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[Bu qeydlər bir qrup keşişlə danışdığım 40 ildən çox müddətə aiddir. 
Qeydlər kontur şəklindədir.]


Tanrı mövcuddur və Öz Kəlamı vasitəsilə özünü aşkar etmişdir. Buna -


• Qanun kitabı (Nehemya 8: 3)

• Rəbbin Qanunu (Məzmur 1: 2)

• Müqəddəs Yazılar (Yəhya 5:39)

• Müqəddəs Yazılar (Romalılara 1: 2)

• Allahın Kəlamı (İbranilərə 4:12)

• Söz (Yaqub 1: 21-23)

• Həyat sözü (Filipililərə 2:16)

• Kitab (Vəhylər 22:19)


Allah Özünü, eləcə də əbədi planını Öz Kəlamı vasitəsilə aşkar etmişdir. 
Kimi təsvir edilmişdir -


• saf (Məzmur 19: 8)

• təmkin (Məzmur 119: 11)

• mükəmməl (Məzmur 19: 7)

• etibarlı (Məzmur 111: 7-8)

• doğru (Məzmur 119: 142, 151, 160)

• davamlı (Yeşaya 40: 8)

• təsirli (Yeşaya 55:11)

• təqdis etmək (Efeslilərə 5:26)

• ahəngdar (Həvarilərin işləri 15:15)

• ilhamlandı (2 Peter 1:21)
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• canlı və aktiv (İbranilərə 4:12)


İlə müqayisə edilmişdir -


• çıraq (Məzmur 119: 105)

• atəş (Yeremya 5:14)

• çəkic (Yeremya 23:29)

• toxum (Matta 13: 18-23)

• qılınc (Efeslilərə 6:17)


Allahın Kəlamı -


• sağaldır (Məzmur 107: 20)

• azad edir (Yəhya 8:32)

• işıq saçır (Məzmur 119: 130)

• şahiddir (Yəhya 20:31)

• iman yaradır (Romalılara 10:17)

• müdrik edir (2 Timoteyə 3: 15-17)

• məhkumlar (Titusa 1: 9)

• qəlbi sevindirir (Yeremya 15:16)

• yenilənir (Yaqub 1:18)


Biz inanan kimi çağırırıq -


• bundan qorxmaq

• hərtərəfli axtarın (Həvarilərin işləri 17:11)

• cəsarətlə danışın (Həvarilərin İşləri 4: 29-31)
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• öyrətmək (Həvarilərin işləri 18:11)

• izzətləndirin (Həvarilərin işləri 13:48)

• itaət et (1 Peter 1:22)

• bunu et (Yaqub 1: 22-23)

• düzgün işləyin (2 Timoteyə 2:15)

• ehtiyac olarsa bunun üçün əzab çəkin (Vəhy 1: 9)

Olmamalı -


• insanın müdrikliyində təbliğ olunur (1 Korinflilərə 2:14, 13)

• hiyləgərliklə istifadə olunur (2 Korinflilər 4: 2)

• hər hansı bir şəkildə dəyişdirilmişdir (Vəhylər 22: 18-19)


Allahın Kəlamı budur


• müqəddəs, tam və səhvsiz

• həyata dair ən böyük fikir və onu necə uğurla yaşamaq

• insanın mənəvi, fiziki, zehni,

emosional və sosial varlıq


Allahın Kəlamını öyrənmək və tətbiq etmək mənim ən böyük şəxsi 
sevincimdir!


İncilin öyrənilməsi metodları


İncil kollecində ala biləcəyiniz ən yaxşı dərslərdən biri də İncilin 
Hermenevtikasıdır - Allahın həqiqətinin düzgün yozulması və tətbiqi üçün 
İncili necə öyrənmək olar.
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A. İncil öyrənməyə dəyər.

B. Müqəddəs Yazıların əsas öyrənilməsində müəyyən amillər iştirak edir.

1 Deduktiv (subyektiv və qərəzli) deyil, induktiv (obyektiv və qərəzsiz) 
olmalıdır.

2 Birbaşa və müstəqil olmalıdır.

3 Şəxsi xarakter daşımalıdır.

4 Hərtərəfli olmalıdır.

5 Səmimi olmalıdır.

6 Həyata mənimsənilməlidir.

7 Hörmətli olmalıdır.

C. Müqəddəs Kitabın induktiv öyrənilməsinin ilk addımı Müşahidəsidir.

Bu xəbərdarlıq aktı və ya fakültəsidir; diqqətlə nəzərdən keçirilməsinin və 
ya işarələnməsinin hərəkəti və ya nəticəsi; şeyləri olduğu kimi görmək 
sənəti.


D. Müşahidənin üç rekviziti var.


1 Riayət etmək iradəsi.

2 Müşahidədə dəqiqlik.

3 Müşahidədə əzmkarlıq.


"Özünüzü Allaha təsdiq olunmuş, utanmağa ehtiyac duymayan, həqiqət 
sözünü haqlı olaraq bölən bir işçi kimi təqdim etmək üçün çalışın." 2 
Timoteyə 2:15
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Doğru "müşahidə" həqiqət kəlamını dəqiq bir şəkildə idarə etmək üçün 
vacibdir. Bu Tədris Qeydlərində Müşahidəni izləyənlərə baxırıq.


A. Yunan dilində metodos sözünün mənası "keçid yolu və ya yolu" 
deməkdir. Söz, nizamlı, məntiqli və təsirli bir tənzimləmə deməkdir.

B. Müqəddəs Kitabın metodik tədqiqi Müqəddəs Kitab həqiqətinə çatmaq 
üçün lazımi yolla bağlıdır. Məqsədinə çatmaq üçün zəruri olan addımların 
aşkarlanması və məntiqi və təsirli bir şəkildə düzəldilməsi daxildir.


C. Müqəddəs Kitabı öyrənən üçün açıq iki əsas yanaşma mövcuddur -


1 Ayırma - ümumiləşdirmələrlə başlayır və konkret olaraq dəstəklənməsi 
üçün hərəkət edir .. subyektiv və qərəzlidir

2 İndüksiya - obyektiv və qərəzsizdir .. İnduktiv Müqəddəs Kitab 
öyrənməsi tələbədən əvvəlcə Müqəddəs Yazıların xüsusiyyətlərini 
araşdırmasını və İncil haqqında nəticələrin bu xüsusiyyətlərə əsaslanmasını 
tələb edir.


İncil həqiqətinə yanaşma zamanı induktiv tədqiqat metodundan istifadə 
edəcəyik. Bu metodu təşkil edən beş əsas addım var -


1 Müşahidə - “xəbərdarlıq aktı və ya fakültəsi; diqqətlə nəzərdən 
keçirməyin və ya işarələməyin hərəkəti və ya nəticəsi ”.. şeyləri olduğu kimi 
görmək sənətidir

2 Təfsir - müşahidə olunanların mənasının müəyyənləşdirilməsi .. suallar, 
cavablar, inteqrasiya və ümumiləşdirmə təfsir üçün addımlardır
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3 Qiymətləndirmə - Müqəddəs Kitabın müasir insana dəyərinin, 
aktuallığının və faydalılığının qiymətləndirilməsi .. qiymətləndirmənin əsas 
vəzifəsi bir həqiqətin əsassız və ya bu gün üçün olduğunu müəyyən etmək 
üçün bir hissənin ifadələrini təhlil etməkdir.

4 Tətbiq - həqiqətlərin şəxsən və başqalarına tətbiq edilməsi lazımdır .. 
həqiqətlər həyatımızın sözləri və hərəkətlərində həqiqətə uyğun olmalıdır

5 Korrelyasiya - induktiv tədqiqatın yekun pilləsi .. bu, müəyyən hissələrin 
araşdırılmasının artması olan ümumiləşdirmələri əks etdirir .. Müqəddəs 
Kitab öyrənən hər zaman Müqəddəs Yazıların mətnləri ilə ifadələri arasında 
əlaqə axtarmalıdır


[40 ildən əvvəl bu tədris qeydlərini oxuduğunuz üçün təşəkkür edirik. 
Duam budur ki, onlar sizin və xidmətiniz üçün xeyir olacaqdır.]
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