Kutsal Kitap okuma sayfasına hoş geldiniz
Kutsal kitap nasıl okunur?
Önce; Kutsal kitap iki kısımdandır.
1: Eski antlaşma/ (genel söyleyiş Tevrat ve Zebur) 39 kitaptan oluşur (39 kitap)
2‐ yeni antlaşma / İncil 27 kitaptan oluşur. (27 kitap)
Bütün Kutsal Kitap 66 kitaptır. Bu kitaplar bölümlere ve ayetlere ayrılır.
Şimdi okuyacağınız Kutsal kitap Adobe pdf formatındadır. Yani okuyabilmeniz için Adobe
Reader programı lazım ve ücretsiz olarak www.adobe.com dan temin edebilirsiniz.
Şimdi teknik tarafı: sitedeyseniz sol tarafta “Kutsal Kitap “ tuşu var bunu mousla
tıklıyorsunuz.
Şimdi yeni sayfa açıldı ve Kutsal Kitap adlarını sayfanın solunda görüyorsunuz.
Örnek olarak; 01 Yaratilis/yaratılış bunu tıkladığınızda, yeni bir sayfayla açılıyor, yaratılış
kitabı görünüyor. Bu kitap 50 bölümdür bu bölümler ayetlere ayrılmıştır. Şimdi biz
yaratılış kitabı bölüm 7: ayet 11 tufanın başında Nuh kaç yaşında idi. Bunu arayacağız.
Yapacağımız şey Adobe Reader’in programının arama kısmına 7Bölüm yazıyorsunuz daha
sonra ENTER tuşuna basıyorsunuz. 7Bölüm’e geliyorsunuz. Burada 11 ayet için yine
Adobe Reader’in arama kısmına 11 yazıyorsunuz daha sonar ENTER tuşuna basıyorsunuz
ve 11 ayete geliyorsunuz: (11.ayet) Nuh altı yüz yaşındayken, o yılın ikinci ayının on
yedinci günü enginlerin bütün kaynakları fışkırdı, göklerin kapakları açıldı. Diye okuyoruz
Bu şekilde istediğiniz kitap ve ayetleri okuyabilirsiniz. Kitabı okumak için yalınız kitabın
adını tıklayın yeter.
Kutsal Kitap Çalışması
Kursal kitapta Tanrı ve İsa Mesih konuları ve tasarladığı ve yaptı kurtarış planını anlamak
için kutsal kitabı okumaya bir yerden başlamak lazım.
Önce İncil kısmından Yuhanna İncilini okuyun, devamla Elçilerin işleri böylece sona kadar
okuyun. Bunu yaptıktan sonra İncili okumaya tekrar başlıyorsunuz. Bu defa; Matta
incilinde itibaren devam ediyorsunuz, Sona kadar okuyorsunuz. Şimdi Kutsal kitabın
bütününü okumak için başlangıç Tekvin/Yaratılış kitabından vahiy kitabına kadar yani
Kutsal kitabın sonuna kadar okuyun.
Okurken kısım, kısım okuyun ve sonunda Tanrıya teşekkür ve dua edin, Yaşayan Tanrı
Kutsal Ruhuyla sizleri yönlendirecektir.
Esen kalınız Necmi Kardeş
Not: okumakta olduğunuz Kutsal Kitab’ın tüm hakları Kitabı Mukaddes şirketi ve Yeni
Yaşam Yayınlarına aittir.

