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İTHAF

Bu kitab 40 il birlikdə yaşadığım gözəl həyat yoldaşım Drenda-
ya həsr olunub. O, indiyə qədər tanıdığım ən səxavətli insanlardan 
biridir. O, həmişə başqalarını düşünür və mənə insanları sevməyi 
öyrədib, buna görə də ona bütün qəlbimlə minnətdaram!

—Qari Kisi
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GİRİŞ

Tanrı Drenda ilə məni televiziya verilişi aparmağa dəvət 
edəndə, etiraf edim ki, bu barədə heç vaxt düşünməmişdim. 
Albaniyadan təzəcə qayıtmışdım; orada Allahın Padşahlığı möv-
zusunda seminar keçirtmişdim və onlara Padşahlığın əmrlərinə 
riayət edərək borclardan necə azad olduğumuz barəsində danış-
dım.

Əvvəlki kitablarımı oxumusunuzsa, sonuncu sessiyanı keçir-
diyimiz gecə Allahın hüzurunun bulud şəklində missionerin 
qonaq otağını doldurduğunu xatırlaya bilərsiniz. Elə oradaca 
Rəbb mənə dedi: “Səni maddi xeyir-dua əhdim barəsində öyrətmək 
üçün xalqların yanına göndərirəm. Hara getsən, orada sənə təminat 
verəcəyəm”.

O gecədən etibarən həyatım dəyişdi. Ancaq Rəbbin “Səni 
xalqların yanına göndərirəm” kimi sözlərlə mənə nə demək istədi-
yini tam başa düşmürdüm: 

Başa düşdüm ki, televiziya verilişini aparmaq Tanrının pla-
nında idi. Yenə də deyirəm, bu mənim planımda olan və ya 
arzuladığım bir şey deyildi. Arzuladığım yeganə şey Drenda ilə 
mənim Rəbbin Padşahlığı barədə aldığımız açıqlamaları insan-
lara çatdırmaq idi.
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Doqquz ilimizi müxtəlif borclara, kreditlərə və haldan salan 
panik ataklarla mübarizəyə sərf etmişdik. Həkimlərin mənə 
yazdığı antidepressantlar kömək etmirdi. Həyatla vidalaşdığımı 
hiss edirdim və qorxu hissi sanki bütün düşüncələrimi zəbt 
etmişdi. Qorxu hissi məni o qədər əsir etmişdi ki, evdən bayıra 
çıxmağa qorxurdum, bu isə biznesimə böyük ziyan verirdi. Tez 
bir zamanda iflasa uğradıq və bunun qarşısını ala bilmirdim. 
Artıq rüsvayçılıq həyat tərzimə çevrilmişdi və özümü uğursuz bir 
insan kimi hiss edirdim. Əsasən də həyat yoldaşım və uşaqları-
mın üzünə baxmağa utanırdım. Lazım olan pulu təmin edə bil-
məməkdən savayı, o illərdə nə yaxşı ata, nə də ər ola bildim. 

1850-ci illərin hər şeyi sınmış köhnə ferma evində yaşaya-
raq canımızı sağ qalmaqla qurtardıq. Pəncərələr yapışqan lentlə 
bərkidilmişdi. Döşəmədəki xalçanı zibil qutusundan götürmüş-
dük. Oğlanlarımın döşəkləri qocalar evinin tullantılarının için-
dən tapılmışdı. Maşınlarımız bərbad gündə idi. Həyatımız daim 
vəkillər və borclu olduğumuz çoxsaylı kredit şirkətlərindən gələn 
zənglərlə məşğul olmaqla keçirdi.

Heç bir ümidim yox idi! Bəli, mən Allahı sevən bir məsihçi 
idim. Mən imanlılar cəmiyyətinə gedirdim və Müqəddəs Ruhla 
vəftiz olunmuşdum. Əhdi-Ətiq üzrə bakalavr dərəcəsini almış-
dım və birillik Müqəddəs Kitab məktəbini bitirmişdim, lakin 
həyatımda nə isə düzgün deyildi, heç düzgün deyildi!

Bir gün çarəsizlik içində Allaha nalə çəkdim və O, dərhal 
mənə cavab verdi. Demirəm ki, bu doqquz gərgin il ərzində dua 
etmirdim; edirdim. Lakin bu dəfə cavab alacağıma inanırdım. 

O ana qədər qazdığım maliyyə çuxurundan öz gücümlə çıxa 
biləcəyimi düşünürdüm. Amma həmin səhər başa düşdüm ki, 
artıq bacarmıram. Bütün dostlarımdan, ailəmdən on minlərlə 
dollar borc almışdım və artıq kredit götürmək üçün bir yer qal-
mamışdı.
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Həmin səhər dua edərkən ümidsizlik içində idim, lakin Onun 
belə tez cavab verdiyinə təəccübləndim. Ruhumla Onun Fil. 4:19 
ayəsindən sitat gətirdiyini eşitdim:

“Sizin hər ehtiyacınızı isə Allahım Məsih İsada olan Öz 
izzətli zənginliyinə görə ödəyəcək”.

Mən Rəbbə dedim: “Ya Rəbb, mən o ayəni bilirəm, amma 
həyatımda bunun baş verdiyini görmürəm”. O, yenidən mənə 
cavab verərək dedi ki, mənim bu çuxurda olmağımın səbəbi 
Onun Padşahlığının necə işlədiyindən heç vaxt xəbərdar olma-
mağımdır. Mən Onun nə demək istədiyini bilmirdim, amma 
Drenda ilə birlikdə bunu araşdırmaq qərarına gəldik.

Allahın bizə göstərdiyi ilk Müqəddəs Yazılardan biri Luka 
6:20 idi:

“İsa Öz şagirdlərinə nəzər salıb dedi: «Nə bəxtiyarsınız, 
ey yoxsullar! Çünki Allahın Padşahlığı sizindir»”.

Cavabımız Allahın Padşahlığı idi?! Həl də Onun bununla nə 
demək istədiyini başa düşmürdük, lakin bilirdik ki, bunu araşdır-
malıyıq.

Az sonra Padşahlıq haqqında daha çox danışacağıq, amma 
hansı nəticəyə gəldiyimizi sizə deyəcəyəm.

Müqəddəs Ruh bizə Müqəddəs Kitabdan əvvəllər görmədi-
yimiz şeyləri göstərməyə başladı. Rəbbin bizə Padşahlığı barədə 
öyrətdiklərini tətbiq edərək iki il yarım ərzində bütün borclardan 
tam qurtula bildik. Nağd pulla maşınlarımızı və çoxlu gözəl ağac-
larla və bataqlıqlarla dolu 55 hektar torpaq aldıq, orada ov edə 
bilirdim və uşaqlarımı açıq havada böyüdə bilirdim. 
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Həyatımın ən böyük sevinclərindən biri də heç borc etmə-
dən Drendanın xəyal etdiyi evi tikməyimiz idi.

Yaşadıqlarımızdan və Allahın Padşahlığının həyatımızdakı 
kimi fəaliyyət göstərdiyini başa düşdükdən sonra biz hər günü-
müzü sevinc içində keçirdirdik. Əslində, şənlik bitməyib. Biz hələ 
də hər gün Padşahlığı qeyd edirik. Uşaqlarımıza Mak Donalds-
dan yemək almaq üçün divan yastıqlarının altından qəpikləri 
axtarmaq vəziyyətindən tutmuş indi borcdan azad olub Müjdəni 
bütün dünyaya yaymaq üçün yüz minlərlə pulu ianə verə bilmək 
imkanına malik olmağımız kimi bu, şənlik etmək üçün bir səbəb-
dir. 

Drenda ilə mən insanlara Allahın heyrətamiz Padşahlığı 
haqqında danışmağa böyük həvəs göstəririk. Albaniyaya getmə-
yimin əsas səbəbi bu oldu.

Qeyd etdiyim kimi, Allah Albaniyada mənə millətlərin yanına 
getməyimi deyəndə böyük çaşqınlıq içində idim. O nə demək 
istəyirdi? O vaxtlar mən Drenda ilə birlikdə on il əvvəl açdığımız 
imanlılar cəmiyyətinin pastoru idim. İmanlılar cəmiyyətini atıb 
səyahət etməyə başlamalı idim?

Allahın təyin etdiyi labirintə bənzər yollar vasitəsilə Drenda 
ilə mən televiziya proqramı ilə məşğul olan insanlar və şirkətlərlə 
tanış olduq. Mən onları axtarmırdım; Allah Özü onları bizim 
yolumuza gətirirdi. Bir daha xatırladım ki, ümumiyyətlə, televi-
ziya ilə məşğul olmağa həvəsim yox idi, amma bir neçə il əvvəl 
Rəbbin mənə verdiyi görüntünü xatırladım. Bir gün imanlılar 
cəmiyyətimizdə xidmətlərimizdən birində dua edirdim ki, bir-
dən Rəbb mənə televiziya və radioverilişlə məşğul olacağımı söy-
lədi. O vaxt bu şeylərlə maraqlanmadığım üçün bu barədə çox 
düşünməmişdim, amma birdən bu diqqətimi çəkdi və bu barədə 
Drendaya danışdım.
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Uzun sözün qısası, Allah üzümüzə bir neçə heyrətamiz qapı 
açdı və bizi televiziya ilə məşğul olmağa həvəsləndirən bəzi hey-
rətamiz insanlarla tanış etdi, lakin bizim televiziya haqqında heç 
bir məlumatımız yox idi. Heç bir məlumatımız dedikdə həqiqətən 
belə olduğunu nəzərdə tuturam. Biz Allahın bizə göstərdiyini 
yerinə yetirməli idik.

Bizim heç bir avadanlığımız yox idi və televiziya üçün hansı 
avadanlıq lazım olduğunu belə bilmirdik, lakin Allahın bizim 
yolumuza çıxartdığı insanlar özləri bunu edirdilər. Nəhayət, qərar 
verməli olduğumuz vaxt çatdı. Televiziya şirkəti bizə güzəştli qiy-
mətlə televiziya işlərini görmək üçün müqavilə təklif etdi. Efir 
vaxtını və televiziya verilişinin işə başlaması üçün çəkilən bütün 
xərcləri hesablasaq, təxminən 300 000 dollar alacağını düşün-
dük. Lakin bu barədə dua etdikdən və bu barədə Allahla müba-
rizə etdikdən sonra, nəhayət, hə demək qərarına gəldik (təbii ki, 
siz heç vaxt Allahla güləşdə qalib gələ bilməzsiniz).

Beləliklə, prodüser şirkəti şəhərə gəldi (onlar Texasda yerləşir-
dilər) və biz ilk televiziya proqramımızı çəkməyə başladıq. Vəsa-
itlərimiz olmadığına görə biz əsasən birinci ilimizin çəkilişlərini 
qonaq otağımızdakı kamin qarşısında etdik. İlk çəkilişi edərkən 
çox həyəcanlı idim. Nə baş verəcəyini bilmirdim. Məni narahat 
edən təkcə televiziyada çəkiliş aparmaq deyildi. Mən bütün məz-
munu təqdim etməli və bütün proqramı qurmalı idim, əlbəttə ki, 
Drendanın köməkliyi ilə. Prodüser qrupu bizə gözəl məsləhətlər 
verdi və bizi məlumatlandırdı, amma mən hələ də narahat idim. 

Xahiş edirəm, məni başa düşün ki, mən təbii olaraq xaricə get-
məyi sevən bir insan deyiləm, ona görə də televiziya ilə məşğul 
olmaq məni rahatlığımdan məhrum edirdi. Bundan əlavə, çəkiliş 
günü prodüser qrupu təlaş içində idi. Komandanın rəhbəri gecə 
yarısı oranı tərk etməli idi, çünki onun azyaşlı oğlu qonşunun 
avtomobili tərəfindən yolun kənarında vurularaq öldürülmüşdü. 
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Bu barədə mənə həmin gün səhər çəkiliş etməmişdən bir az əvvəl 
xəbər vermişdilər. Qərara gəldim ki, çəkiliş etməyincə bu barədə 
Drendaya deməyim. Bu necə də çətin idi.

Çəkilişdən dərhal sonra əməkdaşlarımızdan biri oğlum Timin 
velosipedini sürüb onu qəzaya uğratdı. Tim qaçaraq evə gəldi və 
Devidin öldüyünü dedi. O ölməmişdi, sadəcə, yerə çırpılmışdı, 
amma necə də yaxşı bir başlanğıc idi. 

Biz çəkiliş həftəsindən sağ çıxdıq və yerli kanalda canlı efir 
yayımlandı. Biz ayda bir həftə ərzində çəkiliş aparırdıq, lakin bu, 
ikinci ayın sonuna qədər heç də asan gəlmirdi; eyni zamanda 
qeyri-adekvatlıq və çaxnaşma hissləri ilə mübarizə aparırdım. 
Nəhayət, prodüser şirkətinin sahibinə bunu bacarmayacağımı 
dedim. O, bir anlıq mənə baxıb dedi: “Xeyr! Televiziya çəkilişi ilə 
məşğul olmalısan!” 

Sonra mənə nə isə göstərmək istədiyi üçün oturmağımı 
buyurdu. Televizoru yandırıb məsihçi telekanallarını açdı. 
Düzünü desəm, mən heç vaxt məsihçi telekanallarına baxmamış-
dım, amma o gün gördüklərim məni cəlb etdi və məsihçi televizi-
yası ilə bağlılığımı nəzərdən keçirməyə vadar etdi.

Bir verilişdə onlar xeyir-dua qazanmaq üçün böyük məsh 
gətirəcək “müqəddəs zeytun yağı” satırdılar. Digərində vaiz 
“məsh edilmiş vaflilər” satırdı və hər dişləm ilə yeni bir vəhy 
alacağınızı bildirirdi. O biri verilişdə belə deyilirdi: növbəti üç 
dəqiqənizi ayırsanız, çiçəklənmək üçün üçqat məsh alacaqsınız. 
Digəri isə dondurulmuş yeməklər təklif edirdi. Hər veriliş insan-
ları verməyə həvəsləndirən müxtəlif növ üsullar təklif edirdi.

Ancaq diqqət yetirdiyim çatışmayan tərəfləri o idi ki, onlar-
dan heç biri insanlara lazım olanı necə əldə edəcəklərini və Pad-
şahlığın hansı üsulla işlədiyini söyləmirdi. Onlar toxum səpmə-
yin vacib olduğunu öyrədirdilər, lakin mən bilirdim ki, onlara bu 
toxumu həm də biçmək lazım olduğunu kimsə öyrətməlidir!
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Müvəffəqiyyət qazanmaq üçün insanlar bir çox sirləri bilmə-
lidirlər. İnsanlara məhsulu təkcə verməyi deyil, biçim etməyi də 
öyrətməklə əmin idim ki, vəziyyət gözlədikləri kimi alınmadıqda, 
onlar məyus olacaqlar və Allahın onları aldatdığını düşünəcəklər.

İnsanlar Padşahlığın qanunlarını tanımalıdırlar və yer üzündə 
olarkən Səmavi bolluq içində gəzmək üçün verməyin vacib oldu-
ğunu bilməlidirlər. Daha önəmlisi isə, verdikdən sonra nə edə-
cəklərini bilməli idilər. Onlara lazım olanı Allahdan necə yığa-
caqlarını bilməli idilər.

Məhsul yığımında mənim də rolum olduğunu başa düşdüm – 
bunlardan birincisi imanın nə olduğunu və nəyə lazım olduğunu 
bilmək idi. Müqəddəs Ruhun məni məhsul yığımına necə yönəlt-
diyini və biçin vaxtının xırdalıqlarının nə qədər vacib olduğunu 
öyrənməli idim. Yerinə yetirməli ruhani, eləcə də məhsul yığımı 
üçün təbii qanunların olduğunu başa düşdüm.

Bütün bu verilişlərdən belə nəticəyə gəlmək olurdu ki, guya 
pulunuz hazırca poçt qutunuza daxil olacaq. 

Razılaşım ki, bəzən poçt qutunuza gözlənilmədən pul gələ 
bilər, lakin belə halları diqqətlə araşdırsanız, bunun nə üçün baş 
verməsinə aid ruhani cavablar tapa bilərsiniz.

Bu verilişlərdən bir neçəsini izlədikdən sonra gördüklərimə 
görə xəcalət çəkdim. Təəccüblü deyil ki, dünya buna diqqət yetir-
mir. Amma mən də qəzəblənmişdım. O an anladım ki, mən nə 
isə deməliyəm.

Televiziyanı davam etdirmək qərarına gəldim, çünki deyiləsi 
bir hekayəm var idi. Mən son 14 ildə televiziya ilə məşğul oldum 
və on minlərlə insanın dindarlığı deyil, Padşahlığı kəşf etdiyini 
gördüm və onlar da Drenda ilə mənim əldə etdiyimiz təcrübəyə 
sahib oldular.

Bilirəm ki, sizin də eyni nəticələriniz olacaq.
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“Maddi vəziyyətinizdə inqilab: Səxavətli olmağın gücü” kitabı 
maliyyə inqilabı silsiləmdəki beşinci və sonuncu kitabdır. Bu 
kitabın bütün silsiləsi üçün, eləcə də bu sonuncu kitab üçün çox 
həyəcanlıyam.

—Qari Kisi
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1-Cİ FƏSİL 

Səxavətlİ olmağın 
gücü

Bir gecə ailəmizlə yaxındakı sevimli restoranlardan birində 
şam yeməyi yeyirdik. Ofisiant gənc hamilə xanım idi. Hesabı 
ödədiyimiz zaman birdən ona adətən verdiyim 22-25% əlavə pul 
əvəzinə 100 dollar əlavə pul vermək qərarına gəldim. O, imzalı 
zərfin içinə baxmadan onu götürüb mətbəxə tərəf getdi.

Bir dəqiqədən sonra o, göz yaşları axıdaraq təşəkkür etmək 
üçün geri döndü. O bizə öz çətin maddi vəziyyəti haqqında 
danışdı. Bu vəziyyətdən necə çıxacağı onun heç ağlına da gəl-
mirdi. Getməzdən əvvəl ona Məsih haqqında danışdıq və onun 
üçün dua etdik.

Biz ona ürəyinin qapısını açmaq üçün səxavətli olmağımız-
dan başqa heç nə etmədik. 

“Sən Allahın zəngin xeyirxahlığına, həlimliyinə və səbirli 
olmağına xor baxırsan? Bəs anlamırsan ki, Onun xeyirxah-
lığı səni tövbəyə yönəldir?” 

—Romalılara 2:4.
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Romalılara 2:4-də deyilir ki, Rəbbin xeyirxahlığı tövbəyə 
yönəldir. 

Səxavətli olmaq Allahın xasiyyətində hərəkət etməkdir.

Matta 5:45-də deyilir:

“Belə ki siz göylərdə olan Atanızın övladları olasınız. 
Çünki O, günəşini həm pislərin, həm yaxşıların üzərinə 
doğurur, yağışını da həm salehlərin, həm də saleh olmayan-
ların üzərinə yağdırır”.

Allah xeyirxahdır və səxavətlidir! Biz Onun övladlarıyıq və 
Məsihdəki yeni təbiətimiz də səxavətli olmaqdan ibarətdir. Yuxa-
rıdakı hekayədə olduğu kimi, səxavətli olmaq insanlara Allahın 
ürəyini göstərməkdir. Qızmar gündə bir qurtum soyuq su içmək 
kimi, səxavətli olmaq da yoxsulluq səhrasındakı dünyaya rahatlıq 
və ümid gətirməyə bənzəyir.

Təmənnasız vermənin nəticəsi Paulun Korinflilərə 2-ci Mək-
tubu 9:10-15-də aydın görünür: 

“Əkinçiyə toxum və yemək üçün çörək ehtiyatı verən 
Allah sizin də əkin ehtiyatınızı çoxaldacaq və salehliyinizin 
bəhrəsini artıracaq. Hərtərəfli səxavətli olmanız üçün hər 
baxımdan varlandırılacaqsınız. Səxavətiniz bizim vasitə-
mizlə Allaha şükür etməyə səbəb olacaq.

Çünki etdiyiniz bu xidmət yalnız müqəddəslərin ehti-
yaclarını ödəməklə kifayətlənmir, həm də Allaha edilən çox 
şükürlərlə aşıb-daşır. Bu xidmətlə sübut etdiyiniz kimi, iqrar 
etdiyiniz Məsihin Müjdəsinə itaət göstərdiyinizə, onlara və 
hamıya səxavətlə yardım göndərdiyinizə görə Allahı izzətlən-
dirirlər. Allahın sizə bəxş etdiyi hədsiz lütfə görə hər birinizin 
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həsrətini çəkərək sizin üçün dua edirlər. Allahın sözlə ifadə 
oluna bilməyən bəxşişinə görə Ona şükür olsun!”

Səxavətiniz insanların Allaha həmd və şükür etməsinə səbəb 
olur!!! Diqqət yetirin, Paul deyir ki, səxavətli olmaq Allaha xid-
mət etməkdir. 

Xidmət sözünün tərifi belədir: Bir qulluqçu kimi rəhbərin tap-
şırdığı iş və ya vəzifənin yerinə yetirilməsi.

Bu, yer üzündə Allahın ürəyini və insanlara olan qayğısını 
nümayiş etdirmək üçün Onun adından yerinə yetirilən vəzifəni-
zin bir hissəsidir. Nəticə aydındır – bu, insanların qəlbinə toxunur 
və Məsihi qəbul etmək üçün onların ürəklərinin qapılarını açır.

Düşünürəm ki, kiminsə bizə kömək əlini uzatdığını və bunun 
bizim üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu hamımız xatırlaya 
bilərik.

İlk dəfə evlənəndə 4000 dollar vergiyə borcum olduğunu 
xatırlayıram və pulu haradan tapacağım barədə heç bir anlayışım 
yox idi. Düşdüyüm vəziyyətin qorxusundan gecələr yata bilmir-
dim. Biz o vaxt Tulsada yaşayırdıq və tətil üçün Ohayoya getməyi 
planlaşdırırdıq.

Atam məndən işlərin necə getdiyini soruşanda ona borcum 
haqqında danışdım. O, “Yaxşı, bunu həll etmək asandır” dedi 
və bir çek çıxarıb bütün məbləği ora qeyd edərək mənə uzatdı. 
Atamın o an mənə olan səxavəti onu daha çox sevməyimə səbəb 
oldu. Çünki o an mən onun qayğıkeş ürəyini gördüm.

Atam çox vaxt ürəyindəkiləri gizlədirdi. O, heç vaxt öz duy-
ğularını insanlara, hətta anama da açıq şəkildə göstərmirdi. Atam 
o vaxta qədər heç vaxt məni sevdiyini deməmişdi. Yalnız bir dəfə 
anam ondan bunu deməyini xahiş edəndən sonra o, nəhayət ki, 
böyük dramadan sonra bunu dedi. O günü indiki kimi xatırlayı-
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ram. Anam ona yalvararaq deyirdi: “Sən öz oğluna onu sevdiyini 
deyə bilməzsənmi?” Lakin o susurdu.

Nəhayət, anamın göz yaşlarından sonra o mənə sevdiyini söy-
lədi. Amma o anı heç vaxt səmimi hesab etmədim, çünki o bunu 
deməyə məcbur oldu.

Bizə dili ilə sevdiyini söyləmək əvəzinə, atam bizə xüsusi şey-
lər alırdı və məncə, dörd uşaq olaraq hər birimiz atamızın bizi 
sevdiyini bilirdik. Mən atamın ürəyini sözlərinə görə deyil, etdiyi 
əməllərindən görürdüm. O anlar mənim üçün qaranlıq bir gecə-
nin işıqları kimi əziz idi. 

Borcumun çekini yazdığı gün ürəyim minnətdarlıqla dolu idi. 
Göz yaşları içində atamı qucaqlayıb təşəkkür etdim. Onun cavabı 
məni bir anlıq şoka saldı. O dedi: “Nə qədər ki, imkanım var, sənə 
kömək etmək istəyirəm”.

Əminəm ki, sizin də mənim kimi kiminsə sizə qarşı səxavətli 
olmağı ilə bağlı xatirələriniz, diqqətinizi çəkən məqamlarınız var. 
Beləliklə, bu fikrə diqqət yetirin:

Səxavət sizin və Allahın insanlara olan ürəyini göstərir.

Səxavətin böyük gücü var. O, sözləri əvəz edir və birbaşa 
ürəyə təsir edir. Kiminsə bizə etdiyi bir xeyirxahlığı və ya yaxşılığı 
xatırlamaq necə də heyrətamizdir.

Həyatımda ilk dəfə atamın ürəyini altıncı sinifdə oxuyanda 
gördüm. O vaxt əmim oğlu ilə mən model raketlərlə maraq-
lanırdıq və mən içərisinə əşyalar qoyub göyə atmaq olan şəffaf 
burunlu raket almışdım.

Həmin xüsusi gün əmim oğlu ilə qərara gəldik ki, raketin 
burun ucuna bir qurbağa yapışdıraq, qoy raket paraşütünü açmaq 
əvəzinə yerə çırpılsın. Məqsəd qurbağanın başına nə gələcəyini 
görmək idi, məncə, bunu təsəvvür edə bilərsiniz. 
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Beləliklə, biz raketi işə saldıq və atamın baxmağa gəldiyini 
gördükdə dəhşətə gəldik. Biz bilirdik ki, qurbağanı öldürməyi-
miz onun xoşuna gəlməyəcək.

Raket gözlənildiyi kimi yuxarı qalxdı, sonra fırlanıb burnu 
üstə enərək yerə düşdü. Onu götürməyə gedəndə gözlədiyimiz 
kimi, burun hissəsinin sındığını və qurbağanın öldüyünü gör-
düm.

Raketi əlimə alan kimi niyyətimizi atamdan gizlətmək üçün 
cəld ölü qurbağanı kənara atdım. O, yaxınlaşıb raketi istədi. Onun 
raketimiz üçün olan qayğısı hələ də yadımdadır. Əlində tutduqca, 
onu necə düzəldə biləcəyini və qəzaya uğradığı üçün təəssüflən-
diyini dedi. Sonra o, qırılan hissələri necə bərpa edə biləcəyimi 
ətraflı izah etdi. Onun səsindəki həqiqi qayğı və mehribanlıq 
mənə səhv hərəkət etdiyimi göstərdi. Onun heç vaxt qurbağadan 
xəbəri olmadı, lakin mənə və raketimə olan nəzakətli qayğısını 
heç vaxt unutmuram. Onun həqiqətən mənə qayğı göstərdiyi an 
diqqətimi çəkmişdi.

Elə vaxtlar olur ki, Allah tanımadığımız insanlar vasitəsilə bizi 
ruhlandırır və bizə sözünü deyir.

Xüsusilə yadda qalan an Drenda və dostlarımızla birlikdə 
qırqovul ovuna getməyimiz idi. Drenda ilə yenicə evlənmişdik və 
Tulsada yaşayırdıq. Otaq yoldaşlarımdan biri Kanzasda yaşayırdı 
və bizi həmin ilk qırqovul ovunun açılış gününə qoşulmağa dəvət 
etdi. Ən azından desəm, həyəcanlandım.

Beş saatlıq yolla Kanzasa getdik, əla ov günümüz oldu və 
kifayət qədər quş ovladıq. Lakin evə qayıdarkən dostumuzun 
avtomobilinin mühərriki yandı. Torpaq yolunun ortasında idik 
və evdən hələ də neçə saat uzaqda idik. Əgər nə vaxtsa Kanzasda 
olmusunuzsa, onun nə qədər səmərəsiz olduğunu bilirsiniz. 

Artıq qaranlıq idi və uzaqda yalnız bir işığın gözdən itdiyini 
görə bilirdik. Fermerin evinə getdik və vəziyyətimizi ona danış-
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dıq. O, “Yaxşı, sizi bu axşam evə apararam” deyəndə çox təsirlən-
dim. “Maşını qoşquma qoyub sizi bazar ertəsi iş vaxtına qədər 
evə çatdıracağam”. (Drenda səhər saatlarında restoranda yenicə 
yarım günlük işinə başlamalı idi və zəng edib orada ola bilməyə-
cəyini deməli olduğuna görə çox məyus oldu).

Təəccüblüdür ki, əvvəllər heç vaxt tanımadığımız bu adam 
beş saatlıq yolu sürərək bizi evimizə apardı və sonra bütün gecəni 
avtomobilini sürüb Kanzasa geri qayıtmışdı. 

Bu fədakarlığı heç vaxt unutmayacağam. Benzin üçün bir qəpik 
belə almadı. Mən həmişə o insana minnətdar olacağam. Həmişə 
minnətdarlıqla onun etdiyi xeyirxahlığı barədə düşünürəm.

İnsanlar səni düşünəndə səxavətinə görə Allaha şükür edə-
cəklər.

Əminəm ki, siz də öz həyatınızda belə halları xatırlayırsınız. 
Kiminsə sizə göstərdiyi qayğıya görə nə qədər minnətdar olduğu-

nuzu xatırlaya bilərsiniz. Hə, Pau-
lun imanlılar cəmiyyətinə demək 
istədiyi bu idi – onların səxavətli-
liyi insanlara Allahın ürəyini 
göstərməkdən və Ona xidmət 
edərək həmd və şükürlər etmək-

dən ibarət idi. 
Mən Məsihə gələndən sonra ürəyimin yumşaldığını və insan-

lara qarşı qayğıkeş olduğumu gördüm. Ehtiyacı olana həmişə 
kömək etmək istəyirdim, amma pulum olmadığına görə bunu 
edə bilmədiyim halda çox kədərlənirdim.

Başa düşdüm ki, həqiqətən də əksər insanlar da belə hisslər 
keçirir. Sadəcə, bunu izdiham arasında müzakirə edin və həll 
yolları axtarın və əminəm ki, onlarla insan bu yolu tapmağa sizə 
kömək edəcək.

İNSANLAR SƏXAVƏTLİ 
OLANLARA BƏXŞ EDİLƏN 
HƏDSİZ LÜTFƏ GÖRƏ 
ALLAHA ŞÜKÜR EDƏCƏKLƏR!
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Lakin Müqəddəs Kitabda kəşf etdiyim kimi, səxavətli olmaq 
düşündüyümdən də üstündür. 2 Korinflilərə 9-dakı bu parçanı 
oxuyanda vermək haqqında düşüncəmi dəyişdirən Padşahlıq 
qanununu aşkar etdim:

“Etdiyiniz bu xidmət yalnız müqəddəslərin ehtiyaclarını 
ödəməklə kifayətlənmir, həm də Allaha edilən çox şükürlərlə 
aşıb-daşır. 

Bu xidmətlə sübut etdiyiniz kimi, iqrar etdiyiniz Məsihin 
Müjdəsinə itaət göstərdiyinizə, onlara və hamıya səxavətlə 
yardım göndərdiyinizə görə Allahı izzətləndirirlər. 

Allahın sizə bəxş etdiyi hədsiz lütfə görə hər birinizin həs-
rətini çəkərək sizin üçün dua edirlər. Allahın sözlə ifadə oluna 
bilməyən bəxşişinə görə Ona şükür olsun!” 

—2 Korinflilərə 9:12-15.

İnsanlar səxavətli olanlara bəxş edilən hədsiz lütfə görə Allaha 
şükür edəcəklər!

Paulun burada dediklərini tam başa düşmək üçün sözlərin 
mənalarını müəyyən etməliyik.

Hədsiz sözünün mənaları: böyük miqdarda və ya yüksək 
dərəcədə; həddindən artıq, üstün və fövqəltəbii, hədsiz əzəmətli.

Böyük miqdarda nəyiniz olacaq? Həyatınızda fövqəltəbii və 
hədsiz əzəmətli nə olacaq? Allahın lütfü!!!!!

Yaxşı, indi bizə lütfün tərifi lazımdır. 
Lütf Allahın təmənnasız xeyirxahlığı deməkdir.
Bu, lütfün ümumi tərifidir, lakin o, əsl mənasından fərqlidir. 

İcazə verin, sizə daha yaxşı tərif verim.
Aşağıdakılar ilahi lütf haqqında Vikipediyadan gətirilən sitat-

dır: 
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Ümumi məsihçilik bundan ibarətdir ki, lütf Tanrının 
əbədi xilası gətirmək üçün Öz Oğlunu çarmıxda ölməyə gön-
dərməklə bəşəriyyətə bəxş etdiyi təmənnasız mərhəmətidir. 
Ancaq tək bu tərif ayədəki ifadənin bütün mənalarını əhatə 
etmir. Məsələn, Luka 2:40-da deyilir: “Uşaq böyüyür, qüv-
vətlənir və hikmətdə yetkinləşirdi. Allahın lütfü də Onun üzə-
rində idi”. Bu misalda lütfün layiq olmadığımız xeyirxahlıq 
tərifi Məsihə aid edilə bilməz.

Ceyms Ril belə təklif edib: “Lütf Allahın sizi istədiyi kimi 
olmağa və Onun çağırışına hay verməyə vadar edən Allahın 
Hüzurudur”. Buna uyğun olaraq, Bil Qotard belə demişdi: 
“Lütf bizə Allahın iradəsini yerinə yetirmək üçün istək və güc 
verir”. Bu təriflərin hər ikisi Müqəddəs Kitabda lütf sözünün 
düzgün mənalarını verir. 

Beləliklə, biz görürük ki, Paul bu parçada çiçəklənməyə lazım 
olan lütf və ya səlahiyyət barədə danışır. Bu lütf hədiyyəsi insan-
lara güc verdiyinə görə vurğulanırdı. Onlar da öz növbəsində 
səxavətli olub insanların ehtiyaclarını ödəyərək Allaha ibadət 
edirdilər.

Paul müzakirəsini bu sözlərlə bitirir: “Allahın sözlə ifadə 
oluna bilməyən bəxşişinə görə Ona şükür olsun!”

Yaxşı, daha bir tərif. Söz təsvir edilməz mənadadır, çünki onu 
düzgün təsvir edə biləcək heç bir sözün olmadığını aydın şəkildə 
göstərir. Paul lütf hədiyyəsinin xüsusilə onun verdiyi maliyyə ilə 
xidmət edənlərə sözlə ifadə olunmaz dərəcədə yaxşı olduğunu 
demişdi. 

Budur sizi maliyyə əsarətindən azad edə biləcək güc. Bu, Alla-
hın lütfü olan güc hər bir mömin üçün əlçatandır.

Amma məsələ burasındadır. Biz Paulun dediyi vermək 
haqqında çox danışa bilərik. Lakin Allahın qüdrəti ilə çiçəklən-
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mək üçün güc verən lütfünü başa düşməsək, Allahın bizim üçün 
nəzərdə tutduğu məhsulu almayacağıq. Bu, meşədə böyük bir 
ağacın kölgəsi altında bağ salmağa bənzəyir, nə günəş işığı var, nə 
də istədiyiniz nəticə.

Drenda ilə Müqəddəs Kitabdan Allahın gücünün gəldiyi 
zaman vəziyyətin yaxşılığa doğru necə dəyişildiyi haqda hekayələr 
oxuyardıq. Etiraf etməliyəm ki, biz imanlılar cəmiyyətimizdə belə 
hekayələri çox az eşidirdik. Xilas istisna olmaqla, Allahın lütfünü 
vəziyyətinizə gətirmək barədə heç kim danışmırdı. 

İndi başa düşürəm ki, ən əsas bizim xilasımızdır. Ancaq qeyd 
etdiyim kimi, həyatımın hər sahəsində fəaliyyət göstərmək üçün 
həmin lütfə ehtiyacım var idi, amma onu tanımırdım. Cahilliyim 
ucbatından sınıq, xəstə və depressiyada idik. Əbədi xilasımız var 
idi – lakin səmaları həyatımıza necə gətirməyi və Allahın qüdrə-
tini necə təzahür etdirməyi bacarmırdıq. Dediyim kimi, maliyyə 
çuxurunda idik!

Amma o gün Rəbb mənə Padşahlıq haqqında danışarkən 
bunları dedi: “Sən bu çuxurdasan, çünki Mənim Padşahlığımın 
hansı üsulla işlədiyini bilmirsən!”

Başqa sözlə, O mənə Padşahın səlahiyyətini yer üzündə necə 
həyata keçirməyi bilmədiyimi deyirdi. Bunu necə edə biləcəyimi 
bilmirdim. Allahın lütfündən, gücündən necə istifadə edəcəyim 
barədə heç bir fikrim yox idi.

Yeri gəlmişkən, o gün Allah mənimlə Padşahlıq haqqında 
danışanda söhbətdə daha çox şey var idi. O, daha sonra dedi: 
“İmanlılar cəmiyyəti İsrail övladlarının qul ikən Firon üçün kərpic 
hazırladıqları kimi yaşayır. Onlar quldurlar! Mənim xalqım buxov-
dadır və mən onları azad etmək istəyirəm!”

Burada bir məqamı qeyd edim: Maddi cəhətdən azad olma-
yınca siz heç vaxt əsl azad olmayacaqsınız. Drenda ilə son 30 ildə 
dediyimiz kimi, pul məsələsini həll etməyincə, siz heç vaxt kim 
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olduğunuzu bilməyəcəksiniz və həyatınız üçün ruhani məqsədə 
doğru addım atmayacaqsınız. 

İcazə verin, bu fikri də qeyd edim: SİZ AZAD OLA BİLƏR-
SİNİZ!

Mən bunu sübut etdim, minlərlə başqaları da sübut edib. 
Allahın lütfü sizə kömək etməyə hazırdır. Elə işlər var ki, qul 
olduğunuza görə onları heç vaxt yerinə yetirə bilməyəcəksiniz. 
Siz təkcə özünüz və ailəniz üçün deyil, həm də insanların həyatı-
nızda Allahın Padşahlığının hansı üsulla işlədiyini görmək üçün 

maddi cəhətdən azad olmalısı-
nız və bu, yetişmiş meyvələrlə 
dolu meyvə ağacı kimi, insanları 
Padşahlığa cəlb edəcək.

İnsanlar cavab axtarışında-
dırlar. Əsl həll yolu axtarırlar. 
Onlar dini yox, Padşahlığı gör-
məlidirlər.

İcazə verin, keçən gün iki tibb bacısı ilə etdiyim söhbəti sizə 
danışım. 

Anamın 88 yaşı var və vəziyyəti yaxşıdır, sadəcə, ətrafında 
kömək etməyə adam lazımdır. Beləliklə, bu xüsusi gündə onu bir 
neçə həkim qəbuluna aparmalı idim.

İlk görüşdə tibb bacısı ilə söhbət edərkən o məndən nə işlə 
məşğul olduğumu soruşmağa başladı. Mən ona imanlılar cəmiy-
yətimiz haqqında, həmçinin maliyyə şirkətim və insanlara borc-
dan qurtulmağa necə kömək etdiyimiz haqqında danışdım. Bu 
onun diqqətini cəlb etdi. O mənə dedi ki, o, çətinlikdədir, borc 
içindədir və necə qurtulacağı heç ağlına da gəlmir.

Həmin gün ikinci həkimin qəbuluna gedəndə oradakı tibb 
bacısı ilə, demək olar ki, eyni söhbəti etdim. Mənə maddi vəziy-
yəti haqqında danışarkən gözləri yaşla doldu. 

İNSANLAR CAVAB 
AXTARIŞINDADIRLAR. ƏSL 
HƏLL YOLU AXTARIRLAR. 
ONLAR DİNİ YOX, PADŞAHLIĞI 
GÖRMƏLİDİRLƏR.
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Dostum, tək onlar deyil. Bu gün bütün Amerika belə həyat 
sürür.

Mənim ürəyimin istəyi insanlara daha yaxşı bir həyat yaşama-
ğın yolunu – Padşahlıq yolunu başa düşməyə kömək etməkdir.

Drenda ilə Allahın Padşahlığı haqqında bizə öyrətdiklərini 
tətbiq etməyə başlayanda həyatımız kəskin şəkildə dəyişdi. Biz 
Paulun bəhs etdiyi lütfün həyatımızda təzahür etdiyini gördük. 

Bir gecə insanların borcdan qurtulması üçün öz biznesi-
mizi qurduğumuz haqqında yuxu gördüm. Bu, ağılsızlıqdır, elə 
deyilmi? Kasıbçılıqda böyüyən uşaq indi insanlara borcdan qur-
tulmağı öyrədən bir şirkəti idarə edir. Bunu yalnız Allah edə bilər, 
elə deyilmi?

Siz soruşa bilərsiniz: “Bu necə ola bilər? Borcdan qurtulma-
ğın yolunu necə öyrəndiniz ki, başqa insanlara borcdan qurtul-
mağa kömək edə biləsiniz?” Bu, əla sualdır!

Uzun sözün qısası, Müqəddəs Ruh mənə bunu necə etməyi 
öyrətdi.

Əlbəttə ki, təbii aləmimdə öyrənməli olduğum şeylər var idi 
və sonra bəzi insanlar şirkətimi necə qurmağı öyrətməli idi, lakin 
Müqəddəs Ruh insanlara kömək etmək üçün istifadə etdiyimiz 
nadir strategiya və metodlara, irəliləyiş prosesinə rəhbərlik etdi. 
Bu şirkət fəaliyyətə başladı və bizim maddi azadlığımızı maliy-
yələşdirdi.

Yeri gəlmişkən, nə düşündüyünüzü bilirəm: təmənnasız 
olması üçün lazım olan pulu təmin edirdisə, bu kömək üçün 
çoxlu pul istəmişik.

Xeyr. Dediyim kimi, Müqəddəs Ruh bizə çox unikal bir iş 
modeli verdi və budur:

  Müştərilərimizlə PULSUZ işləyirik. 
Onsuz da borclarını ödəməkdə çətinlik çəkən şəxsə yardım 

etmək üçün ondan necə haqq tuta bilərəm? Xeyr, bunu edə bil-
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mərəm. Allah mənə şirkətimi maliyyələşdirməyin başqa yolunu 
verib. Müştərilərin borcdan azad olmaları üçün xüsusi plan hazır-
ladığına görə mənim şirkətim heç vaxt ödəniş almayıb və alma-
yacaq. Mənim şirkətim müştərilərə, adətən, ev ipotekası da daxil 
olmaqla, gəlirlərini dəyişmədən yeddi ildən az müddətdə borc-
dan azad olmağın yolunu göstərməkdə ixtisaslaşıb.

Bizi müştərilərimiz deyil, müştərilərimizə həllər və yeni-
dənqurma yolları təqdim etmək üçün seçdiyimiz onlarla şirkət, 
təchizatçı və peşəkarlar dəstəkləyir. Müştərilərimizə onlar 
haqqında danışdığımız üçün bizə dəstək olurlar. 

Məsələn, restrukturizasiya prosesimizdə, əgər XYZ şirkəti-
nin müştərimin sığorta haqqını yarıya endirə biləcəyini bilsəm, 
onlara XYZ şirkəti ilə tanış olmağı məsləhət verəcəyəm. Müştə-
rim indi XYZ ilə özləri danışıb öz qərarını verə bilər.

Beləliklə, müştəri üçün hər şey pulsuzdur. Əminəm ki, bu, 
şirkətimizin möhtəşəm böyüməsində əsas töhfə verən amildir. 
Forwardfinancialgroup.com-da şirkətimizlə tanış ola bilərsiniz.

Biz həmçinin insanlara təhlükəsiz investisiyanı öyrənməyə 
kömək edirik. 

Mənim bütün bunlarla deməyim o idi ki, son 30 il ərzində 
biz yüz minlərlə insanla danışmışıq və əksər amerikalıların bu 
çuxurda olduqlarını görmüşük.

Bir misal diqqətimi çəkir və bir çox amerikalının necə yaşadı-
ğını göstərir.

Bir xanım borcu ilə bağlı kömək etmək üçün məni məsləhətə 
çağırdı. Drenda və həmkarlarımdan biri onunla görüşdük və o, 
vəziyyətini izah edəndə mən inana bilmirdim. Onun 32 fərqli 
kredit kartı var idi, hamısı maksimum həddə çatmışdı. (Bəli, düz 
eşitdiniz – onun 32 kredit kartı var idi).

O, uğurla öz həbsini qurmuşdu və azad olmaq üçün məndən 
çıxış yolu istəyirdi. Fikrimdəki cavab asan idi: Kredit kartların-
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dan istifadəni dayandırın. Bu, yaxşı başlanğıc olardı. Ona görə də 
mən ona kartları qırıb atmasını dedim və gəliri daxilində yaşama-
sını təkid etdim. Sonra mən ona bütün yaşayış xərclərinin siya-
hısını tutmağını tapşırdım ki, ona necə məsləhət verməyi bilim. 
Vəziyyətini daha da ağırlaşdırmamaq üçün ona bank kartı əvə-
zinə debet kartından istifadə etməyi təklif etdim.

O xanımın anormal olduğunu düşünə bilərsiniz. Sahib olduğu 
kredit kartlarının sayına görə elə idi. Lakin o, maliyyə əsarətində 
deyildi. Amerikanın son statistikasına baxın:

• İnsanların 57%-nin bankda 1000 dolları yoxdur.

• 44%-i təsadüfi (gözlənilmədən ortalığa çıxan) 400 dol-
larlıq xərci ödəyə bilməz.

• Amerikalıların 23%-i aylıq borclarını ödəyə bilmir və hər 
ay borcu daha da   artır.

Dostum, amerikalılar Allahın mənə göstərdiyi kimidirlər – 
onlar kölədirlər.

Bir qulun nə etdiyini düşünün.

• Özü üçün işləmir. Baxmayaraq ki, o işləyib qazanc əldə 
edir, qazanc hər ay kreditorlara göndərilir və ailənin bir 
ay sağ qalması üçün kifayət edir.

• Qullar sahib olmadıqları evlərdə yaşayırlar.

• Sahib olmadıqları evin pulunu ödəmək üçün, işə getmək 
üçün sahib olmadıqları avtomobilləri sürürlər.

• İşə getmək üçün kredit kartı ilə aldıqları paltarları geyi-
nirlər, sahib olmadıqları avtomobilin, evin, eləcə də 20 il 
əvvəlki tələbə kreditinin borcunu hələ də ödəyirlər.
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“Zəngin yoxsulun ağası olar, borclu adam borc verənə qul 
olar” 

—Süleymanın Məsəlləri 22:7.

İnsanların çoxunun işini sevmədiyini bilirdinizmi? Əslində, 
Qallup sorğusu işçilərin 85%-nin işlərinə nifrət etdiyini bildirir. 

Bəs niyə işlədikləri yerdə işləyirlər? Çünki onlar quldurlar və 
qulların seçimləri yoxdur!

Yaxşı, köləlikdən çıxış yolu varmı? Bəli!
Mənə inanmırsınız? İcazə verin, sizə göstərim.

“Etdiyiniz bu xidmət yalnız müqəddəslərin ehtiyaclarını 
ödəməklə kifayətlənmir, həm də Allaha edilən çox şükürlərlə 
aşıb-daşır. 

Bu xidmətlə sübut etdiyiniz kimi, iqrar etdiyiniz Məsihin 
Müjdəsinə itaət göstərdiyinizə, onlara və hamıya səxavətlə 
yardım göndərdiyinizə görə Allahı izzətləndirirlər. 

Allahın sizə bəxş etdiyi hədsiz lütfə görə hər birinizin həs-
rətini çəkərək sizin üçün dua edirlər. Allahın sözlə ifadə oluna 
bilməyən bəxşişinə görə Ona şükür olsun!” 

—2 Korinflilərə 9:12-15.

Gəlin diqqətimizi bu cavaba yönəldək – Allahın lütfü çiçək-
lənməyi irəli çəkən səlahiyyətdir!

Onu da bilin ki, düşmən sizin borc içində üzməyinizi və çıxış 
yolunu bilməməyinizi istəyir. Buna görə də ABŞ-da 1,1 trilyon 
aktiv kredit kartı var. Hər il dörd-səkkiz milyard kredit kartı təkli-
finin səbəbi də budur.

Kimsə sizin borclu olmağınızı istəyir və kartlarını sınamaq 
üçün sizə yalvaran təkcə banklar və pərakəndə satıcılar deyil.
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İblis bilir ki, sizi borc içində saxlasa, siz heç vaxt ruhani həya-
tınızda yeriyə bilməyəcəksiniz.

Beləliklə, gəlin qısa xülasə edək. Bu kitab səxavətli olmaqdan 
bəhs edir, elə deyilmi? Hə, yoxsa yox. Bəli, bir az sonra verməyin, 
səxavətli olmağın bütün faydalarından danışacağıq. Ancaq öz-öz-
lüyündə vermək məsələnin həlli deyil. Siz Allahın qüdrəti olan 
lütfdən necə istifadə edəcəyinizi bilməlisiniz.

Beləliklə, bir daha qeyd edim: sərbəst vermə üsulu, bir üsul 
kimi, əsas deyil. Əlbəttə ki, onun bir hissəsidir, amma lütf adla-
nan çiçəklənmə üçün sizin və mənim o fövqəltəbii gücə ehtiya-
cımız var.

Dastin və Kendal nə dediyimi başa düşüblər. Onlar bu 
maliyyə çuxuruna düşməsəydilər, Allahın lütfünə ehtiyac duy-
duqlarını dərk etməyəcəkdilər. Onlar təzəliklə yeni bir biznes 
ideyasını nəzərdən keçiriblər və onu davam etdirmək qərarına 
gəliblər. Qiyməti? 150 000 dollar və hamısı borcdur.

Elə həmin ay müəssisəni satın aldılar, IRS tərəfindən yoxlanı-
lıb 53 000 dollar geri vergi ödənilməli idi. Dastin deyir ki, onlar 
200 000 dollardan çox borca düşdülər, heç bir çıxış yolları yox 
idi. 

Onlar sonuncu körpələri üçün xəstəxanaya pul ödəməkdən 
ötrü borc götürmüşdülər və bunun pulunu ödəyirdilər. Audit 
onları maliyyə uçurumu kandarına çatdırmışdı və Dastin çaşqın-
lıq içində idi.

Axtarışdan sonra, nəhayət, 30 000 dollarlıq kredit təklifi 
tapıb onu bəyəndi və həyat yoldaşının rəyini bilmək üçün ona 
göstərdi. O bilmirdi ki, Kendal artıq Allahın lütfünü necə istifadə 
etməkdən bəhs edən “Maddi vəziyyətinizdə inqilab: İstirahətin 
gücü” adlanan kitabımı oxuyub onun üzərində düşünürdü.

Beləliklə, Dastin bu kredit ideyası ilə onun yanına gəldikdə 
Kendal borc əvəzinə Allaha müraciət etmədiyini görərək məyus 



Maddİ vəzİyyətİnİzdə İnqİlab: Səxavətli olmağın gücü

30

oldu. O, qərarları barədə onunla danışmaq qərarına gəldi və onu 
Allaha etibar etməyə həvəsləndirdi. Dastin həyat yoldaşının 
müdrikliyini nəzakətlə qəbul etdi.

Onlar dua edərkən Müqəddəs Ruhun onların toxum səp-
mələrini dediyini eşitdilər. Təbii ki, o zaman onların Allahın 
onlara göstərdiyi məbləğdə pulları yox idi, ona görə də növbəti 
28 gün ərzində Allahın onlara göstərdiyi məbləği qazanmağa 
cəhd etdilər.

Nəticəsi? Onların işi baş tutdu.
Gələn il ərzində onlar 175 000 dollar borclarını ödəyə bil-

dilər və Dastin həmin il həyatı boyu qazandığından 12 dəfə çox 
pul qazandığını dedi!

Kendal və Dastin hər dəfə Padşahlığın fəaliyyət göstərdiyini 
bildilər!

Onların cavabı nə idi? Allahın Padşahlığı və lütfü!
Sizin cavabınız nədir? Allahın Padşahlığı və lütfü! 
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2-Cİ FƏSİL

Cavab:  
Lütf

Son fəsildə biz səxavətin insanlara ruhani təsirindən – onların 
qəlblərini sizə və Allaha qarşı minnətdarlıq hissi ilə dolduraraq 
yumşaltmasından danışdıq. Biz Paulun dediklərini də sitat gətir-
dik, səxavətli olmaq Allahın həyatımızdakı lütfünün nəticəsidir. 

“Allahın sizə bəxş etdiyi hədsiz lütfə görə hər birinizin 
həsrətini çəkərək sizin üçün dua edirlər. Allahın sözlə ifadə 
oluna bilməyən bəxşişinə görə Ona şükür olsun!” 

—2 Korinflilərə 9:12-15.

Biz Paulun Allahın bizə çiçəklənmək üçün bəxş etdiyi lütfü 
təsvir edərkən üstünlük sözünü vurğulamağından danışdıq. 
Biz öyrəndik ki, lütf nəyisə yerinə yetirmək üçün fövqəltəbii 
gücdür. Paul Allahın lütfünün bu səlahiyyətini təsvir olunmaz 
hədiyyə adlandırır! Düşünürəm, hər kəs etiraf etməlidir ki, əgər 
Allah Özü onlara çiçəklənməyə kömək etsəydi, inanılmaz bir 
fayda olardı.
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Allahın həyatınız üçün əlçatan olan böyük gücünü dərk 
etmək üçün gəlin bəzi ayələri təkrarlayaq və altıncı ayəni oxuyaq. 

Allahın həyatınızda möhtəşəm işlər etmək istədiyini və sizə 
əlçatan gücünü dərk etmək üçün gəlin 6-cı ayədən başlayaraq bir 
neçə ayəni təkrarlayaq. 

“Yadda saxlayın: az əkən az, bol-bol əkən bol-bol biçə-
cək. Könülsüz yaxud məcburi yox, hər kəs ürəyinin niyyətinə 
görə pay versin. Çünki Allah sevinə-sevinə pay verən adamı 
sevir. Allah sizə hər bir neməti bol-bol verə bilər. Belə ki hər 
bir şeyə həmişə, hərtərəfli, kifayət qədər sahib olmaqla hər 
yaxşı əməl üçün bol-bol imkanınız olsun. Necə ki yazılıb: 
“Səpələyər, fəqirlərə paylayar, salehliyi əbədi qalar”.

Əkinçiyə toxum və yemək üçün çörək ehtiyatı verən Allah 
sizin də əkin ehtiyatınızı çoxaldacaq və salehliyinizin bəhrə-
sini artıracaq. Hərtərəfli səxavətli olmanız üçün hər baxım-
dan varlandırılacaqsınız. Səxavətiniz bizim vasitəmizlə 
Allaha şükür etməyə səbəb olacaq” .

—2 Korinflilərə 9:6-11

İndi həyəcan daha da artır!
Biz burada həmin nemət sözünün işlədildiyini görürük, 

ancaq bu parçada Paul oxucuya Allahın HƏR BİR qüdrətinin lütf 
sözü ilə əlaqəli olduğunu başa salmaq üçün hər bir sifətini əlavə 
edir. Paul burada aydın şəkildə vermək və almaq haqqında danışır 
və qeyd edir ki, siz verdikdən sonra Allahın hər bir neməti ver-
mək üçün əlçatan olacaq.

Allahın hər bir neməti dedikdə o toxumun məhsulunu əldə 
etmək üçün Allahın bütün qüdrətinin, müdrikliyinin, xeyirxahlı-
ğının və idrakının indi ixtiyarınızda olduğunu nəzərdə tutur. Sizi 
bilmirəm, amma bu məni çox həyəcanlandırır!
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Amma bu hələ o demək deyil ki, məhsul öz-özünə əldə olu-
nacaq.

Əgər sizin əkinçilikdən məlumatınız olmadığı halda, çox varlı 
bir fermer əkmək və məhsul yığmaq üçün milyonlarla dollar 
dəyərində olan bütün əkinçilik texnikasını sizə borc versə belə, 
bunun sizə heç bir faydası olmayacaq.

Allahın bütün qüdrəti bizim üçün 
əlçatandır, lakin fermerin əkinçilik üçün, 
sadəcə, yerə toxum atmaqdan başqa daha 
çox şey lazım olduğunu bildiyi kimi, bizim 
də burada öz rolumuz var. 

Hələlik bunu başa düşməyinizi istə-
yirəm ki, Allahın istəyi təkcə əkin etdikdən 
sonra məhsul yığmağınıza kömək etmək deyil, həm də nə vaxt 
və harada əkməyinizə kömək etməkdir. Buna görə də sizin qey-
ri-məhdud maliyyə gələcəyiniz var!!!

İndi bir addım daha irəli getməli və pula sahib olmağın 
məqsədi ilə bağlı bu parçada açıq-aydın danışmalıyıq. 

“Allah sizə hər bir neməti bol-bol verə bilər. Belə ki hər bir 
şeyə həmişə, hərtərəfli, kifayət qədər sahib olmaqla hər yaxşı 
əməl üçün bol-bol imkanınız olsun”. 

Burada görürük ki, Allahın qeyd etdiyi ilk şey ehtiyacınız 
olan hər şeyə sahib olmağınızdır. Diqqət yetirin ki, söhbət təkcə 
puldan getmir. O, hər şeydən və bütün zamanlardan danışır!

Mən həmişə belə deyirəm: “Siz Allahın işi ilə məşğul olun, 
O da sizin işinizlə məşğul olacaq. Beləliklə, “hər şey və həmişə” 
mənim üçün iqtisadiyyatda baş verənlərdən asılı olmayaraq, heç 
vaxt Onsuz bacarmamağım deməkdir. Allah ehtiyaclarınızın 
ödəniləcəyini deyəndə O, sadəcə, əldə etməkdən danışmır. 

SİZ ALLAHIN İŞİ İLƏ 
MƏŞĞUL OLUN, O 

DA SİZİN İŞİNİZLƏ 
MƏŞĞUL OLACAQ
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“Siz bir çox millətlərə borc verəcək, lakin heç kimdən borc 
almayacaqsınız. Rəbb sizi quyruq deyil, baş edəcək. Əgər 
bu gün sizə buyurduğum Allahınız Rəbbin əmrlərinə qulaq 
assanız, onlara dəqiq əməl etsəniz, aşağıda deyil, hər zaman 
yuxarıda olacaqsınız” 

—Qanunun Təkrarı 28:12b-13.

Allah bütün ehtiyaclarınızın ödənilməsi dedikdə, O, borclar-
dan azad həyat yaşamaqdan, tapşırığınızı canla-başla yerinə yetir-
məkdən və torpağın ən yaxşı bəhrələrindən yeməkdən danışır. 
Bu həm də kamil sağlamlıq və kamil sülh içində olmaq deməkdir.

İkincisi, ehtiyaclarınız ödənildikdən sonra siz, sadəcə, sağ 
qalmırsınız, həm də çiçəklənirsiniz.

“Hərtərəfli səxavətli olmanız üçün hər baxımdan varlan-
dırılacaqsınız”.

Nəticə səxavətli olmaq, insanları maddi cəhətdən dəstək-
ləmək və Allahın yer üzündəki tapşırıqlarını yerinə yetirmək 
üçün maliyyə qabiliyyətinə sahib olmaqdır.

Allahın məqsədi Öz ürəyini insanlara göstərmək və insanların 
ürəklərini Ona tərəf yönəltməkdir.

Həmişə dediyim kimi, “Allah insanların işi ilə məşğuldur”.
İcazə verin, tez-tez eşitdiyim yanlış bir fərziyyədən danışım.
O günlərdə çox varlı bir adamla danışırdım, o dedi: “Mənə 

daha pul lazım deyil; mənim pulum çoxdur”.
İndi mən onların nə demək istədiklərini bilirəm, onların çox 

yaxşı qayğıları çəkilir və əlavə pula ehtiyacları yoxdur. Amma 
həqiqət ondan ibarətdir ki, onların daha çox pula ehtiyacları var. 

İcazə verin, bir daha deyim ki, “ALLAHIN DAHA ÇOX 
PULA EHTİYACI VAR!”
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Qarşıda hələ görüləsi çoxlu işlər var. 

“Allah sizə hər bir neməti bol-bol verə bilər. Belə ki hər bir 
şeyə həmişə, hərtərəfli, kifayət qədər sahib olmaqla hər yaxşı 
əməl üçün bol-bol imkanınız olsun”. 

Qarşıda iştirak etməli olduğunuz çoxlu yaxşı işlər var. Hər 
yaxşı iş Padşahın adından görülən işdir. Əslində, Efeslilərə 4:7, 
11-12a ayələrinə əsasən, sizin görüləsi xüsusi işiniz var. 

“Hər birimizə isə Məsihin bəxşişinin ölçüsü ilə lütf veril-
mişdir. Özü kimini həvari, kimini peyğəmbər, kimini müj-
dəçi, kimini çoban, yəni cəmiyyət rəhbəri  və müəllim təyin 
etdi ki, … xidmət vəzifəsini yerinə yetirmək üçün müqəddəs-
ləri təmin etsinlər”. 

Görürsünüz, insanların çoxu siçovul yarışından bezdikləri 
üçün maddi cəhətdən azad olmağı üstün sayırlar. Onlar sülh axta-
rırlar. Çoxları isə sevmədikləri işdə işlədikləri üçün pulun guya 
onlara verəcəyi azadlığı axtarırlar. Onlar etməli olduqları işin əvə-
zinə, etmək istədikləri işi etməyə azadlıq axtarırlar. Onlar ehti-
raslarının arxasınca getmək və həyatlarının məqsədini tapmaq 
istəyirlər.

Dindarları dəli edən açıqlamanı təqdim edirik:
Siz hər cəhətdən zəngin olacaqsınız.
Bəli, belə deyir. Siz zəngin olacaqsınız!
İndiki zamanda zənginlik termini, təbii ki, subyektivdir və 

mədəniyyətimizdə yanlış başa düşülür. Bir milyard dolları olan 
birinin 100.000 dolları olan birindən daha xoşbəxt olduğunu 
demək olmaz. Xeyr, “zəngin” olmaq fərqli insanlar üçün fərqli 
şeylər deməkdir. Lakin, əlbəttə ki, bu, bütün ehtiyaclarımızın 
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ödənildiyini, borcsuz yaşadığımızı və torpağın ən yaxşı nemətin-
dən həzz aldığımızı nəzərdə tutur. 

“İtaətkar olub sözə baxsanız, torpağın ən gözəl bəhrələ-
rindən yeyərsiniz”

—Yeşaya 1:19.

Amma zəngin olmaq tək 
pula bağlı deyil. Bu həm də 
nəvələrimlə oynamaq, həyat 
yoldaşımla əl-ələ tutmaq kimi 
və həyatda bir çox gözəl şey-
lərdən ibarətdir. Bizim Drenda 

ilə beş gözəl övladımız var, hər biri Allahı sevir və müəyyən 
şəkildə Ona xidmət edir. Biz bir-birimizə yaxın yerdə yaşayırıq və 
düzünü desəm, bir yerdə əylənməyi sevirik. Mən bunu zənginlik 
adlandırıram!

Görürsünüz, dindarlar çoxlu pula sahib olmağı xəsislik 
adlandırırlar. Ancaq Allahın işini görürsünüzsə, pulunuz çox 
ola bilməz. Həmişə yeni tapşırıqlar və ələ keçiriləsi yeni ərazilər 
var.

Allah istəyir ki, siz səxavətli olasınız, insanlara kömək edə-
siniz və Onun tapşırıqlarını maliyyələşdirəsiniz. Əgər hər dəfə 
səxavətli olmaq istəyirsinizsə, bir az pulunuz olmalıdır.

Demək istəyirəm ki, hərdən hansı isə bir hadisə baş verə bilər. 
Düzünü desək, bunu etsəniz, qazancınız aylıq xərclərinizdən çox 
olacaq; hesablarınızı ödəmək üçün dəyərindən daha çox pulunuz 
olacaq, daha çox! Düşünürəm ki, hamı bununla razılaşacaq.

Ancaq səxavətli olmaq və ya ümumiyyətlə verməyə gəldikdə, 
yolayrıcında dayanırıq: 

Verdiyiniz zaman qorxu ilə mübarizə aparmalısınız.

BİR DAHA, ALLAH İSTƏYİR Kİ, 
DÜNYADA ONUN İŞİNİ DAVAM 
ETDİRMƏK ÜÇÜN SİZİN BOL 
TƏMİNATINIZ OLSUN. 
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Demirəm ki, qorxuya dözməlisiniz. Deyirəm ki, verəndə 
qorxu ilə mübarizə aparmalısınız. Qorxu ilə mübarizə aparmağın 
ən yaxşı yolu isə həqiqətdir!

Bəs verməkdə necə qorxu ola bilər? “Özümüzə kifayət etməz” 
qorxusu, elə deyilmi?

“Mənim özümə o pul lazımdır”, – deyə düşünə bilərsiniz və 
təbii ki, sizə lazımdır. Amma Allahın da buna ehtiyacı var. Allah 
isə pulunuzu sizə geri qaytarmağı vəd etmədən pulunuzu ver-
məyinizi sizdən xahiş etməz, elə deyilmi? Düşünürəm ki, O, Öz 
Kəlamında bunu açıqlayır: 

“Verin, sizə də veriləcək: silkələnib basa-basa dolan bol 
bir ölçü ilə sizə qucaq-qucaq veriləcək. Çünki hansı ölçü ilə 
ölçsəniz, sizin üçün də eyni ölçü ilə ölçüləcək” 

—Luka 6:38.

Allah sizə nə edəcəyinizi öyrətməkdənsə, Öz Padşahlığını 
dəstəkləməyin faydasını izah etməyə daha çox vaxt sərf edir. O, 
sadəcə, bir söz deyir, “Ver”, amma sizə faydasını izah etmək üçün 
23 sözdən istifadə edir. Düşünürəm ki, belə qurulan hər hansı bir 
müqaviləni imzalayardım!

Bilin ki, Allah sizin yaxşı işlər görməyinizi istəyir. Düşünün: 
Allah Öz planını maliyyələşdirmək üçün lazım olan pulu haradan 
götürəcək?

Bu pul, əlbəttə ki, sizdən, məndən və digər imanlılardan əldə 
ediləcək. İblisin ardıcılları Allahın tapşırıqlarını maliyyələşdir-
mək niyyətində deyillər.

Təəssüf ki, imanlıların əksəriyyəti verdiklərinin Allahdan əvə-
zini almağın yanlış olduğunu deyirlər. Onlar inanırlar ki, Allaha 
vermək və bunun əvəzini gözləmək xəsisliyin əlamətidir və Allaha 
düzgün xidmət növü deyil. 
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Fermerin verdiyi ianənin özü və ailəsinə qazanc gətirəcəyinə 
inanmaq əsassızdırmı? O, sadəcə olaraq, Allahın verdiyi vədlər-
dən istifadə edir.

Allah bizim çiçəklənməyimizi görəndə məmnun qalır. O bizə 
xeyrimiz üçün əkin və biçin qanununu verdi. Şeytan əzəldən bəri 
imanlılar cəmiyyətinə ianə və pul haqqında yalan danışır. Bəzi 
təriqətlər şeytanın yalanına uyaraq yoxsulluqları ilə fəxr edirlər. 
İsa dəfələrlə bu münasibətlə qarşılaşırdı. Bu məsələyə aid ən məş-
hur Yaxşı Samariyalı məsəlini danışdı. 

“Bir qanunşünas İsanı sınamaq məqsədi ilə qalxıb dedi: 
«Müəllim, əbədi həyatı irs olaraq almaq üçün mən nə etmə-
liyəm?» 

İsa ondan soruşdu: «Qanunda nə yazılıb? Orada nə 
oxuyursan?» 

Bu adam İsaya belə cavab verdi: «Allahın Rəbbi bütün 
qəlbinlə, bütün varlığınla, bütün gücünlə və bütün düşün-
cənlə sev» və «Qonşunu özün kimi sev». 

İsa ona dedi: «Sən düz cavab verdin, buna əməl et və 
yaşayacaqsan». 

Amma o özünə haqq qazandırmaq üçün İsadan soruşdu: 
«Bəs mənim qonşum kimdir?» 

İsa belə cavab verdi: «Bir nəfər Yerusəlimdən Yerixoya 
gedən yolda quldurların əlinə düşdü. Quldurlar onu soyundu-
rub döydülər və yarımcan halda qoyub getdilər. Təsadüfən o 
yoldan bir kahin enirdi. Bu adamı görən kimi yolun o biri tərəfi 
ilə keçib getdi.  Bir Levili də ora yaxınlaşıb o adamı görəndə 
yolun o biri tərəfi ilə keçib getdi. O yolla gedən bir Samariyalı 
isə bu adamı görəndə ona rəhmi gəldi. Ona yaxınlaşdı və zey-
tun yağı ilə şərab tökərək yaralarını sarıdı. Sonra bu adamı 
öz heyvanına mindirib mehmanxanaya gətirdi və ona qayğı 
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göstərdi. Ertəsi gün o, iki dinar çıxarıb mehmanxana sahibinə 
verərək dedi: “Onun qayğısını çək. Əgər bundan da çox xərcin 
çıxsa, mən geri qayıdanda sənə verərəm”. 

Səncə, bu üç nəfərdən hansı quldurların əlinə düşən ada-
mın qonşusu idi?» 

Qanunşünas cavab verdi: «Ona mərhəmət göstərən». 
İsa da ona dedi: «Get, sən də elə et»” 

—Luka 10:25-37.

Düşünürəm ki, bu hekayəni hamımız eşitmişik: Allah yolda 
gedərkən bu oğlana rast gəlsəydi, nə edərdi? Bilirik ki, Rəbb 
ondan yan keçməzdi.

Bazar günü məktəblərinin əksəriyyəti bu misala əsasən yaxşı 
qonşu olmağı öyrədir. İnsanlara qayğı göstərin. İnsanların qayğı-
sına qalmaq Allahın ürəyincədir və deyə bilərəm ki, bu dəyərlən-
dirmə ilə tam razıyam. Lakin məsələ bunda deyil.

İsanın bu qanunşünası məzəmmət etdiyini başa düşmək üçün 
o zəmanənin ictimai ab-havasını başa düşməlisiniz. Yəhudilər 
samariyalılara xor baxaraq onları natəmiz və kafir hesab edirdilər. 
Beləliklə, onlar özlərini Allahın gözündə samariyalılardan daha 
saleh hesab edirdilər. Beləliklə, İsanın hekayəsi bu qanun müəlli-
minə məzəmmət olaraq, üzünə bir sillə vurmağa bənzəyir. Düşü-
nürəm ki, hamımız bunu başa düşürük. 

Ancaq heç bir bazar günü məktəbində eşitmədiyim və öyrən-
mədiyim hekayənin iki gümüş sikkə ilə əlaqəli olmasıdır. Əgər 
məsələ bu müəllimin samariyalılara qarşı yanlış münasibəti idisə, 
nə üçün İsa iki gümüş sikkə haqqında danışdı? Gəlin öyrənək. 

“Sonra bu adamı öz heyvanına mindirib mehmanxanaya 
gətirdi və ona qayğı göstərdi. Ertəsi gün o, iki dinar çıxarıb 
mehmanxana sahibinə verərək dedi: «Onun qayğısını çək. 
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Əgər bundan da çox xərcin çıxsa, mən geri qayıdanda sənə 
verərəm»”

—Luka 10:34a-35.

İsa bu hekayəni bizə nümunə kimi öyrətmişdi. Biz bəşəriyyə-
tin oğru iblis tərəfindən döyüldüyünü və əzildiyini görürük. Başa 
düşürük ki, yağ və şərab peyğəmbərlik baxımından Müqəddəs 
Ruhu, qan isə İsanın iman edənlərin hamısına verəcəyi əhdini 
təmsil edir. Hekayədə görürük ki, yağ və şərabı istifadə etdikdən 
sonra Samariyalı daha bir addım atıb bu yaralı adamı sağaltmaq 
üçün mehmanxanaya aparır. Samariyalı bilir ki, adamın sağalması 
üçün vaxt lazımdır və bunun üçün onu öz hesabına təhlükəsiz 
yerə aparır.

İnanıram ki, mehmanxana yerli imanlılar cəmiyyətini sim-
volizə edir. Ora İsanın həyatda döyülüb ölən insanları gətirdiyi 
yerdir. Onlar qanın əhdi ilə günahdan təmizlənərək və Müqəddəs 
Ruh tərəfindən dirilərək yenidən doğulurlar, lakin yenə də yerin 
lənətli sisteminin ləkəsini və ağrısını özləri ilə daşıyırlar. Şəfa tap-
mağa və yeni həyat tərzini öyrənməyə vaxt lazımdır. İsa onların 
böyüməsinə nəzarət etmək üçün onları yerli imanlılar cəmiyyə-
tinə və mehmanxanaçının, yəni yerli pastorun tabeliyində yerləş-
dirir.

Təəssüf ki, qanun müəlliminin münasibətini imanlılar cəmiy-
yətində də görürük. İnsanlar mehmanxanada kömək etmək istə-
mirlər. Yaralının yanından keçənlər kimi, onun probleminə yad 
münasibət göstərirlər. Onlar niyə müdaxilə etməli idilər? Vaxt və 
puldan başqa heç nə sərf etməyəcəkdilər? 

Bu münasibətə görə pastorlar vaxtlarının çox hissəsini uşaq 
bağçasına və ya kiçik bir qrupa rəhbərlik etmək üçün imanlılara 
yalvarmaqla keçirirlər. Ancaq, görünür, insanlar artıq öz işləri 
ilə məşğuldurlar və bunu etməkdə çətinlik çəkirlər. Din insan-
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ları həvəsləndirmir, yalnız tələblər və qanunlar təqdim edir. Din 
insanları günahlandırır: “Bu və ya digər işi görmək üçün Allaha 
borclusan. Bax gör, Allah sənə nə qədər yaxşılıq edib”. Bəli, mən 
razıyam, biz həmişə Allaha minnətdar ürəyə malik olmalıyıq və 
başqalarına kömək etmək istəyimiz olmalıdır, lakin Allah “Sən 
mənə borclusan” sistemi ilə işləmir. O deyir: “Xərcləri ödəmək 
üçün sizə iki qəpik qoyuram və qayıdanda NƏYİN BAHASINA 
OLURSA-OLSUN qalanını ödəyəcəyəm”. 

Yenə də, dindar düşüncə biz səmalara gedəndə bu ifadəni 
olduğu kimi qəbul edəcək, İsa Öz Padşahlığı üçün yer üzündə 
gördüyümüz işə görə bizi mükafatlandıracaq. Xeyr, İsa hekayəni 
danışarkən, iş adamının şəhərə qayıdarkən yanından nə vaxt 
keçəcəyini nəzərdə tuturdu. İsa həmin mehmanxanaçıya verəcəyi 
maddi yardımın dəqiq vaxtından danışırdı. Amma insanlar indi 
deyəcəklər: “Əla, Allah bu adama qulluq edərkən mehmanxa-
nanın xərclərini ödəyəcək, amma mənim də evimin real xərcləri 
var. O işlə məşğul olmaq üçün nə vaxtım, nə də pulum var”. İşi 
görmək üçün çəkəcəyiniz hər hansı bir xərcin əvəzini tələb edən 
düşüncə tərzi çox insanları həvəsləndirmir. Əlbəttə ki, bu kömək 
edir, lakin bu işə yardım edənlərə qarşı olan məhəbbəti tam açmır. 

Bəli, nə deyəcəyinizi bilirəm: “Biz hamımız Allaha olan 
məhəbbətimizə görə mehmanxanada kömək etməliyik”. Bəli, siz 
bunu pastorunuza olan sədaqətiniz və Allaha qarşı məhəbbətiniz 
və borcunuza görə edə bilərsiniz və bu, bəzən belə də lazımdır… 
Amma Allah istəyir ki, siz Onunla birlikdə “mehmanxana”da 
işləmək üçün həyəcanlanasınız.

İş burasındadır – biz ALLAH ÜÇÜN deyil, daha doğrusu, 
ALLAHLA birgə çalışırıq. Allah Özü Paul vasitəsilə belə deyir: 

“Kim öz hesabı ilə əsgərlik çəkər? Kim üzüm bağı salıb 
barından yeməz? Kim sürünü otarıb südündən içməz? Məgər 
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mən ancaq insanların düşündüyü kimi danışıram? Qanun 
eyni şeylər demirmi? Çünki Musanın Qanununda yazılıb: 
«Xırman çəkən öküzün ağzını bağlama». Allah öküzlə-
rinmi qayğısına qalır,  yoxsa bu sözlər tamamilə bizə aid 
deyil? Əlbəttə, bu bizim üçün yazılmışdır, çünki cütçü ümidlə 
şumlamalı, xırmançı da məhsula ortaq olmaq ümidi ilə taxılı 
döyməlidir” 

—1 Korinflilərə 9:7-10.

Allah istəmir ki, siz Ona qorxu hissindən və ya borclu kimi 
xidmət edəsiniz. Onun nə dediyinə diqqət yetirin: “xırmançı da 
məhsula ortaq olmaq ümidi ilə taxılı döyməlidir”. Allah təkcə sizə 
tapşırdığı işin məhsulunun qayğısına qalmır. O orada Onunla 
yanaşı işləyənlərin də qayğısına qalır və onların da məhsulunun 
sevincinə şərik olmalarını istəyir.

İsa hekayədə mehmanxanaçını çox vacib bir səbəbə görə qeyd 
edir. Başa düşürük ki, mehmanxanaçı iş adamıdır. O, gündəlik 
xərclərə yer pulunu və işçi heyətinin pulunu da daxil edib. Ancaq 
o, mehmanxananı idarə etmək üçün lazım olan bütün xərclərin 
üzərinə öz qazancını da əlavə edir. Bəli, öz qazancını. 

Mehmanxanaçı qonağından hər qaldığı gecəyə görə haqq 
istəyəndə qazanc əldə edir. Bu səbəbdən də mehmanxanaçının 
qapısına gətirilən yaralı adama qulluğu çox fərqlidir. Səyahətçi 
onun bütün xərclərini ödəyəcəyinə görə ona qulluq etmək 
qəpik-quruş bahasına başa gəlmir. Buna əsasən mehmanxanaçı 
bu adama deyinmədən kömək etməyə hazırdır. Əslində, o, tap-
dığı fürsətə görə çox həyəcanlıdır.

Görürsünüz, mehmanxanaçı bilir ki, qonağın hər gecəsinə 
görə qazanc əldə edəcək. Mehmanxanaçının səyahət edən iş 
adamı ilə söhbətini təsəvvür edirəm: “Əgər yolda köməyə ehti-
yacı olan başqa birini görsəniz, mütləq onu buraya gətirin. Kimi 
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gətirsəniz, qəbul edəcəyəm və yerim bitsə belə, yer əlavə edə-
cəyəm!”

Gördüyünüz kimi, 
hekayədə daha çox şeylər açıq-
lanır. İsa qanunşünasın Allaha 
və Samariyalıya qarşı dini 
düşüncə tərzini düzəltməyə 
çalışırdı. O həm də ona verilən 
fürsəti əldən verməsini göstər-
mək istəyirdi!

İnsanlar Allahın yaxşı 
insanlara pislik etdiyini dedik-
lərini eşidəndə və ya insanların 
həyəcanlı həyat yaşamaqları əvəzinə, dini bir vəzifə kimi Allaha 
xidmət etdiklərini görəndə həmişə kədərlənirəm. İblis Allahın 
xeyirxahlığını imanlılardan gizlədir ki, Ona bütün ürəkləri ilə 
xidmət etməsinlər. 

Əksər insanlar imanlılar cəmiyyətinin Allahın insanları bir 
olmaq üçün topladığı mehmanxana olduğunu başa düşmək əvə-
zinə, onu təqvimdə qeyd edilən bir hadisə hesab edirlər. 

İllər əvvəl Drendanın qardaşı ilə oturub bu barədə danışdı-
ğımı xatırlayıram – Allah xeyirxahdır və mükafat verəndir, O bizə 
bütün ehtiyaclarımızı ödəyən Padşahlığı bəxş edib. Padşahlıq 
haqqında bu anlayış Conni və onun həyat yoldaşı Kandi üçün 
yeni idi, çünki onlar çox həqiqətlərin öyrədilmədiyi ənənəvi 
imanlılar cəmiyyətindən çıxmışdılar. 

Conni və Kandi o vaxt Corciya məktəbində müəllim işlə-
yirdilər və Conni eyni zamanda da mənim “Forward Financial 
Group” maliyyə şirkətimdə yarım günlük iş rejimində işləyirdi. 
Görünürdü ki, Conni biznesdə qabiliyyətli idi. Şirkətdə işlədiyi 
ilk ilində o, bir il müəllimlik etdiyindən daha çox pul qazanırdı, 

TƏƏSSÜF Kİ, ONLAR ALLAHIN 
NİYYƏTİNİ ƏLDƏN VERİRLƏR, 
ÇÜNKİ O, İNSANLARA KÖMƏK 

ETMƏK ÜÇÜN BİZƏ HƏR BİR 
QİYMƏTİ ÖDƏMƏYƏ HAZIRDIR 
VƏ O BİZİM ETDİYİMİZDƏN DƏ 

ARTIĞINI ÖDƏYİR. HƏMİŞƏ.
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buna görə də o, müəllimliyi atıb tam maliyyə işində işləməyə 
qərar verdi. 

Əvvəlcə Conni bunun öhdəsindən çox yaxşı gəlirdi. Amma 
həmin ilin sonlarında onun fəaliyyətinin səngiməyə başladığını 
gördüm və bilirdim ki, o temp ilə o, çox davam edə bilməz.

Drenda ilə Milad mövsümü üçün Corciyaya səyahət etməyi 
planlaşdırmışdıq və niyyətim Conninin işini lazımınca yerinə 
yetirməməsinin bəzi səbəblərini öyrənmək üçün vaxt keçirmə-
yim idi. Mən Conniyə zəng etməzdən əvvəl, o mənə zəng etdi və 
işi barədə danışmaq üçün görüşə biləcəyimizi soruşdu. Təbii ki, 
mən artıq bunu etməyə hazır idim.

Conni və Kandinin qorxu keçirtdiyini zənn edə bilərdim. 
Onlar artıq cari ay üçün 5000 dollar ödəməli idilər və növbəti 
ay üçün lazım olan 5000 dollar pulları yox idi. Conninin yanında 
oturduğum zaman onun ilk sözləri belə oldu: “Sadəcə, alınmır”. 
Bilirdim ki, Padşahlıq anlayışı Conni və Kandi üçün tamamilə 
yenidir və hiss edirdim ki, onlara bu məsələni ruhani cəhətdən 
həll etməyi öyrətməliyəm. Çünki bilirdim ki, Padşahlıq həmişə 
işləyir! Beləliklə, mən onlarla təxminən iki saat vaxt keçirtdim 
ki, Padşahlığın qanunlarını və imanlarını necə istifadə etmələrini 
nəzərdən keçirdim. Danışdıqca qorxunun azaldığını və inamın 
çoxaldığını hiss edirdim. Conninin növbəti addıma hazır oldu-
ğunu bilirdim.

“Conni, – dedim, – Allahla bir toxum əkməli və lazım olan 
pulu Ondan alacağına inanmalısan”.

Conni və Kandi razılaşsalar da, onların pulları yox idi. Elə 
oldu ki, mən özümlə evdəki ofisimdən Conniyə 160 dollarlıq 
maaş çeki gətirdim. Onların bu puldan istifadə edə biləcəklərini 
bilirdim, amma mən onları bunu toxum kimi əkməyə həvəs-
ləndirdim, çünki ikimiz də bilirdik ki, 160 dollar 5000 dollarlıq 
borcu və ya növbəti ödənilməli 5000 dolları əvəz edə bilməz. 
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Biz birlikdə dua edib imanımızı nümayiş etməyə hazırla-
şarkən mən Connidən soruşdum: “Bu pulu toxum kimi səpərkən 
əvəzini alacağınıza inanırsanmı?” Sözlər ağzımdan çıxan kimi, 
Müqəddəs Ruh məni dayandırdı və ona cavab verməyə imkan 
verməməyi dedi və bunun səbəbini bilirdim. Conni 5000 dollara 
inandığını deyəcəkdi, çünki təzyiq də bundan ibarət idi. Bunun 
əvəzinə Müqəddəs Ruh mənə dedi: “Ondan soruş, gör 30 günə 
12 000 dollar kifayət edərmi?”

Belə də etdim. Mən onun cavabını dayandırdım və ondan 30 
günə 12 000 dolların kifayət edib-etmədiyini soruşdum. Mən 
Rəbbin ondan soruşmalı olduğum məbləği deyəndə onun gözlə-
rinin geniş açıldığını gördüm. Bilirdim ki, Conni ömrü boyu 30 
gün ərzində heç vaxt 12 000 dollar qazanmayıb. O, bir dəqiqəlik 
əyləşib sonra “bəli, buna inana biləcəyini” dedi. Mən Kandiyə 
eyni sualı verdim, o da hə cavabını verdi. Biz əl-ələ verdik, onlara 
çek yazıb 30 gün ərzində 12 000 dolları əldə edəcəyimizə imanı-
mızı bəyan etdik.

Üç həftədən sonra mənə Connidən zəng gəldi. O, çox həyəcanlı 
idi. O, son üç həftə ərzində təkcə 12 000 dollar deyil, 17 000 dollar 
dəyərində iş görmüşdü. O, indi həqiqətən iman etdiyini dedi.

Təəssüf ki, iki ay sonra Conni görüşdən sonra evə gedəndə 
yağışlı gecədə avtomobilinin idarəetməsini itirərək maşınla 
qəzaya uğramışdı, lakin Conni qəzadan sağ çıxmışdı, bu da 
Tanrının işi idi. Lakin qəzaya uğradığına görə Conni sağaldığı 
vaxt ərzində işləyə bilmədi. Bu müddət ərzində onun evi girov 
qoyuldu və satışa çıxarıldı. Evi satışdan çıxarmaq üçün ona 
10 000 dollar pul lazım idi.

Lakin bu müddət ərzində Conni və Kandi həyatlarını dəyişən 
Padşahlıq təliminə daha yaxın olmaq üçün Ohayoya köçməyə 
qərar verdilər. Beləliklə, satışının baş verməsinə cəmi bir ay qaldı-
ğını bilsələr də, evi siyahıya aldılar.
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Vaxt yaxınlaşdıqca heç bir real alıcı yaxınlaşmırdı, ta ki satış-
dan bir neçə gün əvvəl bir kişi yaxınlaşıb evi almağı təklif etdi. 
Lakin onun bir xahişi var idi. O bilmək istəyirdi ki, indi Conniyə 
10 000 dollar beh verib, bəzi işlərini bitirənə qədər evi 30 günlük 
saxlaya bilərmi?

Conni şoka düşmüşdü. O bilirdi ki, evi satışdan çıxartmalı 
olsa, satışa cəmi bir neçə gün qaldığı üçün ona nağd alıcı lazım 
olacaq. Bu alıcı Conniyə yerindəcə 10 000 dollarlıq çek yazıb 
sonra isə qalanını ödəmək niyyətində idi. Bu, Conniyə lazım olan 
məbləğ idi. Conni bunun Tanrıdan olduğunu bilirdi, 10 000 dol-
lar çeki götürüb evinin pulunu ödədi və o 10 000 dollar qiymət 
siyahısının başında idi.

Beləliklə, Conni və Kandi Ohayoya köçdülər və kirayə ev tut-
dular. Onlar İman Həyatı imanlılar cəmiyyəti ilə məşğul oldular 
və Conni yeni güclə maliyyə işinə başladı. Amma indi onların 
yeni problemi var idi. Onların yalnız bir maşını var idi və müş-
tərilərlə həftə ərzində lazım olan görüşləri keçirtmək üçün ona 
maşın lazım idi. Onlar nə edəcəklərini bilirdilər. Onlar yeni 
maşını əldə etmək üçün toxum səpdilər və Mark 11:24 ayəsinə 
əsasən, dua edərkən onu aldıqlarına inanırdılar.

Sonra qeyri-adi şey baş verdi. Conninin uşaqlıq dostu zəng 
etdi…

“Conni, altıncı sinifdə mənə verdiyin velosipedin pulunu 
sənə qaytarmışammı?” – deyə soruşdu.

“Xeyr”, – dedi Conni.
Sonra dostu dedi: “Yaxşı, o pulu sənə qaytaracağam. Mən 

sənə BMW alacağam”. 
Uşaq ikən bu iki oğlan həmişə avtomobillərdən danışırdılar 

və o bilirdi ki, Conni BMW xoşlayırdı. Dostu sözünə sadiq qalıb 
Conniyə BMW alması üçün pul verdi. Lakin Conni pulu alandan 
sonra başa düşdü ki, böyüyən ailəyə BMW lazım olan avtomobil 
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deyil. O, Kandi ilə birlikdə Kandiyə ailə avtomobili və Conninin 
biznesi üçün isə daha kiçik bir avtomobil almağa qərar verdilər, 
çünki idarə etdikləri kiçik avtomobil köhnə idi və problemləri 
vardı. Beləliklə, baş verənlər belə oldu. 

Conninin mənə zəng etdiyi gecəni xatırlayıram. O, digər yeni 
maşını ilə yanaşı, yeni ailə avtomobilində oturmuşdu və həya-
tında ilk dəfə iki avtomobilin pulunu birdən aldığı üçün necə 
şoka düşdüyünü mənə göz yaşları ilə danışdı.

Conni yeni insan idi. O bilirdi ki, Allah hər şeyə qadirdir.
Bir gün o, ofisimə gəldi və kirayə qaldığından bezdiyini, Kandi 

ilə torpaq sahəsi ilə birlikdə ferma almaq istədiklərini dedi. Mən 
bilirdim ki, Conninin qəzaya uğradığına görə krediti az deyil və 
onu bir müddət daha artıq kirayə qalmağa və pul ehtiyatını yarat-
mağa təşviq etdim. Amma Conni dediklərimə o qədər də fikir 
vermədi.

Sonra o mənə dedi ki, o biri küçədə satılan bir ferma görüb və 
onu baxıb almaq istəyir. Təbii ki, ipoteka şirkətinə sahib olduğum 
üçün Conninin həmin fermada işləyə bilməyəcəyinə əmin idim. 
Həm də ki, ilkin ödəniş etmək üçün onun kifayət qədər pulu yox idi.

Bir həftədən sonra o, üzü sevinclə dolu ofisimə qayıtdı və fer-
manı aldığını deyəndə şoka düşdüm. Bunu mənə deyəndə bunun 
bir nağıl olduğunu fikirləşdim. Əlbəttə ki, o və Kandi Allahın 
işinə maliyyə toxumu səpmişdilər, çünki dua edərkən aldıqlarına 
iman etməyi öyrənmişdilər. Sonra Conni davam edib mənə nə 
baş verdiyini danışdı. 

Alqı-satqı ilə bağlı banka getmişdi, menecer kredit hesabatını 
götürdü və onunla əyləşib dedi: “Conni, kreditlə bağlı dedikdə 
haqlı idin. Heç bir şey ala bilməzsiniz».

Amma sonra menecer kredit sənədini kənara qoyub qəribə 
bir şey dedi: “Amma səndən xoşum gəlir. Qoy görüm sənin üçün 
nə edə bilərəm”.
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Uzun sözün qısası, bank alışın 100%-ni maliyyələşdirdi, 
kirayə müddəti bitənə qədər köçmək üçün ona dörd ay vaxt verdi, 
ödənilməmiş əmlak vergilərini ödədi və Conniyə qabaq eyvanın 
betonundakı çatı düzəltmək üçün 5000 dollarlıq çek verdi.

Mən orada heyrət içində əyləşdim, çünki Conni Padşahlıq 
haqqında danışmağa davam edirdi. “Əla!” – deyəcəyim tək şey bu idi.

Bir ay sonra Conni mənə Ford dizel traktoru üçün toxum 
səpdiyini dedi. O mənə yeni fermasında traktora ehtiyacı oldu-
ğunu və mavi Ford traktoru üçün xüsusi toxum səpdiyini dedi. 
Yanımda işlədiyinə görə və traktorların qiymətindən xəbərdar 
olduğumdan onun o qədər pulunun olmadığını bilirdim.

Lakin bir neçə həftə sonra yola baxıb Conninin mavi Ford 
dizel traktorunu evinə doğru sürdüyünü gördüm. Mən ondan 
traktoru haradan və necə aldığını soruşduqda o, imanlılar cəmiy-
yətində təsadüfən bir qadının ona yaxınlaşıb kiminsə traktora 
ehtiyacı olub-olmadığını soruşduğunu dedi. Onlar valideynlə-
rinin fermasını bağlayırdılar və orada bu traktordan qurtulmaq 
istəyirdilər. Conni traktorun ona lazım olduğunu demişdi. 

Qadın ona pula görə narahat olmamasını, sadəcə, imkanı 
olanda ödəməsini demişdi; o tələsmirdi. Beləliklə, onun traktoru 
var idi.

Onun uğurları davam edirdi. Növbəti ay o, cəmi bir ay ərzində 
72 000 dollar qazandı. Əgər Connidən bunun necə baş verdiyini 
soruşsanız, o bunun Allaha qarşı səxavətli olması və Padşahlığın 
qanunlarını dərk etməsi nəticəsində baş verdiyini deyəcək.

Necə heyrətamiz bir hekayədir! Həmin gecə Corciyadakı 
evlərində Conni və Kandi ilə birlikdə Padşahlıq barədə onlarla 
bölüşdüklərimi hələ də xatırlayıram. Onlar əvvəl 5000 dollar 
borclu qalmışdılar, Milad bayramını qarşılamağa və növbəti 5000 
dolları ödəməyə heç pulları yox idi. Düşündüm ki, o gecə onlara 
dediklərimi eşitmək sizə maraqlı gələcək. 
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Bilirdim ki, onlara üzləşdikləri vəziyyətlərdə Allahı duman 
vasitəsilə görməyə kömək etməliyəm. Mən onlara 2 Korinflilərə 
9:10-11-də nə haqqında danışıldığından başladım:

“Əkinçiyə toxum və yemək üçün çörək ehtiyatı verən 
Allah sizin də əkin ehtiyatınızı çoxaldacaq və salehliyinizin 
bəhrəsini artıracaq.   Hərtərəfli səxavətli olmanız üçün hər 
baxımdan varlandırılacaqsınız. Səxavətiniz bizim vasitə-
mizlə Allaha şükür etməyə səbəb olacaq”.

Mən onlara, Paulun dediyinə əsasən, Allahın təkcə əkilən 
toxumu deyil, həm də çörək ehtiyatını da təmin edəcəyini qeyd 
etdim. Çörək həyatınızda ehtiyac duyduğunuz hər şeyə aiddir. 
Bundan sonra O, daha çox vermək qabiliyyətinizi artıracaq. Bu o 
deməkdir ki, siz irəli addımlayacaqsınız.

Bir daha deyirəm, verərkən qorxu nədən ibarətdir? Öz ehti-
yaclarınızdan yayınmağınızdır.

Amma Allahın dediklərinə diqqət yetirin. Əkinçiyə toxum və 
yemək üçün çörək ehtiyatı verir. Burada çox vacib bir sual yaranır 
və bu sualı Conniyə verdim. 

Əlinizdə olan toxumdur, yoxsa qida? Bu sizin seçiminizdir.
Babam bütün həyatı boyu əkinçi olub. Uşaq vaxtı onun toxum 

vaqonunda oynadığımı xatırlayıram. Nə vaxtsa toxum vaqonu 
haqqında eşitmisinizmi? Ola bilsin ki, bu sizə tanış olmayan ter-
mindir, amma babamın yanında böyüdüyüm üçün mənə tanış 
idi. Baxırsan ki, hər il biçin zamanı baba anbarda olan vaqonu 
dolduracaq qədər toxum saxlayırdı. Həmin vaqon gələn ilin əkin 
vaxtı üçün saxladığı toxumla dolu olardı.

Qış aylarında baba paxla ilə dolu o böyük vaqona baxış keçir-
məli idi, çünki ehtiyac gəldikdə onu ya sata bilərdi, ya da böyük 
məhsul əldə etmək üçün yaz əkini üçün saxlaya bilərdi. Onun 
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seçimi var idi, lakin o, əkin və biçin qaydalarını bilirdi və həyatı 
bu qanunlarla bağlı idi.

Conni və Kandi həmin 160 dollarlıq çeki əllərində tutarkən 
eyni seçimlə üzləşmişdilər. Onlar bilirdilər ki, bundan təcili 
ehtiyacı ödəmək üçün istifadə edə bilərlər, lakin bunun əvəzinə 
Allaha qarşı səxavətli olmağın onlara daha böyük məhsul verəcə-
yini bilirdilər və onlar haqlı idilər. 

“Əliaçıq adamın bərəkəti artar, başqasının qazancını 
yeyən ehtiyaca düşər” 

—Süleymanın Məsəlləri 11:24.

Bu fəsli bitirməzdən əvvəl nəzərə çatdırmaq istədiyim daha 
bir məsəl var – Matta 25:14-30, talantlar məsəli.

“Səmavi Padşahlıq səyahətə çıxan bir adama bənzə-
yir. O, qullarını çağırıb əmlakını onlara əmanət etdi. O hər 
birinə öz qabiliyyətinə görə – birinə beş, birinə iki, birinə də 
bir talant verdi və yola düşdü. Beş talant alan dərhal gedib 
bunları sərmayəyə qoydu, daha beş talant qazandı. İki talant 
alan da beləcə daha iki talant qazandı.  Bir talant alansa 
gedib torpağı qazdı və ağasının pulunu gizlətdi. 

Uzun zamandan sonra həmin qulların ağası gəldi və 
onlardan hesabat tələb etdi. Beş talant alan gəlib daha beş 
talant gətirərək dedi: «Ağa, sən mənə beş talant əmanət 
etdin. Budur, mən daha beş talant qazandım». 

Ağası ona dedi: «Afərin, yaxşı və sadiq qulum! Sən xırda 
işlərdə sadiq oldun, səni böyük işlər üzərinə qoyacağam. Ağa-
nın sevincinə şərik ol!» 

İki talant alan da gəlib dedi: «Ağa, mənə iki talant 
əmanət etdin. Budur, mən daha iki talant qazandım». 



CAVAB: LÜTF 

51

Ağası ona dedi: «Afərin, yaxşı və sadiq qulum! Sən xırda 
işlərdə sadiq oldun, səni böyük işlər üzərinə qoyacağam. Ağa-
nın sevincinə şərik ol!» 

Bir talant alan da gəlib dedi: «Ağa, sənin sərt bir adam 
olduğunu bilirdim. Əkmədiyin yerdən biçərsən, səpmədiyin 
yerdən yığarsan.  Ona görə qorxdum, gedib sənin talantını 
torpaqda gizlətdim. Buyur, öz malını geri götür!» 

Ağası isə cavab verib ona dedi: «Pis və tənbəl qul! Mənim 
əkmədiyim yerdən biçdiyimi və səpmədiyim yerdən yığdığımı 
bilirdinmi?  Onda gərək mənim pulumu sərraflara verəydin 
ki, mən qayıdanda onu faizlə geri alım. 

İndi əlindəki talantı ondan alın və on talantı olana verin! 
Çünki kimin varıdırsa, daha çox veriləcək və o, bolluq içində 
olacaq, kimin yoxudursa, əlində olan da ondan alınacaq. 
Yaramaz qulu isə qaranlıq çölə atın. Orada ağlaşma və diş 
qıcırtısı olacaq»” 

—Matta 25:14-30.

Hekayə sizə tanış bir hekayədir. Ağa şəhəri tərk edir və əmla-
kını üç qulluqçuya əmanət edir. Birinə beş, birinə iki, birinə bir 
talant verir.

İkisi dərhal onları sərmayəyə qoyur və ikiqat artırır. Ağası 
işlərinə görə onları tərifləyir. Amma üçüncü qulu görmək istər-
dim. O ona bir talant verildi, amma o bundan istifadə etmədi. 
Hətta ağası qayıdana qədər onu gizlətdi.

“Bir talant alan da gəlib dedi: «Ağa, sənin sərt bir 
adam olduğunu bilirdim. Əkmədiyin yerdən biçərsən, 
səpmədiyin yerdən yığarsan.  Ona görə qorxdum, gedib 
sənin talantını torpaqda gizlətdim. Buyur, öz malını geri 
götür!»” 
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Birinci cümləyə diqqət yetirin: “Ağa, sənin sərt bir adam oldu-
ğunu bilirdim. Əkmədiyin yerdən biçərsən, səpmədiyin yerdən yığar-
san”. 

O nə deyir? Onun nə dediyini dəqiqliklə sizə deyəcəyəm. 
O deyir: “Mən niyə bu işi görməliyəm? Əgər əkmədiyin yerdən 
biçərsənsə, o zaman toxumun pulunu kim ödəyəcək, onu kim 
səpəcək, sonra isə yetişdirəcək?”

İndi başa düşürük ki, ağa ona toxum almaq üçün pul verib, 
amma o iş görməyə vaxt sərf etmək istəməyib. O düşünürdü ki, 
heç bir mənfəət əldə etməyəcək. Bütün qazancı ağasına gedə-
cək. Ağasının sərt adam olduğuna görə o, işi görməkdən imtina 
etdi. O pulu gizlətməkdə məqsədi onu itirməkdən qorxması idi 
və buna görə də talantı gizlətməklə ağaya qarşı əsl nifrətini giz-
lətməyə çalışdı. Amma ağası onu pis qul adlandırdı və dedi ki, 
həqiqətən də pulun qayğısına qalsaydı, onu sərraflara verib, o 
qayıdana kimi faizlə geri alardı. 

Xeyr, qulluqçu talantı itirməkdən qorxmurdu; onun bu işə 
qarışmağının nə ilə nəticələnəcəyindən qorxurdu. O, sərt və 
yaman bir ağa obrazına sahib idi. Ağası onlara çətin tapşırıq ver-
məmişdi. Digər iki qul vəzifə yüksəlişi ilə mükafatlandırıldı və 
ağanın pulunu uğurla dövriyyəyə buraxdıqdan sonra ağasının 
mülkündən həzz almağa dəvət edildi. Bu nökər ağa haqqında səhv 
düşüncəsinə görə iştirak etməməyi seçmişdi. Dinin də bizə öyrət-
diyi budur ki, Allah ağır bir iş ağasıdır və Onun üçün işləmək heç 
bir fayda vermir, bu işə girişməyə dəyməz.

Lakin Allahın bu obrazı tamamilə yanlışdır. Allahı ədalətsiz 
adlandırmaq olmaz. Allah bunun tam əksidir.

O, xeyirxah və mükafat verəndir.
Ancaq indi bu hekayədə qeyd olunan çox mühüm bir məqamı 

vurğulamaq istəyirəm. Ağanın pis quldan geri aldığı talantı nə 
etdiyinə diqqət yetirin. 
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“İndi əlindəki talantı ondan alın və on talantı olana 
verin! Çünki kimin varıdırsa, daha çox veriləcək və o, bolluq 
içində olacaq, kimin yoxudursa, əlində olan da ondan alına-
caq. Yaramaz qulu isə qaranlıq çölə atın. Orada ağlaşma və 
diş qıcırtısı olacaq”. 

Mən düz oxudum? Ağası layiq olmayan nökərdən talantı alıb 
və dörd talantı olana deyil, on talantı olana verdi? Bunun siyasi 
cəhətdən düzgün olub-olmadığını bilmirəm, amma o, belə etdi. 
DİQQƏT EDİN!!!

Allah axmaq deyil. O, pulunu qazanc əldə edilən yerə əmanət 
edəcək. 

Xahiş edirəm, bu barədə düşünün.
İndi, təbii ki, Allah pul işi ilə məşğul deyil, lakin insanların 

işi ilə məşğuldur. Biz Onunla birgə sadiq əməkdaş olduğumuz 
halda, O bizi ruhlandıracaq və mükafatlar verəcək. 

Bəli, Allahın müxtəlif tapşırıqlar verdiyi sevimliləri var. Sadiq 
qullar Onun daha böyük və daha faydalı tapşırıqlarının öhdəsin-
dən gəlmək üçün Allahın etibarını qazanacaqlar.

Uğur qazanan iki xidmətçinin münasibətinə diqqət yetirin – 
onlar dərhal gedib ağalarının 
pulunu dövriyyəyə buraxdılar! 
Niyə dərhal? Çünki bilirdilər 
ki, bu, köləlik yükü deyil, bir 
fürsətdir.

İmanlıların çoxu Allahın 
xidmətinə fürsət kimi deyil, 
zəhmət, yerinə yetirilməli bir 
vəzifə kimi baxır.

Drenda ilə “Now Center” binasını tikərkən qərar qəbul etməli 
idik. Biz 300 nəfərdən ibarət imanlılar cəmiyyəti idik. İmanlıları-

ALLAH ÖZ BÖYÜK İDEYALARINI 
VƏ TAPŞIRIQLARINI ONUN 

PADŞAHLIĞINI AXTARAN VƏ 
İLK KİÇİK İŞLƏRDƏ SADİQ 
OLDUĞUNU SÜBUT EDƏN 

ÖVLADLARINA VERƏCƏK.
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mızın sayı çoxaldığına görə daimi və daha böyük bir ev tikməli 
olduğumuzu fikirləşdik. 

Biz 6 milyon dollar dəyərində olan layihə üçün bacardığı-
mız qədər çox pul toplamağa başladıq. Bu o vaxt bizim üçün çox 
böyük məbləğ idi. Planımız təxminən 4 milyon dollarlıq infrast-
rukturu qurmaqdan ibarət idi. Birinci 2 milyon və sonra pul daxil 
olduqca qalan 2 milyon dollarlıq avadanlığı əlavə etmək.

Bu, Allahın layihələrinə qarşı səxavətli olmaq üzrə ilk təcrü-
bəmiz deyil, lakin ən böyük təcrübələrimizdən biri idi.

Bununla belə, hekayədəki Allahın xeyirxahlığını bilən qullar 
kimi biz də dərhal pul toplamayana bənzəmək istədik və Allahın 
sözünə iman və itaət edərək vermək istədik. 

Bütün yığıncaq layihəyə toxum səpməyi qərarlaşdırdığını 
elan edən gün Drenda ilə 200 000 ABŞ dolları verməyi qərara 
aldıq. O müddətdə 200 000 dollarımız yox idi, təxminən 20 000 
dollar məbləğində əkəcəyimiz toxumumuz var idi. 

Bilirdik ki, keçmişdə olduğu kimi Allah bizə özümüzə də qal-
maq şərti ilə bu məbləği haradan və necə yığacağımızı göstərəcək.

Əlimizdə olanı əkdikdən sonra biz Ruhda dua etməyə başla-
dıq və qalan pulu haradan və necə əldə edəcəyimiz üçün Allah-
dan göstəriş gözləyirdik. Allahın bu pulu necə verdiyini izah 
etmək üçün sizə deməliyəm ki, biz son 39 ildə bir maliyyə şirkə-
tinə malik olmuşuq. 

Həmin şirkət daha əvvəl qeyd etdiyim kimi müxtəlif satıcılar 
və peşəkarlarla işləyir. İşlədiyimiz böyük satıcıların əksəriyyəti 
müştəriləri üçün illik konfranslar və tədbirlər keçirirlər.

Bu xüsusi ildə satıcılarımızdan biri Drenda ilə məni Londona, 
İngiltərəyə konfransa dəvət etdi. Biz Londonun mərkəzində çox 
gözəl bir hoteldə qalırdıq və London çox heyrətamiz idi.

Beləliklə, şirkət şəhərin o biri tərəfində bir tədbir keçirdirdi 
və vitse-prezident Drenda ilə məni tədbirə onunla bir taksidə 
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getməyə dəvət etdi və biz bu dəvəti məmnuniyyətlə qəbul etdik. 
Taksi gəzintisi zamanı vitse-prezident onlara göndərdiyimiz 
bütün işlərə görə bizə təşəkkür etdi və sonra həmin il başladıqları 
yeni bonus proqramı haqqında danışmağa başladı. 

O bunun necə işlədiyini və məhsullarını tövsiyə edən həm-
karlarına ödəyəcəkləri bonus strukturunu izah etdi. O danışarkən 
çox həyəcanlanırdım, çünki onun danışdığı bonusu almaq üçün 
kifayət qədər iş gördüyümüzə əmin idim.

Daha sonra, əlavə təfərrüatları soruşduğum zaman, o, qəfil-
dən bildirdi ki, onların şirkətləri ilə münasibətimizin strukturuna 
əsasən şirkətimiz bonus proqramının tələblərinə cavab vermir.

Mən buna inana bilmədim. Son anda əlimdən almaq üçün 
niyə bütün təfərrüatları ilə böyük planını təqdim etmişdi ki? 
Onun şirkəti ilə münasibətimin bonusa niyə layiq ola bilmədiyini 
heç başa düşmədim.

Əlavə suallar versəm də, o mənə dəqiq cavab vermədi. Onun 
açıqlamasından başa düşdüyüm yeganə şey bonusa layiq olma-
mağım idi.

Bir il keçdi və o il yaxşı məhsul əldə etmişdik, ona görə də 
ona zəng edib bonusla maraqlandım. Lakin bu dəfə zəng edəndə 
onunla əlaqə saxlaya bilmədiyim üçün sualımı köməkçisinə 
mesajla çatdırdım.

Ertəsi gün onun köməkçisi məni geri çağırıb sərt səslə bildirdi 
ki, vitse-prezident bir il əvvəl artıq mənə tələblərə cavab vermədi-
yimi söyləyib və bu barədə heç bir köməklik edə bilməz. 

Yaxşı, eybi yox, ən azından cəhd etmişdim.
İndi 180 000 dolları haradan tapacağım barədə dua edərkən 

Müqəddəs Ruh mənə vitse-prezidentə zəng edib o bonusu yeni-
dən soruşmağımı dedi. Sizə deyim ki, bunu eşidərkən heç həyə-
canlanmırdım. Son iki ildə ondan aldığım cavablardan sonra 
onun nə düşündüyünü bilirdim. O bunu çox açıq şəkildə bildir-
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mişdi. Beləliklə, düşündüm ki, bir sınaq kimi bir daha vəziyyəti 
öyrənmək üçün ona e-mail göndərəcəyəm.

Təxminən yeddi gündən sonra 
ondan cavabını aldım, xoşbəxtlikdən, 
o bu barədə düşünüb mənim şirkətimə 
bonus vermək qərarına gəldiyini dedi. 
Təəccüblüdür ki, bonus 200 000 dollar 
məbləğində idi! İndi ən maraqlı hissəsi 
buradadır. Bu müqavilə dəyişikliyi son 
14 İL ərzində qüvvədə qaldı və biz o 
vaxtdan bəri hər il 200 000 dollar bonus 

alırdıq. 
Bəs o 200 000 dolları əkmək Drenda ilə mənə hansı nəticəni 

verdi?
Təxminən beş il keçdi və biz qərara gəldik ki, imanlılar cəmiy-

yətimizdə bir neçə şeyi tamamlamaq və bəzi avadanlıq almaq 
üçün daha çox pul toplamalıyıq. Bir daha Drenda ilə bu layihələr 
üçün nə qədər əkmək istədiyimizə qərar verməli olduq və nəti-
cədə 500 000 dollar məbləğinə qərar verdik.

Bu, böyük məbləğ idi. Amma biz Allahın 200 000 dollarla nə 
etdiyini gördükdən sonra bunu etməklə Allaha güvənə biləcəyi-
mizi hiss etdik. Yenə də bacardığımızı əkdik, bu 50 000 dollar idi 
və Müqəddəs Ruhun bizə qalan 450 000 dolları necə əldə edəcə-
yimizi göstərməsinə inanırdıq.

Haradasa altı həftə keçdi və şirkətimizdə ödənişin necə alına-
cağı ilə bağlı bir neçə müqavilə dəyişikliyi barədə bildiriş aldım. 
Baş verən dəyişiklikləri götür-qoy etdikdən sonra, növbəti üç il 
ərzində etdiyimizdən təxminən 630 000 dollar çox qazanmalı 
idik. Əladır, elə deyilmi? Bu müqavilə dəyişikliyi son 11 il ərzində 
qüvvədə qaldı və biz hər il artan müqavilə məbləğini əldə edirik.

GÖRÜRSÜNÜZMÜ, 
ALLAH MÜKAFAT 
VERƏNDİR! ALLAHIN 
ÇAĞIRIŞINA QARŞI 
SƏXAVƏTLİ OLMAĞIN 
DA FAYDASI VAR.
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Yenə deyirəm, Allahın layihələri üçün toxum səpmək və 
səxavətli olmaq Drenda ilə mənə hansı nəticəni verdi?

Buna görə də unutmayın ki, Allah mənfəət Allahıdır. O, 
xeyirxahdır və mükafat verəndir. 
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3-CÜ FƏSİL

Tələblərə cavab 
verİrsİnİzmİ?

Düşünürəm ki, hər kəs Milad hekayəsini və İsaya qızıl, buxur 
və mirra gətirən üç münəccimi xatırlayır. O əşyaların necə dəyərli 
olduğunu düşünmüsünüzmü? Daha düzgün sual: “Niyə bunları 
məhz Onun yanına gətirmişdilər?”

Araşdırdığıma əsasən, o dövrlərdə gələcək padşah kimi 
görülən şahzadəyə bu cür hədiyyələr təqdim etmək adi hal idi.

Ehtimal edilir ki, bu hədiyyələr yüz minlərlə dollar dəyərində 
idi.

Görünür, münəccimlərin gələcək Məsihlə bağlı Müqəddəs 
Yazılar və peyğəmbərliklərdən xəbərləri var idi və ulduzu görəndə 
Onun orada olduğunu düşünüb, Ona hədiyyələr gətirmək üçün 
uzun məsafə qət etmişdilər.

Milad səhnələrində gördüyümüzə əsasən onların İsanı axurda 
görmələri, əslində, həqiqətə uyğun deyil. Biz bunu bilirik, çünki 
Mattanın Müjdəsində belə deyilir:
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“Evə girib Körpəni anası Məryəmlə birlikdə gördülər və 
yerə qapanaraq Ona səcdə qıldılar. Xəzinələrini açıb Ona 
hədiyyələri – qızıl, kündür və mirranı təqdim etdilər” 

—Matta 2:11.

Onlar İsa ilə axurda deyil, Onun evində görüşdülər. Bu parça 
Onun körpə deyil, gənc uşaq olduğunu göstərir. Deməli, münəc-
cimlərin ora çatması bir qədər vaxt aparmışdı.

İkincisi, münəccimlərin neçə nəfər olduğu bilinmir. Müqəd-
dəs Kitabda neçə nəfərin gəldiyi qeyd olunmur, yalnız onların 
gətirdikləri qeyd olunur. O dövrdə buxur və mirra qızıldan daha 
qiymətli idi, ona görə də bu hədiyyələr son dərəcə dəyərli idi.

Bəs niyə bunu gündəmə gətirirəm? Yaxşı, icazə verin, sizdən 
soruşum: “Sizcə, bu müdriklər bu hədiyyələri niyə gətirmişdilər?”

Səbəbini deyə bilərəm – Yusifin tapşırığı üçün təminat lazım 
idi.

Unutmayın…
İman Həyatı imanlılar cəmiyyəti dolmuşdu. Həftəsonları, 

həftəiçi də 200-dən çox uşağa təlim verdiyimiz üçün kiçik qrup-
lar və işçilərlə dolu idi. Bizə daha böyük yer lazım idi. Biz ikinci 
binanı almağı, ya da indiki binamızı daha böyütməyi müzakirə 
etdik. Hər ikisini etmək qərarına gəldik.

Beləliklə, biz bina axtarmağa başlamaq üçün bir komanda 
toplayıb onları bizə uyğun olan şəhər ərazisinə göndərdik.

Sonra bina dizaynı, mühəndislik tədqiqatları və s. sahəsində 
ilk addımlara başladıq. Biz təcrübəli memar və inşaatçıları işə 
cəlb etdik və məsləhət şurasını bir araya gətirdik.

Əlavə tikintilərlə bağlı bəzi ciddi problemlərin olduğunu 
aşkar etdik. Ən əsası, indiki binamızın kanalizasiya və su sistemi-
nin olmaması idi. Kanalizasiya üçün quyu suyundan və sərbəst 
tullantıların idarə olunması sistemindən istifadə edirdik.
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Bələdiyyədən bizə deyilmişdi ki, kanalizasiya xətti və suyun 
olmadığı təqdirdə 36 hektarlıq binamıza əlavə binalar tikə bilmərik, 
çünki verdikləri imkanlarımızdan son həddə qədər istifadə etmi-
şik. Lakin ətrafımızda çoxlu sayda yeni tikili var idi və fikirləşirdim 
ki, onlar su və kanalizasiya xətlərini yetərincə yaxınlaşdırıblar. 

Ancaq öyrəndik ki, su və kanalizasiya xətləri bizim küçəyə 
çatmamışdı, ona görə də bu xidmətlərdən istifadə edə bilməzdik.

Beləliklə, biz şəhərə qayıtdıq və bu xidmətlərin nə vaxt əlça-
tan olacağı ilə bağlı planlarını və qrafiklərini nəzərdən keçirdik və 
ümid etdik ki, ərazi böyüdükdən sonra bu tarixləri bir az qabağa 
köçürməyi düşünəcəklər. Ancaq heç bir dəyişiklik etmədilər. 
Beləliklə, xidmətlərin tezliklə əlçatan olmayacağını dedilər.

Bilirdik ki, kanalizasiya xətlərinin mövcud olmasını illərlə 
gözləyə bilmərik, ona görə də bu işi dayandırmaq qərarına gəl-
dik və yenidən bina axtarmağa başladıq 
(həmin vaxtdan bu fəslin yazıldığı vaxta 
qədər artıq dörd il keçib və orada kana-
lizasiya xəttinin nə vaxt istifadəyə verilə-
cəyi hələ də bilinmir).

Beləliklə, komandamız altı ay boyunca əmlak saytını axta-
rırdı, heç bir nəticə vermədi. Görünürdü ki, icarəyə götürmək və 
ya almaq üçün bizə uyğun bina yox idi. Beləliklə, biz yaxınlıqda 
bir tədbir mərkəzi icarəyə götürməyi düşündük və təkcə həftə 
sonları üçün ayda 30 000 dollara başa gəlirdi. Xərcdən əlavə, hər 
həftə orada quraşdırma-sökmə işləri olacaqdı. Mən adamları-
mızı çətinliyə salmaq istəmirdim. Nəzarət etmək üçün daimi sayt 
axtardım. Tədbir mərkəzi ürəyimizcə deyildi.

Daha sonra icarəyə götürmək məqsədilə bərbad bir ticarət 
mərkəzində bir yerə baxdıq. Lakin tələb olunan təmir və dəyişik-
likləri nəzərdən keçirdikdən sonra bunun da düzgün seçim olma-
dığını fikirləşdik. 

ALLAH HƏMİŞƏ ÖZ 
TAPŞIRIQLARINI 

MALİYYƏLƏŞDİRİR!
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Bina tapmaqda əsas dəyərlərdən biri həftə ərzində uşaqlara təh-
sil alması üçün şəraitin olması idi. İmanlılar cəmiyyətimizdə yüz-
lərlə evdə təhsil alan ailələrimiz var və hər həftə həm böyük görüş-
lər, eləcə də dərslər keçiririk. Biz dəfələrlə məktəb, uşaq bağçası, 
məktəbdən sonra fəaliyyət və yerli cəmiyyətimizə xidmət etmək 
üçün bir çox başqa fəaliyyətlərin keçirilməsini nəzərdə tutmuşduq. 
Məhz bunları etməyə imkan verəcək bir məkan tapmaq istəyirdik. 
Ehtiyaclarımıza cavab verən mükəmməl bir bina tapmağımız üçün 
maliyyə toxumu səpdik, ancaq hələ nəticə əldə etməmişdik.

Drenda ilə yeni Qələbə Televiziya Şəbəkəsini dəstəkləmək 
üçün Texas ştatının Fort-Vort şəhərində keçirilən görüşdə işti-
rak etməli idik. Orada, çəkiliş meydançasında oturarkən Rəbb 
mənimlə danışdı. O “Mən istəyirəm ki, bu şəbəkəyə 100 000 dollar 
toxum səpəsiniz. İmanlılar cəmiyyətinizə gedin, o məbləğdə çek yazın 
və hər xidmətdə o toxumun üzərində dua edərək mükəmməl bina 
tapacağınızı bəyan edin. Həmçinin iblisə işimə əngəl olmağı qadağan 
edin. Əkdiyiniz zaman bunu əldə etmiş kimi bəyan edin”.

Biz belə də etdik. Evə getdik və xəzinədarıma zəng edib ona 
Qələbə Televiziya Şəbəkəsi üçün 100 000 dollar çek yazmasını 
xahiş etdim. Sonra mən bu çeki hər bir toplantıya apardım və 
mükəmməl bina üçün toxum səpdiyimlə bütün imanlılar cəmiy-
yəti razılığa gəldi. İblisə işimizə qarışmağı və təminatımıza əngəl 
olmağı qadağan etdik. 

Ertəsi gün, səhər qızımız zəng edib dedi ki, Texasda görüş 
zamanı daşınmaz əmlak agenti onlara maraqlı bir mülk göstərib. 
İcarəyə verilmirdi və satış qiyməti 7,9 milyon dollar dəyərində 
olduğu üçün bu, büdcəmizə uyğun deyildi. Ancaq bank müqa-
viləsi ilə olduğu üçün çox dəyərli idi. O bunun mükəmməl bina 
olacağını, lakin, əlbəttə ki, bunun maliyyə baxımından mümkün 
olmadığını bilirdi. Amma hər ehtimala qarşı ona baxmağımızı 
təklif etdi. Biz razılaşdıq. 



TƏLƏBLƏRƏ CAVAB VERİRSİNİZMİ?

63

Beləliklə, çərşənbə axşamı mülkə baxmağa getdik. Mülk yeddi 
hektar ərazidə yerləşirdi və yüksək səviyyəli orta məktəb binası 
idi. Onun üçmərtəbəli orta məktəb binası və iki böyük binası, 
həmçinin ərazisində əlavə bir evi var idi. Burada qaçış yolu, dörd 
tennis kortu, trenajor zalları, incəsənət binası, iki dulusçuluq 
sobası, tikiş avadanlığı və sənət ləvazimatları ilə dolu bir otaq, 
musiqi otağında onlarla musiqi aləti və sair var idi. Bina bütün 
əşyalarla təchiz edilmişdi.

Əmlakın hər şeyi mükəmməl idi. Amma eyni zamanda da 
bilirdik ki, buna görə borca girə bilmərik. Tikinti fondumuzda 
təxminən 3 milyon dollar məbləğində maliyyəmiz var idi, lakin 
təxminən 5 milyon dollar borc almalı idik. 

Həmin axşam xadimlərimizdən biri ilə şam yeməyi plan-
laşdırmışdıq. Bu şam yeməyi məşğul olduğumuza görə təx-
minən dörd dəfə təxirə salınmışdı, lakin həmin axşam baş tut-
muşdu.

Söhbət zamanı cənab məndən tikinti layihəsi haqqında soruş-
mağa başladı və mən ona bütün gecikmələrimiz barəsində danış-
dım. O mənə baxıb dedi: “Bilirsən, məncə, bunu düşünmək əvə-
zinə əmlak almağı düşünməlisiniz”. Mən ona altı aydır ki, əmlak 
axtardığımızı, lakin bir nəticə əldə etmədiyimizi dedim. Bununla 
belə, həmin gün mükəmməl əmlak sahəsinə baxdığımızı, lakin 
bunun icarəyə verilmədiyini və qiymətinin bizim üçün əlverişli 
olmadığını dedim.

O bununla bağlı bir neçə sual verdi, sonra Drendaya baxıb 
dedi: “Bəs havayı olsa necə?” Drenda onun zarafat etdiyini düşü-
nüb cavab vermədi. Sonra yenə soruşdu: “Drenda, deyirəm ki, 
havayı olsa necə?” 

O soruşdu: “Nə demək istəyirsən?”
“Mən bunun üçün çek yazacağam!” – dedi.
Drenda ilə mən heyrətə gəlmişdik.
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Uzun sözün qısası, o bunun üçün ödəniş elədi. Daha sonra 
təyinatımıza uyğun olaraq binanın təmirinə və yenilənməsinə bir 
qədər pul xərcləməli olduq. Nəticədə mükəmməl binamız oldu. 
Əmlakın pulu ödənildi!

Bundan yaxşı bina ağlımıza da gələ bilməzdi. Sığorta şirkə-
timizlə qiymətləndirmə apardıq və o, içindəkilər ilə birlikdə 11 
milyon dollar məbləğinə gəlib çıxdı.

Bir dəqiqəlik düşünün: İndi 11 milyon dollarlıq 89 000 kvad-
ratmetrlik sahənin məbləği ödənilib! Belə hekayələri sevirsi-
nizmi?

Dediyim kimi, Allah həmişə tapşırıqla-
rını maliyyələşdirir. Bu bizim deyil, Onun 
xidmətidir. Biz, sadəcə, bir ailə kimi Onunla 
yanaşı işləyirik. 

İndi sizə binamızı maliyyələşdirən ər-arvadın başına gələn-
ləri danışım. Əvvəla, ianə topladıqları üçün onların vergi borc-
ları bina üçün ödədiklərinə görə neçə dəfə azalmışdı. Necə yəni? 
Bina iki il ərzində onların adına keçməli idi. Sonra binanı o öz 
qiyməti ilə imanlılar cəmiyyətinə bağışladılar.

Əgər siz pastorsunuz və binaya ehtiyacınız varsa, bu üsulu 
tanımalısınız. Beləliklə, bina onun tərəfindən müdrik vergi pla-
nına əsasən hər ikimiz üçün havayı başa gəldi. Hekayənin heyrə-
tamiz hissəsi hələ qabaqdadır. 

Bu tərəfdaş biz mülkə baxdığımız vaxt şəhərdə hərraca çıxarı-
lan başqa bir biznesi almaq istəyirdi. O, nağd pul təklifi etsə də, bu, 
sahibkar tərəfindən təsdiqlənməli idi, təəssüf ki, onlar bunu başqa-
sına təklif etdiklərini bildirdilər. Onlar çox məyus idilər. O bunu 
əldən verməyəcəyini və ruhda hər şeyin bitmədiyini hiss edirdi.

Beləliklə, pulu bizim bina üçün səpəndə o mənə dedi ki, digər 
müştərilərlə müqayisədə maddi cəhətdən ən imkanlı olduğu üçün 
sahibkarların fikirlərini dəyişəcəklərinə inanaraq pulu səpib. 

PADŞAHLIQ HƏR 
ZAMAN İŞLƏYİR.
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Əmlakımızla əməliyyat başa çatdıqdan sonra biznes sahibin-
dən ona zəng gəldi ki, əvvəlki sövdələşmə baş tutmayıb və istə-
yirsə, onu əldə edə bilər. Əlbəttə ki, bunu istədiyini dedi.

Sonra bu yeni biznes müqaviləsini bağlamazdan bir neçə 
həftə əvvəl onun əlinə tamamilə gözlənilməz bir iş imkanı düşdü 
və bunun sayəsində biznesə lazım olan bütün məbləği əldə edə 
bildi. Hətta almaq üçün yığdığı pula belə toxunmadı. O mənə 
bunun göydəndüşmə biznes kimi olduğunu dedi.

Yeri gəlmişkən, biznesi qurduqdan sonra o, verdiyindən 
iki dəfə çox gəlir əldə etdi. Müqavilə bağladığı gün mənə zəng 
edəndə çox həyəcanlı idi.

Padşahlıq hər zaman işləyir! 
Həmkarımız Allahın tapşırıqlarına qarşı səxavətli idi və Alla-

hın hər ikimiz üçün etdiklərini itaətkarlıqla izləyirdi. Biz yeni bir 
televiziya yayımı üçün toxum əkdik və görün nə baş verdi.

Allaha və Allahın xalqına qarşı səxavətli olmaq üzünüzə ağla 
gəlməyən qapıları açacaq.

İnsanlar həmişə məndən soruşurlar: “Qari, bu gün mənə Pad-
şahlıq maliyyəsinin əsas açarı nədən ibarətdir?”

Sizə demək istədiyim çox şey var. Ancaq aşağıda çox dəyərli 
məsləhətim var. Odur ki, bu Padşahlıq prinsipini qeyd etməyi 
unutmayın. 

Bu kitabdan heç nə yadınızda qalmasa da, bunu yadda 
saxlayın!

Padşahlığın bu qüdrətli qanununu sizin üçün açıqlayarkən 
sizi Luka 4-ə yönəltmək istərdim. Aşağıdakı mətnin həmişəkin-
dən bir qədər uzun olduğunu bilirəm, lakin bütün parçanı oxu-
maq sizə baş verənləri və İsanın niyə belə cavab verdiyinə aydın-
lıq gətirəcək.
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“İsa böyüdüyü Nazaret şəhərinə gəldi və adətinə görə 
Şənbə günü sinaqoqa getdi. O, Müqəddəs Yazılardan oxu-
maq üçün ayağa qalxdı.  Ona Yeşaya peyğəmbərin kitabını 
verdilər. İsa tumarı açıb bu sözlər yazılan hissəni tapdı: 

«Rəbbin Ruhu üzərimdədir, çünki fəqirlərə Müjdəni 
bildirmək üçün O Məni məsh etdi. Əsirlərə azadlıq, kor-
lara gözlərinin açılmasını elan etmək üçün, məzlumları 
sərbəstliyə buraxmaq üçün, Rəbbin lütf ilini bəyan etmək 
üçün Məni göndərdi».

Sonra İsa tumarı bağladı və xidmətçiyə verib oturdu. 
Sinaqoqda oturanların hamısı Ona diqqətlə baxırdı. 
İsa onlara «eşitdiyiniz bu Müqəddəs Yazı bu gün yerinə 
yetdi» deyə danışmağa başladı.

Bu vaxt hamı Onun haqqında yaxşı sözlər deyirdi və 
Onun ağzından çıxan lütf dolu kəlmələrə heyrət edirdi. Onlar 
«Məgər bu, Yusifin Oğlu deyilmi?» deyirdi.

İsa onlara belə dedi: «Əlbəttə, siz Mənə “Ey həkim, öz-ö-
zünə şəfa ver!” məsəlini xatırladacaqsınız. “Kefernahumda 
etdiklərin barəsində eşitmişik. Burada, Öz yurdunda da 
həmin işləri et!” deyəcəksiniz».

Sonra dedi: «Sizə doğrusunu deyirəm: heç bir peyğəm-
bər öz yurdunda qəbul edilməz.

Yenə də sizə həqiqəti deyirəm ki, İlyasın dövründə göy üç 
il altı ay ərzində bağlı qalıb bütün ölkədə böyük aclıq olanda 
İsraildə çoxlu dul qadın var idi.

Amma İlyas onlardan heç birinin yanına deyil, Sidonun 
Sarfat şəhərində olan bir dul qadının yanına göndərildi»” 

—Luka 4:16-26.

Bu mətn İsa səhrada sınağa çəkildikdən və məmləkətinə 
qayıtdıqdan sonra baş verir.
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İsa Nazaretdə böyüdüyü üçün onlar Onu və ailəsini çox yaxşı 
tanıyırdılar və güman etmək olar ki, O, yerli sinaqoqda dəfələrlə 
Müqəddəs Yazıları oxumuşdu. İndi İsanın onlara oxuduğu parça 
haqqında bilməli olduğunuz bir şey var. O, Yeşaya 61:1-2 ayələ-
rini oxuyurdu və orada “Rəbbin lütf ilini bəyan etmək üçün” 
deyilənə qədər oxuyub sonra dayanır. 

İndi maraqlısı Onun cümlənin ortasında dayandığıdır, ona 
görə də bilirik ki, O, həmin yerdə müəyyən səbəbə görə dayanıb.

Rəbbin lütf ili Yubiley ili idi və bu, Allahın yer üzündəki 
Padşahlığının bərpasını simvolizə edirdi. Bu, Məsih Öz gəlişi ilə 
bərpa edəcəyi şeyin kölgəsi idi. Beləliklə, İsa bu ifadənin üzərində 
dayanıb, “eşitdiyiniz bu Müqəddəs Yazı bu gün yerinə yetdi” 
deyəndə O, Məsih olduğunu bəyan etdi!

O davam etdi və gələcəkdə Ona deyəcəkləri barədə peyğəm-
bərlik etdi, əsasən də “Biz Sənə inanmırıq; bunu sübut et” 
demələrini, çünki onlar Ona iman etmirdilər. 

“İsa onlara belə dedi: «Əlbəttə, siz Mənə “Ey həkim, 
öz-özünə şəfa ver!” məsəlini xatırladacaqsınız. “Keferna-
humda etdiklərin barəsində eşitmişik. Burada, Öz yurdunda 
da həmin işləri et!” deyəcəksiniz»”.

Kefernahum İsanın Öz xidmətini qurduğu və bir çox 
möcüzələrinin baş verdiyi yer idi. O onlara Kefernahumda etdiyi 
böyük möcüzələri barədə eşidəcəklərini və bu şeyləri eşidəndə 
“burada, Nazaretdə də etdiyin eyni işləri gör ki, Sənə inanaq” 
deyəcəkləri barədə peyğəmbərlik edirdi. Əslində, O onları sərt 
ürəklərinə və imansızlıqlarına görə ifşa edirdi. O bilirdi ki, onlar 
Ona iman etmirlər və heç vaxt da etməyəcəklər. Bunu bilirik, 
çünki çarmıxa çəkilərkən Ona deyilənlərə istinad edərək “Ey 
həkim, öz-özünə şəfa ver!” deyəcəklərini də əlavə etdi.
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“Gəlib-keçənlər başlarını yırğalayıb Ona böhtan ataraq 
«Ey məbədi dağıdıb üç gündə tikən! Əgər Allahın Oğlu-
sansa, Özünü xilas et və çarmıxdan düş!» deyirdilər. Başçı 
kahinlər də ilahiyyatçılar və ağsaqqallarla birgə eyni şəkildə 
İsanı ələ salaraq deyirdilər: «Başqalarını xilas edirdi, amma 
Özünü xilas edə bilmir! İsrailin Padşahıdır, qoy indi çarmıx-
dan düşsün və biz də Ona iman edək»”

—Matta 27:39-42.

Xidmətinin əvvəlindən axırına qədər O onların Onu eşidib, 
lakin dediklərini qəbul etməyəcəklərini deyirdi. Sonra o, İlyas və 
dul qadının hekayəsini danışaraq onlara Öz sözünü daha aydın 
şəkildə çatdırmağa çalışdı, burada Allah İlyası İsraildən kənara 
göndərməli idi, çünki İsraillilərin ürəkləri çox bərk idi və iman 
etmirdilər. Bu, qanunşünasları o qədər qəzəbləndirdi ki, İsanı 
öldürmək üçün bayıra apardılar, lakin Müqəddəs Kitabda deyil-
diyi kimi, O onların arasından keçərək oradan çıxıb getdi.

İndi istəyirəm ki, mənim üçün bir sözü yazın və onu yadda 
saxlaya biləcəyiniz bir yerə qoyun, çünki bu, gələcək maliyyəni-
zin açarıdır. “GÖNDƏRİLDİ” sözünü yazın. Bəli, düz başa düş-
dünüz, “GÖNDƏRİLDİ” sözü. Bu, çox vacibdir! 

GÖNDƏRİLDİ

Mən 1 Padşahlar 17:7-16-nı sitat gətirmək istəyirəm, burada 
həyatınızı tamamilə dəyişdirəcək böyük bir sirr tapacağıq.

“Bir müddət sonra vadi qurudu, çünki ölkədə yağış yağ-
mırdı.  İlyasa Rəbbin bu sözü nazil oldu: «Qalx Sidonun 
Sarfat şəhərinə get və orada qal. Orada bir dul qadına sənə 
yemək verməyi əmr etdim». O qalxıb Sarfata getdi. Şəhərin 
darvazasına çatanda bir dul qadının odun yığdığını gördü 



TƏLƏBLƏRƏ CAVAB VERİRSİNİZMİ?

69

və onu çağırıb dedi: «Mənə bir qabda azca su gətir, içim». 
Qadın gətirməyə gedəndə onu çağırıb dedi: «Mənim üçün 
əlinə bir tikə çörək də al». 

Qadın dedi: «Allahın var olan Rəbbə and olsun ki, biş-
miş heç nəyim yoxdur, ancaq küpdə bir ovuc un və qabda 
bir az yağ var. Bax mən iki parça odun yığıram və içəri girib 
özümlə oğlum üçün bunlardan yemək hazırlayacağam. Biz 
onu yeyəcəyik və sonra öləcəyik».

İlyas ona dedi: «Qorxma, get söylədiyin kimi et. Amma 
əvvəlcə mənim üçün ondan kiçik bir kökə düzəlt və mənə 
gətir, özünlə oğlun üçün sonra hazırlayarsan. Çünki İsrailin 
Allahı Rəbb belə deyir: “Rəbb torpaq üzərinə yağış verəcəyi 
günə qədər nə küpdə un tükənəcək, nə də qabda yağ qurta-
racaq”».

Qadın gedib İlyasın sözünə əməl etdi. Qadın və onun 
ailəsi İlyasla birgə uzun müddət ərzində yemək yedilər. İlyas 
vasitəsilə Rəbbin söylədiyi sözə görə nə küpdə un tükəndi, nə 
də qabda yağ qurtardı” 

—1 Padşahlar 17:7-16.

İcazə verin, səhnəni sizə təsvir edim. Şiddətli quraqlıq idi, 
İlyasın qaldığı yerdə çay qurumuşdu. O, indi yemək və su tapmaq 
üçün başqa yerə köçməli idi. Allah onunla danışıb ona tapşırır: 
“Qalx Sidonun Sarfat şəhərinə get və orada qal. Orada bir dul 
qadına sənə yemək verməyi əmr etdim“. Qeyd etməliyik ki, Sar-
fat o vaxtlar İsrail xalqının bir hissəsi deyildi, Kənan torpağına 
aid idi. 

İlyas şəhərə yaxınlaşanda dul qadının odun yığdığını görür və 
çağırır ki, ona su versin. Qadın gətirməyə gedəndə onu çağırıb 
dedi: “Mənə bir tikə çörək də al”. O cavab verir ki, yeməyi tükə-
nib, yalnız oğlu və özü üçün bir dəfəlik yeməyi qalıb.
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Amma sonra peyğəmbər hətta vəziyyəti bilərək çox qəribə və 
ağlagəlməz bir şey edir. O, qadına öz ailəsi üçün çörək hazırlamaz-
dan əvvəl evə gedib onun üçün çörək bişirməsini deyir. Vəziyyəti 
bilərək o onu ürəkləndirib deyir: “Qorxma”. Sonra aşağıdakıları 
bəyan edir:

«Çünki İsrailin Allahı Rəbb belə deyir: “Rəbb torpaq 
üzərinə yağış verəcəyi günə qədər nə küpdə un tükənəcək, nə 
də qabda yağ qurtaracaq”».

Bəs, indi o nə edəcək? Ona inanıb oğlunun son yeməyini ona 
verəcəkmi? 

“Qadın gedib İlyasın sözünə əməl etdi. Qadın və onun 
ailəsi İlyasla birgə uzun müddət ərzində yemək yedilər. İlyas 
vasitəsilə Rəbbin söylədiyi sözə görə nə küpdə un tükəndi, nə 
də qabda yağ qurtardı”. 

O ona inandı və nəticəyə diqqət verin – İlyas, qadın və ailə-
sinin gündəlik yeməyi var idi. İcazə verin, bir sözü dəyişib bir 
də deyim: “Allahın tapşırığına görə, hər gün qadın və ailəsi üçün 
yemək var idi”. 

Son fəsildə vermək qorxusu haqqında danışdıq ki, bu qorxuya 
görə, əgər Allahın tapşırıqları üçün toxum səpsəniz, ehtiyacları-
nız üçün qalmayacaq. Lakin bu baş verməyəcək!

İcazə verin, sizə bir sual verim: “Dul qadına son yeməyini ver-
mək nəyinsə bahasına başa gəldi?” Xeyr. Bu onun həyatını xilas 
etdi. 

İndi, GÖNDƏRİLDİ sözünün müzakirəsinə keçməzdən 
əvvəl başqa bir sual vermək istəyirəm. Nə üçün peyğəmbər ilk 
növbədə onun çörəyinin hazırlamasını israr edirdi? O öz çörəyini 
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hazırlamazdan əvvəl ona çörək gətirməsini xahiş edir. (Unutma-
yın, siz ruhani alim olub suallar vermək istəyirsiniz).

Bütün bu hekayələr sizə Padşahlıq qanunu və fəaliyyəti 
haqqında mühüm fikirləri göstərir. İlyas o qədərmi ac idi ki, 
bütün ailə üçün yemək hazırlamağı gözləmədi? Xeyr, bunu etmə-
sinin böyük səbəbi var idi. Peyğəmbər bilirdi ki, çörəyi birinci 
ona verməklə, o, bütün ununu və yağını Allahın Padşahlığının 
nəzarətinə və Onun tapşırığına tabe edir. 

O, peyğəmbərə (və ya Allahın işinə) ilk çörəyini verərkən 
onun yağının və ununun padşahlıqları lənətli padşahlıqdan Alla-
hın Padşahlığına keçdi. İndi onlar Allahın Padşahlığının nəzarə-
tinə keçdilər. Yalnız bundan sonra Allah qanuna uyğun olaraq 
unu və yağı çoxalda bilərdi.

 Eyni prinsipi az sonra İsanın 5000 nəfəri beş çörək və iki 
balıqla yedizdirdiyi xidmətində görəcəksiniz.

Hekayə yadınızdadırsa, İsa şagirdlərinə gedib onlardan 
yeməyə nələri olduqlarını öyrənməyi tapşırır. Onlar qayıdıb cəmi 
beş çörək və iki balıqları olduğunu deyir. İsa şagirdlərinə çörək 
və balıqları Onun yanına gətirmələrini deyir. Müqəddəs Kitabda 
deyilir ki, O onları götürüb xeyir-dua verərək dərhal şagirdlərinə 
qaytardı. Bilirəm ki, İsa heç bir dindar hərəkət etmədi, bəs niyə 
belə etdi?

Çörək və balıq çoxalmaya bilərdi, buna görə də bunu etməli 
idi. Görürsünüz, beş çörək və iki balıq o zaman qanuni olaraq 
insanların tabeliyində idi. Allah qanunla heç nə edə bilməzdi. 
Lakin onlar bunu İsaya təqdim edəndən və O onlara xeyir-dua 
verəndən sonra onlar Allahın Padşahlığının qanuni nəzarətinə 
keçdilər. Yalnız bundan sonra çörək və balıq çoxaldı. 

Eyni prinsipi Luka 5-ci fəsildə də görmək olar, burada 
Peter, Yaqub və Yəhya bütün gecəni balıq tutmağa çalışsa-
lar da, heç nə tuta bilməmişdilər. İsa Peterin qayığına minib 
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gölün kənarından bir az uzaqlaşdı və camaata təlim verməyə 
başladı, sonra Peterə balıq tutmaq üçün torunu suya atmağı 
dedi.

Yadınızdadırsa, qayıq balıqla o qədər dolmuşdu ki, qayıq 
batmağa başladı. İsa, əslində, təlim vermək üçün qayığı icarəyə 
götürmüşdü. Onu ələ keçirən andan bütün balıqçılıq biznesi 
Allahın Padşahlığının qanuni nəzarətinə keçdi. Bu, göylər 
üçün İsaya balığın yerinə aid məlumatı göndərməyi qanu-
niləşdirdi. Beləliklə onlar çoxlu balıq tutdular (Mən həmişə 
deyirəm ki, İsa balıqların yerini və onları necə tutmaq üsulunu 
desəydi, hər kəs balıqçı ola bilərdi. Bu, Allahın işinin bir əkin 
prinsipidir).

İndi İlyasın hekayəsinə qayıdaq. Bu dul qadın İlyasın tapşırığı 
ilə ortaq olur VƏ onun aldığı mükafatı alır. O zaman onlar hər 
biri təminatı əldə etdi. Görürsünüzmü?

Bu prinsip haqqında az sonra danışacağam, lakin bu hekayə-
dəki böyük açar sözü olan GÖNDƏRİLDİ sözünə qayıtmaq istə-
yirəm.

Gəlin baş verənlərə bir daha nəzər yetirək. Allah İlyasa 
tapşırıq vermişdi. Tapşırığını yerinə yetirmək üçün ona təmi-
nat lazım idi. Bilirik ki, İlyas peyğəmbər idi və Rəbb onu hara 
göndərirdisə, o ora gedib Onun sözünü çatdırırdı. Lakin Alla-
hın tapşırığı maliyyələşdirilməlidir və bunda insanlar iştirak 
edirlər.

O vaxtlarda Allah İsraildə itaətkar bir dul qadın tapa bilmədi. 
Allah bilirdi nə edirdi, lakin İlyasın təminatını qanuniləşdirmək 
üçün səmalarla saziş bağlayan biri tapılmadı. 

Unutmayın, heç yerdə yemək yox idi. İnsanlar acından ölür-
dülər. Məsələ, sadəcə, yemək tapmaqda, ya da bazara getməkdə 
deyildi, heç yerdə yemək yox idi. İlyasın təminatı Allahın Ruhu 
tərəfindən gəlməli idi.
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İsraildə iman edən bir kəsi tapmadığı üçün Allah başqa bir 
xalqın yanına gedib orada imanı olan bir dul qadını tapmalı idi. 
Dediyimiz kimi, İlyas Allaha iman edəcək bu xüsusi dul qadının 
yanına göndərildi.

Rəbbi birinci yerə qoyub Onun dediyinə tabe olduğuna görə 
bütün aclıq vaxtı ərzində Rəbb İlyasın və qadının qayğısına qal-
mışdı. 

Beləliklə, hekayənin mahiyyəti budur…
Allahın həyata keçməli işləri olanda O yer üzünü seyr edir 

ki, etibarlı, itaətkar və tapşırıqları həyata keçirə biləcək və onları 
maliyyələşdirəcək birini tapsın.

İndi, icazə verin, bunu açıqlayım: Böyük biznes ideyalarına 
sahib olmaq istəyirsinizsə, tələblərə cavab verməlisiniz! Allah 
sizin ürəyinizi görür və O Öz tapşırıqlarını həyata keçirmək və 
onları maliyyələşdirmək üçün yer üzündə etibarlı insanlar axtarır. 
Sonra lazım olan pulu toplamaq üçün Öz planını həmin insanlara 
açıqlayır. Görürsünüzmü?

Yadda saxlayın: Rəbbin sözü dul qadına GÖNDƏRİLDİ və 
onun həyatını xilas etdi!

Yeni prioritet və yeni istiqamətlə biznesimi başlamaq üçün 
Rəbbin mənə dediyi sözü hələ də xatırlayıram. Mən onu yerinə 
yetirdim və bu, həyatımı xilas etdi.

Gəlin hekayədəki prinsipləri nəzərdən keçirək.
1. Allahın yer üzündə həyata keçirilməli tapşırıqları var.
2. Hər tapşırıqda insanlara iştirakı lazımdır.
3. Hər tapşırıqda maliyyəyə ehtiyac var.
4. Allah Onun tapşırıqlarını həyata keçirən insanları tap-

maq üçün yer üzünü seyr edir.
5. Allah yer üzündə Onun işini maliyyələşdirə bilən insan-

ları axtarır.



Maddİ vəzİyyətİnİzdə İnqİlab: Səxavətli olmağın gücü

74

6. Allahın tapşırıqlarını maliyyələşdirdiyimiz zaman biz 
səmalara yol açırıq ki, Onun tapşırığını maliyyələşdirmək 
üçün bizdən istifadə etsin, lakin bundan əldə edilən bol-
luq həyatımızı da maliyyələşdirir.

Səxavətli olmaq heç vaxt ziyan verməyəcək! Mən imanlılar 
cəmiyyətimizə deyirəm, “Həmişə” hə deyin. 



75

4-CÜ FƏSİL

Bu pullar kİmə 
məxsusdur?

Əlinizdə olan pulunuzun bir hissəsinin sizə məxsus olmadı-
ğını heç düşünmüsünüzmü?

Bilirəm ki, bu, ağılsızlıq kimi səslənir, lakin heç düşünmüsü-
nüzmü ki, Allah o pulu başqası üçün sizə əmanət edib?

Bilirəm, bilirəm, yəqin ki, həyata bu baxışla baxmamısınız, 
amma düşünməlisiniz, çünki bu, həyatınızı çiçəkləndirməyin 
açarıdır.

Dediklərim barədə düşünün. Biz Allahın tapşırıqlarını maliy-
yələşdirməkdən danışırıq, elə deyilmi? Qeyd etdik ki, Allah 
Onun Padşahlığını axtaran və Onun tapşırıqlarını maliyyələş-
dirəcək insanları tapmaq üçün yer üzünü seyr edir. Biz bilirik 
ki, pul insanların əlindədir və əgər Allah Öz tapşırıqlarını maliy-
yələşdirmək istəyirsə, O, pulu Ona və xalqına qarşı əliaçıq insan-
lara əmanət edir.

Yaxşı, sizin əlinizdə nəyiniz var? Əlinizdəkinə baxdığınız 
zaman düşünmüsünüzmü ki, Allah onu başqası üçün oraya 
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qoyub? Bəlkə, həyata keçirmək istədiyi layihəni maliyyələşdir-
mək üçün onu sizə verib?

Təbii ki, sahib olduğunuz hər şey qanuni olaraq sizə məx-
susdur və onunla istədiyinizi edə bilərsiniz. Amma əgər Allah 
insanlara pul verərsə, mən də bu siyahıda olmaq istəyirəm. Bəs 
sən? 

“Əkinçiyə toxum və yemək üçün çörək ehtiyatı verən 
Allah sizin də əkin ehtiyatınızı çoxaldacaq və salehliyinizin 
bəhrəsini artıracaq.  Hərtərəfli səxavətli olmanız üçün hər 
baxımdan varlandırılacaqsınız. Səxavətiniz bizim vasitə-
mizlə Allaha şükür etməyə səbəb olacaq” 

—2 Korinflilərə 9:10-11.

Biz artıq bu mətni nəzərdən keçirtmişik, amma nəyi isə göz-
dən qaçırmış ola bilərsiniz. 10-cu ayədə deyilir ki, Allah əkinçiyə 
toxum və yemək üçün çörək ehtiyatı verir.

Bunun nə demək olduğunu düşünün: Allah əkinçiyə toxum 
və yemək üçün çörək ehtiyatı verir. Yemək üçün çörək Allahın 
sizə bəxş etdiyi bol həyatı yaşamaq üçün evinizdə lazım olan hər 
şeyi simvolizə edir. Lakin O, əkinçiyə toxum verir.

Heç bağınızda toxum səpmisiniz? Bir əlinizdəki toxumu tor-
pağa səpdiyiniz zaman daha bir ovuc toxuma əl atırsınız. Bunun 
müəyyən bir axını var. Əlinizdəki toxumu buraxarkən əliniz 
əkmək üçün təzə ehtiyatla doldurulur. Allah əkinçiyə toxum verir 
ifadəsi də eyni məna daşıyır, yəni Allah əkənə toxum verir. 

ALLAH TOXUMU ƏKƏNƏ VERİR!

Paul davam edir və deyir ki, Allah bizə yemək üçün çörək 
ehtiyatı verir, əlbəttə, lakin bu parçada əkinə və onun həyatımız 
və səxavət göstərdiyimiz insanların həyatına etdiyi təsirə vurğu 
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edilir. Artıq dediyimiz kimi, insanların qəlblərini Allaha tərəf 
yönəldir.

Bunu nəzərə alaraq, mən hesab edirəm, biz hamımız razıla-
şacağıq ki, Allah böyük bir məhsul əldə etmək üçün çoxlu toxum 
səpmək istəyir. Bəs siz Allah olsaydınız, toxumu kimə verərdi-
niz? Heç vaxt əkin əkməyən tənbəl adama, yoxsa fəal əkinçiyə? 
Məncə, cavab aydındır.

Əlimizdəkinə sadiq qalsaq, Allah toxum ehtiyatımızı artı-
racaq ki, biz daha çox əkə bilək və yer üzündə Onun Padşahlığı 
üçün daha böyük işlər görək. 

Paul deyir ki, siz əkdikcə və məhsul yığdıqca toxum ehtiya-
tınız artacaq və bu sizə daha səxavətli olmaq üçün imkan yara-
dacaq. Əgər bu belədirsə (sözsüz ki, belədir), onda sizin toxum 
ehtiyatınız səxavətli olmaq fürsəti üçün əlinizdəki pulunuzdur. 
Səxavətli olmaq üçün toxum ehtiyatınız hazır olmalıdır.

Bir daha deməyim odur ki, pulunuzun hamısı sizə məxsus 
deyil. Onun bir hissəsi Allah tərəfindən toxum kimi sizə veril-
mişdir. Əkin və biçin dövrü bir axındır. Əkirik, sonra biçirik 
və buna davam etdikcə, toxumumuza toxunmadıqca, məhsu-
lumuz və səxavətli olmaq qabiliyyətimiz artmaqda davam edə-
cək.

Təbii ki, çörəyə ehtiyac olanda əkinçilik biznesinizdən də 
lazım olanı götürəcəksiniz. Toxum biznesiniz artdıqca ondan 
məhsul götürmək qabiliyyətiniz də artır. 

Lakin mən bu düşüncə tərzində bir qədər dərinə getmək 
istərdim.

Bir məqamı qeyd edim ki, Allah öz toxumunu əkmək istəyənə 
verir, nəinki, sadəcə, bu barədə düşünənə. 

Beləliklə, sual bundan ibarətdir: həyatınızı yalnız pulunuzla 
kifayətlənərək yaşamaq istəyirsiniz, yoxsa özünüzün, həm də 
Allahın verdiyi pul ilə yaşamaq istəyirsiniz?
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Ceyms və Ella öz imanlılar cəmiyyətlərində heç vaxt eşitmə-
dikləri şeyləri bizim imanlılar cəmiyyətimizdə eşitdiklərinə görə 
imanlılar cəmiyyətimizə gəldilər. Padşahlıq anlayışları onlar üçün 
yeni idi və onlar Padşahlığın gözəl tələbələri idilər. Onlar İman 
Həyatı imanlılar cəmiyyətində Padşahlıq haqqında öyrətdiyimiz 
vəzləri təkrar-təkrar dinləyirdilər. 

Bir gün Ceyms Rəbbə 
müraciət edib deyir ki, o, 
Padşahlığın insanların həya-
tında böyük işlər gördü-
yünə dair gözəl şəhadətlər 
eşidir və eyni şəhadətləri 
öz həyatında yaşamaq istə-

yir. O, Padşahlığın qanunlarını sınaqdan keçirməyə qərar verir. 
Onlar məzuniyyətə gedirlər və vaxtlarının çox hissəsini öyrətdi-
yim ikiqat xeyir-duaya aid vəzləri dinləməklə keçirirlər. Mənim 
“Maddi vəziyyətinizdə inqilab: İstirahətin gücü” adlanan kitabım 
yenicə çap edilmişdi və mən oradan təlim verirdim. Beləliklə, 
toxum səpməzdən əvvəl onlar, sadəcə, Kəlamda vaxt keçirəcək-
lərinə qərar verirlər.

Onlar azyaşlı uşaqları olan ailələrin bəzi təmir və digər ehti-
yacları üçün 10 000 dollar dəyərində məhsul əkmək qərarına 
gəldilər. Onlar pulu haradan əldə edəcəklərini bilmirdilər, lakin 
kifayət qədər Padşahlıq barədə öyrənmişdilər və bunu əldə edə-
cəklərinə əmin idilər. 

O vaxtlar Ceyms avtomobil təmiri biznesi ilə məşğul idi. O, 
işə gedərkən, 10 000 dollar üçün əkin etdikdən sonra, Ellaya eti-
raf etdi ki, ikiqat xeyir-dua barədə təlim aldıqdan sonra inanır 
ki, toxumlarının ikiqatını alacaq. O, 20 000 dollar geri alacağına 
inandığını dedi. Ella bir az şoka düşmüşdü. O, qapıdan “Yaxşı, 
qoy olsun” deyərək çıxdı.

HƏYATINIZI YALNIZ PULUNUZLA 
KİFAYƏTLƏNƏRƏK YAŞAMAQ 
İSTƏYİRSİNİZ, YOXSA ÖZÜNÜZÜN, 
HƏM DƏ ALLAHIN VERDİYİ PUL 
İLƏ YAŞAMAQ İSTƏYİRSİNİZ?
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Növbəti gün dükanda Ceymsin daimi müştərilərindən biri 
təmir işinə gəldi və o, sifarişi bitirən kimi Ceymsin ofisində oturdu 
və ona son vaxtlar inəklərinə görə narahat olduğunu dedi. Onlar 
hasarı sındırıb getmişdilər. Onun həyəti meşəyə yaxın idi, buna 
görə də inəklər istədikləri yerə gedə bilərdilər. Ceymsin müştərisi 
yaşlı bir kişi idi, o, inəkləri tapmaq üçün çox qoca olduğunu və bu 
işə son qoymaq niyyətində olduğunu dedi. Onun sonrakı sözləri 
Ceymsdə o qədər təəssürat yaratdı ki, dostunun sözlərini düz eşi-
dib-eşitmədiyinə əmin deyildi. 

Dostu dedi: “Mən bu inəklərlə işimi bitirdim, bu gün onları 
sənə verirəm”. Ceyms nə deyəcəyini bilmirdi. Onun torpaq sahəsi 
yox idi. O, şəhərdə kiçik bir ərazidə yaşayırdı və avtomexanik işi 
ilə məşğul idi. Bəli, o, kənddə və inəklərin əhatəsində böyümüşdü, 
lakin bu, illər öncə idi. O, “sağ ol, lazım deyil” demək istəyəndə 
birdən əkdiyi toxum yadına düşdü. Ola bilsin ki, burada nəyisə 
sınamaq lazım idi.

Dostunu bir müddət sorğu-sual etdikdən sonra öyrəndi 
ki, sövdələşmədə 23 Qara Angus inəyi və üç at var. Ceyms bir 
müddət əvvəl kiminsə almaq üçün mal-qara axtardığını xatırladı. 
Onlar bir neçə baş mal-qara almaq deyil, tam sürü almaq niyyə-
tində idilər. Ceyms onlara zəng etdi və kişi bununla maraqlandı-
ğını dedi. Bundan sonra Ceyms ondan mal-qara üçün nə qədər 
ödəyəcəyini soruşdu və adam bir anlıq düşünüb dedi: “Yəqin ki, 
20 000 dollar”. 

Ceyms eşitdiklərinə inana bilmirdi. Bütün bunlar həmin 
gün evdən çıxıb Ellaya Müqəddəs Ruhdan gələn ikiqat pay 
haqqında danışdığından sonra baş vermişdi. O, inəkləri yığıb 
yeni yerə daşımağın olduqca çətin olduğunu, lakin bunu etdi-
yini dedi. Sonra Ceyms Allahın Padşahlığının hər şeyə qadir 
olduğuna tam əmin olduğunu və öz bacarığı ilə məhdudlaşma-
dığını dedi.
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Həmin ilk gün evə gedib Ellaya inəklər haqqında danışarkən 
onun şoka düşdüyünü demişdi. Əgər siz Ceyms və Elladan Alla-
hın lütfü haqqında soruşsanız, bir qədər vaxt ayırmalısınız, çünki 
deyəcəkləri çox şeyləri var.

Bu, Müqəddəs Ruhun insana göstərdiyi Allaha qarşı səxavətə 
görə biçilən məhsulun gözəl nümunəsidir. Toxum səpdiyimiz 
zaman Müqəddəs Ruhun bizə göstərdiyi şeyin, sadəcə, dəlilik 
kimi görünə biləcəyini bilməliyik! Deməyim odur ki, Ceyms 
öz planlarını və seçimlərini götür-qoy edərkən, bu baş verənlər 
ağlına da gəlmirdi.

Məsələn, Peteri götürək. Əminəm ki, o, vergiləri ödəmək 
üçün pulu balığın ağzından çıxartmağı və ya dəniz sahilində 
gəzən Rəbbin ona ov torunu dəqiqliklə hara atacağını deməsini 
heç vaxt düşünməzdi. 

Drenda ilə mənim doqquz il stres və təlatümlər içində borclu 
olduğumuz vaxtlarımıza baxın. Nə vaxtsa insanların borcdan 
qurtulmasına kömək edən bir şirkətə və ya bundan da inanılmaz, 
bütün dünyada yayımlanan “Pul işini qaydasına qoymaq” adlı tele-
viziya yayımına sahib olacağımız barədə düşünmək qeyri-müm-
kün idi.

Heç vaxt Allahı məhdudlaşdırmayın.
Beləliklə, gəlin nəzərdən keçirək və yadda saxlayaq ki, Allah 

əkinçiyə toxum verir, yəni əkmək istəyənə!
Gəlin davam edək. İndi mən Tanrının insanlarla işləməsi və 

onların necə olmalı olduqları barədə İsanın öyrətdiyi ən dərin 
məsəllərindən birinə nəzər yetirmək istəyirəm. Bu, mütləq sizi 
dayanıb düşünməyə vadar edəcək. 

“İsa şagirdlərə bunları danışdı: «Varlı bir adamın idarə-
çisi var idi. Ona xəbər çatdırıldı ki, idarəçi onun əmlakını 
israf edir. Varlı adam onu yanına çağırıb dedi: “Bu nədir, 
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sənin haqqında mən nələr eşidirəm? Mənə idarəçiliyinin 
hesabatını ver. Sən artıq idarəçi ola bilməzsən”. 

İdarəçi öz-özünə dedi: “Mən nə edəcəyəm? Ağam idarəçi-
liyi əlimdən alır. Torpaq belləməyə gücüm yoxdur, dilənmək-
dən də utanıram. İşdən qovulanda məni öz evlərinə qəbul 
etsinlər deyə nə edəcəyimi bilirəm”. 

Ona görə də öz ağasına borclu olanları bir-bir çağırıb 
birincisinə dedi: “Mənim ağama nə qədər borclusan?” 

“Yüz bat zeytun yağı” dedi. 
İdarəçi ona dedi: “Öz qəbzini götür, otur və tez yaz: əlli”. 
Sonra o birisinə dedi: “Bəs sənin nə qədər borcun var?” 
O cavab verdi: “Yüz kor buğda”. 
İdarəçi ona dedi: “Öz qəbzini götür və yaz: səksən”. 
Ağası haqsızlıq edən idarəçini fərasətli hərəkət etdiyinə 

görə təriflədi. Çünki bu dövrün övladları öz nəsilləri ilə 
münasibətlərində nur övladlarından daha fərasətlidir. Mən 
sizə bunu deyirəm: haqsız qazanc olan sərvətlə özünüzə 
dostlar qazanın ki, bu sərvət yox olduqda siz əbədi məskən-
lərə qəbul olunasınız. 

Ən balaca bir işdə sadiq olan kəs böyük işdə də sadiq-
dir, ən balaca bir işdə haqsız olansa böyük işdə də haqsız-
dır. Beləliklə, əgər siz haqsız sərvətdən istifadə etməkdə sadiq 
olmadınızsa, əsl var-dövləti sizə kim əmanət edər? 

Əgər başqasının malından istifadə etməkdə sadiq olma-
dınızsa, öz malınızı sizə kim verər?

Heç bir nökər iki ağaya qulluq edə bilməz. Çünki ya 
birinə nifrət edib o birisini sevəcək, ya da birinə bağlı qalıb o 
birisinə isə xor baxacaq. Siz həm Allaha, həm də sərvətə qul-
luq edə bilməzsiniz». 

Fariseylər pulpərəst olduqları üçün bütün bu sözləri eşi-
dib İsaya istehza ilə baxdılar. 
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İsa da onlara belə dedi: «İnsanların qarşısında özünüzü 
saleh göstərən sizsiniz, amma Allah sizin ürəyinizi bilir. 
Çünki insanlar arasında uca tutulan şey Allah qarşısında 
iyrənclikdir»”

—Luka 16:1-15.

Bu məsəldə diqqət yetirməli çox şey var. Birincisi, görürük ki, 
varlı adam öz əmlakına bir idarəçi qoyur və görünür, idarəçi sahi-
binin əmlakını israf edib və özünü idarəçilikdən məhrum edib. 
İdarəçiliyi itirdiyini bilərək, tez bir zamanda sahibinə borcu olan-
ların hamısına zəng vurur və hesabı endirimlə, hətta tez zamanda 
ödəsələr, yarıbayarı ödəyə biləcəklərini deyir.

Təbii ki, sahibi idarəçinin nə etdiyindən xəbərsiz idi. Amma 
haqsızlıq edən idarəçi fikirləşir ki, əgər o, digər insanlara yaxşı-
lıq etsə, işdən qovulduqdan sonra onlar ona yaxşı baxacaqlar və 
ümid edir ki, onlar ona iş təklif edə bilərlər. Sahibi haqsızlıq edən 
idarəçinin nə etdiyini eşidəndə onu içəri çağırır: 

“Ağası haqsızlıq edən idarəçini fərasətli hərəkət etdi-
yinə görə təriflədi”.

Fərasətin tərifi belədir: Xüsusilə praktiki məsələlərdə ağıl və 
ya bacarıq göstərmək. Sənətkar və hiyləgər təcrübələri ilə tanı-
nan; hiyləgər.

Sahibi görür ki, idarəçi mənfəət gətirəcək bir plan qurub 
həyata keçirmək qabiliyyətinə malikdir, bunu sahibi üçün deyil, 
onun adından öz mənfəəti üçün etmişdi – bu, idarəçidən göz-
ləmədiyi bir hərəkət idi. Bununla belə, öz mənfəətinə qulluq 
etməyə gəldikdə, o, çox ağıllı və dəqiq hərəkət etmişdi. O, ağa-
sının adından deyil, öz xeyri və öz rifahı üçün təşəbbüs göstər-
mişdi. İcazə verin, burada açıq deyim – o, muzdlu idi!
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İndi icazə verin, sizə çətin bir sualı verim: siz məsihçi işini 
muzdla edirsiniz?

Allahın işindən daha çox öz xeyrinizi düşünürsünüz? Sizi 
Allahın işlərindən çox öz qayğılarınız narahat edir? Allahın malını 
israf edirsinizmi? 

Bilirəm ki, bunlar çətin suallardır. Ona görə də bu məsəlin çox 
dərin olduğunu dedim, çünki o, qəlbləri yarıb keçir və orada giz-
lədilən səhv düşüncələri aşkar edir.

İsa bizə bir mənzərə verir və Yəhya 10:11-13-də muzdlu işçi-
nin nə olduğunu göstərir. 

“Yaxşı çoban Mənəm, yaxşı çoban qoyunlar uğrunda 
canını verər. Qoyunların çobanı olmayan muzdur isə cana-
varın gəldiyini görəndə onları atıb qaçar, çünki qoyun-
ların sahibi deyil. Canavar da onları qapıb pərən-pərən 
salar.  Muzdur qaçar, çünki muzdurdur, qoyunlar üçün 
qayğı çəkməz” 

—Yəhya 10:11-13.

Sahibi haqsızlıq edən idarəçini idarəçilikdən məhrum etdi, 
çünki o, sahibinin rifahını deyil, yalnız öz rifahını düşünürdü. 
İndi isə o, hələ də gedib pul qazanmaq imkanına malik idi, 
lakin artıq özünün VƏ sahibinin pulunu idarə etmək imkanı 
yox idi.

Bilirik ki, Amerikada və bütün dünyada muzdluluq düşüncə-
sinin inkişaf etdiyi bir dövrdə yaşayırıq.

Əminəm ki, hər biriniz restoranda olub çirkli masalar və 
çirkli döşəmələri görmüsünüz, eləcə də arxada bir neçə işçi-
nin axmaqlıq etdiyini də görmüsünüz. Yaxud bağlanmazdan 
30 dəqiqə əvvəl bir kafeyə girib stulları stolların üstündə 
və muzdlu işçilərin evə getmək üçün növbəyə düzülməsini 
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görüb dəhşətə gəlmisiniz. Sözsüz ki, sahibi orada deyil. 
Bunların hamısı muzdlu işçilərdir. Onlar biznesin qazancını 
düşünmürlər. Onlar gəlir əldə etmək üçün oradadırlar, vəs-
salam. 

Bir çox işəgötürən mənə deyir ki, vəziyyət o qədər pisləşir 
ki, əgər işçi vaxtında işə gəlsə, izdiham arasında seçiləcək. İşəgö-
türənlər istehlakçı üçün deyil, sahiblər üçün fəryad edirlər. Onlar 
bizneslərini öz biznesi kimi idarə edən işçilər axtarırlar və bu cür 
işçilərin vəzifəsi yüksəldilir.

Allah da belə edir. O, Onun işinin qayğısına qalan və nifrət 
etdiyi şeylərə nifrət edən insanları axtarır.

1 Şamuel 15-də Allah padşah Şaula deyir ki, Misirdən 
çıxarkən İsrailə etdiklərinə görə Amaleqlilərə hücum etsin. Ona 
deyilmişdi ki, padşahı və adamların birini də sağ qoymasın. Hey-
vanlardan heç birini özləri ilə götürməməli idilər, lakin Şaul belə 
etdi: 

“Amma Şaul xalqı ilə birlikdə Aqaqa və Amaleqlilərin 
ən yaxşı qoyunlarına, öküzlərinə, kökəldilmiş heyvanlarına, 
quzularına və yaxşı şeylərin hamısına heyfi gəlib tamamilə 
məhv etmək istəmədi, bütün gərəksiz və yararsız şeyləri isə 
tamamilə yox etdi” 

—1 Şamuel 15:9.

Görün Allah 10-11-ci ayələrdə nə deyir:

“Bundan sonra Rəbbin sözü Şamuelə nazil oldu: «Şaulu 
padşah etdiyimə peşman oldum. Çünki o dönüb Mənim 
ardımca getməyərək sözlərimi yerinə yetirməyib». Şamuel 
qəzəbləndi və bütün gecəni Rəbbə fəryad etdi”. 
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Bundan sonra 1 Şamuel 16:1-də Allahın Şaul barəsində 
Şamuelə dediklərini görürük.

“Rəbb Şamuelə dedi: «İsrail üzərində padşah olmasın 
deyə Şaulu rədd etdiyim halda sən nə vaxta qədər onun dər-
dini çəkəcəksən? Yağ buynuzunu yağla doldur və get. Səni 
Bet-Lexemli Yesseyin yanına göndərirəm. Çünki onun oğul-
ları arasında Özüm üçün padşah təyin etmişəm»”.

Necə ki, haqsızlıq edən idarəçi idarəçilik hüququndan məh-
rum edildi, Şaul da padşahlıqdan eləcə məhrum edilmişdi. Və 
bilin ki, siz də, mən də məhrum oluna bilərik.

Allah kimləri axtarır? O kimə etibar edə bilər? 

“Onu aradan götürəndən sonra Allah Davudu ucaldıb 
onların üzərində padşah etdi və onun barəsində şəhadət etdi: 
«Öz ürəyimə yatan adam olaraq Yessey oğlu Davudu tap-
dım və o Mənim bütün istədiklərimi yerinə yetirəcək»” 

—Həvarilərin İşləri 13:22.

Məhrum olunsaq, həm də bərpa oluna bilərik. Siz deyə bilər-
siniz: “Yaxşı, Qari, bəs bunu necə edim?” Bu məsəl sizin sua-
lınıza cavab verir.

“Ən balaca bir işdə sadiq olan kəs böyük işdə də sadiq-
dir, ən balaca bir işdə haqsız olansa böyük işdə də haqsız-
dır. Beləliklə, əgər siz haqsız sərvətdən istifadə etməkdə sadiq 
olmadınızsa, əsl var-dövləti sizə kim əmanət edər?  Əgər 
başqasının malından istifadə etməkdə sadiq olmadınızsa, öz 
malınızı sizə kim verər?
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Heç bir nökər iki ağaya qulluq edə bilməz. Çünki ya 
birinə nifrət edib o birisini sevəcək, ya da birinə bağlı qalıb o 
birisinə isə xor baxacaq. Siz həm Allaha, həm də sərvətə qul-
luq edə bilməzsiniz”

—Luka 16:10-13.

Açıq danışım: Siz sadiqlik sınağından keçməlisiniz. Balaca bir 
işdə sadiq olan böyük işdə də sadiqdir. Sınaq həmişə təbii olan-
dan başlayıb ruhaniliyə tərəf hərəkət edir. Allah Öz malını sizə eti-
bar etməzdən əvvəl sizi başqasının malını idarə etməkdə sınayır. 
Əgər başqasının malından istifadə etməkdə sadiq olmadınızsa, öz 
malınızı sizə kim verəcək? Şübhəsiz ki, Allah verməyəcək.
Yaxşı, məsəli öz həyatımıza tətbiq etmək vaxtıdır. 

Əksər məsihçilər Allaha artıq qalanlarını verirlər.

Əksər məsihçilər büdcələrinə baxıb deyirlər: “Tək bunu verə 
bilərəm”. Lakin həmin gün gedib təzə qayıq alırlar.

Mən heç kimin özünü təqsirkar hiss etməsini istəmirəm və 
gözəl qayıq almağınız, əlbəttə ki, Tanrını narahat etmir. Sadəcə, 
sual vermək istəyirəm: Tək öz pulunuzu idarə etmək istəyirsiniz, 
yoxsa həm sizin, həm də Allahın pulunu?

“Google”da məsihçinin orta hesabla ianə verdiyini araşdırsa-
nız, dəhşətə gələrsiniz. Statistikaya əsasən, orta hesabla məsihçi 
imanlılar cəmiyyətinə həftədə 13 dollardan artıq pul verir.

Vermək ilə bağlı bir çox statistikalara nəzər yetirdim, hamısı 
çox məyusedici idi. Dediyim kimi, məsihçilərin çoxu Allaha öz 
artıq qalanlarını verirlər. Bir daha, lütfən başa düşün ki, mən 
qınamaq və ya təqsirləndirmək istəmirəm. Sadəcə olaraq, bir fikri 
qeyd etmək istəyirəm – məncə, Allahın Kəlamı mənim fikrimi 
təsdiqləyəcək : Allah muzdlu işçilər axtarmır; O, yaxşı idarəçilər 
axtarır.
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İkincisi, Allah təqsir hissi ilə və məcburiyyətlə verən insanları 
axtarmır. 2 Korinflilərə 9:7-yə əsasən, Allah sevinclə verəni sevir. 

Şaul Allahın dediyini yerinə yetirmədiyinə görə xidmətindən 
məhrum edilmişdi, lakin Davud itaət edib Allaha dediyini yerinə 
yetirdiyinə görə seçilmişdi.

Beləliklə, icazə verin, yeni bir perspektivi təqdim edim. Dün-
yamızı alt-üst edib əvvəlcə Allah üçün yaşamağa qərar versəydik, 
artıq qalanlarla yaşayacaqdıq? Mən yalnız zənn edə bilərəm ki, 
qalıqlarınız tezliklə artacaq və siz xeyir-dualı həyat yaşayacaq-
sınız. Bu, R.G.Le Tornauya uğur gətirmişdi. Təvazökar başlan-
ğıcdan və məktəbdə yalnız yeddinci sinif təhsilini alaraq o özü 
öyrəndi və nəticədə istehsal imperiyası qurdu. Onun yer dağıdan 
texnikaları İkinci Dünya müharibəsində qalib gəlməyə və müa-
sir Amerikanın magistral yol infrastrukturunu qurmağa kömək 
etmişdi. Həyatında 300 ixtiraya sahib idi. 

Onun sirri nə idi? O, qazancının 90%-ni Allaha verirdi. 
Sizə eyni şeyi etməyi demirəm. Bu onun 30 yaşında, dərin 

borc içində olanda Allahla bağladığı əhdi idi. O, Allahı öz tərəf-
daşı etmişdi (onun dediyinə görə) və bu da öz növbəsində, bəh-
rəsini vermişdi.

Allah məni sıfırdan imanlılar cəmiyyəti başlamağa çağıranda 
mən artıq “Forward Financial Group” adlı şirkətimi idarə edir-
dim. O, çox inkişaf etmişdi və ölkə üzrə 5000 ofis arasında nömrə 
bir olmuşdu. Allah məni pastor olmağa çağıranda ondan soruş-
dum: “Bəs şirkətim necə olsun? Onu bağlayıb diqqətimi imanlı-
lar cəmiyyətimizə xidmət etməyə yönəltməliyəmmi?”

Rəbb mənə cavab verdi və dedi: “Xeyr, işini davam et, çünki bu, 
bir çox insana kömək edir”. Elə də etdim. 

Etiraf edim ki, bəzən hər iki işi yerinə yetirmək çətin idi, 
lakin bunun vasitəsilə minlərlə insana yardım edilmişdi. İman-
lılar cəmiyyətimizdə pastorluq etdiyim zaman güman edirdim 
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ki, şirkət iştirakımı kəskin şəkildə kəsmək məcburiyyətində qala-
cağam və istehsalı azalacaq. Amma Drenda ilə Allahın əmrlərini 
yerinə yetirmək üçün həyatımızı həsr etdiyimiz zaman bunun 
tam əksini gördüm. Mən şirkətlə yalnız boş vaxtlarımda məşğul 
olsam da, o, yenə də yüksək səviyyədə işləyirdi.

Ölkədəki yüzlərlə ofis içində biz ilk beş-onluq arasında yer 
alaraq səhnədə məşhurlaşacaqdıq. Bununla belə, mən gülüm-
səməli idim, çünki bunu yarım günlük iş rejimində edirdim və 
tam günümü isə pastorluğa həsr edirdim. Allah məni lütf və hik-
mətlə şərəfləndirdi ki, pulun dalınca gedənlər dayanıb bunu necə 
etdiyimə təəccüblənsinlər. 

Bir konfransda mənimlə bir masa arxasında oturan oğlanın 
nə qədər marketinq etdiyimi soruşduğunu xatırlayıram. “Heç nə 
qədər” deyib gülümsədim. Yenə soruşdu: “Bəs bu qədər məhsulu 
necə əldə edə bilirsiniz?” Mən ona dedim ki, biz şifahi işləyirik 
və Allah bizə xeyir-dua verir. Məni başa düşmədiyi üçün, sadəcə, 
başını yellədi.

Bir dəfə tədarükçülərimizin 
bir rəhbəri zəng edib öyrənmək 
istədi ki, mən bu qədər məhsulu 
necə əldə edə bildiyimlə bağlı 
konfrans iştirakçıları ilə bölüşə 
bilərəmmi. Dedim, şad olaram. 
Sonra o necə fəaliyyət göstər-
diyimiz barədə mənə suallar 
verməyə başladı. Əlbəttə, mən 
ona Allaha necə güvəndiyimizi 

və Onun bizə necə xeyir-dua verdiyini deməli idim. Mən ona 
həftədə cəmi bir neçə saat işlədiyimi və tam ştatlı pastor oldu-
ğumu dedikdən sonra o dedi: “Yaxşı, düşündüm ki, sizin incə 
təfərrüatlı marketinq strategiyanız var və bunun necə fəaliy-

ALLAH BUNU GÖRÜR. 
HƏR TAPŞIRIĞI YERİNƏ 
YETİRDİKCƏ SİZ NÖVBƏTİ 
TAPŞIRIQ ÜÇÜN MƏŞQ 
EDİRSİNİZ, ONA GÖRƏ DƏ HEÇ 
VAXT KİÇİK BAŞLANĞICLARA 
LAQEYD YANAŞMAYIN. 
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yət göstərdiyini bizimlə bölüşəcəksiniz. Düşünmürəm ki, bu, 
nəzərimdə tutduğum bir şeydir, amma paylaşmaq istəyinizi çox 
dəyərləndirirəm”. Onlar bunu əldən verdilər. Orada bir çoxlarına 
kömək edə bilərdim. 

Kitab boyu dediyim kimi, əgər sən Allahın işi ilə məşğul 
olsan, O da sənin işinlə məşğul olacaq!

Odur ki, başlanğıcda verdiyim sualı bir daha verim: “Pul kimə 
məxsusdur?”

Haqsızlıq edən idarəçi kimi tək öz pulunuzu idarə etməyi 
üstün tutursunuz, yoxsa həm sizin, həm də Allahın pulunu? Alla-
hın pulunu idarə etdiyiniz zaman əkdiyiniz toxum Allahın hik-
məti və lütfündən güc alır ki, bu da sizin şəxsi məhsulunuzu da 
artımla əldə etməyə imkan verir.

Mən əminəm ki, ürəyiniz Allaha bağlı olanda O, milyonlarını-
zın olub-olmamasına əhəmiyyət vermir!

Unutmayın, hər şey kiçik tapşırıqlarla başlayır. O yarım gün-
lük iş rejimində nə etdiyinizin heç kimi maraqlandırmadığını 
düşünsəniz də, Allah bunu görür. Hər tapşırığı yerinə yetirdikcə 
siz növbəti tapşırıq üçün məşq edirsiniz, ona görə də heç vaxt 
kiçik başlanğıclara laqeyd yanaşmayın. 

Ona öz işiniz kimi yanaşın və əlinizdən gələni edin. Gecə 
yarısı bir ulduz kimi parlayacağınıza və zirvələrə yüksələcəyinizə 
zəmanət verirəm. 
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5-Cİ FƏSİL

Sİzə şərİk  
lazımdır!

Bildiyiniz kimi, artıq 40 ilə yaxındır ki, maliyyə işi ilə məşğu-
lam. İllər boyunca bir çox insan biznesin yaradılması və inkişaf 
etməsi ilə bağlı suallar verir.

Təbii ki, insanların bilməli olduğu çox şeylər var, amma bun-
lardan ən vacibi onların şərikə ehtiyacı olmasıdır.

İllər uzunu bir pastor olaraq, imanlılar cəmiyyətində dostu 
ilə birgə biznes qurmağın əla fikir olduğunu düşünən insanlara 
rast gəlmişəm, lakin sonra hər şeyin dağıldığını görürdüm. Dost-
lar bir-birindən inciyir, bir-biri ilə danışmırdı və münasibətləri 
korlanırdı. Bununla dəfələrlə rastlaşdığım üçün, şərtlərinizi açıq 
şəkildə təqdim etmədiyiniz halda, dostunuzla iş birliyi qurma-
mağı təklif edərdim. 

Sizə məsləhət verə biləcəyim bir şərik var, o da Allahdır.
Əvvəlki fəsildə İlyas peyğəmbəri qəbul edib ona son yemə-

yini verən qadından bəhs etmişdik. Biz bu imanın Allahın tapşırı-
ğının yerinə yetirilməsini, peyğəmbəri və qadının ailəsini gündə-
lik yemək ilə təmin etdiyini gördük. O bu tapşırıqda onunla şərik 



Maddİ vəzİyyətİnİzdə İnqİlab: Səxavətli olmağın gücü

92

oldu və bununla da, bu tapşırıqdan gələn məsh və təminatı aldı. 
Onlar şərik oldular. 

Bu kitab boyu biz Allah qarşısında səxavətli olmaqdan və 
Onun tapşırıqlarına toxum səpmək barədə danışmışıq. Eləcə 
də səxavətli olmağın insanların ürəyini sizə və Allaha qarşı necə 
açdığı barədə danışdıq.

Bu fəsildə mən sizinlə Allahın Padşahlığının daha bir 
güclü prinsipini bölüşmək istəyirəm. Bu prinsip sizin maliy-
yənizi tamamilə yeni səviyyəyə yüksəldəcək. Bu, şəriklik 
prinsipidir. 

“Bir gün İsa Ginesar gölünün sahilində dayanmışdı. 
İzdiham İsanı dövrəyə almışdı və Allahın kəlamına qulaq 
asırdı. İsa göl kənarında duran iki qayıq gördü. Balıqçılar 
isə qayıqdan çıxıb torlarını yuyurdular. İsa iki qayıqdan 
birinə – Şimonun qayığına minib onu gölün kənarından bir 
az uzaqlaşdırmasını xahiş etdi. Sonra İsa oturdu və qayıq-
dan izdihama təlim öyrətməyə başladı. 

O, sözünü qurtaranda Şimona dedi: «Qayığı dərinliyə 
aparın və torlarınızı balıq tutmaq üçün suya atın». 

Şimon cavab verdi: «Ustad, biz bütün gecə çalışdıq, 
lakin heç nə tuta bilmədik. Amma Sənin sözünə görə yenə də 
torları ataram». 

Bunu etdilər və o qədər balıq tutdular ki, hətta torları 
cırılmağa başladı. O biri qayıqdakı yoldaşlarına da işarə 
etdilər ki, gəlib kömək etsinlər. Onlar gəlib hər iki qayığı 
balıqla doldurdular. Qayıqlar da batmağa başladı” 

—Luka 5:1-7.

Peterin (Şimon) moizə etmək üçün qayığını İsaya verdiyi 
zaman qayıqlar və balıqçılıq biznesinin qaranlıqlar padşahlığın-
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dan Allahın Padşahlığına keçdiyi haqqında artıq sizə danışmışam. 
Eləcə də möhtəşəm balıq ovunu və iki qayığın az qala batdığını 
da qeyd etmişdim. Unutmayın, Peter bütün gecəni çalışdığını və 
heç nə tutmadığını söyləmişdi. İndi, cəmi bir neçə saatdan sonra 
onun o qədər balığı var idi ki, onları hətta dartıb çıxarda bilmir-
dilər. Fərq nədə idi? Əlbəttə ki, padşahlıqda, eləcə də şəriklikdə. 
İcazə verin, izah edim. 

“Balıqçılar isə qayıqdan çıxıb torlarını yuyurdular. İsa 
iki qayıqdan birinə – Şimonun qayığına minib onu gölün 
kənarından bir az uzaqlaşdırmasını xahiş etdi”. 

Gəlin fikirlərimizi aydınlaşdıraq. İsa gələndə onlar harada 
idilər və nə edirdilər? Onlar balıq tutmurdular; bütün gecəni 
balıq tutmağa çalışıb, lakin heç nə tutmadıqlarına görə, sadəcə, 
torlarını yuyurdular.

Qayıqları görən İsa camaata moizə etmək üçün Peterdən 
qayıqları bir az sahildən uzaqlaşdırmağını xahiş edir. Bəs Peter 
bunu etdiyi zaman şərikləri Yaqub və Yəhya harada idilər? Onlar 
o biri qayıq və torları ilə məşğul idilər. 

Moizə etdikdən sonra İsa Peterə deyir ki, torlarını dərin suya 
atsın. Bu hekayəni isə bilirsiniz. Onlar o qədər balıq tutdular ki, 
torları cırılmağa başladı. Beləliklə, o, balığı qayığa doldurmaq 
üçün şəriklərini köməyə çağırdı. İncildə deyilir ki, qayıqlar bat-
mağa başladı, onların içi balıqla dolu idi. 

 “Bunu etdilər və o qədər balıq tutdular ki, hətta tor-
ları cırılmağa başladı. O biri qayıqdakı yoldaşlarına da 
işarə etdilər ki, gəlib kömək etsinlər. Onlar gəlib hər iki 
qayığı balıqla doldurdular. Qayıqlar da batmağa baş-
ladı”.
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İndi burada böyük sual yaranır: Yaqub və Yəhya qayıqlarının 
batacaq qədər dolması üçün nə qədər iman göstərdilər?

Fikir verin, onlar hələ də sahildə torları ilə məşğul idilər. İsanı 
sahildən uzaqlaşdırmağa kömək edən Peter idi. O dedi ki, “Sənin 
sözünə görə torları yenə ataram”. Deməli, düzgün cavab budur ki, 
digərləri heç bir iman göstərmədilər! Yaqub və Yəhyanın qayıqla-
rının balıqla dolması onların imanlarına görə deyildi; bu, Peterin 
imanına görə idi. Peter, sadəcə, onları köməyə çağırdı. Təəccüblü-
dür ki, onların da qayığı Peterin qayığı qədər dolub-daşdı. 

“Şimon cavab verdi: «Ustad, biz bütün gecə çalışdıq, 
lakin heç nə tuta bilmədik. Amma Sənin sözünə görə yenə də 
torları ataram»”.

Əgər qayığın balıqla dolması Peterin imanına görə idisə, nə 
üçün Yaqub və Yəhyanın qayığı da Peterin qayığı qədər balıqla 
dolduruldu?

Mətn özü bu suala cavab verir – onlar şərik idilər.
Kollinsin İngilis Lüğətində şərikin tərifi belədir:

Hər hansı bir fəaliyyətdə başqası ilə ortaq və ya əlaqəli 
şəxs; adətən öz riskləri və mənfəətləri ilə bölüşür. 

Şəriklik hüquqi məsələdir və biznesin risklərini, xərclərini və 
mənfəətini bölüşür. Beləliklə, Peter qayığı İsaya istifadə etmək 
üçün verəndə o təkcə qayığı deyil, hüquqi mənada, bütün biz-
nesi vermişdi. Texniki cəhətdən, Yaqub və Yəhya da qayığın bir 
hissəsinə sahib idilər və onların ortaqlığı sayəsində hər iki qayıq 
bərabər şəkildə dolmuşdu. 

Yaqub və Yəhya bu halda iman etməsələr də, Peterlə eyni məh-
sulu biçdilər. Güman edirəm ki, onlar həmin gün Peter ilə şərik 
olduqlarına sevinirdilər. Necə fikirləşirsiniz? Mən belə düşü-
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nürəm. İcazə verin, sizə şəxsi təcrübəmdən bu prinsipi nümunə 
gətirim.

Drenda ilə bizim meşə, bataqlıq və çəmənliyi əhatə edən 60 
hektar gözəl ərazimiz var. Bu, maral ovlamaq üçün mükəmməl 
bir yerdir. Əmlakımızı əhatə edən əkinlər, meşələr və bataqlıqlar 
maralları maqnit kimi cəlb edir.

Ofisimi qarajımızın üstündə tikmişdim, orada taxtadan 
kitab rəfləri və quraşdırılmış qaz kamini var. Orada işləməyi çox 
sevirəm, ora çox sakit və rahat ofisdir. Yeganə çatışmayan şey 
masamın üzərində asılacaq gözəl maral müqəvvası idi. Düzünü 
desəm, heyvan ovçusu olduğum vaxtlarda heç vaxt iri maral 
ovuna marağım olmayıb. Heç vaxt müqəvva üçün kifayət qədər 
iri maral ovlamamışdım.

Mülkümüzdə yaşamağımızın beşinci ili idi ki, Drenda ofisim 
üçün böyük maral ovlamağımı təkid edirdi. O vaxta qədər heç vaxt 
mülkümüzdə iri maral müqəvvası olmamışdı. Hər cürə maral möv-
sümündə olmuşam və bir neçə gözəl səkkizbuynuzlu maral ovla-
mışam, amma iri müqəvva üçün bir şey ovlamamışdım.

Lakin həmin il bu haqda daha çox düşündükcə Drenda ilə 
razılaşırdım. Drendaya dedim ki, divardan asmaq üçün iri maral 
ovuna gedəcəyəm. Bir daha deyirəm, heç vaxt meşədə böyük 
maral görməmişdim. Mətbəximizin pəncərəsi meşəyə və tarlaya 
baxsa da, heç vaxt beləsini görməmişdim.

Beləliklə, Drenda ilə birlikdə iri maral üçün toxum səpdik. 
Toxum çekimdə onbuynuzlu maral və ya bundan irisi üçün toxum 
səpdiyimi qeyd etmişdim. Biz toxumun üzərində dua etdik və 
onu göndərmək üçün masanın üstünə qoyduq. Bu zərf üç gün 
orada qaldı və mən, sadəcə, onu göndərə bilmirdim. Bilirdim ki, 
onbuynuzlu üçün imanım kifayət qədər çatmır. Gün ərzində sək-
kiz, altı və ya dördbuynuzlu üçün imanım çatırdı, lakin bilirəm 
ki, “onbuynuzlu iri maralı ovlaya biləcəyimə” imanım çatmırdı. 
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Padşahlıqla bağlı kifayət qədər imanım olub-olmadığına 
dair təcrübəm var idi. Beləliklə, mən bu çeki cırıb onu “dörd-
buynuzlu və ya bundan da irisi” qeyd edilən çeklə əvəz etdim 
və göndərdim.

Çölə çıxmazdan bir gün əvvəl Drendaya nə etdiyimi dedim. 
Mən ona dedim: “Mənim, sadəcə, bu iri marala imanım çatmır”. 
O mənə baxıb dedi: “Sən marala, mən isə nəhəng marala inana-
cağam. Allah sizin istədiyinizdən və ya düşündüyünüzdən də çox 
şeylərə qadirdir!”

O səhər meşədəki dələ və quşların xışıltısı ilə açıldı və payız 
yarpaqlarının qoxusu düşüncələrimi maral ovuna tərəf çəkirdi. 
Orada çox deyil, bəlkə də, 20 dəqiqə idi oturmuşdum ki, bir-
dən meşədən gələn maralın səsini eşitdim. Maral düz ağacımıza 
doğru gəlirdi və özümü atəş açmaq üçün hazırladım. 

Maral yaxınlaşdıqca görürdüm ki, o istədiyim dördbuynuzlu 
maraldır. Maral təxminən 25 metrlik bir açıqlığa girdi və mən 
güllə atdım. Güllənin yuxarı və arxaya dəydiyini gördüm və onun 
izinə düşməli olacağımı bilirdim.

Maral meşənin içindən qaçaraq meşələrlə həmsərhəd olan 
qarğıdalı sahəsinə atıldı və bir göz qırpımında gözdən itdi. Mən 
hələ də onun qarğıdalıların arası ilə qaçdığını eşidirdim və çox 
sürətlə qaçdığından bilirdim ki, onu uzun müddət izləməliyəm. 
Təxminən 20 dəqiqə ağacın gövdəsində gözlədim və sonra sila-
hımı yoxlamaq üçün ağacdan düşmək qərarına gəldim. Deyə 
bilərdim ki, dəqiq maralı vurmuşdum və qan izini görürdüm. 

Qanın izi ilə getdikcə sevinirdim. Ancaq təxminən 100 metr-
dən sonra qan izi yoxa çıxırdı. Baxdıqca bir damla qan da tapa bil-
mədim. İki saat baxdıqdan sonra maralın qaçdığını başa düşdüm. 
Mən çox məyus oldum. Birincisi, mən heç vaxt maralı yaralayıb 
onu itirmək istəmirdim, ikincisi, səhv atdığım oxa görə məyus 
idim.
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Qarğıdalı tarlasından geriyə, evə addımlamağa başlayanda 
ağlıma bir fikir gəldi. Hələ şansım var, qarğıdalı tarlasından və 
bataqlıqdan keçərək evə gedəndə ayağım marala ilişə bilər.

Hər ehtimala qarşı silahımı doldurdum. Yavaş-yavaş alaq 
otları ilə örtülmüş dərə ilə getdiyim zaman qəfildən bir maral 
qabağıma sıçradı. Birdən maral dayanıb arxaya baxdı. Əynimdə 
kamuflyaj olduğu üçün maral məni sezə bilmirdi. Hər şey bir 
neçə saniyə ərzində baş verdi, onların nə qədər iri olduğunu və ya 
neçə buynuzlu olduğunu deyə bilməsəm də, buynuzlarını görə 
bilirdim. 

Bilirdim ki, maral barədə qərarımı vermək üçün bir neçə 
saniyəm var. O, təxminən 55 metr məsafədə idi. Mən cəld hərəkət 
edib onun kürəyinin yuxarı hissəsini nişan alaraq güllə atdım.

Güllə dəyən kimi maral dərhal yıxıldı. Mən şokda idim. Bu, 
həqiqətənmi, baş verdi? 

Maralın yanına gedəndə ilk dediyim şey bu oldu: “Drenda-
nın imanı!” O, çox iri idi! Mən onu 26 buynuzlu hesabladım. 
Mən heç vaxt bu qədər iri maral görməmişdim! Həyəcanlandım 
desəm, az olar.

Təxmin etdiyiniz kimi, maral indi ofisimdəki masamın üzə-
rindədir.

Amma bir dəqiqəlik bu maral haqqında danışmaq istəyirəm. 
Necə və ya niyə peyda oldu?

Baxmayaraq ki, gülləni səhv atmışdım, dördbuynuzlu maral 
vaxtında peyda olmuşdu. Lakin Drenda iri marala inandığını 
demişdi.

İndi onun məndən çox üstünlüyü var idi. O, maral ovu 
etmədiyinə görə onun üçün iri maral dördbuynuzlu maral kimi 
asan görünməlidir, çünki onların hamısı onun gözündə eynidir. 
Buna görə də onunla qeyri-mümkünlük barədə mübahisə etmək 
olmazdı. Mən heç vaxt mülkümün ətrafında səkkizbuynuzlu 
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maral görməmişdim, lakin onun imanı buna əsaslanmırdı. O ina-
nırdı ki, Allah onu verə bilər.

Bu ov maralların çoxalma mövsümündə baş verdi və marallar 
cütləşmək üçün maral axtararaq kilometrlərlə yol gedirlər. Belə-
liklə, bu mövsüm maralları görmək üçün bir şansdır.

O iri maralı vuracağıma heç imanım çatmasa da, Drendanın 
imanı o maralı əldə etdi.

İstəyirəm ki, bunu bir daha oxuyasınız – bu iri maralı vuraca-
ğıma heç imanım yox idi!

Nə düşündüyünüzü bilirəm: Dayan, Qari. Mən çaşqınlıqda-
yam. Əgər o maralı ovlamağa imanın çatmırdısa, o zaman maral 
niyə peyda oldu?

Yaqub və Yəhyanın Peterin imanı ilə qayığını doldurduğu 
kimi.

Bu, şərikliyin gücüdür.
Sizə bir nümunə də gətirim, sonra bu mövzuya qayıdaq. 

“Sizi hər dəfə yada salanda Allahıma şükür edirəm. 
Həmişə hamınız üçün hər bir diləyimdə sevinə-sevinə dua 
edirəm. Çünki ilk gündən indiyədək Müjdəni yaymaqda şərik 
oldunuz. Əminəm ki, sizdə xeyirli işə başlayan Allah Məsih 
İsanın zühur edəcəyi günədək bunu başa çatdıracaq. 

Hamınız haqqında belə düşünməkdə haqlıyam, çünki 
qəlbimdə yeriniz var. İstər həbsdə olsam, istər Müjdəni 
müdafiə və təsdiq etsəm, hamınız mənimlə bərabər Allahın 
lütfünə şəriksiniz” 

—Filipililərə 1:3-7.

Paul deyir ki, o, Filipidəki imanlılar cəmiyyətini onun xidmə-
tində şərikliyə görə sevinclə yada salır. O qeyd edir ki, bu şərik-
liyə görə onlar indi bu xidmətdəki Allah lütfünə şərik oldular.



SİZƏ ŞƏRİK LAZIMDIR! 

99

Yadınızdadırsa, lütfün Paulun tapşırığını yerinə yetirmək 
üçün Allahın gücü və ya qabiliyyəti olduğunu demişdik. Fili-
pidəki imanlılar cəmiyyəti tapşırığın xərclərinə şərik idilər və 
Yaqub ilə Yəhya kimi onlar da bu tapşırığın məshində və lütfündə 
iştirak edirdilər.

İndi dördüncü fəslə keçək və siz şərikliyin yaratdığı heyrəta-
miz nəticəni görəcəksiniz. 

“Buna baxmayaraq nə yaxşı ki əziyyətimə şərik oldunuz. 
Ey Filipililər, özünüz də bilirsiniz ki, aranızda Müjdə yayımı-
nın başlanğıcında, mən Makedoniyanı tərk edən zaman siz-
dən başqa heç bir cəmiyyət nəzir vermək və toplamaq üçün 
mənimlə şərik iş görmədi. Mən Salonikdə olanda belə, ehtiya-
cım üçün dəfələrlə siz mənə yardım göndərdiniz. Bu o demək 
deyil ki, mən bəxşiş axtarıram. Mən ancaq sizin hesabınıza 
yazıla bilən səmərəni axtarıram. Mənsə tamamilə təmin 
olunmuşam və bolluq içindəyəm. Epafroditin əli ilə göndər-
diyiniz hədiyyələri alandan sonra ehtiyacım qalmadı. Bu, 
Allahın xoşuna gələn ətirli təqdim, Ona məqbul olan və razı 
salan qurbandır. Sizin hər ehtiyacınızı isə Allahım Məsih 
İsada olan Öz izzətli zənginliyinə görə ödəyəcək 

—Filipililərə 4:14-19.

Paul Filipidəki imanlılar cəmiyyətindən daha bir ianə almışdı. 
Görün onlara cavab olaraq nə deyir. “Allahım hər ehtiyacınızı 
ödəyəcək”. 

Diqqət yetirin ki, Paul belə demədi: “Mənə səxavət göstər-
diyinizə görə Allahınız ehtiyaclarınızı ödəyəcək”. XEYR! O, belə 
deyir: “İndi Allahım hər ehtiyacınızı ödəyəcək!”

Görürsünüz ki, filipililər Paulun şərikləri idilər və şərik kimi 
Paulun tapşırığına aid lütfündə iştirak etdilər. Yaqub və Yəhya 
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Peterin imanına görə bütün balıqları tutduqları kimi, Paul onla-
rın ehtiyaclarının onun imanı sayəsində ödəniləcəyini bəyan edir!

Ümid edirəm ki, siz bu prinsipin faydalarını görürsünüz.
Tutaq ki, sizin avtomobilə ehtiyacınız var və siz xidmətçi kimi 

bizimlə şəriksiniz. Fərz edək ki, avtomobilin qiyməti 30 000 dol-
lardır. Artıq Qari Kisi.com-a toxum əkdiyiniz zaman şərikliyin nə 
demək olduğunu bilirsiniz, siz bizim xidmətimizin məsh və lüt-
fündə iştirak edəcəksiniz. 

Xidmətimiz 30 000 dollara rahatlıqla razılaşa bilər, çünki 30 
min dollarlıq ehtiyaclardan çoxdan keçmişik. İndi hər il milyon-
larla pul xərclədiyimiz üçün 30 000 dollara asanlıqla iman edə 
bilərik. Amma o vaxtlar 30 000 dollara inanmaq mənə nəhəng 
bir dağ kimi göründü.

Beləliklə, məndən 30 000 dollara inanacağımı soruşsanız, 
cavab mütləq hə olacaq. Beləliklə, Paul kimi, şərik olduğumuza 
görə, sizin ehtiyacınızın imanınız sayəsində deyil, mənim imanım 
sayəsində ödənildiyini bəyan edə bilərəm. 

İndi aydındır ki, siz 30 000 dollara toxum səpdiyiniz zaman 
imanınız olmalı və təkcə Allahın Kəlamına deyil, həm də bizə eti-
bar etməlisiniz. Mənə iman etməli, Allah tərəfindən məsh edildi-
yimə və çağırıldığıma, dürüstlüklə fəaliyyət göstərdiyimə etibar 
etməlisiniz və həyatımda və xidmətimdə əldə etdiyim nəticələri 
görməlisiniz. Nə etdiyimizə və haradan gəldiyimizə baxsanız, 
30 000 dollara inandığımı bilin! 

30 000 dollara imanınız olmaya bilər, amma biz şərik kimi 
birlikdə işləyib heyrətamiz şeylər görə bilərik. İri maral nümunə-
sində də eyni şey baş vermişdi. Bayıra çıxmamışdan bir gün əvvəl 
Drenda dedi: “Sən marala inan, mən də iri marala inanacağam”. 
Şəriklik belə işləyir.

İcazə verin, sizə bir sual verməklə bəzi əsas qaydaları qeyd 
edim: Əgər bir kompüter şirkəti qurmaq niyyətində olsaydınız, 
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pulu olmayan və informatika dərslərinin ilk semestrində oxuyan 
bir oğlanın şərikiniz olmasını istərdiniz, yoxsa multimilyon dol-
larlıq kompüter biznesi qurub şirkətinizə kömək edəcək maliy-
yəyə sahib olanın?

Təbii ki, mən, sadəcə, illüstrasiya gətirirəm. Ancaq düşü-
nürəm ki, seçiminiz sübut edilmiş təcrübəyə malik olan və sın-
maq istəməyən biri olacaq! Eyni şey şərik olduğunuz bir xidmətə 
toxum səpmək istədiyiniz zaman da baş verir. 

Xahiş edirəm, dediklərimi Allahın kiminləsə birbaşa şəriklik 
etməsi ilə qarışdırmayın. Bu cür rəhbərlik dediklərimdən daha 
üstündür. Çox vaxt Allah sizi Öz tapşırıqları ilə şərik olmağa 
yönəldəcək, lakin bəzən siz seçim etməlisiniz. Mən konkret ola-
raq sizin seçdiyiniz əkindən, məhsul lazım olanda əkmək və növ-
bəti səviyyəyə keçmək istəyinizdən danışıram.

Mən öz həyatımda lazım olan vəsaitləri tezliklə əldə etmək 
məqsədilə inandığım tapşırıqlara toxum səpirəm. Mənim pozma-
dığım qayda odur ki, məhsul yığımımı sürətləndirmək istəyəndə 
həmişə iman və razılığı tələb edən bir tapşırığa toxum səpirəm. 
Bu cür ianə məqsədyönlü ianədir və kasıblara verilən ianə ilə qarış-
dırılmamalıdır.

Ehtiyacı olana vermək Allahın arzusudur. Mən isə elə bir 
əməkdaşlıq axtarıram ki, mənə imanla hərəkət etməyim üçün 
tapşırıq verilsin. Bu bacarıq məndə var.

 Belə düşünün: Saatda 3 dollar qazanan, əzilmiş və illərdir 
sındırılmış birindən mənimlə 10 milyon dollara işləməyə razılaş-
mağı xahiş etsəm, razılaşmanın baş tutma şansı nə qədər olar?

İndi mən hər kəsə xidmət edə bilərəm və bunu etməyə çağı-
rılmışam, amma razılaşmaya gəldikdə razılaşma olmalıdır. Əkinçi 
hara gəldi toxum səpmir. O, məhsul üçün nəzərdə tutulan düz-
gün torpaq növünü axtarır. Mən yer üzündə başqasının imanı, 
məshi ilə şərik olmaqdan danışıram. 
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Mən Allahın iradəsinə uyğun əkməyə çalışıram.
Məsələn, mənim şirkətimin iki təyyarəsi var. Onlardan birini 

almamışdan əvvəl, keçmişdə on milyonlarla dollarlıq təyyarələr 
üçün pul ödəyən bir xidmətə toxum səpdim. Həqiqətən, milyon-
larla deyirəm və onların hər biri nağd pulla ödənilirdi. Təyyarələrə 
gəldikdə isə, onların göz qabağında olan nəticələri var idi. Bilir-
dim ki, təyyarə barədə mənimlə asanlıqla razılaşacaqlar və bunun 
baş tutacağına inanacaqlar. Təyyarələrin çox baha olduğunu və 
ya sahiblənməyə dəyməz olduğunu deyən və ya təyyarəyə sahib 
olmağın şeytani bir şey olduğunu söyləyən bir xidmətlə şərik 
olmaq fikrində deyildim. Bu, düzgün bir razılaşma deyil. 

Xeyr, mən təyyarə məsələsində məni dəstəkləyən adamlar ilə 
razılaşmaq istəyirdim. Bu adamların təcrübələri artıq var idi.

Mən 19 yaşımdan təyyarə sürmüşəm. Daima icarəyə təyyarə 
götürürdüm, ta ki bir gün düşündüm ki, bilirsən nə var? Öz təy-
yarəmin olması üçün bir toxum səpib onu əldə edəcəyimə inanmalı-
yam.

Belə də elədim. Hansı təyyarə üçün toxum səpəcəyimi dəqiq 
bilirdim, ona görə də çekimdə həmin təyyarənin modelini qeyd 
etdim və Drenda ilə bu barədə razılığa gəldik. Sonra həmin çeki 
bayaq qeyd etdiyim xidmətə göndərdik. 

Bundan təxminən bir ay keçdi və mən bir həkim qəbuluna 
yazılmışdım. Həmin gün həkimlə söhbət edəndə o, təsadüfən 
dedi: “Təyyarə almaq istəyən tanışın yoxdur?”

Sual məni bir az təəccübləndirdi, çünki həyatım boyu heç 
kim mənə belə sual verməmişdi. Soruşdum ki, hansı təyyarədən-
dir, məhz istədiyim təyyarə idi.

Açığı, bu diqqətimi çəkdi. Gedib təyyarəyə baxdım, sahibi 
ilə əlaqə saxladım və onu sınamağa getdik. Mükəmməl bir təy-
yarə idi. Yalnız bir problem var idi – onu almaq üçün pulum yox 
idi. 
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Ancaq Allahın bir planı var idi. Keçən payızda atamdan ev 
əldə etmişdim, ofis binası. Atam qış başlamamışdan əvvəl suyu 
bağladığını demişdi, buna görə də heç yoxlamamışdım.

Təyyarəyə baxandan bir neçə gün sonra qardaşım zəng vurub 
dedi ki, evim dağılıb. O mənə dedi ki, evdə olan bütün divarlar 
xarab olub və suvağın çox hissəsi dağılıb.

Görünür, qışda su kəsildiyinə görə borular donmuşdu. Artıq 
mart ayı idi və havalar isinməyə başlayırdı, kim bilir neçə vaxt idi, 
ən azı bir neçə həftə idi ki, evi su basmışdı.

Qardaşım bir şeyi bilmirdi ki, mən artıq bir tikinti şirkəti ilə 
evi yeni ofis kompleksinə çevirmək üçün evin divarlarının iç və 
bayır hissəsini yeniləmək üçün müqavilə bağlamışdım. 

İndi burada heyrətamiz bir şey baş verdi: Sığorta şirkəti dəy-
miş ziyana görə vəsait ödədi və bu mənim təyyarəm üçün lazım 
olan pul idi.

Təyyarə nağd pulla alındı!
Beləliklə, unutmayın ki, şəriklik sizin xəbərdar olmaq və fay-

dalanmaq istəyəcəyiniz güclü ruhani prinsipdir. 
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6-CI FƏSİL 

Onda bİr hİssənİn 
sİrrİ

İnsanlardan tez-tez məktublar alıram, yazırlar ki, Padşahlığın 
onda bir haqqında qanunu artıq keçmişdə qalıb və vacib deyil.

Bununla belə, bu Padşahlıq prinsipini o qədər vacib hesab 
edirəm ki, buna bütün bir fəsil həsr etmişəm.

Bilirəm ki, siz, ümumiyyətlə, imanlılar cəmiyyətinin həya-
tını yaşamısınızsa, o zaman onda bir hissə haqqında eşitmisiniz. 
Amma onu da bilirəm ki, eşitdikləriniz, çox güman ki, tam düz-
gün deyil və davam etməzdən əvvəl onda bir hissə ilə bağlı bəzi 
köhnə dini düşüncələrə düzəliş edilməlidir.

Əvvəla, bilmirdinizsə, onda bir sözü, əslində, ondan bir hissə 
deməkdir. Bu söz Allahın işi üçün, Öz xalqının gəlirlərinin miq-
darını, onda bir hissəsini verməyi təsvir etmək üçün istifadə edil-
mişdi.

İndi onda birin bu izahı çox sadədir və mən bu fəsildə bu 
mövzunu daha dərindən araşdırmaq istəyirəm. Ancaq hələlik, 
əgər bu anlayış sizin üçün yenidirsə, bu, əsasən, gəlirinizin onda 
bir hissəsini Allaha vermək deməkdir.



Maddİ vəzİyyətİnİzdə İnqİlab: Səxavətli olmağın gücü

106

İkincisi, insanların çoxu onda bir hissə haqqında danışanda 
İsrail xalqından onda birin tələb olunduğu Əhdi-Ətiq və Musa-
nın Qanununu düşünürlər. 

Bu gün Məsihin bədənində onda birin nə olduğu və onun 
hələ də qüvvədə olub-olmaması və ya İsanın gəlişi ilə onun ara-
dan götürülməsi ətrafında müxtəlif fikirlər var.

Yəqin ki, dediklərimdən eşitmisiniz ki, Allah mənə Onun Pad-
şahlığının necə işlədiyini öyrənməyimi əmr edəndə, həqiqətən də, 
ruhani alimə çevrildim. Mən hər şeyin necə işlədiyini bilmək istə-
yirdim və onda bir hissə cavab verməli olduğum böyük bir sual idi.

Gəlin birlikdə onda birə, onun necə ortaya çıxdığına, nə etdi-
yinə və niyə bu gün mövcud olduğuna nəzər salaq.

Baxmayaraq ki, Musanın Qanununda onda biri yazılı şəkildə 
vacib tələb kimi görürük, onda bir hissə Musanın Qanunu ilə 
başlamayıb. Onun mənşəyini tapmaq üçün Adəmlə Həvvanın 
həyatına qayıtmalıyıq.

Daha əvvəl qeyd edildiyi kimi, Adəm Allahın Padşahlığı adın-
dan yer üzündə hökmdar kimi qoyulmuşdu. 

“Onu mələklərdən az müddət ərzində aşağı tutdun, İzzət 
və əzəmət tacını onun başına qoydun. Hər şeyi onun ayağının 
altına qoyub tabe etdin” 

—İbranilərə 2:7-8a.

Adəmin başına izzət və əzəmət tacı qoyulmuşdu və yer 
üzündə hər şey ona tabe idi. Tac qoyulmaq termini bizə bunun 
necə işlədiyinə dair gözəl bir təsəvvür verir.

Əgər əsl padşaha baxsanız, o, tac taxır və o, sadə bir adam olsa 
da, tac bütün rəhbərliyin onun sözlərinə tabe olduğunu göstərir. 
Adəmlə də belə idi. O, yer üzünü tam səlahiyyətlə idarə edirdi 
və səmalar onun etdiklərini dəstəkləyirdi. Yadda saxlamalıyıq ki, 
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o, özlüyündə, sadəcə, bir insan idi və yalnız ötürülmüş səlahiy-
yətlə idarə edirdi. Allahın Padşahlığının izzəti (qüdrəti) və şərəfi 
(vəzifəsi və səlahiyyəti) onu dəstəkləyirdi.

Maraqlıdır ki, Adəm yaradılmamışdan əvvəl artıq yer üzündə 
ora atılan şeytanı görürük. Şeytan Allahın Padşahlığı adından 
onun üzərində hökmranlıq edən bu aşağı təbəqəli məxluqa (təbii 
olaraq) nifrət edirdi. O bu səlahiyyəti Adəmin əlindən alıb onun 
hökmranlıq səlahiyyətini ləğv etmək üçün bir yol axtarırdı. 

Əlbəttə, şeytanın Adəmin mövqeyini sarsıtmaq və ya onu 
devirmək gücü yox idi, ona görə də o, Həvvanı aldatmaq üçün 
plan hazırlamalı idi ki, o, Allaha etibar etməsin və Adəmlə bir-
likdə Allaha qarşı üsyan edib ona tabe olsun.

Şeytanın planı uğur qazandı. Adəm və Həvva Allaha qarşı 
üsyan etdilər və hakimiyyətlərini itirdilər. O anda bütün yer üzü 
Adəmin hökmranlığına tabe olduğundan Allahın ruhani haki-
miyyətini Adəm, demək olar ki, yer üzündən kənar etdi və insan 
Allahdan ayrıldı.

O an ruhani aləmdə çox şey baş verdi, lakin onda bir mövzu-
suna diqqət yetirmək istədiyim üçün bu barədə çox danışmağa 
vaxtım yoxdur. Beləliklə, Adəmlə Həvvanın günaha batdığı o ana 
qayıdaq və nə baş verdiyini öyrənək.

“Sonra Rəbb Allah Adəmə dedi: «Arvadının sözünə 
qulaq asdığın üçün, Qadağan etdiyim, “meyvəsini yemə” 
dediyim ağacdan yediyin üçün sənə görə torpaq lənətlənir. 
Ömrün boyu zəhmətlə torpaqdan yemək əldə edəcəksən. O 
sənə tikan və qanqal bitirəcək, sən də çöldəki ot-ələfi yeyəcək-
sən. Alın tərinlə çörək yeyəcəksən. Axırda torpağa qayıdacaq-
san, çünki oradan götürülmüsən, ona görə ki yerin torpağı-
san, torpağa da qayıdacaqsan»” 

—Yaradılış 3:17-19.
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Buna nəzər saldıqda görürük ki, insan təminatını itirib (bağ-
dan qovulmuşdu), daha sonra onun məqsədi sağ qalmaq və öz 
əzablı zəhmət və alın təri ilə yaşamaq idi. Allah həmçinin ona tor-
pağa qayıdacağını və nə vaxtsa öləcəyini dedi. Ölüm və əzablı sağ 
qalma anlayışları Adəmə tamamilə yad idi; qorxu və ümidsizlik 
dünyaya daxil oldu.

Gördüyünüz kimi və Adəmin başa düşdüyü kimi, dünya kəs-
kin şəkildə dəyişdi.

İndi Luka 4-ü oxuyub, burada baş verən başqa bir çox vacib 
dəyişikliklə tanış olacağıq. 

Sonra iblis İsanı yuxarıya çıxardı və bir anda dünyanın 
bütün padşahlıqlarını Ona göstərdi. İblis İsaya dedi: «Mən 
bütün bunların üzərindəki səlahiyyəti və şan-şöhrəti Sənə 
verəcəyəm. Çünki bunlar mənə verilib və mən kimə istəsəm, 
ona verə bilərəm. Bax əgər Sən mənə səcdə etsən, bunların 
hamısı sənin olacaq» 

—Luka 4:5-7.

İblis bu parçada yer üzündəki səltənətə aid olan bütün pul-
ların onun səlahiyyətində olduğunu bildirir. Burada o, haqlıdır, 
çünki Adəm üsyan edərkən bu səlahiyyəti ona ötürdü.

Diqqət yetirin, bu ayədə deyilir ki, xalqların və ya padşah-
lıqların bütün şan-şöhrəti indi onun ixtiyarındadır. Bir millətin 
şan-şöhrəti nə deməkdir? Onun sərvəti.

Yer üzündəki bütün pulların üzərində möhürlənmiş bir pad-
şahlıq, bir millət var, buna görə də bütün pullar yer üzündəki pad-
şahlığın səlahiyyəti altındadır. İblis indi millətlərin pulunun və ya 
sərvətinin onun səlahiyyətində olduğunu iddia edir və o onu istə-
diyi şəxsə verə biləcəyini iddia edir. Sadə dillə desək, iblis xalq-
ların sərvəti və rifahı üzərində hakimlik iddiasındadır. Bu, çox 
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vacibdir, çünki onda birin bu faktla əlaqəli çox xüsusi bir məqsədi 
olduğunu öyrənəcəyik. 

“Adəm arvadı Həvva ilə yaxınlıq etdi və Həvva hamilə 
olub Qabili doğdu. Həvva dedi: «Rəbbin köməyi ilə bir insan 
qazandım». Sonra o, Qabilin qardaşı Habili doğdu. 

Habil çoban oldu, Qabil isə əkinçi. Bir müddət keçəndən 
sonra Qabil torpağın bəhrəsindən Rəbb Allaha təqdim gətirdi. 
Habil də sürüsündə ilk doğulan heyvanlardan bir neçəsini və 
onların piyini təqdim etdi. Rəbb Habili və onun təqdimini 
qəbul etdi, ancaq Qabili və onun təqdimini qəbul etmədi. 
Buna görə də Qabil bərk qəzəblənib qaşqabağını salladı. 

Rəbb Qabilə dedi: «Niyə qəzəblənmisən? Niyə qaşqa-
bağını sallamısan? Əgər yaxşı iş görürsənsə, Mən qəbul 
etmərəmmi? Əgər yaxşı iş görmürsənsə, günah qapının 
ağzında durub. Onun meyli sənədir, ancaq sən ona üstün gəl-
məlisən»” 

—Yaradılış 4:1-7.

Yaxşı, burada nə baş verir? Bu uşaqlar ilk nəsil idi. Onlar niyə 
qurban verirdilər? O vaxtlar belə qanun yox idi ki, bunu niyə edir-
dilər?

Güman edə bilərik ki, onlara qurban verməyi onların validey-
nləri Adəm və Həvva öyrətmişdi. Həmçinin güman edə bilərik ki, 
Allah nəyisə, sadəcə, yerinə yetirmək naminə etmir və Adəmlə 
Həvvanın qurban verməyi öyrətməsinin hüquqi səbəbi olmalıdır.

Mətnə baxsanız, görərsiniz ki, iki oğlanın gətirdikləri qur-
banları arasında böyük fərq var idi. İndi onların təqdim etdikləri 
şeylərə çox vaxt ayırmayın, biri heyvan, digəri isə torpağın bəhrə-
sini təqdim edir, çünki əsas məsələ bu deyil. Məsələ qurbanlarını 
necə təklif etmələri və bunu niyə etmələri idi.
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Diqqət yetirin ki, Qabil torpağın bəhrəsindən “bir qədər” 
verdi. Lakin Habil sürüsündə ilk doğulan heyvanlardan bir 
neçəsini və onların piylərini təqdim etdi. Fərqi görürsünüzmü? 
Burada “bir qədər” sürünün ilk doğulan heyvanının piy hissəsi 
olan “ən yaxşı hissə” ilə müqayisədədir.

Habil nə üçün yağlı payı və ilk doğulanı gətirmişdi?
Ola bilsin ki, Allah Adəmə qurban üçün tələbləri artıq 

demişdi.
Görürsünüzmü? Bu, onda birin ilk nümunəsi idi.
Musanın Qanununda onda bir barədə öyrənsəniz, o, həmişə 

ən yaxşısından verilən ilk 10% idi. Bu hekayədə biz aydın görə 
bilərik ki, Habil onda bir hissəni, birincisini və ən yaxşısını verdi. 
Bununla belə, Qabil məhsulunun bir hissəsini verdiyinə və Allahı 
izzətləndirdiyinə görə çox da məmnun deyildi və məhsullarının 
birincisini və ya ən yaxşısını deyil, “bir hissəsini” gətirmək qəra-
rına gəldi. 

Görünür, Qabil Rəbbə onda bir hissəni necə və nə təqdim 
edəcəyini bilirdi, çünki Allah ona dedi: “Niyə qəzəblənmisən? 
Niyə qaşqabağını sallamısan? Əgər yaxşı iş görürsənsə, Mən qəbul 
etmərəmmi? Əgər yaxşı iş görmürsənsə, günah qapının ağzında 
durub. Onun meyli sənədir, ancaq sən ona üstün gəlməlisən”. 

Lakin Qabil Allahın dediyini rədd etdi və əvəzində qardaşı 
Habili öldürdü. Ola bilsin ki, o, Habili aradan götürməsi ilə həm 
tarlanı, həm də mal-qaranı ələ keçirə biləcəyini düşünüb, ya da 
xəsisliyi və Allahdan uzaq qəlbi onu itaətə görə məhsulun yalnız 
bir hissəsini gətirməyə məcbur edib. Mən, sadəcə, təxmin edirəm. 
Bildiyimiz odur ki, Qabil ona öyrədilən tərzdə onda bir hissəni 
vermək istəmirdi.

Bu zaman siz soruşa bilərsiniz: “Niyə birinci onda bir? 
Nə üçün Allah onlardan onda bir hissəni tələb etdi?” Mən bu 
suallara cavab verəcəyəm, amma bu suallara keçməzdən əvvəl 
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onda bir hissə haqqında daha nələri öyrənə biləcəyimizə nəzər 
yetirək.

Onda bir barədə növbəti nümunədə onda bir sözü ilk dəfə 
istifadə olunur.

 “İbram Kedorlaomer və onunla olan padşahları məğlub 
edib qayıdanda Sodom padşahı «Padşah vadisi» adlanan 
Şave vadisində onun pişvazına çıxdı. Onda Salem padşahı 
Melkisedeq çörək və şərab gətirdi. O, Allah-Taalanın kahini 
idi. Melkisedeq İbrama xeyir-dua verib dedi: «Göy və yeri 
yaradan Allah-Taala İbrama xeyir-dua versin. Düşmənlərini 
sənə təslim edən Allah-Taalaya alqış olsun». İbram bütün 
qənimətin onda birini Melkisedeqə verdi” 

—Yaradılış 14:17-20.

Burada bir sual yaranır: İbrahim onda bir hissəni verməyi 
haradan bilirdi?

Aydındır ki, onda bir Adəmin dövründən nəsillərə ötürül-
müşdü. Biz də bilirik ki, Adəm üsyan edəndən sonra Allah onda 
bir hissəni Özü ona öyrətdi. Burada biz onda bir hissənin verildi-
yini göstərən fakt kimi onda bir sözünü görürük.

Çox adam deyəcək ki, onda bir hissə Musanın Qanununun 
bir hissəsi idi, yəni Əhdi-Cədid imanlısı onda biri verməli deyil. 
Qeyd etdiyim iki hadisə, Qabil və Habil, sonra isə İbrahim, 
onda birin Musanın Qanunu yazılmamışdan əvvəl verildiyini 
sübut edir. Razıyam ki, onda bir hissə Musanın Qanununda 
yazılmışdı və İsrail xalqından onda bir hissəni vermək tələb olu-
nurdu. Axı onda biri xalq Musa meydana çıxmamışdan əvvəl 
artıq verirdi.

Bəs onda niyə Musanın Qanununa onda bir hissə yazıldı? 
Musanın Qanunu yazılan zaman bu qanun Misirdən yeni çıxan 
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İsrail xalqının bütün həyatına rəhbərlik etməli idi. Bütün qanun-
lar və tələblər insanların bu qanunlarla yaşayacağı yazılı davranış 
qaydalarında təqdim edilirdi. Beləliklə, onda bir hissə Musanın 
Qanununa yazıldı ki, bu, xalqın həyatının bir hissəsi kimi həyata 
keçirilsin. Onda bir o qədər vacib idi ki, Allah onu xalqının 
qanunlarına daxil etmişdi. Allahın xalqının onda biri niyə vermə-
sini istəməyinin səbəbini bir dəqiqədən sonra öyrənəcəyik, lakin 
gəlin daha bir neçə nümunəyə baxaq. 

İndi isə Ordular Rəbbi belə deyir: 

“Həyat yollarınız haqqında yaxşı düşünün. Çox əkdi-
niz, amma az götürdünüz. Yeyirsiniz, amma doymursunuz. 
İçirsiniz, amma susuzluğunuz yatmır. Geyinirsiniz, amma 
geyiminiz sizi isitmir. Məvacibiniz cırıq kisəyə qoyulur». 
Ordular Rəbbi belə deyir: «Həyat yollarınız haqqında yaxşı 
düşünün. İndi dağlara çıxıb ağac gətirin və məbədi qurun. 
Onda razı qalaram, izzətlənərəm». 

Bunu deyən Rəbdir. Ordular Rəbbi belə bəyan edir: «Çox 
şey gözlədiniz, budur, az oldu. Az olanı da evə gətirəndə 
onları sovurdum. Nə üçün? Xaraba qalan məbədimə görə. 
Amma siz öz evləriniz üçün əlləşirsiniz. Sizdən ötrü buna 
görə göylər şehini, yer də məhsulunu kəsdi. Yerə, dağlara, 
taxıla, təzə şəraba, zeytun yağına, torpağın yetirdiyi nemət-
lərə, eləcə də insana, heyvana və əllərinizin bütün zəhmətinə 
Mən quraqlıq elan etdim” 

—Haqqay 1:5-11.

Bu parçada Haqqay peyğəmbər İsrail xalqını Babil sürgünün-
dən qayıtdıqdan sonra məbədi bərpa etmədiklərinə görə məzəm-
mət edir. Onlar çiçəklənmir, ehtiyac içindədirlər, məhsulları yaxşı 
deyil, bütün xalq əziyyət çəkir. Allah millətə öz yolları üzərində 
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götür-qoy etmələrini əmr edir və bunu etmədikləri halda əskik-
liyə səbəb olduğunu göstərir.

Allah buyurur: “Sizdən ötrü göylər şehini kəsdi”. Rəbb 
onların etdiklərinə görə quraqlıq çağırmalı olduğunu deyir. 
Onlar öz evlərini tikirdilər, lakin Allahın məbədini xarabalığa 
çevirirdilər. Bu onların onda bir hissəni vermədiklərinə işarə 
edir.

Baxın, onda bir hissə Levililərə, yəni kahinlərə təqdim edil-
məli və məbədin xidmətində istifadə edilməli idi. Levililərə onda 
bir hissə verilmədiyinə və məbəd tikilmədiyinə görə Allah onla-
rın üzərindən xeyir-dua əlini çəkməli oldu. 

Allah Öz xeyir-duasını İsrail xalqından geri almaq istəmirdi. 
Onun başqa seçimi yox idi, çünki bu, onda bir hissə ilə bağlı 
qanuni məsələ idi.

İkinci fəsli oxumağa davam etdikdə görürük ki, insanlar, belə 
görünür, peyğəmbərin sözlərinə qulaq asmağa başlayıblar. 

“İndi rica edirəm, bu gündən etibarən nə olacağını dərin-
dən düşünün. Rəbbin məbədinin daşı daş üstünə qoyulmaz-
dan əvvəl işləriniz necə gedirdi? O zaman hər kim iyirmi kisə 
məhsul gözləyirdisə, on kisə olurdu. Şərab çənindən kim əlli 
qab şərab çəkmək istəyirdisə, iyirmi qablıq şərab tapırdı”. 
Rəbb belə bəyan edir: “Özünüzü və əllərinizin bütün zəh-
mətini səmum küləyi, kif və dolu ilə vurdum. Yenə Mənə sarı 
dönmədiniz. Rica edirəm, dərindən düşünün. Bu gün doqqu-
zuncu ayın iyirmi dördündən – Rəbbin məbədinin təməli 
qoyulan gündən sonra nə baş verəcəyi barədə yaxşı düşünün. 
Anbarda toxum qalıbmı? Məgər üzüm, əncir, nar, zeytun 
ağacı bar gətirməyib? Bu gündən etibarən sizə bərəkət verə-
cəyəm!” 

—Haqqay 2:15-19.
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Onlar yenidən məbədi birinci yerə qoyduqlarına görə Allah 
onlara günü və saatı qeyd etməyi əmr edir, çünki həyatlarında 
böyük artımın şahidi olacaqlar. O istəyirdi ki, onlar dəyişikliyi 
qeyd etsinlər və bundan ruhlanıb Onun deyil, öz xeyirləri üçün 
onda bir hissəni verməkdə davam etsinlər.

Burada sizin üçün məna kəsb edəcək bəzi real açarlar var, 
lakin bir şeyi başa düşməlisiniz ki, onda bir qanuni bir məsələdir. 
Onda bir hissə olmadıqda Allah Öz əlini çəkməli olur, Öz istə-
yinə görə yox, məcbur olduğuna görə. 

“«Mən Rəbbəm və heç vaxt dəyişmirəm. Siz bunun üçün 
məhv olmadınız, ey Yaqub övladları! Atalarınızın dövrün-
dən bəri qaydalarımdan döndünüz və onlara əməl etmədi-
niz. Mənə tərəf dönün, Mən də sizə tərəf dönərəm» deyir 
Ordular Rəbbi. 

«Siz “Necə dönək?” deyə soruşursunuz. 
İnsan da Allahdan oğurlayarmı? Siz isə Məndən oğur-

layırsınız. 
“Səndən nəyi oğurlayırıq?” deyə soruşursunuz. 
Onda birləri və təqdimləri oğurlayırsınız. Siz böyük 

lənətə düçar oldunuz. Çünki bütün millət – hamınız Mən-
dən oğurlayırsınız. Bütün onda birlərinizi anbara gətirin 
ki, məbədimdə ərzaq olsun». Ordular Rəbbi deyir: «Siz 
bununla Məni sınayın. Görəcəksiniz ki, göylərin pəncərələ-
rini sizə açacağam, üzərinizə ehtiyaclarınızdan da çox 
bərəkət yağdıracağam. Çəyirtkələri əkinlərinizi yeməyə 
qoymayacağam, tarlada meynəniz məhsulsuz qalmaya-
caq» deyir Ordular Rəbbi. «Bütün millətlər sizi bəxtiyar 
sayacaq. Çünki ölkəniz gözəl bir yer olacaq» deyir Ordular 
Rəbbi” 

—Malaki 3:6-12.



ONDA BİR HİSSƏNİN SİRRİ

115

Burada başqa bir peyğəmbər milləti məzəmmət edərək deyir 
ki, onlar Allahın Öz xalqına xeyir-dua vermək qabiliyyətini əlin-
dən alırlar. O deyir ki, onlar (bütün xalq) bunu etmədiyinə görə 
lənətlənib. Onlara tapşırılıb ki, bütün onda birlər anbara gətiril-
sin ki, Allahın evində ərzaq olsun.

Yenə onda bir hissə kahinlərə, yəni Levililərə təqdim edilməli 
idi. Camaat bütün onda biri deyil, bir hissəsini gətirirdi (Qabilin 
günahını xatırlayın). Rəbb insanlara deyir ki, əgər onlar bütün 
onda biri gətirsələr, göylərin xeyir-duası yenidən onların olacaq. 
Göylər onlar arasında fəaliyyət göstərmək üçün qanuni səlahiy-
yətə sahib olacaq. Allah onlara deyir ki, əgər onda bir hissəni Ona 
təqdim etsələr, o qədər nemətə malik olacaqlar ki, onun qabağını 
saxlaya bilməyəcəklər.

Yaxşı, gəlin irəli getməzdən əvvəl bir dəqiqə bu barədə danı-
şaq.

İndiyə qədər biz onda birin əvvəldən mövcud olduğunu gör-
dük və indi bunun səbəbini öyrənə bilərik. Burada görürük ki, 
Allahın Öz xalqı ilə iblis arasına sədd qoyması üçün onda bir 
Allaha qanuni icazə verir.

Allah deyirdi: “Əllərini çək, iblis! Onların əşyalarına toxuna 
bilməzsən!”

Baxın, Adəm günaha batanda iblis onu yer üzündə tamamilə 
ac qoymaq istəyirdi. Lakin Allah dərhal Adəmlə Həvvanı qoru-
maq üçün onda bir hissəni ortalığa qoydu. Adəm və Həvva onda 
bir hissəni verərkən Allahı birinci yerə qoyurdular, yəni Allahı 
seçirdilər.

Yada salaq ki, iblis də yer üzünə eyni şəkildə daxil oldu. Adəm 
və Həvvanı Allaha deyil, ona inanmağa əmin etməklə o, qanuni 
giriş əldə etdi. Beləliklə, sahib olduqlarının onda bir hissəsini 
Allaha vermələri Ona Adəm və Həvvanın təminatlarını qoruyub 
müdafiə etmək üçün qanuni ixtiyar verdi.
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Yadda saxlamalıyıq ki, 
onda bir yalnız insanın şey-
tanın ərazisinə aid olan yer 
üzündəki təminatına aid bir 
qanun idi. Bu onların ruhani 
bərpalarının mövqeyini dəyiş-
mədi. Xeyr, bu baş verməmiş-
dən əvvəl günah üçün qurban 
kəsilməli idi. Lakin onda bir 

hissə vasitəsilə Allah iblisin onların ruzilərini oğurlamasına mane 
oldu və bu onlara yer üzündə sağ qalmağa şərait yaratdı. 

Bir çox insan onda birin Əhdi-Ətiq qanunu olduğunu və indi 
İsanın qurbanı ilə başa çatdığını deyirlər. Amma biz gördük ki, 
onda bir Musanın Qanunu yazılmamışdan əvvəl bəşəriyyətin 
günaha batması zamanı verilib.

Onda bir Adəm və Həvvanın ətrafında qanuni bir hasar 
kimi fəaliyyət göstərirdi və bu gün də bizim ətrafımızda 
qanuni bir qalxan rolunu oynayır.

Onda bir yer üzünün qanunudur və nə qədər ki, iblis yer 
üzündə azadlıqdadır, bu qanun qüvvədə qalır.

İmanlılar cəmiyyətində görə biləcəyiniz başqa bir şey də odur 
ki, onda bir verirlər, lakin yenə də xeyir-dua almırlar. Bunun səbəbi 
onda bir hissə ilə bağlı bəzi yanlış təlimdir. İnsanlar elə bilirlər ki, 
əgər onlar, sadəcə, onda bir hissəni versələr, Rəbbin xeyir-duası 
aşıb-daşacaq. Onda biri verməyə başlayanda və xeyir-dualarının 
aşıb-daşdığını görmədikdə onun işləmədiyini düşünürlər. Lakin 
onların fərziyyəsi düzgün deyil və bunun səbəbini öyrənmək 
üçün mətnə   diqqətlə nəzər salmalıyıq.

Allah xalqına deyir ki, onda bir hissəni versələr: “Çəyirt-
kələri əkinlərinizi yeməyə qoymayacağam, tarlada meynəniz məh-
sulsuz qalmayacaq”.

ONDA BİR ADƏM VƏ HƏVVANIN 
ƏTRAFINDA QANUNİ BİR 
HASAR KİMİ FƏALİYYƏT 
GÖSTƏRİRDİ VƏ BU GÜN DƏ 
BİZİM ƏTRAFIMIZDA QANUNİ 
BİR QALXAN ROLUNU OYNAYIR.
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Görürsünüzmü? Orada deyilir ki, göylərin pəncərələri açı-
lacaq və Allah onların məhsuluna bərəkət verəcək. Dediyim 
məqam ondan ibarətdir ki, onda bir hasarlarının daxilində hələ 
nə isə yetişdirməlisiniz.

Onda bir öz-özünə sizə uğur gətirməz. O yalnız hasarınızın, 
yəni onda birinizin daxilində nə etdiyinizi qoruyur. 

Beləliklə, üç pomidor bitkiniz varsa, onlar bəhrələnəcək. 
Lakin əgər yalnız üç pomidor bitkiniz varsa, üç böyük bitkiniz 
olacaq, amma çox da bəhrələnməyəcəksiniz.

Sizin üçün aşıb-daşmağa səbəb olan hasarın daxilində tikdiyi-
niz və ya böyütdüyünüz şeydir.

Təəssüf ki, yanlış təlimə əsasən bir çox imanlı onda bir hissəni 
verir, sonra çaylarını götürərək oturub xeyir-dua daşqınının baş-
lamasını gözləyir. Daşqın biz prosesdə öz rolumuzu başa düşəndə   
başlayacaq.

Beləliklə, bir daha nəzərdən keçirək. 

1. Onda bir hissə başlanğıcda, yəni bəşəriyyətin günaha 
batmasından sonra yarandı.

2. O, Musanın Qanununda yazılmışdır, çünki Musanın 
Qanunu İsrail xalqına yaşamaq qaydalarını öyrədirdi. 
Allah onlara xeyir-dua vermək istədiyinə görə bunu 
həmin qanuna daxil etdi. Onda bir qanunu hələ də qüv-
vədədir. Amma onda bir qanun kimi keçib-gedib. İndi 
onda bir verib onun faydasından istifadə etmək seçimimiz 
var.

3. Onda bir qanunu yer üzündəki padşahlığın qanunudur 
və iblisin sərbəst buraxıldığı müddət ərzində qüvvədə 
qalacaq.

4. Onda bir avtomatik olaraq uğur qazanmağınıza səbəb 
olmur, lakin o, Allaha icazə verir ki, onda bir hasarının 
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daxilində böyütdüyünüz və ya tikdiyiniz şeyə iblisin 
müdaxiləsinə mane olsun.

5. Göylərə gedib-getməməyin onda birlə heç bir əlaqəsi 
yoxdur. İsanın adını çağıran hər kəs göylərə gedir. Ancaq 
onda bir hissə sizin yer üzündəki rifahınıza təsir edir.

6. Onda bir hissə Allahın anbarına aiddir. O, Əhdi-Ətiq 
vaxtında xidmət edən kahinləri dolandırırdı və onların 
ehtiyaclarını təmin edirdi. Bu gün də eyni şey baş verir. 
Onda bir yerli imanlılar cəmiyyətinə verilməlidir. Onda 
bir hissə Allahın xidmətinin qayğısına qalmaq üçün təyin 
edilmişdi.

Bəzi adamlar öz imanlılar cəmiyyətlərini bəyənmə-
diklərini deyirlər və soruşurlar ki, oraya onda bir hissəni 
vermək lazımdırmı? Mənim cavabım? İman və Padşahlığı 
öyrədən yeni bir imanlılar cəmiyyəti tapın.

Əgər imanlılar cəmiyyəti arasındasınızsa, onda biri 
qidalandığınız yerə verə bilərsiniz, lakin yaxşı yerli iman-
lılar cəmiyyətinin üzvü olmaq Allahın gözündə ən yaxşı 
seçimdır. Bölgənizdə beləsi yoxdursa, onda qidalandığı-
nız yerə verə bilərsiniz. 

7. Onda birinizin adını çəkməməlisiniz. Məsələn, onda 
bir hissəni səpərkən “Mən onda bir hissəmi toxum kimi 
______________ üçün əkirəm” deyə bilməzsiniz. Siz 
ianənizin adını çəkə bilərsiniz, ancaq onda birin yox. 

8. Onda bir qazancınızın 10%-ni təşkil edir. Bu, vergidən 
əvvəldir. Yadda saxlayın, Allah Malaki vasitəsilə demişdi: 
“Bütün onda birlərinizi anbara gətirin”. Doqquz faiz onda 
bir deyil. Altı faiz onda bir deyil. Onda bir 10% təşkil edir. 
Əgər “Mənim o 10%-i verməyə gücüm çatmaz” deyirsi-
nizsə, o zaman onda bir hissəni verməyən İsrailə Allahın 
dediyini edin: “Məni bununla sınayın” dedi. Onda bir 
hissəni imanla verin, çünki Allahınız bunu dəyərləndirə-
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cək.
9. Onda biri nədən verə bilərəm? Mənim əsas qaydam 

budur: bu gəlirdən vergi tutulurmu?
10. Əgər vergisi tutulan gəlirdirsə, onda mən onun onda birini 

verirəm. Biznesimin onda birini verirəmmi? Bir daha, bu, 
vergiyə cəlb olunurmu? Mən biznesimin ümumi gəliri-
nin onda birini ödəmirəm. Mən işimdən istədiyim kimi 
toxum səpirəm, amma bu, onda bir deyil. Əgər biznesim-
dən gəlir əldə edirəmsə, bunun onda birini verirəm.

11. Hal-hazırda imanlılar cəmiyyətim yoxdursa, onda necə? 
Cəmiyyəti tapana qədər onda birini səni ruhən inki-
şaf etdirən kəsə verə bilərsən. Bəli, bir çox insan müasir 
canlı yayımı və ya Facebook canlı yayımlarını öz imanlı-
lar cəmiyyəti hesab edir. Şəhərinizdə Müqəddəs Kitaba 
inanan yaxşı imanlılar cəmiyyəti yoxdursa, siz onda biri-
nizi uzaqdakı imanlılar cəmiyyətinə verə bilərsiniz. Məhz 
bu səbəbdən kənd yerlərində bir çoxları Faithlifechurch.
org-u öz yerli imanlılar cəmiyyəti kimi seçdilər.

Yaxşı, gəlin davam edək.
Rəbb mənə göstərdi ki, əksər məsihçilər onda biri borc kimi 

verirlər (hətta əgər verirlərsə belə, əksəriyyəti heç vermir). Bu o 
deməkdir ki, onlar iman hərəkəti etmirlər, ancaq bilirlər ki, onda 
biri verməyə borcludurlar və sadəcə olaraq, bunu bir qanun kimi 
edirlər.

Onda biri vermək yaxşı olsa belə, siz bunu həmişə imanla 
etməlisiniz. Əks halda, sizin onda biriniz iman nöqteyi-nəzərin-
dən deyil, qanuni nöqteyi-nəzərdən verilir.

Qoy Allahın hər sözü Onun sizə qarşı niyyətinin açıqlaması 
olsun. Onda biri vermək ağır yük olmamalıdır. Allah sizdən nəyisə 
almağa çalışmır, əksinə, sizə nəyisə verməyə çalışır. Biz onda birin 
verdiyi faydanı başa düşməli və buna sevinməliyik. Onda biri ver-
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məklə Allahın bizim mənbəyimiz olduğunu bəyan edirik. Bunun 
gözəl üstünlükləri var, çünki onda bir hissəni verəndə faydasını 
imanla qəbul etməliyik.

Mən həmişə ailəmlə imanlılar cəmiyyətinə gələndə onlara 
öz onda bir hissələrini vermələrini təklif edirəm. Eləcə də təklif 
edirəm ki, cəmiyyətə gəlməmişdən əvvəl əllərini həmin onda 
birin üzərinə qoyub, bunun faydasını qəbul edəcəklərini və 
göylərin pəncərələrinin açıq olduğunu bəyan etsinlər və onla-
rın xeyir-dualarını qəbul etməyə iblisin əngəl olmağını qada-
ğan etsinlər. Onlar həmçinin bəyan etməlidirlər ki, iblis onların 
maliyyəsini oğurlaya bilməz və əllərini üzərinə qoyduqları şey 
İsanın adı ilə uğur qazanacaq. 

“İbram Kedorlaomer və onunla olan padşahları məğlub 
edib qayıdanda Sodom padşahı «Padşah vadisi» adlanan 
Şave vadisində onun pişvazına çıxdı. Onda Salem padşahı 
Melkisedeq çörək və şərab gətirdi. O, Allah-Taalanın kahini 
idi. Melkisedeq İbrama xeyir-dua verib dedi: «Göy və yeri 
yaradan Allah-Taala İbrama xeyir-dua versin. Düşmənlərini 
sənə təslim edən Allah-Taalaya alqış olsun». İbram bütün 
qənimətin onda birini Melkisedeqə verdi” 

—Yaralılış 14:17-20.

İndi gəlin görək İbranilərə Məktubun müəllifi onda bir hissə 
haqqında nə deyir. 

“Bu Melkisedeq Salem padşahı və Allah-Taalanın 
kahini idi. Padşahları məğlub edib geri qayıdan İbrahimin 
pişvazına çıxdı və ona xeyir-dua verdi. İbrahim də ona hər 
şeyin onda bir hissəsini verdi. Melkisedeq ən əvvəl öz adının 
mənasına görə salehlik padşahıdır, sonra isə Salem padşahı, 
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yəni sülh padşahıdır. O, atasız, anasız olub nəsil şəcərəsi yox-
dur. Nə günlərinin başlanğıcı, nə də həyatının sonu var. Lakin 
Allahın Oğluna bənzədilmiş əbədi kahin olaraq qalır. 

Baxın bu adam necə böyükdür ki, ulu babamız İbrahim 
belə, qənimətlərinin onda bir hissəsini ona verdi. Levi oğul-
larından kahinlik vəzifəsini alanlar, Qanuna görə xalqdan, 
yəni İbrahim nəslindən olduqları halda, öz qardaşlarından 
onda bir hissəni almaq əmrinə malikdirlər. Amma onların 
nəslindən olmayan Melkisedeq İbrahimdən onda bir his-
səni aldı və vədlərə malik olana xeyir-dua verdi. Şübhəsiz ki, 
böyük özündən kiçiyə xeyir-dua verər. Burada onda bir his-
səni ölümlü insanlar alır, orada isə yaşadığına dair şəhadətə 
malik olan bir nəfər alır” 

—İbranilərə 7:1-8.

Nəzərə alın ki, bu mətn Əhdi-Ətiqdəki Levililərə istinad 
edərək, “Burada onda bir hissəni ölümlü insanlar alır” deyir. Sonra 
belə deyir: “Orada isə yaşadığına dair şəhadətə malik olan bir 
nəfər alır”.

Melkisedeq salehlik, sülh padşahı idi, anasız, atasız, nə gün-
lərin başlanğıcı, nə də həyatının sonu olmayan, Allahın Oğluna 
bənzədilmiş əbədi kahin idi. Melkisedeq həmin gün İbrahimin 
qarşısında duran İsa Məsih idi. Lakin o vaxtlar İsa kimi tanın-
mırdı.

Yadda saxlayın ki, mələk Yusifə doğulanda körpənin adını 
İsa qoymağı əmr etmişdi. İsa adı Xilaskar deməkdir və bununla 
da bu ad Onun bizim üçün kim olacağını göstərir. Məsih İsanın 
soyadı deyil. İsa Məsih deyəndə bu, hərfi mənada məsh edilmiş 
Xilaskar deməkdir. O, İbrahimin qarşısında duranda İsa adı ilə 
tanınmırdı. Əhdi-Ətiqdə Levi qəbiləsi Allahın işi üçün onda bir 
hissəni toplayırdı. Bu gün İsa (Levidən deyil, Yəhuda qəbiləsin-
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dən olan, bu, yeni kahinlik nizamının qurulduğuna işarə edir) 
xidmət işi üçün Öz imanlılar cəmiyyətindən onda bir hissəni 
toplayır. Əlbəttə, başa düşürəm ki, İsa Özü şəxsən onda biri top-
lamır. Ancaq unutmayın ki, Müqəddəs Kitab qeyd edir ki, iman-
lılar cəmiyyəti özü-özlüyündə uğur gətirmir! Sizin firavanlığınız 
o hasarın daxilində etdiyinizə görə müəyyən edilir!

Beləliklə, onda bir şeytanın təminatınızı oğurlamağa  mane 
olan həyatınızın ətrafındakı qanuni bir hasardır. Yadda saxlayın 
ki, onda bir özü-özlüyündə uğur qazanmağınıza səbəb olmur. 
Sizin uğur qazanmağınız hasarınızın daxilində etdiyinizlə müəy-
yən edilir.

Onda bir sizin maliyyə həyatınız üçün vacib olan qanundur. 
Buna görə də Padşahlığın bu mühüm qanununu işıqlandırmaq 
üçün çoxlu vaxt sərf etdim.

Beləliklə, növbəti dəfə imanlılar cəmiyyətinə pastorunuz 
onda bir hissəni yığmaq vaxtını elan edəndə sevincdən cuşa gəl-
məlisiniz, çünki artıq onda birin faydalarından xəbərdarsınız. 
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7-Cİ FƏSİL

Sİzə çanta lazımdır:  
Bİrİncİ hİssə

Ən yaxşı dostlarımdan biri – pastor Peter Mortlok Yeni Zelan-
diyanın Oklend şəhərindəki “City Impact” imanlılar cəmiyyəti-
nin pastorudur. O, heyrətamiz bir xidmət qurub və Yeni Zelandi-
yanın ən böyük cəmiyyətlərindən birinin başçısıdır.

Dostluq etdiyimiz zaman, illər boyunca, Şimali Amerika və 
Yeni Zelandiya üzrə haradasa 20-yə yaxın motosiklet səfəri etmi-
şik. Nəhayət, o məni “Harley” almağa vadar etdi. İllər boyunca 
“Honda” sürürdüm, amma biz səyahət edəndə o, həmişə “Har-
ley” motosikletini icarəyə götürməyimi təkid edirdi. Əvvəlcə 
“Harley”i “Honda”m qədər bəyənmədim, amma “Harley” moto-
sikleti haqqında məlumatınız varsa, bilməlisiniz ki, onlar bir 
neçə il əvvəl dizaynında bəzi əsaslı dəyişikliklər etmişdilər və bu 
mənim xoşuma gəlmişdi. Beləliklə, keçən il Drenda mənə tama-
milə yeni “Harley” aldı.

Gəzintilərimiz zamanı fikir verdim ki, pastor Peter həmişə 
çiynində dəri çanta daşıyır – mən bunu kişi çantası adlandırır-
dım. Bir gün pulqabımın üstündə oturduğuma görə bu mənə 
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ağrı verdi, sonra ona çantası barədə sual verdim. Bu söhbət ona 
mənim doğum günüm üçün bu çantadan birini almağını demə-
yimə gətirib çıxartdı. Onlar Avropa və Yeni Zelandiyada olduğu 
kimi, burada – ştatlarda o qədər də populyar deyillər, amma mən 
onu xoşladım. 

Adətən, günəş eynəyimi hara qoyduğumu unudurdum. 
Amma bu kişi çantasını (onu istədiyiniz kimi adlandıra bilər-
siniz) istifadə etməyə başladığımdan bəri heç vaxt onu itirmə-
mişəm. İndi xanımların niyə çanta gəzdirməyi sevdiklərini tama-
milə başa düşürəm. Ora hər şey qoymaq olur. Bu, möhtəşəmdir. 
İndi sizi kişi çantası almağa inandırmağa çalışmıram, amma bu 
barədə düşünməyinizi təklif edirəm.

İsanın bizə çanta daşımağı əmr etdiyini bilirdinizmi? 

“«Nə yeyəcəyik?», «Nə içəcəyik?» deyə axtarıb nara-
hat olmayın. Çünki dünyadakı bütpərəstlər bütün bu şeyləri 
axtarırlar. Doğrudan da, Atanız bunlara ehtiyacınız oldu-
ğunu bilir. Lakin siz Allahın Padşahlığını axtarın, onda bun-
lar da sizə əlavə olaraq veriləcək. 

Qorxma, ey kiçik sürü! Çünki Atanız Padşahlığı sizə 
verməyi münasib gördü. Əmlakınızı satın və sədəqə verin. 
Özünüzə köhnəlməyən kisələr, göylərdə tükənməyən xəzinə 
hazırlayın. Oraya nə oğru gələr, nə də onu güvə yeyər. Çünki 
xəzinəniz haradadırsa, ürəyiniz də orada olacaq” 

—Luka 12:29-34.

Düşünmürəm ki, İsa moda çağırışı edirdi, lakin bu daha çox 
başa düşməli bir proses idi. (İstəsəniz, çanta sözünü pulqabı ilə 
əvəz edə bilərik).

İsa çatdırmaq istəyirdi ki, sizin xəzinənizə giriş nöqtəsi olma-
lıdır.



SİZƏ ÇANTA LAZIMDIR: BİRİNCİ HİSSƏ 

125

Məsələn, bankda bir milyon dollarım var, amma ona daxil 
olub istifadə edə bilməsəm, bunun mənə heç bir faydası olmaz, 
elə deyilmi? Buna görə də özünüzlə çanta gəzdirirsiniz – bu, vəsa-
itlərinizə giriş nöqtənizdir.

Pul kisəsini itirmək ən stresli şeylərdən biridir. Bunun baş 
verməməsi üçün həmişə əlimdən gələni edirəm. Çantamda olan 
pul kisəsi həmişə yanımdadır.

İsanın bu sözlərində Padşahlıqdakı pulunuzla bağlı çoxlu 
hikmət və Padşahlığın əsas prinsiplərini tapırıq. Əvvəla, “Nara-
hat olmayın” ifadəsi bir neçə dəfə işlədilib. İsa bizə deyir ki, Allah 
bizim nəyə ehtiyacımız olduğunu bilir və Onun təminatından 
necə istifadə edəcəyimizə dair göstərişlər verib. 

«“Nə yeyəcəyik?”, “Nə içəcəyik?” deyə axtarıb narahat 
olmayın. Çünki dünyadakı bütpərəstlər bütün bu şeyləri 
axtarırlar. Doğrudan da, Atanız bunlara ehtiyacınız oldu-
ğunu bilir. Lakin siz Allahın Padşahlığını axtarın, onda bun-
lar da sizə əlavə olaraq veriləcək». 

İsa deyir ki, narahat olmayın, çünki Allah bunun qayğısına 
qalır; Allah bilir ki, nəyə ehtiyacınız var. Lakin sonra İsa bəzi 
göstərişlər əlavə edir. 

Lakin siz Allahın Padşahlığını axtarın, onda bunlar da 
sizə əlavə olaraq veriləcək. 

İsa deyirdi ki, Allahın cavabı var, lakin qanuni olaraq əldə 
etmək üçün müəyyən bir proses keçilməlidir. Allahın cavabı var, 
AMMA siz Padşahlıq haqqında tələbinizi irəli sürməzdən əvvəl 
onun necə işlədiyini bilməlisiniz.
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Fikir verin ki, İsa əvvəlcə Allahı deyil, Padşahlığı axtarmağı 
deyir. Düşünürəm ki, çoxumuz bunu ilk növbədə Allahı axtar-
maq kimi şərh etmişik, lakin belə deyilmir. İsa bunu açıqlayıb. 
Əgər cavab yalnız Allahı axtarmaq olsaydı, O deyərdi: “Beləliklə, 
Allahı axtarın və bütün bunlar sizə əlavə olaraq veriləcək”. Allah 
sizin nəyə ehtiyacınız olduğunu bilir, ancaq Səmavi Padşahlıqda 
olanların yer üzündəki padşahlığa qanuni olaraq köçürülməsi 
üçün qanuni proses baş verməlidir.

Nəzərinizə çatdırım ki, Allahın Padşahlığı Padşahı olan 
bir hakimiyyətdir. Padşahın səlahiyyəti və iradəsi Padşahlığın 
qanunlarının icrası vasitəsilə Padşahlığın hər bir vətəndaşına 
ötürülür. 

Padşahlıq haqqında əvvəlki dörd kitabımı Padşahlıq həyatı-
nın, imanın və səlahiyyətin aspektlərini nəzərdən keçirməyə həsr 
etdim. Niyə? Çünki bu prinsiplər sizin uğurunuz və Padşahlıq 
həyatını dərk etməyiniz üçün çox vacibdir. Bütün kitablarımda 
Padşahlığın bu əsas komponentlərini nəzərdən keçirdim, çünki 
bir çoxları hər hansı bir kitabı ala biləcəyi təqdirdə həyatımı 
dəyişdirən əsas prinsiplərdən xəbərdar olmalıdır.

Siz Padşahlığın necə işlədiyini öyrənməlisiniz!
Bu fəsildəki məlumatlar “Maddi vəziyyətinizdə inqilab” sil-

siləsindəki digər kitablarımdan götürülmüşdür. Əgər onları oxu-
musunuzsa, birbaşa səkkizinci fəslə keçə bilərsiniz. Əgər onları 
oxumamısınızsa və ya Padşahlığın bu əsas və vacib prinsiplərini 
nəzərdən keçirmək istəyirsinizsə, mənimlə birlikdə yeddinci 
fəsildə qalın.

Hüquqi məsələ

Daha əvvəl qeyd etdiyim kimi, mən Ohayo ştatının 60 hek-
tarlıq ən gözəl torpağında yaşayıram. Əvvəlcə 55 hektar ərazim 
var idi, amma qonşum ümumi ərazimi 60 hektara çatdırmaq 
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üçün mənə torpağımla həmsərhəd olan bir torpaq sahəsi satdı. 
Biz, şübhəsiz ki, son 22 ildə bu torpaqdan zövq almışıq. Maral 
ovlamaq üçün meşələr, ördək ovlamaq üçün bataqlıq, dovşan və 
qırqovul ovlamaq üçün tarlalar, eləcə də dördtəkərli avtomobillə-
rimizi sürmək, sadəcə, gözəl bir xeyir-duadır.

Mənim yerimə yaxından nəzər salsanız, əmlakın hüdud-
larında KEÇİD QADAĞANDIR işarələrini görə bilərsiniz. O 
işarələr adamların mənim əmlak hüdudlarımın haradan başladı-
ğını bilmələri üçündür. Ohayo ştatının qanununa əsasən, mənim 
torpağıma girmək istəyən şəxsin üzərində yazılı icazə blankı 
olmalıdır. Bunu etmədikdə onlar sərhədi pozmuş sayılırlar və 
qanuni olaraq kənarlaşdırıla bilərlər və cərimələrə məruz qala 
bilərlər.

Beləliklə, qısaca… 

Qanuni icazəniz olmayan bir şeyi işğal edə bilməzsiniz.

Dediyim kimi, mənim tərəfimdən imzalanmış yazılı icazə 
vərəqəsinin olması sizə mənim əmlakıma qanuni giriş imkanı 
verəcək. Əgər kimsə sizi mənim mülkümdə saxlasa və sizdən niyə 
orada olduğunuzu soruşsa və siz mənim sizə orada ov etməyə 
icazə verdiyimi desəniz, bu kifayət etməz. Qanunda deyilir ki, 
giriş icazəsi imzalanmış formada olmalıdır.

Əgər siz banka gedib pulunuzu 
tələb edirsinizsə, orada da eyni pro-
ses baş verir; şəxsiyyət vəsiqənizi 
tələb edəcəklər. Pərakəndə satış 
işçisi mal üçün ödəniş edərkən 
kredit kartından istifadə etdiyiniz 
zaman şəxsiyyət vəsiqənizi tələb 
edəcək. Şəxsiyyət vəsiqəsinin təq-
dim edilməsinin məqsədi sizin 

NƏYİN SİZƏ AİD OLDUĞUNU 
VƏ ORAYA NECƏ DAXİL 

OLACAĞINIZI ÖYRƏNİN. O 
ZAMAN BÜTÜN BUNLAR 

SİZƏ ƏLAVƏ OLARAQ 
VERİLƏCƏKDİR.
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hesablarınıza mane olmaq deyil; başqalarının əşyalarınıza fırıl-
daq yolu ilə daxil olmasından sizi qorumaqdır. 

İsa ilk növbədə Padşahlığı axtarmağı deyəndə, əslində, bunu 
nəzərdə tuturdu: “Padşahlığın vətəndaşı kimi qanuni hüquqlarınız 
daxilində qanuni və effektiv şəkildə fəaliyyət göstərmək üçün Padşah-
lığın qanunlarını öyrənin”. Nəyin sizə aid olduğunu və oraya necə 
daxil olacağınızı öyrənin. O zaman bütün bunlar sizə əlavə olaraq 
veriləcəkdir.

Başqa bir misal oğlumun etibarlı bank hesabının olmasıdır. 
O, yetkinlik yaşına çatdıqdan və onun adına hesab köçürmək 
qanuni sayılandan sonra mən ona bu hesabın hansı bankda oldu-
ğunu deməli, hesabdan pul çıxarmağı və hesaba geri pul yatır-
mağı göstərməli idim. Onun qanuni bank hesabı olsa da, o ona 
daxil olmaq üçün hüquqi prosesi də bilməlidir.

İcazə verin, burada dediklərimi cəmləyim. İsa Padşahlığı 
axtarmağı deyəndə Padşahlığın necə işlədiyini öyrənməyi söylə-
yib, Padşahlıqdakı qanunlara və proseslərə istinad edərək deyirdi 
ki, siz artıq sizə məxsus olana qanuni olaraq sahib olmağı öyrən-
məlisiniz. Bank hesabı nümunəsinə əsasən, siz aktiv üzərində 
qanuni səlahiyyətə malik ola bilərsiniz, lakin hələ də ona sahib ola 
bilməzsiniz, çünki onu faktiki olaraq ələ keçirmək üçün hüquqi 
prosesdən keçməmisiniz. Məsələn, banka getdiyiniz zaman şəx-
siyyət vəsiqənizi evdə qoyub getsəniz, hesabda pulunuz olsa belə, 
oradan pul çıxarmağa icazə verməyəcəklər.

Padşahlıqdakı qanuni səlahiyyət məsələsini başa düşmək 
Padşahlıqda effektiv fəaliyyət göstərməyin ilkin şərtidir.

Əminəm ki, belə bir əhvalatı eşitmisiniz: Tanınmış bir nəfər 
xəstələnir və onun üçün dua edilir. Milyonlarla insan bu insanın 
sağalması üçün duaya qoşulur və buna baxmayaraq o ölür. Niyə?

Yaxud kimsə deyir ki, nənəsi üçün nə qədər dua etsələr də, 
o vəfat etdi və bunun səbəbini bilmək istəyirlər. Yaxud kimsə 



SİZƏ ÇANTA LAZIMDIR: BİRİNCİ HİSSƏ 

129

sizə deyir ki, maddi ehtiyac üçün toxum səpiblər, amma yenə də 
maddi cəhətdən əziyyət çəkirlər. Belə sualların cavabları varmı? 

Buna cavab verməzdən əvvəl etiraf edək ki, biz ruhani aləmdə 
bütün baş verənlərdən xəbərdar deyilik. Bununla belə, Allahın 
Kəlamına əsaslanaraq bilirik ki, əgər kimsə xəstədirsə, İsa onların 
şəfası üçün artıq ödəmişdir. Həm də bilirik ki, əgər səxavətli olub 
versək, bunun əvəzini alacağıq. Bununla belə, hər gün biz Allahın 
Kəlamının bir çox insanın həyatında yazıldığı kimi baş vermədi-
yini də görürük. Günahkar Allahdırmı? 

Bu fəsildə bu mövzunu müzakirə etdiyim zaman sizin cava-
bınız YOX olacaq. Əgər cavab yoxdursa, onda problem nədədir? 
İnsanların çoxu faciələrində Allahı günahlandırır. Onlar düşü-
nürlər ki, O, pis şeylərin baş verməsinin qabağını ala bilərdi, lakin 
bunu etməməyi seçdi. “Allah yaxşı insanların başına pis şeylər 
gəlməsinə icazə verir” deyən yanlış təlim buradan qaynaqla-
nır. İnsanlar düşünürlər ki, əgər O bunun qabağını almır və ya 
müdaxilə etmirsə, deməli, buna icazə verir. Ancaq Allahın həmişə 
xeyirxah olduğunu və Onun yalan danışmadığını başa düşsəniz, 
problemin Tanrıda deyil, başqa şeydə olduğunu bilərdiniz və 
cavab tapmaq üçün axtarışa başlayardınız.

Eynilə otağın qaranlıq olma səbəbini işıq idarəsində görməyi-
niz. Xeyr, cərəyan açarını tapırsınız və bu işə yaramırsa, lampanı 
yoxlayırsınız. Başa düşürsünüz ki, çox güman ki, məsələ özünüz-
dədir.

Bizə Öz Kəlamını və Öz vədlərini verdiyinə görə burada Alla-
hın günahı olmadığını bilsəniz, onda Allahın cavabını dayandı-
ran səbəbi səylə axtaracaqsınız. 

Şagirdlər bu düşüncə tərzini Matta 17:14-23-də oğlanın 
içindən cini çıxara bilməyəndə nümayiş etdirdilər. “Niyə Allah 
o cinin orada qalmağına icazə verdi?” soruşmaq əvəzinə, İsadan 
soruşdular: “Nə üçün onu çıxara bilmədik?” Vəziyyətlər Allahın 
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Kəlamına zidd görünəndə biz dərhal belə suallar verməyə başla-
yırıq.

Beləliklə, birincisi, Allahın xeyirxah olduğunu, ikincisi, yalan 
danışmadığını bilməliyik. Padşahlığın necə işlədiyini öyrənmək 
istəyirsinizsə, Müqəddəs Kitabı oxumalı və suallar verməlisiniz. 
Yadda saxlayın ki, bu möhtəşəm Müqəddəs Kitab hekayələrinin 
məqsədləri var – İsa sizə nəyisə göstərmək istəyir.

Yenə də, Allahın Padşahlığı bir səltənətdir və heç vaxt dəyiş-
məyən qanunlar və prinsiplərlə işləyir. Necə ki, bir fermer torpaq 
sahəsində toxum əkməyin vaxtını və qanunlarını başa düşüb bol 
məhsul əldə etmək üçün bu qanunlardan istifadə edir, eləcə də bu 
prinsipləri öyrənib istifadə etmək olar. Padşahlıq hər bir vətən-
daşa onları başa düşüb istifadə etmək üçün verilən qanunlarla 
fəaliyyət göstərdiyinə görə hər kəs onları öyrənə bilər.

Bəzən bu qanunların necə işlədiyini bilmək həyat və ölüm 
arasında seçimlə nəticələnə bilər.

Mark və Hanna cəmiyyətimizə gəldilər və uşaq sahibi olmaq 
istəyirdilər. O vaxta qədər həkimlər onun bədənindəki müxtəlif 
problemlərə görə hamilə qalmasının, demək olar ki, qeyri-müm-
kün olduğunu deyirdilər. Lakin Allahın xeyirxahlığı haqqında 
eşidəndə və “Faith Life” imanlılar cəmiyyətində Padşahlıq 
qanunlarını öyrənərkən hamilə olduğunu öyrəndi. O, sözlə ifadə 
olunmayacaq dərəcədə həyəcanlı idi. Ancaq çox keçmədən qar-
nında şiddətli ağrılar başladı və ağrılar o qədər şiddətli oldu ki, o 
huşunu itirdi. 

Bu baş verənlərdən sonra Hanna yoxlamadan keçmək istədi, 
ona görə də həkiminin qəbuluna getdi. Onun həkimi yox idi, 
amma çağırışda olan həkim nə baş verdiyini görmək üçün onu 
ultrasəs müayinəsinə göndərdi.

Həkim böyük qan laxtalanmasını görüb və ona uşaq düşdü-
yünü dedi. Ürək döyüntüsü yox idi.



SİZƏ ÇANTA LAZIMDIR: BİRİNCİ HİSSƏ 

131

Həkim ona ölü körpəni bətnindən çıxarmaq üçün ertəsi gün 
ora gəlməsini təklif etdi, lakin Hanna bunu rədd etdi. Əvəzində 
əri Mark onu Allahın Kəlamı və Allahın vədləri ilə ruhlandırdı və 
körpə ilə bağlı Allahın Kəlamına olan inamını itirməməyə təşviq 
etdi. 

Həmin həftəsonu Hanna cəmiyyətdə dua etdi və həkimin 
dediklərindən asılı olmayaraq, sağlam uşaq dünyaya gətirəcəyinə 
iman etdi.

Həmin bazar ertəsi o həkim işdə olmadı və öz həkimini gör-
mək üçün otağına daxil oldu. Həkimi ona başqa bir ultrasəs müa-
yinəsindən keçməyi təklif etdi. Həkim ultrasəs ekranına baxanda 
şoka düşdü və dərhal bir neçə gün əvvəl edilən nəticələrə baxdı. 
Sonra o, Hannaya aşağıdakı sözləri dedi. “Mən 30 ildir ki, bu işlə 
məşğulam və heç vaxt belə hal görməmişəm. Keçən həftəki nəti-
cələrdə böyük qan laxtasını və ürək döyüntüsünün olmadığını 
görürəm. Bu gün isə bütün qan laxtasının getdiyini və mükəm-
məl ürək döyüntüsü ilə mükəmməl bir körpəni görürəm”.

Bir neçə ay sonra Hanna mükəmməl bir qız uşağı dünyaya 
gətirdi və onun adını Evelin qoydular. Bir gün Evelin adının 
mənası ilə maraqlanaraq bu adın, əslində, həyat mənasını ver-
diyini görəndə təəccübləndi! İndi bunları yazarkən demək istə-
yirəm ki, tezliklə Hannanın ikinci körpəsi dünyaya gələcək.

Bu heyrətamiz hekayə açıq-aşkar Allahın işi idi. Ancaq bir 
ruhani alim kimi, hazırda bir neçə sual üzərində düşünmək 
gərəkdir: “Niyə belə oldu? Məgər Hanna Allahın sevimlilərindən 
biridir? Allah təsadüfənmi onun körpəsini sağaltmaq istəyir?” Bu 
suallar cavablandırılmalıdır.

Yenə sadə məsihçi üçün bir möcüzə baş verdi. Amma mən 
insanları “möcüzə” sözünü yenidən götür-qoy etməyə təşviq 
edirəm, çünki bu, qeyri-adi bir şeyi nəzərdə tutur. Padşahlıqda 
isə bu, sadəcə olaraq, Padşahlıq qanununun funksiyasıdır.
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Əgər mən bir daşı göyə atıram və o, yerə düşürsə: “Bunu 
gördünüzmü? Daş yerə düşdü! Bu, bir möcüzədir!” qışqırma-
ğım sizə ağılsızlıq kimi görünməzmi? Bunun möcüzə olması ilə 
razılaşmayacaqsınız, çünki hərəkətin, sadəcə, cazibə qanununun 
funksiyası olduğunu bilirsiniz və o, hər zaman hər kəs üçün eyni 
şəkildə işləyir. Daş həmişə yerə düşəcək. 

Beləliklə, ruhani elm adamları kimi, baş verənlərə dair 
hekayədə mövcud olan Padşahlığın qanunlarını ortaya qoyacaq 
ruhani ipucu axtarmalıyıq.

Müqəddəs Kitabda iman və səlahiyyət ilə bağlı bəzi cavablar 
tapmağımıza kömək edəcək ən böyük hekayələrdən biri Lukanın 
Müjdəsi 8-ci fəsildədir.

“İsa oraya gedərkən izdiham Onu sıxışdırırdı. Orada on 
iki il qanaxma xəstəliyinə tutulan bir qadın var idi. O bütün 
varını həkimlərə xərcləmişdi, lakin onların heç biri ona şəfa 
verə bilməmişdi. Bu qadın İsanın arxasından gəlib Onun 
paltarının ətəyinə toxundu və o andaca onun qanaxması 
dayandı. 

İsa dedi: «Mənə toxunan kim idi?» 
Lakin hamı bunu inkar edəndə Peter dedi: «Ustad, izdi-

ham Səni əhatə edib sıxışdırır». 
Amma İsa dedi: «Mənə kimsə toxundu, çünki Məndən 

qüvvət çıxdığını bildim». 
Qadınsa gizlənə bilmədiyini gördükdə titrəyərək gəlib 

İsanın ayağına düşdü. Bütün xalq qarşısında Ona nə səbəb-
dən toxunduğunu və o anda necə sağaldığını İsaya nəql etdi. 
İsa da ona dedi: «Qızım, imanın səni xilas etdi. Arxayın 
get»” 

—Luka 8:42b-48.
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Bu hekayədə biz uzun illər çox xəstə olan və şəfa tapa bil-
məyən bir qadını görürük. İsanın arxasınca gəlib Onun paltarının 
ətəyinə toxundu və o andaca sağaldı. Bu hekayədə Padşahlığın 
fəaliyyətinə dair çox dərin ipucular var ki, onlardan axtardığımız 
bəzi cavabları ala bilərik.

Əvvəla, İsanı əhatə edən izdihamdakı insanların hamısı Ona 
toxunurdu, çünki hekayədə deyilir ki, izdiham Onu sıxışdırırdı. 
İsa soruşduqda: “Mənə toxunan kim idi?” Peter suala təəccüb-
ləndi, çünki hamı ona toxunurdu. Lakin İsa dedi ki, bu xüsusi 
şəxs Ona başqa cür toxunmuşdu; O, Müqəddəs Ruhun qüvvəsi-
nin Ondan çıxdığını hiss etmişdi.

Bu hekayəni oxuduqdan sonra ruhunuzun səsi sizi dayanıb 
baş verənləri düşünməyə çağırmalıdır. Beyniniz dərhal çoxsaylı 
suallarla araşdırma rejiminə keçməlidir. Ruhani alimlər kimi, niyə 
heç kimin deyil, məhz bu qadının sağalmasını bilməliyik. Güman 
edirəm ki, orada Ona fiziki toxunan və xəstə olan çoxlu insan var 
idi, lakin şəfa tapmırdılar. Beləliklə, biz soruşmalıyıq: “Niyə məsh 
o anda İsaya toxunan hər kəsə deyil, yalnız bu qadına axıdıldı?” 

Ənənəvi dini cavab budur ki, İsa onu sağaltdığı üçün sağal-
mışdı. İsa ona xüsusi olaraq xidmət etmişdi? Əllərini onun üzə-
rinə qoymuşdu? O, xəstəliyə onun bədənini tərk etməyi əmr 
etdimi? Cavab: xeyr. Əslində, İsa heç onun orada olduğunu bil-
mirdi. Ona kimin toxunduğunu soruşdu.

Bəs İsa o anda məhz onu sağaltmağı seçdimi? Yenə də 
deyirəm, onun orada olduğunu bilmirdi. Bəs o necə sağaldı? O 
niyə sağaldı? Ruhani elm adamları kimi, onun Allahın xüsusi 
övladlarından biri olmasını və ya İsa ilə xüsusi əlaqəsi olmasını 
istisna edə bilərik, çünki Həvarilərin İşləri 10:34-də deyilir ki, 
Allah tərəfkeşlik etmir.

Biz həmçinin güman edə bilərik ki, İsa onun orada olduğunu 
belə bilmədiyinə görə həmin gün onun şəfasında Onun heç bir 
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iştirakı olmayıb. Razılaşa bilərik ki, O, məsh mənbəyi idi, lakin O, 
həmin anda şəfa üçün qərar verməmişdi. 

İsa bizə Padşahlığının səlahiyyət və gücündən onun necə isti-
fadə etdiyini dəqiq deyir: “Qızım, imanın səni sağaltdı. Arxayın 
get”. Bu cümlə bizə lazım olan hər şeyi izah edir və o gün niyə 
və necə şəfa qəbul etdiyi barəsində sualımıza cavab verir. Ruhani 
elm adamları kimi, gəlin bu hekayəyə daha ətraflı nəzər salaq və 
onun şəfa alması ilə bağlı hər hansı bir ipucu tapmağa çalışaq. 

Hər şeydən əvvəl İsa onu qızı adlandırır, yəni o, İbrahimin 
nəslindən olan İsrail xalqının bir hissəsi idi. İbrahimin övladı ola-
raq o, İbrahimə verilən xeyir-dua və Allahın İbrahimlə bağladığı 
əhdin xeyir-dualarına şərik idi. 

“O dedi: «Əgər siz Allahınız Rəbbin səsinə qulaq asıb 
Onun gözündə doğru olsanız, Onun əmrlərini dinləyib bütün 
qanunlarına riayət etsəniz, Misirlilərə verdiyim xəstəliklərin 
heç birini sizə verməyəcəyəm. Çünki sizə şəfa verən Rəbb 
Mənəm»” 

—Çıxış 15:26.

Beləliklə, İsa onu qızı çağıranda bu o demək idi ki, İbrahi-
min Allahla bağladığı əhddən alınan hər şeyə onun qanuni haqqı 
çatırdı. Ancaq bu fakt onun şəfa aldığının yeganə səbəbi ola 
bilməz, çünki o gün orada İsanı sıxışdıran hər kəs eyni qanuni 
hüquqa malik idi. Allahın Padşahlığının qüvvəsinin axmasına 
başqa bir səbəb olmalı idi. Sonra İsa onun şəfa aldığının daha bir 
səbəbini izah etdi. Əslində, İsa dedi ki, bu onun şəfa aldığının əsas 
səbəbidir.

O onun imanının ona şəfa verdiyini dedi.
Beləliklə, indi biz onun şəfa ala bilməsinin səbəbini bilirik, 

o, İbrahimin qızı olduğu üçün şəfa almaq onun qanuni hüququ 
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idi və onun imanı bu qüvvənin həmin anda məhz onun bədəninə 
axmasına imkan verən bir keçid idi. 

Onun qızı olması faktı elektrik enerjisi ilə işləyən şirkət və 
evinizə gələn naqillərlə müqayisə edilə bilər. Enerji mövcuddur, 
lakin bu hələ işıqlarınızın yanmağı demək deyil. İşığın yanması 
üçün cərəyan açarını dövrəyə qoşmalısınız.

Beləliklə, İbrahimin qanuni qızı kimi bu qadın şəfa almaq 
hüququna malik idi. O, yer üzündə və öz həyatı üzərində səlahiy-
yətə malik olduğuna görə bu qüvvəni qəbul etmək üçün açarı işə 
salmalı idi.

Amma cərəyan açarı haradadır? Onu necə işə salırıq?
Bunu öyrənmək üçün ifadələrimizi müəyyən etməliyik. 

İman nədir?

İman məsihçilərin adi şəkildə dedikləri bir termindir və 
əminəm ki, əksəriyyət olmasa da, bir çoxları imanın, əslində, nə 
olduğunu, nə üçün lazım olduğunu, imanda olub-olmadığını və 
imanı necə əldə edəcəklərini bilmirlər. Əgər iman məsh etmənin 
axmasına və bu qadını sağaltmasına imkan verən açardırsa, onda 
biz imana daha yaxından nəzər salmalıyıq!

Biz imanın tərifini Romalılara 4-də tapırıq. 

“Heç bir ümid olmadığı halda İbrahim çoxlu millətin 
atası olacağına ümidlə inandı. Çünki ona deyilmişdi ki, 
«nəslin o qədər olacaq». Hətta təxminən yüz yaşında ikən 
öz bədəninin artıq ölüyə bənzədiyini, arvadı Saranın da bət-
ninin ölü olduğunu anladı, amma imanı azalmadı. Allahın 
vədinə imansızlıqla şübhə etmədi, əksinə, imanında möhkəm 
durub Allahı izzətləndirdi. Tamamilə əmin idi ki, Allah ver-
diyi vədi yerinə yetirməyə də qadirdir” 

—Romalılara 4:18-21.
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Gəlin bu hekayənin mahiyyətini anlayaq. İbrahim və Sara 
uşaq sahibi ola bilmirdilər. Demirəm ki, onlar uşaq dünyaya 
gətirməkdə çətinlik çəkirdilər və cəhd etməyə davam etməli 
idilər. Demək istəyirəm ki, onların, demək olar ki, 100 yaşı var 
idi. Onların bədənləri uşaq dünyaya gətirə bilməzdi; bu, müm-
kün deyildi! Buna baxmayaraq, Allah İbrahimə övlad vəd etdi, 
baxmayaraq ki, təbii olaraq bu, qeyri-mümkün idi.

Müqəddəs Kitabda deyilir ki, İbrahim tamamilə əmin idi ki, 
təbii faktlara baxmayaraq, Allah dediklərini yerinə yetirməyə 
qadirdir. Beləliklə, bizim imanımızın tərifi budur: Allahın vəd 
etdiyini yerinə yetirmək qüdrətinə tam əmin olmaq.

Bunu belə ifadə edirəm: “Ürəyiniz göylərlə həmrəydir”. 
Allahın dedikləri ilə təkcə əqlən razılaşmaq deyil, həm də əmin 
olmaqdır.

İmana verdiyimiz tərif

Başa düşdüyünüzə əmin olmaq üçün mənimlə ucadan təkrar-
layın: İman Allahın dediklərinə tam əmin olmaqdır. Ürəklərimiz 
və əqlimiz göylərlə tam razılığa gəlir.

İman nəyə lazımdır?

Niyə Allah xəstəxanada olan hər kəsə şəfa verə bilmir? Niyə O, 
müharibələri dayandıra bilmir? Niyə bizə Müjdəni təbliğ etmək 
üçün mələklər göndərə bilmir? Əminəm ki, belə sualları əvvəllər 
eşitmisiniz. Cavab budur ki, O bunu edə bilmir.

Allahın buna gücü çatmır. Onun belə səlahiyyəti yoxdur.
Nə dediyimi başa düşmək üçün İbranilərə Məktuba nəzər 

salaq.

“Lakin kimsə bir yerdə belə şəhadət etdi: 
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«İnsan kimdir ki, onun haqqında düşünürsən? Bəşər 
oğlu kimdir ki, onun qayğısını çəkirsən? Onu mələklərdən 
az müddət ərzində aşağı tutdun, izzət və əzəmət tacını onun 
başına qoydun. 

Hər şeyi onun ayağının altına qoyub tabe etdin»” 
—İbranilərə 2:6-8.

Allah insanı yer üzündəki padşahlıqda yerləşdirdiyi zaman 
ona bütün qanuni səlahiyyəti verdi. Hər şey onun səlahiyyə-
tində idi. O bu padşahlığı tam ixtiyar və səlahiyyətlə idarə 
edirdi. Onun idarə etmək qabiliyyəti onu bura yerləşdirən 
hakimiyyət tərəfindən dəstəklənirdi. Əslində, o, Allahın Pad-
şahlığının ona ötürülmüş səlahiyyəti ilə hökmranlıq edirdi. 
O, Allahın izzətini, məshini təmsil edən hakimiyyətin tacını 
taxırdı.

Əlbəttə ki, o, hərfi 
mənada əsl tac taxmırdı, 
amma daşıdığı izzət tacın 
mənasını daşıyırdı. Bunu 
başa düşmək üçün təbii pad-
şahı düşünün. O, təbii insan 
olsa da və özü-özlüyündə 
heç bir gücü olmasa da, təkcə 
özünün deyil, həm də bütöv 
bir səltənət və hakimiyyətin təmsilçisi olduğunu göstərən tac 
taxır. Onun sözləri onun təmsil etdiyi padşahlığın və hakimiy-
yətinin təbii sərvətləri və qüdrəti ilə dəstəkləndiyi üçün səlahiy-
yətə malikdir. 

Yol hərəkətini idarə edən polisi düşünsəniz, o, nəhəng qoşqulu 
yük maşınını, sadəcə, bir neçə kəlmə ilə: “Dayan, qanun naminə!” 
deyərək dayandırmağa qadirdir.

BİR KİŞİNİN VƏ YA QADININ 
ÜRƏYİ GÖYLƏRİN DEDİKLƏRİNƏ 

TAM ƏMİNLİKLƏ İNANMASA, 
GÖYLƏRİN YER ÜZÜNDƏ HEÇ 

BİR SƏLAHİYYƏTİ OLMAYACAQ, 
BUNA İMAN DEYİLİR.
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Bəli, yük maşını kişidən daha böyükdür və insan özü də yük 
maşını ilə müqayisə oluna bilməz. Lakin yük maşını o adamın 
özünə görə deyil, taxdığı onu dəstəkləyən hakimiyyəti təmsil 
edən nişana görə dayanır. Belə halda dövlət nişan taxan adam-
dan qat-qat üstündür. Yük maşını sürücüsü adamdan qorxmur, 
amma onun təmsil etdiyi hökumətdən qorxur və bu səbəbdən 
də yük maşınını saxlayır. Burada da eyni şey baş verir. Adəm yer 
üzündəki hər şeyə hakim idi. İzzət və şərəf tacı ilə təmsil olunan 
Allahın qüdrəti və hökmranlığı insana Allahın Padşahlığı adın-
dan idarə etdiyinə əminlik verir. 

“Rəbb səmaya sahibdir, yeri bəşər övladlarına verdi” 
—Zəbur 115:16.

İnsanın yer üzündəki səlahiyyətinin bu prinsipi Padşahlıq 
qanununu başa düşməyiniz üçün çox vacibdir, xüsusən də vəziy-
yətiniz üzərində Allaha hüquqi səlahiyyəti ötürmək üçün iman 
tələb olunanda.

“İsa onlara dedi: «Bir peyğəmbərə öz yurdundan, 
qohum-əqrəbaları arasından və öz evindən başqa heç bir 
yerdə xor baxmazlar». Orada O heç bir möcüzə yarada 
bilmədi, yalnız bir neçə xəstənin üzərinə əl qoyub şəfa verdi. 
İsa onların imansızlığına heyrət edirdi. Sonra ətraf kəndlərdə 
təlim öyrədərək oraları gəzib-dolaşdı” 

—Mark 6:4-6.

Küçədəki insanlardan İsanın nə isə etməyə qadir olduğunu 
soruşsanız, çox güman ki, hə deyəcəklər. Sonra soruşsanız ki, 
Müqəddəs Kitabda İsanın cəhd edib, lakin möcüzə göstərə bil-
mədiyi hər hansı bir yer varmı, onlar nə deyərlər?
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Sizi inandırıram, deyəcəklər ki, İncildə belə yer yoxdur, siz isə 
bu dəqiqə o yeri oxudunuz. İsa onları sağalda bilmədi. Bir ruhani 
alim kimi bunun səbəbini bilmək istəyirəm.

Cavab sadədir – O bacarmadı və indi bilirsiniz ki, onların 
imanı, göylərlə razılaşması yox idi və buna görə də göylərin bu 
vəziyyətdə heç bir hüquqi səlahiyyəti yox idi.

Əmin olun ki, kəşf etdiyimiz şeyləri başa düşdünüz.
Bir kişinin və ya qadının ürəyi göylərin dediklərinə tam 

əminliklə inanmasa, göylərin yer üzündə heç bir səlahiyyəti 
olmayacaq, buna İMAN deyilir.

Əvvəlki nümunəmizdə olduğu kimi, tutaq ki, tanıdığınız bir 
məşhur adamın xəstə olduğunu eşitmisiniz. Milyonlarla adam-
dan onun üçün dua etməyi xahiş etdilər və onlar dua etdilər, lakin 
həmin insan öldü. Allahın Kəlamı yalan danışır? Xeyr. Bu, müm-
kün deyil. Deməli, cavabımızı başqa yerdə axtarmalıyıq. 

“Dua edəndə bütpərəstlər kimi boşboğazlıq etməyin. 
Çünki onlar düşünür ki, çox söz söyləməklə eşidiləcəklər. Siz 
onlara bənzəməyin! Çünki Atanız nələrə ehtiyacınız oldu-
ğunu siz Ondan diləməzdən əvvəl bilir” 

—Matta 6:7-8.

Bir çox insan inanır ki, insan nə qədər çox dua etsə, Allah 
onları bir o qədər tez eşidəcək və hərəkətə keçəcək. Ümid edirəm 
ki, indiyə qədər dediklərim kifayət edər ki, bunun tamamilə yalan 
olduğunu biləsiniz. İman yoxdur deyəndə isə Allahdan almaq 
üçün imanın lazım olmasını nəzərdə tuturam. Razılaşın ki, Mar-
kın Müjdəsinin 6-cı fəslində olan hekayəmizdə İsanın imanı çox 
idi, lakin O onlara şəfa verə bilmədi.

Beləliklə, milyonlarla insanın dua etdiyi xəstə dostunuza gəl-
dikdə, sizdən soruşmalıyam: “Bəs o (xəstə dost) özü nə deyir?”
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20 milyon insan kimin üçün isə dua edə bilər, amma xəstə 
insan öləcəyini deyirsə, o öləcək.

Gəlin bir daha Mark 6-dakı nümunəmizi nəzərdən keçirək. 
Biz bilirik ki, İsanın sağaltmağa kifayət qədər imanı var idi, lakin 
insanların imanı olmadığına görə O, heç nə edə bilmədi. 

Bir çox adam gəlib xəstə nənəsi, 
babası və ya qohumu üçün dua etdik-
lərini, lakin onların şəfa almadıqlarını 
danışıb. Mən həmişə soruşuram: “Bəs 
nənə nə deyir? Baba nə deyir? Onların 
imanı varmı?”

Görürsünüz, sizin başqa bir insan 
üzərində ruhani səlahiyyətiniz yoxdur. 

Siz onlara xidmət edə bilərsiniz, lakin onlar özləri bunun öhdə-
sindən gəlməlidirlər. İnsanlar üçün dua etdiyim zaman onlara 
vəziyyətləri haqqında fikirlərindəki mənzərəni dəyişməyi məs-
ləhət verirəm. Mən o mənzərəni ölümdən həyata keçirtmək istə-
yirəm. 

“Yəhyanın şagirdləri də ona bütün bu hadisələr barədə 
xəbər verdilər. Yəhya şagirdlərindən ikisini yanına çağırıb 
göndərdi ki, Rəbdən soruşsunlar: «Gəlməli Olan Sənsənmi, 
yoxsa başqasını gözləyək?» 

Adamlar İsanın yanına gəlib dedilər: «Vəftizçi Yəhya bizi 
Sənin yanına göndərdi ki, soruşaq: “Gəlməli Olan Sənsənmi, 
yoxsa başqasını gözləyək?”» 

Həmin vaxt İsa bir çox xəstəliklərə, azarlara və şər ruh-
lara tutulmuş insanlara şəfa verdi, həm də bir çox korların 
gözlərini açdı. İsa onlara belə cavab verdi: «Gedin, görüb 
eşitdiklərinizi Yəhyaya bildirin: korlar görür, axsaqlar yeri-

İMAN EDİB SALEH 
SAYILDIĞINIZ ZAMAN 
GÖYLƏRİN YER ÜZÜNÜ 
FƏTH ETMƏSİ QANUNİ 
MÖVQE ƏLDƏ EDİR.



SİZƏ ÇANTA LAZIMDIR: BİRİNCİ HİSSƏ 

141

yir, cüzamlılar pak olur, karlar eşidir, ölülər dirilir və yoxsul-
lara Müjdə yayılır” 

—Luka 7:18-22.

İsanın Müqəddəs Yazılara istinad etmədiyinə diqqət yetirin. 
O deyə bilərdi: “Gedin Yəhyaya bu və ya digər Müqəddəs Yazı-
ları deyin”. Amma yox, O onlara Allahın Padşahlığının qüdrəti 
və səlahiyyəti ilə baş verən bütün yaxşı şeylər haqqında Yəhyaya 
bildirmələrini deyir.

Bir dosta və ya ailə üzvünə kömək etmək üçün siz də eyni şeyi 
edərdiniz. Xəstə olan dostunuza İsanın şəfa verməsi haqqında bir 
hekayə danışın. Mümkünsə, onların xəstəliyinə bənzər bir xəstə-
likdən şəfa almış biri haqqında danışın. Bu nümunə onları ruh-
landıracaq və onlara ümid bəxş edəcək. Ümid həmişə özü ilə bir 
nümunə daşıyır və bu nümunə vasitəsilə siz dostunuza və ya ailə 
üzvünüzə xəstəlikdən şəfanın olduğunu çatdırırsınız.

Dostunuz və ya ailə üzvünüz şəfa almağın mümkün oldu-
ğunu görəndə bunun necə mümkün olduğunu sizdən soruşa-
caqlar. Bu sizin gözlədiyiniz andır – onlar indi Allahın Kəlamı 
və Padşahlığın prinsipləri haqqında məlumat almağa hazırdır-
lar. Əgər xilas olmayıblarsa, birinci onları Padşahlığa gətirmək 
istəyəcəksiniz, ikincisi, şəfa haqqında Müqəddəs Yazıları onlara 
izah etmək üçün birlikdə vaxt keçirin. Mümkünsə, onlara dedik-
lərinizi təsdiqləyən bəzi materialları verin. Bunu etməklə yüzlərlə 
insanın müxtəlif xəstəlikdən şəfa aldığının və azad olduğunun 
şahidi olmuşuq. Onlar üçün dua etməzdən əvvəl onlardan başqa 
bir şeyi soruşuram: dua etdiyimiz zaman niyə şəfa tapırlar? İstə-
yirəm ki, onların imanları, sadəcə, dua etməyə deyil, Müqəddəs 
Yazılara əsaslansın.

İndi biz imanın nə olduğunu bilirik – göylərlə razılaşmaq, 
bütün qəlbinizlə Allahın dediklərinə tam inanmaq. İndi başa 
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düşürük ki, göylərlə razılaşan şəxs vasitəsilə yer üzündə Allaha 
qanuni səlahiyyəti vermək üçün iman tələb olunur.

Biz imanı necə əldə edə bilərik? 

“Beləliklə, iman eşitməkdən, eşitmək də Məsihin kəlamı 
vasitəsilə yaranır” 

—Romalılara 10:17.

Allahın Kəlamını eşitməklə iman necə yaranır? Bu necə bir pro-
sesdir? İmanın inkişafı üçün, sadəcə, Kəlamı eşitmək kifayətdirmi?

İmanın necə yarandığını və Romalılara 10:17 ayəsinin nədən 
bəhs etdiyini başa düşmək üçün biz Markın Müjdəsinin 4-cü fəs-
linə nəzər sala bilərik, bu, çox vacib Kəlamdır!

İsa Mark 4:13 ayəsində deyir ki, əgər siz Onun bu məsəldə 
nə öyrətdiyini başa düşməsəniz, İncildəki heç bir başqa məsəli 
başa düşə bilməyəcəksiniz. Deyərdim ki, bu, olduqca vacibdir! 
Bu fəsil niyə bu qədər vacibdir? Çünki o bizə göylərin yerdəki 
padşahlıqla necə əlaqəli olduğunu, səlahiyyəti necə əldə etdiyini 
və bunun harada baş verdiyini izah edir. Bütün bu fəslin nədən 
bəhs etdiyini bilmək həyatınız üçün çox vacibdir.

Bu fəsildə İsa bizə imanın insan ruhunda necə əmələ gəlməsi 
ilə bağlı üç məsəl danışır, bu da göylərin qanuni olaraq Yeri fəth 
etməsi üçün tələbdir. Bu fəsildəki üç hekayə əkinçi məsəli, toxum 
səpən adam məsəli və xardal toxumu məsəlidir.

Gəlin İsanın Markın Müjdəsinin 4-cü fəslində danışdığı ikinci 
hekayəyə, toxum səpən adamın hekayəsinə nəzər salaq.

“Sonra İsa dedi: «Allahın Padşahlığı torpağa toxum 
səpən əkinçiyə bənzəyir. O, gecə yatır, gündüz qalxır. Toxum 
cücərib boy atır, amma əkinçi bunun necə baş verdiyini bil-
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mir. Torpaq özü bar gətirir. Əvvəl cücərti çıxır, sonra sünbül, 
daha sonra sünbülün dənləri iriləşib yetişir. Məhsul yetişəndə 
əkinçi dərhal oraq vurur, çünki biçin vaxtı gəlmişdir»” 

—Mark 4:26-29.

İlk növbədə ifadələri müəyyən etməliyik. İsanın dediyi toxum 
və torpaq nədir? Əslində, həmin fəsildəki bundan əvvəlki məsəldə 
İsa əkinçi haqqındakı bu iki termini açıqlayır.

Toxum Allahın Kəlamıdır, torpaq isə insanın ürəyi və ya insa-
nın ruhudur. Beləliklə, bu məsəldə İsa bir adamın Allahın Kəla-
mını ürəyinə toxum kimi səpdiyi barədə danışır. Sonra torpaq, 
yaxud insanın qəlbi iman və ya göylərlə razılıq yaratmağa başlayır. 
Bu sizin insan ruhunuzun təbii prosesi və funksiyasıdır – o ora 
qoyduğunuzu artırır.

Davam etməzdən əvvəl, gəlin imana verdiyimiz tərifi xatırla-
yaq – bu, göylərin dediklərinə iman edən kişi və ya qadının ürəyidir. 
Yadda saxlamaq lazımdır ki, göylərlə razılaşma Allahın Kəlamı 
ilə əqlən razılaşmaqla eyni deyil. Müqəddəs Kitabda deyilir ki, 
İbrahimin əminliyi var idi. Tam əminliyi təsvir etmək üçün gəlin 
deyək ki, sizdən Nyu-Yorkdakı Empire State binasının zirvəsin-
dən tullanmağı xahiş edirəm. “Əllərinizi kifayət qədər möhkəm 
çırpsanız, yerə təhlükəsiz şəkildə enə bilərsiniz” deməklə sizi 
bunu etməyə inandırmaq istəyirəm. Əlbəttə ki, mənə güləcəksi-
niz, çünki başınıza nə gələcəyini BİLİRSİNİZ. Bunun nə ilə nəti-
cələnəcəyini bilirsiniz. Tamamilə inandırılmış hiss budur. Bilirsi-
niz, əminsiniz, başqa yol yoxdur – tullansanız, öləcəksiniz.

Beləliklə, başqa bir vəziyyəti misal gətirək və bunun öhdəsin-
dən necə gələcəyinizə baxaq. Tutaq ki, bədəninizdə çox böyük 
bir şiş var və həkim deyir ki, cəmi bir ay ömrünüz qalıb. Siz xər-
çəngsiniz. Həkim deyir ki, sizdəki xərçəng növü o qədər nadirdir 
ki, bu diaqnozla heç kim sağ qalmamışdır.
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İndi tutaq ki, siz 1 Peter 2:24-də nə deyildiyini bilirsiniz.

“O, bədəni çarmıxa çəkilərək  bizim günahlarımızı Öz 
üzərinə götürdü ki, biz günaha münasibətdə ölüb salehlik 
üçün yaşayaq. Onun yaraları ilə siz şəfa tapdınız” 

—1 Peter 2:24.

Müqəddəs Yazı bizə cavab verir, amma bizim bir ciddi prob-
lemimiz var: biz qaranlıq padşahlığında böyümüşük və bizi poz-
ğunluq və ölüm əhatə edir. Biz qorxu padşahlığında böyümüşük 
və qorxunun dediklərinə inanmışıq. Beləliklə, yuxarıdakı misalda 
xərçəngin öldürməyə qadir olduğuna əminik. Əlimizdə bunun 
həqiqət olduğunu göstərən media yayımından götürülən sübut-
larımız var. Beləliklə, razılaşmanı necə dəyişdirə bilərik? Allahın 
dediklərinə necə inana bilərik? Əslində, özümüz bacarmırıq. 
Lakin Allahın Kəlamı canlıdır və qüdrətlidir və onu öz ruhunuza 
toxum kimi səpməklə ruhunuz göylərin dedikləri ilə razılaşmağa 
başlayır. 

“Sonra İsa dedi: «Allahın Padşahlığı torpağa toxum 
səpən əkinçiyə bənzəyir. O, gecə yatır, gündüz qalxır. Toxum 
cücərib boy atır, amma əkinçi bunun necə baş verdiyini bilmir. 
Torpaq özü bar gətirir. Əvvəl cücərti çıxır, sonra sünbül, 
daha sonra sünbülün dənləri iriləşib yetişir. Məhsul yetişəndə 
əkinçi dərhal oraq vurur, çünki biçin vaxtı gəlmişdir»” 

—Mark 4:26-29.

Torpaq (ürəyiniz) öz-özünə razılıq verir. Diqqət yetirin ki, 
iman üçün dua etməməlisiniz; bu, ürəyinizin və Allahın Kəla-
mının funksiyasıdır. Bu mətnə   nəzər salsaq, qəlbimizlə göylərin 
razılaşmasının bir proses olduğunu görərik. Bu, dərhal baş ver-
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mir. Bu məsəl bizə deyir ki, ürəyimiz Allahın Kəlamını qəbul 
edərkən iman yenicə əkilmiş toxumun sapının və ya zoğunun 
böyüməsinə bənzəyir. Sonra o, bir sapa çevrilir və sonra isə baş 
əmələ gətirir. Baş toxumun və ya meyvənin formalaşdığı yerdir. 
Bitki həyatının bu mərhələsində hələ də yeməli deyil. Bitki hələ 
yetişmiş bəhrəsini verməyib, o hələ böyüyür.

Allahın Kəlamı ilə də eyni şey baş verir. İmanın da böyümə 
prosesində heç bir nəzərəçarpan dəyişikliyi yoxdur. Hələ razı-
laşma yoxdur, amma əmin olun ki, bitki böyüyür, inam yara-
nır və razılaşma baş verir. İsa izah edir ki, başdakı toxum tam 
yetişəndə   və ya   məhsul əmələ gələndə razılıq və sonra da iman 
baş verir.

Toxumu torpağa əkdiyiniz zaman cücərmə prosesi ilə bitki 
böyüməyə başlayır, lakin hələ meyvəsi yoxdur. Bitki lazım olan 
mühitdə qaldığı müddətdə böyüməkdə davam edir. Yetişdikcə 
meyvə gətirir. 

Tutaq ki, siz qarğıdalı yetişdirirsiniz. Qarğıdalı bitkisi qar-
ğıdalı sünbülünü çıxarır, lakin bu zaman o hələ yeməli olmur. 
Ancaq bir mövsümdən sonra sünbüldəki qarğıdalı yetişir. Bu anı 
tutmalısınız! Hazırda sünbüldəki qarğıdalı dənəsi torpağa səpilən 
qarğıdalı dənəsinə bənzəyir, burada razılıq baş verir.

Bitkinin başındakı toxum yetişərkən, DƏQİQLİKLƏ, 
səpilən toxuma bənzəyir.

Qarğıdalı bitkisi əkin və yetişmiş toxum əkdiyiniz toxumla 
uyğun olacaq. Onlar eynidirlər. Görünüşləri və dadı o qədər 
oxşardır ki, onları ayırd edə bilmirsən.

Beləliklə, icazə verin, İsanın dediklərinə istinad edim. Biz 
Allahın Kəlamını eşidəndə (Romalılara 10:17) onu ruhumuza, 
ürəyimizə səpmiş oluruq. O Sözü ürəyimizdə saxlasaq, o böyüyə-
cək və böyüdükcə qəlbimiz göylərin dediklərinə inanacaq. Göy-
lər və yer üzü razılığa gəlir və indi göylər iman edən şəxs vasitə-
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silə yer üzündəki qanuni səlahiyyəti əldə edib. Düşüncələrimiz 
və imanımız tam əminliklə göylərin dedikləri ilə uyğun gəlir. Bu, 
ağlasığmaz bir şeydir. Bu, bir daşın atdığımız zaman yerə düşə-
cəyinə inandığımıza bənzəyir. Göylər Kəlamı göylərdən yer 
padşahlığına səpir və orada razılıq və Allahın iradəsi baş verir. 
Əgər göylər şəfa aldığınızı deyirsə, o zaman Söz ürəyinizdə bəhrə 
verdiyi zaman   siz yalnız göylərin dediklərini görəcəksiniz. Artıq 
qorxu yoxdur. Gözlərinizi bağlayıb özünüzü şəfa almış kimi görə-
cəksiniz! Buna görə İbranilərə 11:1-də deyilir: 

“İman ümid edilənlərə etibar etmək, görünməyən şeylərə 
əmin olmaqdır” 

Ola bilsin ki, siz bunu hələ gözlərinizlə deyil, yalnız ruhu-
nuzla görürsünüz və bu onu əlinizdə tutduğunuz qədər realdır. 
Bu razılaşma iman adlanır və bu iman o mənzərəni yer üzündəki 
padşahlığa, yəni sizin həyatınıza gətirəcək!

Lakin Mark 4-cü fəsil burada bitmir. Ürəklərimizin göylərlə 
razılaşdığını və imanın olduğunu bizə deyəndən sonra o, bəhrəni 
yığacağımız barədə göstəriş verir. 

“Məhsul yetişəndə əkinçi dərhal oraq vurur, çünki biçin 
vaxtı gəlmişdir” 

—Mark 4:29.

Diqqət edin ki, ürək göylərlə razılığa gəlsə də, iman olsa da, 
hələ heç nə baş vermir. Niyə? Uzun müddətdir dediyim kimi, yer 
üzündəki padşahlıqda qanuni səlahiyyətə maliksiniz.

Luka 8-də qanaxması olan qadınla bağlı müzakirəmizi 
xatırlayırsınızmı? Yadınızdadır, İsa deyir: “Qızım, imanın səni 
sağaltdı”. Mən sizə dedim ki, İsa “qızım” sözünü işlədəndə göy-
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lər qarşısında qanuni mövqe tutmuşdu. O, İbrahimin qızı idi. 
Onun qanuni hüquqları var idi. Mən bunu elektrik stansiyası-
nın xətlərinin evinizə qoşulması ilə müqayisə etdim. Elektrik 
xətti var, lakin siz işıqları yandırmalısınız. Eyni şəkildə, iman 
yaranandan sonra güc mövcuddur, lakin siz açarı qoşana qədər 
heç nə baş vermir.

SİZ burada yer üzündəki padşahlığa Allahın Padşahlığının 
gücünü axıtmalısınız, çünki bunu qanuni olaraq yalnız siz edə 
bilərsiniz. Romalılara 10:10 ayəsində qeyd olunduğu kimi, bu 
prinsip məhz sizin xilas olmağınıza bənzəyir. 

“İnsan ürəkdən iman etməklə saleh sayılır və dili ilə iqrar 
etməklə xilas olur” 

—Romalılara 10:10.

İnsan ürəkdən Sözə iman edir və saleh sayılır. Saleh sayılma 
qanunun tətbiq edilməsi mənasını verən hüquqi termindir. 
Beləliklə, kişi və ya qadının ürəyi padşahlıqla razılığa gəldikdə, 
göylərin dediklərinə iman etdikdə göy və yer qarşısında saleh 
sayılırlar. Göylərin onların həyatına və həyatları vasitəsilə axıdıl-
ması və Allahın Padşahlığı adından yer üzündəki padşahlığa təsir 
etməsi artıq qanunidir. Amma qəribədir ki, indi bu, qanuni olsa 
da, iman olsa da, yenə də heç nə baş vermir. “Ancaq, Qari, sən 
dedin ki, əgər iman etsəm, bu, yer üzündə mənə qanuni səlahiy-
yət verəcək”. Düzdür, amma iman edəndən sonra kimsə göylərin 
hakimiyyətinə icazə verməlidir. Gəlin Müqəddəs Yazılarımıza bir 
daha nəzər salaq. 

“İnsan ürəkdən iman etməklə saleh sayılır və dili ilə 
iqrar etməklə xilas olur” 

—Romalılara 10:10.
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İman edib saleh sayıldığınız zaman göylərin yer üzünü fəth 
etməsi qanuni mövqe əldə edir. Ancaq diqqət yetirin, orada deyi-

lir ki, dilinizlə iqrar etməklə 
xilas olursunuz. İki hissəni 
görürsünüzmü? Göylərin bir 
hissəsi Kəlamı ürəyinizə gəti-
rir, burada yer üzündəki pad-
şahlıqda razılıq yaradır. Razı-
lıq verib iman edəndən sonra 
siz bu razılaşmaya uyğun 
hərəkət etməli və göylərin 

dediklərini qəbul etmək üçün göyləri öz vəziyyətiniz üzərində 
hakim etməlisiniz.

Mark 4-də deyilir ki, məhsul yetişəndə əkinçi dərhal oraq 
vurur. O, iman etdikdən sonra Allahın Kəlamına uyğun hərəkət 
edib məhsulu qəbul etməlidir.

İcazə verin, geri qayıdıb bir anlıq Mark 4-də istinad edilən 
oraq haqqında danışım. Bilirəm ki, imanlılar cəmiyyətinin əksə-
riyyəti oraqdan düzgün istifadə etməyi öyrənməyib, yəni lazım 
olan məhsulu biçməyi bilmirlər. Rəbb mənə Padşahlığın necə 
işlədiyini öyrətməsəydi, mən də bunu bilməyəcəkdim. Padşah-
lıqdakı bu həyati proses haqqında ilk açıqlamam illər əvvəl Atlan-
tadakı imanlılar cəmiyyətində çıxış etməyə dəvət aldığım zaman 
baş verdi. 

İmanlılar cəmiyyəti o qədər də böyük deyildi, amma mənim 
üçün yaxşı idi. Sadəcə, insanlara Padşahlıq haqqında öyrətməyi 
sevirəm. İmanlılar cəmiyyətinə çatanda orada qapıların bağlı 
olmağı və orada heç kimin olmamağı mənə qəribə gəldi. Xidmə-
tin başlamasına cəmi on dəqiqə qalmışdı. 

Arxamda bir yük maşınının yüksək səsini eşitdim və imanlılar 
cəmiyyətinin arxa küçəsindən köhnə bir yük maşınının içəri gir-

BİR KİŞİNİN VƏ YA QADININ 
ÜRƏYİ GÖYLƏRİN DEDİKLƏRİNƏ 
TAM ƏMİNLİKLƏ İNANMASA, 
GÖYLƏRİN YER ÜZÜNDƏ HEÇ 
BİR SƏLAHİYYƏTİ OLMAYACAQ, 
BUNA İMAN DEYİLİR.
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diyini gördüm. Mən bu barədə heç nə düşünmədim. Axı Atlanta 
şəhərinin mərkəzində idim. 

Gözlədiyim zaman binanın arxasından bir kişi yaxınlaşaraq 
özünü pastor kimi təqdim etdi. O, köhnə yük maşınının işə düş-
mədiyi səbəbindən gecikdiyinə görə üzr istədi. Dedi ki, mufta 
dağıldığı üçün onu təpədən aşağı itələyərək işə salmalı idi. Bəzən 
heç onu işə salmaq mümkün olmadığını və imanlılar cəmiyyətinə 
8 kilometr yolu piyada getməyə məcbur olduğunu dedi.

Etiraf edim ki, bu söhbət məni bir az təəccübləndirdi. O, daha 
sonra izah etdi ki, onun xidməti ilk növbədə müjdəçilik xidməti-
dir və o, hər ay oradan minlərlə, çox vaxt 10 000-dən çox insana 
yemək gətirir. 

Pastor danışdıqca narahat olurdum. Budur, ayda 10 000 
adamı doyuran Allahın bəndəsinin layiqli maşını da yoxdur. 
Mən bunu həll edə bilərdim. Evdə ona verə biləcəyim 32 000 km 
sürülmüş kifayət qədər təzə maşınım var idi.

Ona planım barəsində danışdım və işçilərimdən birini maşınla 
Atlantaya göndərəcəyimi dedim. Təbii ki, o həyəcanlandı. Mən o 
gecəni ona və onun kiçik cəmiyyətinə Allahın Padşahlığı, bizim 
və Allahın pulla rəftarı haqqında təlim verdim. Bilirdim ki, onlar 
Padşahlığın necə olduğunu insanlara nümayiş etdirməyə başla-
malı idilər.

Evə gedəndə maşının Atlantaya aparılmasını təşkil etdim. 
İşçim maşını götürməyə gələndə bildim ki, göylərdə ruhani bir 
əməliyyat aparıram. O avtomobili Allahın Padşahlığı üçün ver-
diyim zaman inanırdım ki, Allah da mənim ehtiyacıma görə bir 
avtomobil yetirəcək.

Mən avtomobil həvəskarı deyiləm. Bəzi insanlar buna böyük 
həvəs göstərirlər. Buna görə də işçim onu   götürməyə gələndə 
əlimi maşının üzərinə qoyub dedim: “Ata, mən bu maşını Atlan-
tadakı xidmətə həsr edirəm. Onu toxum kimi səpirəm və inanı-
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ram ki, mən də…” İstədiyim avtomobili ağlıma gətirə bilmədim, 
ona görə dedim: “Bu barədə hələ düşünüb Sənə deyəcəyəm!” 

Beləliklə, növbəti bir neçə ay ərzində mən avtomobil 
haqqında çox düşünmürdüm, amma bir gün Drendanın hansı 
avtomobilə sahib olmaq istədiyini soruşdum. O, bir qədər fikir-
ləşdikdən sonra kabriolet istədiyini dedi. Mən ondan hansı növ 
kabriolet istədiyini soruşdum və ağlımıza heç bir model gəlmirdi. 
İstəyirdim ki, o, bəyəndiyi maşını alsın, ona görə də ona dedim ki, 
internetdə axtararaq bəyəndiyi kabrioleti tapıb mənə bildirsin. 
Bu arada yeni maşın almaq planımız barədə heç kimə demədik, 
amma maşın axtarışını davam edirdik.

Bir gün biz nahar eləmək üçün restorana gedirdik və birdən 
Drenda qışqırdı: “Budur!”

“Orada nə var?” – soruşdum. 
Budur bəyəndiyim avtomobil. O, dayanacağı göstərdi. Mən 

ərazini gəzdim və BMW 6 seriyalı Ci kabrioletinin arxasına keç-
dim, bu, şübhəsiz ki, gözəl avtomobil idi. Mən də bahalı maşın ala 
bilərəm. Drendanı zövqünə görə təriflədim.

Bilməlisiniz ki, biz maşınlara çox pul xərcləmirik. Dediyim 
kimi, heç vaxt avtomobil həvəskarı olmamışam. Maliyyə sahə-
sində işlədiyim üçün bilirəm ki, onlar dəyərini tez itirirlər və bir, 
ya iki illik avtomobil almaq daha yaxşıdır. Planım yaxşı vəziy-
yətdə olan maşın tapmaqdan ibarət idi.

Bir həftədən sonra imanlılar cəmiyyətindən bir oğlan mənə 
zəng edib dedi: “Drendanın maşınını tapdım!” O gün gördüyümüz 
BMW haqqında heç kimə demədiyimiz üçün çaşqınlıqda idim.

Mən ondan hansı avtomobilin olduğunu soruşdum, dedi ki, 
BMW 6 seriyalı Ci kabrioletidir. O dedi ki, Rəbb bu maşını ona 
göstərib ki, bu, Drendanın maşınıdır.

“Bu maşın diqqətimi çəkir”, – dedim. Maşın 1 ilin və əla vəziy-
yətdə idi. Onu nağd pulla aldım. Drenda istədiyi maşını aldı. Bu 
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necə baş verdi? Gəlin bu hekayəni iman etmək və oraq vurmaq 
haqqında öyrəndiklərimizlə müqayisə edək. 

Maşını verəndə imanım var idi. Ancaq Drenda yüksək səslə 
dedi: “Budur!” O, orağı vurdu və bir neçə gün sonra maşın peyda 
oldu.

Onun uca səslə dediyini eşitsəm də, heç vaxt onun bəyanatını 
Markın 4-cü fəsli və oraqla əlaqələndirməmişdim. Ancaq bu növ-
bəti hekayə bunu aydınlaşdırdı. 

Dəfələrlə qeyd etmişəm ki, 60 hektar torpağım var. Təxminən 
10 hektar ərazisi bataqlıqdır. Payızda ov etməyi sevirəm, amma 
orta məktəbdə ördək ovlamağıma baxmayaraq, Ohayoda heç 
vaxt ördək ovlamamışdım. Ancaq bir il bataqlıq su ilə dolu idi və 
ördəklər böyük sürülərlə oraya axışırdılar. Gündə yüzlərlə ördək 
oraya gecələməyə gəlirdi. Beləliklə, bir gecə ov tüfəngimi götü-
rüb çölə çıxdım və axşam yeməyi üçün bir neçə ördək vurdum. 
Həmin payızda oğlanlarımla ördək ovlamaqdan həzz aldıq. 

Diqqətimi çəkən bir şey çox vaxt ördəklərin tüfəngdən 
maksimum məsafədə olması idi. Ördəkləri ovlayarkən, qanuni 
olaraq, ənənəvi qurğuşun atəşindən deyil, yalnız polad tüfəng-
dən istifadə etməyə icazə verilir. Qurğuşun atışı daha ağırdır və 
enerjisini polad tüfəngdən daha çox saxlayır, buna görə də ördək 
ovu edərkən uzun məsafədən atışlarda problem yaranır. Amma 
həmin payız bir neçə ördək ovçusu ilə söhbət edərkən onlar 
mənə ördək ovlamaq üçün nəzərdə tutulmuş bu yeni silahlar 
haqqında danışdılar. Onlar daha ağır tüfənglərdən ata bilirdilər 
və həm də kamuflyaj geyinmişdilər. Mən də beləsini almaq istə-
yirdim, amma dekabr idi və ördək mövsümü bitirdi, ona görə də 
bu barədə çox düşünmədim. 

Yanvarın əvvəlində nəyəsə görə Kabela adlanan yerli idman 
malları mağazamıza getdim və o ördək silahları yadıma düşdü. 
Ona baxmaq istəyirdim. Beləliklə, çölə çıxarkən silah piştaxtası-
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nın yanından keçdim və su quşlarının ovuna həsr olunmuş yeni 
silahlar bölməsini gördüm. Yadımdadır, heç düşünmədən barma-
ğımı ən yaxşısına tərəf uzatdım və ucadan dedim. “Rəbb, məndə 
də bundan olacaq”. Ördək mövsümü payızda açılırdı, buna görə 
də mövsüm yaxınlaşana qədər silah almağı düşünmüşdüm.

İki həftə sonra məni işgüzar konfransda çıxış etməyə dəvət 
etdilər. Bitirən kimi CEO təşəkkür etmək üçün yaxınlaşıb mənə 
hədiyyə vermək istədiyini dedi. Təəccüblüdür ki, o, iki həftə əvvəl 
Kabelada seçdiyim silahı, dəqiqliklə həmin modeli mənə uzatdı. 
Əlbəttə, belə səxavətli hədiyyə məni təəccübləndirdi, amma 
bunun təsadüf olmadığını da bilirdim. Kabelada dediklərimi 
xatırladım və nə etdiyimi başa düşdüm. Mən oraq vurmuşdum! 

Bu fəsildə oxuduqlarınızı başa düşmək Allahdan hər şeyi ala 
bilməyiniz üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir. Allahdan aldığınız 
hər şey eyni prosesdən keçəcək, ona görə də indicə oxuduqları-
nızı başa düşməlisiniz. Lazım gələrsə, bir daha oxuyun! Bu, çox 
vacibdir! 
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8-Cİ FƏSİL

Sİzə çanta lazımdır:  
İkİncİ hİssə

Biz bu uzun yolu keçməli idik, çünki bilirəm ki, Padşahlığın 
nə olduğunu başa düşməyiniz vacibdir. Yenə deyirəm, məsih-
çilərin əksəriyyəti Səmavi Padşahlığın yer üzündəki padşahlıqda 
qanuni fəaliyyətləri və hüquqi mövqeləri haqqında heç bir anla-
yışa malik deyillər. İndi bilirsiniz ki, niyə bu mövzuya bu qədər 
vaxt sərf etməli oldum. Çünki bunu başa düşmədən Lukanın 
Müjdəsində ilk növbədə Padşahlığı axtarmaq və bütün bunlar 
əlavə olaraq veriləcək haqqında deyiləndə nədən bəhs etdiyinə 
dair heç bir fikriniz olmayacaq.

İndi bunu başa düşdüyünüz üçün mətnimizə qayıdaq. 

“«Nə yeyəcəyik?», «Nə içəcəyik?» deyə axtarıb nara-
hat olmayın. Çünki dünyadakı bütpərəstlər bütün bu şeyləri 
axtarırlar. Doğrudan da, Atanız bunlara ehtiyacınız oldu-
ğunu bilir. Lakin siz Allahın Padşahlığını axtarın, onda bun-
lar da sizə əlavə olaraq veriləcək. 
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Qorxma, ey kiçik sürü! Çünki Atanız Padşahlığı sizə 
verməyi münasib gördü. Əmlakınızı satın və sədəqə verin. 
Özünüzə köhnəlməyən kisələr, göylərdə tükənməyən 
xəzinə hazırlayın. Oraya nə oğru gələr, nə də onu güvə 
yeyər. Çünki xəzinəniz haradadırsa, ürəyiniz də orada 
olacaq” 

—Luka 12:29-34.

Bir daha Ata sizin nəyə ehtiyacınız olduğunu artıq bilir və sizə 
lazım olan hər şey Onun tərəfindən təmin edilib və artıq sizindir, 
lakin bütün bunlardan həzz almaq üçün göylərdən qəbul etmə-
yin qanuni prosesini başa düşməlisiniz.

32-ci ayədə Padşahın oğulları və ya qızları olaraq aldığınız 
inanılmaz miras barədə danışır. O deyir: “Atanız Padşahlığı sizə 
verməyi münasib gördü”.

“Elə Ruh Özü bizim ruhumuzla birgə şəhadət edir ki, biz 
Allahın övladlarıyıq. Əgər Onun övladlarıyıqsa, deməli, həm 
də varisləriyik. Əgər Məsihin izzətinə şərik olmaq üçün Onun 
çəkdiyi əzablara şərik oluruqsa, Allahın varisləri və Məsihin 
irs şəriki oluruq”

—Romalılara 8:16-17.

Paul deyir ki, biz Məsihlə birgə varislərik. Övlad kimi Padşah-
lıq mirasınız var.

Dayanın və bir anlıq bu barədə düşünün. Siz artıq qanuni ola-
raq Padşahlığın bütün hüquqlarına sahibsiniz. Yalvarmaq məc-
buriyyətində deyilsiniz. O artıq sizindir.

Ümid edirəm ki, bu bəyanatı mənimsəyəcəksiniz. Buna görə 
də 2 Korinflilərə 1:20-də belə deyilir:
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“Allahın bütün vədləri İsa Məsihdə «bəli»dir. Buna görə 
Allahın izzəti üçün Məsih vasitəsilə «Amin» deyirik” 

—2 Korinflilərə 1:20. 

Məhz buna görə də “Maddi vəziyyətinizdə inqilab: Təminatın 
gücü” adlanan son kitabımda Rəbbin Duasının hüquqi tələb və ya 
müraciət formasında olmasını sizə dedim. “Gündəlik çörəyimizi bizə 
hər gün ver” sual formasında deyilmir. Bu, sual deyil; rəsmi tələbdir.

Necə ki, övladlarım səhər yeməyi üçün mənə yalvarmaq məc-
buriyyətində deyillər (səhər yeməyinin sahibi kimi “Ata, yumur-
tanı mənə ötür” deyirlər), Padşahlıqda da belədir – sizin artıq İsa 
Məsih vasitəsilə qanuni hüququnuz var.

Padşahlığa aid olan şeylərə qanuni giriş əldə etməklə yanaşı, 
siz həm də Padşahlığın vətəndaşısınız.

“Artıq yad və qərib deyilsiniz, siz müqəddəslərlə birgə 
vətəndaş və Allah ailəsinin üzvüsünüz” 

—Efeslilərə 2:19.

Nəhayət, gəlin həmin çanta haqqında danışaq! Yadınızdadır, 
İsa dedi ki, sizə kisə lazımdır? 

“Əmlakınızı satın və sədəqə verin. Özünüzə köhnəl-
məyən kisələr, göylərdə tükənməyən xəzinə hazırlayın. Oraya 
nə oğru gələr, nə də onu güvə yeyər. Çünki xəzinəniz harada-
dırsa, ürəyiniz də orada olacaq” 

—Luka 12:33-34.

Özünüzə köhnəlməyən, göylərdə tükənməyən xəzinə və əli-
nizdən heç kimin ala bilməyəcəyi pul kisələri hazırlayın. Gəlin 
əvvəlcə bir şeyi aydınlaşdıraq: İsa demir ki, sahib olduğunuz hər 
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şeyinizi satın və göylərə gedənə qədər çılpaq qalın. Yadda saxla-
yın ki, 2 Korinflilərə 9-da Paul hərtərəfli səxavətli ola bilməyimiz 
üçün hər baxımdan varlandırılacağımızı deyib. Beləliklə, bilin ki, 
Paul pula və ya əşyaya sahib olmağın günah və səhv olduğunu 
demir. İsa deyir ki, əgər sizin pulunuz və əşyalarınız varsa, onda 
onları satıb tükənməyən və əbədi xəzinəyə çevirməyiniz daha 
yaxşı olardı. 

Biz həyatımız boyunca pulu bütə çevirərək böyümüşük. Pul 
həyatdakı ehtiyacımızı təmin etməyə kömək edir; lakin bildiyi-
miz kimi, pul bir tanrıya çevrilə bilir. Buna görə də Paul Timo-
teyə deyir ki, varlı insanlara ruhani cəhətdən sağlam olmaq üçün 
səxavətli olmaq barədə xəbərdarlıq etsin. Ürəyin pulu bütə çevir-
məyi çox asandır. Səxavətli olmaq tamahkarlığın dərmanıdır. 
Bunu tez-tez təcrübədən keçirdin. 

“Bu dövrdə varlı olanlara buyur ki, təkəbbürlü olmasınlar 
və gəldi-gedər var-dövlətə yox, zövq almağımız üçün bizə hər 
şeyi bol-bol verən Allaha ümid bəsləsinlər. Xeyirxahlıq göstər-
sinlər, yaxşı işlərlə zəngin, əliaçıq olub öz malını başqaları ilə 
bölüşsünlər. Beləliklə, gələcək üçün özlərinə sağlam təməl ola-
caq bir xəzinə toplasınlar. Yəni həqiqi həyatı bərk tutsunlar” 

—1 Timoteyə 6:17-19.

Diqqət yetirin ki, Paul Timoteyə varlı olanlara xeyirxah və əli-
açıq olmağı tövsiyə etməsini deyil, əmr etməsini deyir. Unutma-
yın, pul lazımdır, amma pul həyat deyil.

Beləliklə, sizin xəzinə haradadır?

Vermək ürəyinizi təkcə Allaha və insanlara qarşı yumşaltmır, 
həm də ürəyinizdə pula olan sevgini azaldır. Ürək qarşısına qoyu-
lan hər şeyə sitayiş etməyə meyillidir, ona görə də ürəklərimizi 
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qorumalıyıq. Ürəklərimizi mənbəmiz olan Allaha yönəltməliyik. 
Vermək bizi ürəyimizi sıxan hərisliyə qarşı çıxardır.

Bəs nə üçün, ümumiyyətlə, verməliyik? Nə üçün ianəmiz 
olmadan Allah bizə maddi cəhətdən kömək edə bilməz? Bu, yaxşı 
sualdır və bunun cavabını Lukanın Müjdəsinin 4-cü fəslində tapı-
rıq. 

“Sonra iblis İsanı yuxarıya çıxardı və bir anda dünyanın 
bütün padşahlıqlarını Ona göstərdi. İblis İsaya dedi: «Mən 
bütün bunların üzərindəki səlahiyyəti və şan-şöhrəti Sənə 
verəcəyəm. Çünki bunlar mənə verilib və mən kimə istəsəm, 
ona verə bilərəm. Bax əgər Sən mənə səcdə etsən, bunların 
hamısı sənin olacaq». 

İsa ona belə cavab verdi: «Allahın Rəbbə səcdə et və yal-
nız Ona ibadət et» deyə yazılmışdır” 

—Luka 4:5-8. 

Bu hadisə şeytan səhrada İsanı sınağa çəkərkən baş verir. Şey-
tan İsaya deyir ki, dünyanın bütün səlahiyyəti və şan-şöhrəti ona 
verilib. Bu, doğrudur. Adəm bu mövqeyə sahib idi, lakin o, Alla-
hın Padşahlığına xəyanət edəndə bu səlahiyyəti şeytana ötürdü.

Bir xalqın şan-şöhrəti onun sərvətidir və xalqların sərvətinə 
hakim olmaq qabiliyyəti indi şeytanın əlindədir. Çaşmayın, mət-
ndə şeytanın yer üzünün şan-şöhrəti üzərində səlahiyyət əldə 
etdiyi deyilmir. Yer üzü və onda olan hər şey Allaha məxsusdur. 
Lakin mətndə deyilir ki, şeytanın xalqların sərvətləri üzərində 
qanuni iddiası var.

Bir pula baxsanız, pul vahidi onun üzərində tam səlahiyyəti 
olan bir xalq tərəfindən çap olunur. Adəmin etdiyi günaha görə 
Allah qanuni olaraq hansısa millətin pul vahidinə müdaxilə edə 
bilməz. Bununla belə, əgər Allah yer üzündə Ona inanan və Onun 
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səlahiyyətinə toxum olaraq pul səpmək istəyən birini tapa bilsə, 
O, qanunla bu vəziyyətə müdaxilə edir. 

Yenə deyirəm, Allahın pulu yoxdur, bəs, Onun bizim maliy-
yəmizə müdaxilə edə biləcəyini deyəndə nəyi nəzərdə tuturam? 
Baxmayaraq ki, Allah pulu, sadəcə, möcüzə kimi əmələ gətirə 
bilməz (bu, şeytanın qanuni iddiasına görə qeyri-qanuni olardı), 
lakin o, sərvəti əldə etməyinizə kömək edə bilər.

Bu kitabda daha əvvəl bəhs etdiyim hekayələrdə olduğu kimi, 
maliyyə sahəsində xeyir-dua almaq üçün səxavət göstərən adama 
qanuni səlahiyyət verilir. Peterin moizə etmək üçün İsaya biznes 
qayığını borc verməsi Müqəddəs Ruhun suyun dərinliklərində 
olan balıqları göstərməsi üçün qanuni yol açdı. 

Allaha verməyimiz Padşah-
lıqda çox vacib qanun sayılan qar-
şılıqlı əlaqəyə yol açdı. Biz əkdiyi-
mizi biçəcəyik.

Beləliklə, uzun sözün qısası, 
biz Padşahlığa və Allahın işinə 
ianə verməklə özümüzə kisələr 

hazırlayırıq. Verməyimiz bizə göylərin sərvətlərini əlçatan edir, 
buna görə də Paul “verməyi” kisə adlandırır. Bu, həyatımızda 
olan hər şeyi dəyişir. Biz artıq öz düşüncəmizlə məhdudlaşmırıq. 
Tanrım Özü indi bizə uğur qazanmağa kömək edir. 

“Hərtərəfli səxavətli olmanız üçün hər baxımdan varlan-
dırılacaqsınız. Səxavətiniz bizim vasitəmizlə Allaha şükür 
etməyə səbəb olacaq” 

—2 Korinflilərə 9:11.

Diqqət yetirin ki, Müqəddəs Kitab varlandırılacağınızı deyir, 
öz gücünüz və müdrikliyinizlə zəngin olmaq üçün səy göstərmə-

ALLAHA VERMƏYİMİZ 
PADŞAHLIQDA ÇOX VACİB 
QANUN SAYILAN QARŞILIQLI 
ƏLAQƏYƏ YOL AÇDI. BİZ 
ƏKDİYİMİZİ BİÇƏCƏYİK.
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yinizi demir. Xeyr, sizin yeni şərikiniz var: Müqəddəs Ruh və O 
sizdən çox bilir.

Doqquz il streslə dolu vaxtımızı xatırlayıram. Pul, yoxsa 
pulun çatışmaması ürəyimi sıxmışdı. Məsihçi olsam da, Allaha 
imanım o qədər inkişaf etməmişdi ki, ürəyim yer üzünün lənətli 
sistemindən azad olunsun. Düzgün olmayan xəzinəyə güvənir-
dim! Özümə güvənirdim və bu, əlbəttə ki, pis seçim idi. 

Allah Onun lütfünə və qabiliyyətinə nail olmaq üçün özümə 
çanta hazırlamağı öyrətdi. Baxmayaraq ki, məni tanıyan kəslər 
Allahın bunu necə etdiyini bilsə də, bu hekayəni yenidən burada 
nəql etmək istəyirəm. Bilirsiniz, Allah olduqca dəqiqdir; O, hər 
birimizlə necə davranmağın yolunu bilir.

Mən maral ovlamağı sevirəm, amma illərdir ki, ovdan əliboş 
qayıdırdım. Hər gün çölə çıxıb, soyuqda oturub evə qayıdırdım. 
Bunu, sadəcə, ov etməyi sevdiyim üçün etmirdim; körpələrimi 
yedizdirməli idim və maral ətindən istifadə edə bilərdim. Keç-
mişdə cüzi uğurum olsa da, uzun illər idi ki, maral mövsümündə 
evə ət gətirmirdim.

Bir gün mən qarşıdan gələn maral mövsümü haqqında 
düşünərkən Rəbbin səsini eşitdim. O dedi: “Niyə icazə vermirsən 
ki, bu il maralı necə əldə etməyi sənə göstərim?”

Bu məni çaşdırdı. “Maralı necə ovlamağı mənə göstərmək?” Bu 
nə deməkdir? Bu sözlər barəsində dua edərək, maralı əldə etmək 
üçün maliyyə toxumu əkmək mənə nəticə verdi. Maral üçün 
toxum əkdiyim zaman Rəbb mənə Mark 11:24-ə əsasən, əldə 
etməmişdən əvvəl, artıq aldığıma iman etməyimi dedi.

“Buna görə sizə deyirəm: dua edib hər nə diləsəniz, ina-
nın ki, artıq almısınız və istədiyiniz sizin üçün ediləcək” 

—Mark 11:24.
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Baxmayaraq ki, bir məsihçi kimi, həmişə imanlılar cəmiyyə-
tinə ianə verirdim və dəstəkləyirdim, müəyyən niyyətlə və dua 
edərkən qəbul etdiyimə inanaraq toxum əkmək mənim üçün 
yeni idi.

Mən çek götürüb qeydlər bölməsinə “1987-ci ildə ovlaya-
cağım maral üçün” yazdım. Əllərimi onun üzərinə qoydum və 
poçtla etibar etdiyim xidmətə göndərərək maralımı qəbul etdi-
yimi bəyan etdim.

O zamanlar Oklahoma ştatının Tulsa şəhərində yaşayırdım və 
ov etmək üçün yerim yox idi, amma imanlılar cəmiyyətindən olan 
bir dostum məni Minnətdarlıq gününə nənəsinin evinə dəvət etdi 
və fermanın ətrafında bir neçə maralın olduğunu dedi. Beləliklə, 
ailəmlə birlikdə gözəl yemək və ünsiyyət günündən həzz almaq və 
marallarımı tutmaq üçün həmin səhər yola düşdük. 

Dostum məni hara yönəldəciyini bilmirdi, amma orada meşə 
ilə əhatə olunmuş bir otlaq var idi və o, mənə otlağa çıxıb orada 
olan böyük bir ağacın yanında oturmağı təklif etdi.

İndi mən bu mənzərəni sizə təqdim etmək istəyirəm. Mən 
ortasında böyük bir ağac olan biçilmiş otlaqda oturmuşdum. 
Mən, sadəcə, açıq sahədə, ağacın yanında oturmuşdum. İşıqlaş-
dıqca fikirləşdim ki, açıq yerdə oturmaq düzgün deyil, bunun üçün 
daha yaxşı yer tapmalıyam.

Ayağa qalxıb meşəyə doğru addımlamaq istəyərkən ağacın o 
biri tərəfində arxamda nə baş verdiyindən xəbərim yox idi. Xəbə-
rim olmadan, arxamda çöllükdə bir maral qaçırdı. Bizim ara-
mızda ağac var idi, ona görə də nə maral məni görürdü, nə də mən 
maralı. O, ağaca tərəf qaçdı, qoxumu hiss elədi və nə baş verdiyini 
anlamağa çalışaraq qəfil dayandı.

Maral dayanıb ağacın ətrafına baxanda biz göz təması qur-
duq. Maral cəmi beş metr aralıda idi! O, vaxt itirmədən güclü bir 
fınxırtı ilə sürətlə qaçmağa başladı.
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İndi etiraf etməliyəm ki, yaxşı atıcı deyiləm. Birbaşa mən-
dən uzaqda sürətlə qaçan bir ağ quyruğu hədəfə ala bilmədim. 
İkincisi, 30-06 hesabı ilə təsadüfi bir zərbə vurmaq elə də asan 
deyildi. Amma tətiyi çəkəndə maral yıxıldı və yerindən tərpən-
mədi. Mən şok oldum! Tüfəngin səsinə dostum çölə çıxıb mara-
lın yıxıldığını gördü və məni təbrik etdi. Rəbbin mənə dediklə-
rini dostuma danışmamışdım, amma ona baxıb dedim: “Məncə, 
bu maral mənim ov qabiliyyətimə görə deyil”. 

Çeki poçtla göndərdiyim gün yazdığım kağız parçasını ov 
paltarımdan çıxartdım. Orada, sadəcə, yazılmışdı: “İsanın adı ilə 
1987-ci il maralımı əldə etməyimə inanıram”. Orada dua etdiyim 
tarixi və vaxtı da yazmışdım. Kağızı dostuma göstərdim və sonra 
Rəbbin mənə nə əmr etdiyini danışdım.

Bu hadisə diqqətimi çəkdi. Şübhəsiz ki, bu maralı əldə etmək 
Tanrının işi idi. Təbii ki, belə bir şey görəndə beyniniz bunun, 
sadəcə, bir təsadüf olduğunu düşünməyə çalışır. Ancaq son 34 il 
ərzində mən marallarımı məhz bu üsulla, meşədə bir saatdan az 
vaxt keçirərək ovlayırdım.

Allah həmin gün Gennesaret gölündə Peter, Yaqub və Yəh-
yanı əldə etmək üçün eyni üsuldan istifadə etmişdi. Müqəddəs 
Kitabda deyilir ki, onlar gördüklərindən heyrətləndilər. 

“Özü də, yanındakılar da tutduqları balıqların çoxlu-
ğuna görə heyrətə düşmüşdülər. Şimonla ortaq olan Yaqub 
və Yəhya adlı Zavday oğulları da eyni hisslər keçirirdi. 
Amma 

İsa Şimona belə dedi: «Qorxma, bundan belə, balıq əvə-
zinə adam tutacaqsan». Onlar qayıqları göl kənarına çıxa-
rıb hər şeyi atdılar və İsanın ardınca getdilər” 

—Luka 5:9-11.
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Onlar o qədər heyrətlənmişdilər ki, hər şeyi qoyub İsanın 
ardınca getdilər. Onlar daha rahat iş görməyin yolunu tapdılar.

Allah mənə Padşahlığı və mənə lazım olan çantanı (göylər-
dəki xəzinəmə giriş qapısı) əldə edəcəyimi göstərdikcə ürəyimdə 
daha böyük səmavi sərvətlərə əminliyim artdı.

Allah mənə lazım olan hər şey üçün toxum əkə biləcəyimi 
öyrətdi və O mənə ya pul əldə etmək, ya da onu yığmaq planı 
verirdi.

Padşahlıq nəticəsində gördüyüm bütün heyrətamiz şeyləri 
bölüşmək üçün burada yerim çatmaz, amma deyə bilərəm ki, 
Drenda ilə mən maliyyə baxımından olduqca inanılmaz şeylərin 
baş verdiyini görmüşük. Tamamilə müflis vəziyyətindən maliyyə 
cəhətdən azadlığa, xidmətə milyonlarla dəstək olmaq vəziyyətinə 
keçid heyrətamiz bir şeydir.

Padşahlıq haqqında öyrənməyə başlayanda müəyyən bir 
məhsul üçün imanla əkmək Allahın mənə öyrətdiyi ilk şeylərdən 
biri idi. Bu kitabda hər şeyi danışmağa çatdırmasam da, digər 
kitablarımda Padşahlığın və əkdiyiniz toxumunuzun nə qədər 
spesifik olması haqqında hekayələri tapa bilərsiniz. Yazdığım 
“Maddi vəziyyətinizdə inqilab: Təminatın gücü” kitabı imanınızı 
təzahür etdirməyin və toxumunuzu necə səpməyinizin addımları 
haqqında danışır. Mən sizə bu kitabın bir nüsxəsini əldə edib bu 
mövzu haqqında daha çox öyrənməyi tövsiyə edirəm.

Bu kitab Allahın mənə səxavət və vermək barəsində öyrətdiyi 
bəzi əsas Padşahlıq prinsiplərini əhatə edir. Ümid edirəm ki, bu 
kitablar sizi ruhlandıracaq və daha çox öyrənmək və Allahın sizə 
təyin etdiyi hər şeyi əldə etməyiniz üçün sizə ilham verəcək.



163

9-CU FƏSİL 

Ölçü qanunu

Bir neçə ay əvvəl Drenda ilə mən başqa bir xidmətə 15.000 
dollar toxum səpdik. Mən imanımı azad etməyə hazırlaşarkən 
Müqəddəs Ruh mənə 2 Korinflilərə 9:10-11 ayələrini xatırlatdı 
və bundan sonra bir neçə gün o Müqəddəs Yazını beynimdən 
çıxara bilmirdim. 

“Əkinçiyə toxum və yemək üçün çörək ehtiyatı verən 
Allah sizin də əkin ehtiyatınızı çoxaldacaq və salehliyinizin 
bəhrəsini artıracaq. Hərtərəfli səxavətli olmanız üçün hər 
baxımdan varlandırılacaqsınız. Səxavətiniz bizim vasitə-
mizlə Allaha şükür etməyə səbəb olacaq” 

—2 Kororinflilərə 9:10-11.

Mən Allahın əkinçiyə toxum və yemək üçün çörək ehtiyatı 
verdiyini deyən hissə üzərində düşünürdüm və “yemək üçün 
çörək” diqqətimi cəlb elədi. Başa düşdüm ki, insan vermək 
istəyəndə onu qorxu bürüyür, çünki o ifadəni başa düşmürlər. 
İnsanların çoxu düşünür ki, verəndə nədənsə imtina edirlər və 
bu onlara baha başa gələcək. Amma Allah mənə xatırladırdı ki, 
O, təkcə əkmək üçün toxumu deyil, həm də yemək üçün çörəyi 
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və ya insanın ehtiyacını da təmin edir. Əlbəttə ki, mən bunu 
artıq bilirdim, amma hiss edirdim ki, O bunu insanlara çatdır-
mağımı istəyir. O bizə hər ikisini verir və verməkdən qorxmaq 
lazım deyil. 

Həmin gecə, 15 000 dollar səpdikdən bir neçə həftə sonra, 
işıqları söndürüb yatmağa hazırlaşarkən birdən səhmlərimi yox-
lamaq fikrinə düşdüm. Hesabımı açanda gördüm ki, onlar bir 
qədər yuxarı qalxıblar.

Telefonumu yerə qoymaq istəyəndə diqqətimi mənə aid 
olmayan bir səhm cəlb elədi. Mən bu səhmi əvvəllər görmüş-
düm və onu almaq istəyirdim. Onun keçmişdəki göstəricilərinə 
baxanda görmüşdüm ki, o, son 12 ayda sabit olub, ona görə də 
yan keçmişdim.

 Amma nədənsə bu gecə mənə elə gəldi ki, bu səhm mənim 
gözümə sıçradı. Qəribədir ki, onun bir hissəsini almalı olduğumu 
hiss etdim, bu da mənim üçün gözlənilməz bir şey idi. Beləliklə, 
mən bu səhmlərin 1500 dollarını aldım. 

Drenda ilə bir az danışdıq və mən ona səhmlərin alışı 
haqqında danışdım. Bunu açıb ona göstərdim. Bu zaman şoka 
düşdüm. Cəmi bir saat ərzində onlar 100 faizdən yuxarı qalx-
mışdı! Biz oyaq qaldıq və rəqəmlərin yavaş-yavaş artdığını seyr 
edirdik.

Sonrakı üç saat ərzində səhm 17 000 dollardan yuxarı dəyərə 
yüksəldi və burada bitdi. Mən Drendaya dedim: “Bu bizim 
15 000 dollarımızdır!”

Mən tez bir zamanda səhmimi satdım və artımı ələ keçirt-
dim. Ertəsi gün onun dəyəri aşağı düşmüşdü və növbəti aylarda 
bir daha həmin artım səviyyəsi baş verməmişdi. Bu, indiyə qədər 
gördüyüm ən qəribə şey idi. Mən bilirəm ki, o səhmləri mənim 
üçün işıqlandıran Müqəddəs Ruh idi və Drendaya bizim toxu-
mumuzun əvəzini qaytaran Allahın olduğunu dedim. Allah 
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əkənə toxum verir, yeməyə çörək verir! Onun bunu necə etdiyi 
mənə maraqlı deyil, lakin bilirəm ki, O bunu həmişə edir! 

Maraqlı idi, həmin səhmləri satdıqdan və pulu hesabıma 
qaytardıqdan sonra düşündüm ki, bunun belə qalxacağını bilsəy-
dim, 1500 dollardan çox pul səpərdim. Geriyə baxanda həmişə əla 
görürəm. Bəli, mən 10 000 dollar qoya bilərdim, ya da ağlımda 
düşünürdüm ki, 100 000 dollar qoysaydım, nə olardı? Nə qədər 
pul qazanacağımı düşünün. Amma mən 100 000 dollar, 10 000 
dollar, 5000 dollar da qoymamışam; Mən 1500 dollar qoydum. 
Mənim mənfəətim məhdudlaşmışdı, çünki cəmi 1500 dollar sər-
mayə qoymuşdum.

Müqəddəs Kitab bizə Luka 6:38-də o gecə niyə daha çox pul 
qazanmadığımı izah edir. 

“Verin, sizə də veriləcək: silkələnib basa-basa dolan bol 
bir ölçü ilə sizə qucaq-qucaq veriləcək. Çünki hansı ölçü ilə 
ölçsəniz, sizin üçün də eyni ölçü ilə ölçüləcək” 

—Luka 6:38.

Baxın, mən ölçü təyin etdim və o mənə öz ölçümlə ölçüldü – 
o gecə əldə etdiyim mənfəət sərmayə qoyduğum şeyə uyğun idi. 
İsa deyir ki, bu prinsip sizin də ianənizə aiddir.

Müqəddəs Kitabda bir hekayə var ki, biz oradan ölçü qanunu 
haqqında çox şeylər öyrənə bilərik. 

“Peyğəmbərlərdən olan bir adamın arvadı Elişaya fəryad 
edərək dedi: «Sənin qulun ərim öldü! Bilirsən ki, o qulun 
Rəbdən qorxurdu. İndi isə bir borc sahibi iki oğlumu özünə 
qul etmək üçün gəlmişdi». 

Elişa ona dedi: «Sənin üçün nə edim? Mənə söylə görüm, 
evində nəyin var?» 
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Qadın dedi: «Bir qab yağdan başqa bu kənizinin evində 
heç nə yoxdur». 

Elişa dedi: «Get bayırda bütün qonşularından özün 
üçün boş qablar istə, qoy çox olsun. Sonra içəri gir, özünün və 
oğullarının dalınca qapını bağla, öz yağını bütün bu qablara 
tök və onları doldurub bir tərəfə qoy». 

Qadın onu tərk edib qapını özünün və oğullarının 
dalınca bağladı. Oğulları qabları onun yanına gətirdilər, o 
da doldurdu. Qablar dolanda o, oğullarından birinə dedi: 
«Mənə bir qab da gətir». 

Oğlu ona dedi: «Daha qab qalmadı». Onda yağ kəsildi. 
Qadın gəlib bunları Allah adamına danışdı, o da dedi: 

«Get yağı satıb borcunu ödə. Qalanı ilə də oğullarınla birgə 
dolanarsan»” 

—2 Padşahlar 4:1-7.

Bu, Padşahlıq vəhyinə malik olan möhtəşəm bir hekayədir.
Bu qadın kömək üçün peyğəmbərin yanına gedir. Onun 

borcu var idi və oğullarını itirmək üzrə idi. Amma maraqlısı odur 
ki, peyğəmbər öz xəzinəsindən pul çıxartmadı. Əvəzində vəziy-
yətə görə ona çox qəribə sual verdi: “Evində nəyin var?”

Düşünürəm ki, sual qadını təəccübləndirdi, çünki onun 
cavabından təəccübü bilinirdi. “Evimdə heç nə yoxdur!” dedi. 
Vurğu üçün “ümumiyyətlə” əlavə edir. Ancaq o, nələri oldu-
ğunu qeyd edir. Onun az miqdarda zeytun yağı var. Peyğəm-
bərə lazım olan tək şey bu idi. Onun göstərişlərinə diqqət 
edin. 

“Elişa dedi: «Get bayırda bütün qonşularından özün 
üçün boş qablar istə, qoy çox olsun»”.
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Bir neçəsini istəmə. Neçəsi nəzərdə tutulmuşdu? Düşünürəm 
ki, onun gətirməli olduğu bankaların sayı aydın idi, çünki bunu 
yalnız o müəyyən edə bilərdi. Görünür, kifayət qədər banka top-
lamadığını başa düşəcək!

“Qadın onu tərk edib qapını özünün və oğullarının 
dalınca bağladı. Oğulları qabları onun yanına gətirdilər, o 
da doldurdu. Qablar dolanda o, oğullarından birinə dedi: 
«Mənə bir qab da gətir». 

Oğlu ona dedi: «Daha qab qalmadı». Onda yağ kəsildi”.

Yağın nə vaxt kəsilməsinə diqqət yetirin – qablar bitdikdə. 
Bütün qablar dolandan sonra oğluna deyir ki, bir dənə də qab 
gətirsin, o, qabın qalmadığını deyir. Əminəm ki, daha çox qabın 
olmasını istərdi, lakin bu qədər qab yığmışdı. Onun artımı Allah 
tərəfindən deyil, öz düşüncəsi ilə məhdudlaşmışdı.

Əgər o nə baş verəcəyini bilsəydi, əminəm ki, o şəhərin bütün 
qapılarını döyüb daha çox qab əldə edərdi, hətta başqa şəhərlərə 
də gedib qab yığardı.

Buna baxmayaraq hekayənin yaxşı nəticəsi oldu: onun 
borcları ödənildi və ailə yağı satdıqdan sonra yerdə qalanlar ilə 
dolandı. 

Başqa nə baş verə bilərdi? O, tanıdığı kəslərin borcunu ödəyə 
bilərdi, yeni şəhər meydanı tikdirib, çoxlu adamlara kömək edə 
bilərdi.

Bəs niyə o, yalnız o qədər qab yığdı? İnanıram ki, cavab onun 
sağ qalmaq düşüncəsi idi. O, diqqətini borcunun məbləğinə və 
oğullarını böyütməsinə lazım olan ehtiyaca yönəltdi. Ehtiyacdan 
çıxmaq əvəzinə, o, yalnız onu aradan qaldırmağa diqqət yetirdi. 
İnanıram ki, o, min dənə qab yığsaydı, hamısı dolardı. Ölçünü 
özü təyin etdi!
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Allah hamımıza belə fürsət verir. Ölçünü özümüz təyin etmə-
liyik.

İcazə verin, bu fəsil üçün əsas Müqəddəs Yazıdan olan bəndi 
nəzərdən keçirərək bunu izah edim. 

“Verin, sizə də veriləcək: silkələnib basa-basa dolan bol 
bir ölçü ilə sizə qucaq-qucaq veriləcək. Çünki hansı ölçü ilə 
ölçsəniz, sizin üçün də eyni ölçü ilə ölçüləcək” 

—Luka 6:38.

Biz hamımız bu Müqəddəs Yazının birinci hissəsini sitat 
gətirməyi sevirik: versək, bolluqla biçəcəyik. Ancaq çox vaxt 
biz son hissəyə fikir vermirik ki, bizə istifadə etdiyimiz ölçü ilə 
ölçüləcək.

Niyə bu prinsip bizim üçün bu qədər vacibdir? Yaxşı, bir 
misal gətirim.

Tutaq ki, siz yeni işə başlayan fermersiniz və mən sizdən 176 
ton buğda almaq istədiyimi deyirəm. Biz qiymətdə razılaşırıq və 
siz 10 hektar sahənizdə buğda əkməyə başlayırsınız.

Məncə, nə olacağını bilirsiniz. Müqaviləmizi yerinə yetir-
mək üçün lazım olan qədər məhsul yığmayacaqsınız. Niyə? 
Çünki 176 ton buğda yığmaq üçün neçə hektar lazım olduğunu 
bilmirsiniz. 

NƏ QƏDƏR MƏSİHÇİ CƏMİ İKİ POMİDOR 
ƏKMƏKLƏ MƏHSULUNU BAZARA ÇIXARMAĞI 
PLANLAŞDIRIB?

Fermerin nümunəsində ölçü onun əkdiyi hektar sayıdır, qadı-
nın vəziyyətində yığdığı bankaların sayı, İsanın nümunəsində isə 
bu, əkdiyimizin qədəridir.
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Beləliklə, gözlədiyimiz məhsul təyin etdiyimiz ölçü ilə uyğun 
gəlmədikdə o zaman biz məyus oluruq və ola bilsin ki, bu uğur-
suzluğumuzda hətta Allahı günahlandırırıq.

Beləliklə, burada böyük sual yaranır: Əgər fermerə 176 ton 
buğda lazımdırsa və neçə hektar ərazini əkməli olduğunu bil-
mirsə, o nə etməlidir?

Bunu bilən bir fermerdən soruşun!

İndi gəlin bu prinsipi hər zaman qarşılaşdığımız real həyat 
vəziyyətinə tətbiq edək.

Bir ailə 300 000 dollarlıq ipotekanı ödəmək istəyir və 
ər-arvad kimi razılığa gələrək toxum əkib və imanlarını büruzə 
vermək istəyirlər. Onlar nə qədər toxum əkməlidirlər? Hər 
zaman bu sual mənə verilir. 300 000 dollarlıq məhsul əldə 
etmək üçün nə qədər toxum əkməlidirlər? Onların fikirlə-
rində heç nə yoxdur. Onlar bunu bilən Müqəddəs Ruhdan 
soruşmalıdırlar. 

Biz hamımız Onun bu suala cavabı dəfələrlə pıçıldadığını eşit-
mişik. Adətən, yaxşı təlimimiz olmadan o kiçik səsi rədd edirik. 
Məsələn, müəyyən bir şey üçün toxum əkmək istəyirsiniz, hiss 
edirsiniz ki, 1000 dollar səpməlisiniz. Dərhal ağlınıza fikir gəlir: 
“Xeyr, mən bunu edə bilmərəm” və ya bundan daha pisi, “Şeytan, 
çəkil məndən”.

Bir şeyə əmin olun ki, şeytan heç vaxt sizə Padşahlıq üçün 
daha çox toxum əkməyinizi deməyəcək. O, Padşahlığın bu qanu-
nundan tam xəbərdardır. Beləliklə, bu halda, ölçü təyin etmə 
prinsipinə etibar etmədiyiniz üçün, fikirlərinizlə mübarizə edərək 
təslim olursunuz və sadəcə, 100 dollarınızı verirsiniz və təbii ki, 
buğda nümunəsindəki kimi, siz də lazım olan məhsulunuzu əldə 
etməyəcəksiniz.

Luka 21:1-4-ə baxın:
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“İsa başını qaldırıb baxdı və məbədin ianə qutusuna 
ianələri atan varlı adamları gördü. Bir kasıb dul qadını da 
gördü. O, ianə qutusuna iki lepton pul atdı. İsa dedi: «Sizə 
həqiqəti deyirəm: bu kasıb dul qadın hamıdan çox pul atdı. 
Çünki onların hamısı varlarının artıqlığından ianə verdilər, 
bu qadınsa kasıblığına baxmayaraq, dolanmaq üçün əlində 
nə varsa, hamısını verdi»”.

Diqqət yetirin ki, İsa kasıb dul qadının hamıdan çox verdi-
yini dedi. Varlılar daha çox verdilər, amma Müqəddəs Kitab deyir 
ki, onlar bunu varlarının artıqlığından veriblər. Kasıb dul qadın 
əlində nəyi var idisə verdi və bu, böyük iman tələb edirdi.

Artıqlardan ianə vermək iman tələb etmir. Əlbəttə ki, varının 
bolluğundan səxavətlə vermək yaxşı bir şeydir, lakin o günlərdə 
insanlar bir-birlərinin qoyduqlarına baxa bilirdilər və varlılar 
özlərini adamlara göstərmək və dindarlar arasında nüfuz qazan-
maq üçün verirdilər.

Beləliklə, sadəcə olaraq, verdiyiniz pulun miqdarına görə 
ölçü təyin etmək düzgün deyil. Bu, çox böyük bir hissədir, lakin 
yeganə hissə deyil.

Yadda saxlamalıyıq ki, bir insan üçün “böyük” olan şey digəri 
üçün böyük olmaya bilər.

İlk günlərdə min dollar vermək mənim üçün BÖYÜK pul idi. 
Əslində, biz işə başlayanda bu təklifi bir neçə ay ərzində ödəyir-
dik. Ancaq qabiliyyətimiz və inamımız artdıqca daha çox verir-
dik.

İnsanlara belə deyirəm: ehtiyacınız üçün əkdiyiniz zaman bir 
az vaxt ayırın və Müqəddəs Ruhdan nə əkəcəyinizi və hara əkə-
cəyinizi soruşun.

Adətən, gündəlik ehtiyaclar üçün əkmək evinizin pulunun 
ödənilməsi kimi böyük ehtiyaclar üçün əkmək qədər iman tələb 
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etmir. Böyük şeylər üçün əkərkən həmişə bunun lazımi qədər 
olduğunu hiss etmək istəyirəm. Demək istədiyim odur ki, sadəcə, 
pulumun artıqlığından vermək istəmirəm. İmanımı cəlb etmək 
üçün kifayət qədər əkmək istəyirəm. Məbləğ o qədər böyük 
olmalıdır ki, cismani təbiətim buna reaksiya versin və beynim 
buna əmin olduğumu soruşsun?

Başa düşdüm ki, siz Müqəddəs Ruhdan soruşanda O deyir; 
sadəcə, əmin olun ki, Onu eşitmək istəyirsiniz. 

Dəfələrlə köməyə ehtiyacım olub. Hesablar mənim tərəfim-
dən ödənildiyi üçün Drendanın əkəcəyimiz məbləği eşidib heç 
bir tərəddüd etmədən razılaşması həmişə daha asan olurdu. İlk 
dəfə İman Həyatı kampusumuza 200 000 dollar məbləğində 
əkdiyimiz toxum haqqında hekayəni xatırlayırsınızmı?

Yaxşı, mən o hekayəni sizə bütün təfərrüatları ilə danışma-
mışam. Bu, borc deyil, üç illik öhdəçilik olmalı idi, bu müddət 
ərzində qarşımıza qoyduğumuz məqsəd idi. Niyyətlərimizi bil-
dirəcəyimiz və ilk toxumumuzu səpəcəyimiz gün çatanda mən 
yalnız 150 000 dollar vermək istəyirdim. Amma Drenda 200 000 
dollar vermək istədiyimizi bildiyinə görə mənimlə mübahisə 
etdi. Mən onun təklifini rədd etdim və fikrimdə qaldım. Lakin o 
yenə 200 000 dollar verməyimizi təkid etdi, amma mən yenə də 
imtina etdim. 

O gün toxumlarımızı səpməzdən əvvəl imanlılar cəmiyyə-
timizdə bir fermer ayağa qalxdı və sözlə bölüşmək üçün icazə 
istədi. O oradakı hər kəsi öz məhsulu üçün Allaha etibar etməyə 
ruhlandırdı. Daha sonra izah etdi ki, bir fermer kimi o, yaşamaq 
üçün əkin və biçin qanunlarından asılı idi və onları etibarlı hesab 
edirdi. Yalnız toxumlarını əkmək üçün o, hər il 200 000 dol-
lar xərclədiyini dedi. Daha sonra o dedi ki, birincidən 200.000 
dolları torpağın içinə atmaq axmaqlıq kimi görünə bilər, çünki 
səpiləndən sonra onu geri qaytarmaq mümkün olmur. Lakin o, 
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əkin və biçin qanununa əsasən əkin sahələrinə xərclədiyi 200 000 
dollardan daha çox məhsul yığacağını vurğuladı. 

Drenda mənə yan tərəfdən yüngül bir zərbə endirdi. Mən bu 
işarəni anladım və biz 200 000 dollarlıq toxum əkdik. Həmin il 
Allahın vitse-prezident vasitəsilə bizə 200 000 dollar məbləğində 
illik mükafatı verməsini xatırlayırsınızmı? Bu toxumu səpmək 
bizə havayı başa gəldi. Əvvəlki fəsildə dediyim kimi, bu bonus 
artıq illərdir qüvvədədir və bizə 2 milyon dollardan çox gəlir gəti-
rib.

Baxın, Drenda ailəmizin xərcləri barədə düşünmürdü və 
addım atmaq üçün qorxuya yer vermirdi. O, sadəcə olaraq, Allahı 
dinlədi. Əslində, mən də bunu etməli idim. Amma ilk dəfə idi ki, 
bu məbləğdə toxum əkirdik, ona görə də, bəli, 150 000 dolları 
əlimdə tutanda qorxuya boyun əydim. Məni daha böyük məbləği 
əkmək üçün təşviq edən həyat yoldaşıma görə Rəbbə minnətda-
ram. 

Toxum əkmək üçün həmişə iman tələb olunur, həmişə. Odur 
ki, Allahın bizə təyin etdiyini yığmağa mane olan qorxuya yer 
verməyək. 

Yadda saxlayın: “Az əkən az, bol-bol əkən bol-bol biçə-
cək” 

—2 Korinflilərə 9:6.

Bu mətndə Paul başqa bir cəmiyyət üçün ianə toplayır və 
görünür, insanlara əvvəllər öyrətdiyi bu prinsipi xatırladır. Paul 
ölçünün təyin edilməsi prinsipini bəyan edir.

Peter həmin gün göldə qayığını İsaya verərkən gördük ki, 
şərik olduqları Yaqub və Yəhyanın da qayığı üçün eyni miqdarda 
məhsul əldə etdi. Amma icazə verin, sizdən soruşum: Peterin 
həmin gün 1000 qayığı olsaydı, neçə qayıq dolardı?
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1000 dedinizsə, düz dediniz.
Yenə də ölçünün təyin olunduğunu görürük. Təqdim edilən 

ölçü Allahın doldura biləcəyi qabdır. Beləliklə, sizə böyük bir 
nəzər ilə ölçü təyin etməyinizi tövsiyə edirəm. Geriyə baxıb 
“Budur, o səhm üç saat ərzində min faiz artdı, kaş ki daha çox 
sərmayə qoyardım” demək istəməzdiniz. 

Beləliklə, Müqəddəs Ruh tərəfindən almağa sövq edildikdən 
sonra o gecə cəmi 1500 dollar sərmayə qoymağa məni nə vadar 
etdi? Sadəcə olaraq, Allahdan məbləği soruşmamağım. Mən, 
sadəcə, öz düşüncəmlə hərəkət etdim və Onun səsini dinləmə-
dim.

İndi, lütfən, bu hekayəyə görə çıxıb çoxlu səhm almağa cəhd 
etməyin. Bayaq qeyd etdiyim kimi, birjaya çox pul qoymu-
ram. Lakin Allah o gecə öz fikrini bildirdi: O, əkinçiyə toxum 
və yemək üçün çörək ehtiyatı verir və bu bizim təyin etdiyimiz 
ölçünü xatırladır.

Ümid edirəm ki, gələn dəfə müəyyən tapşırığı maliyyələşdir-
mək istəyəndə bu hekayəni xatırlayacaqsınız. 

Hamımız Allaha icazə verməliyik ki, bizi bu işdə öyrətsin.
2009-cu ildəki qəza zamanı Florida əmlakının qiymətlərinin 

aşağı düşdüyünü xatırlayıram. Bizim orada yaşayan dostlarımız 
var idi və biz onlara tez-tez baş çəkirdik. O dövrdə Floridanın hər 
yerində evlər satılırdı. Bir gün dostumuzla sahildə gəzərkən o, 
“Sənə bir şey göstərmək istəyirəm” dedi.

Satılır yazısı olan bir evə yaxınlaşdıq. Mülkdəki iki evin qiy-
mət cəmi 695 000 dollar idi. (Bəli, düz oxudunuz, sahildə bütün 
əşyaları ilə birlikdə iki ev 695 000 dollara. Məncə, ikimiz də razı-
laşardıq ki, bu, fırıldaq yolu ilə satılan ev idi). Biri icarəyə veril-
mişdi və bu evlər sahildə yerləşdiyi üçün yaxşı gəlir gətirəcəkdi. 
Ancaq nə isə onlara pul xərcləyə bilmədim və onları almaqdan 
vaz keçdim. (Bilirəm, bilirəm, ağıllı addım atmadım). Dostumun 



Maddİ vəzİyyətİnİzdə İnqİlab: Səxavətli olmağın gücü

174

artıq bir neçə evi var idi və ona görə də daha ikisini almaq istə-
mirdi və bizi onlara baxmağa yönəltdi. Hər bir multimilyoner 
sizə məsləhət verib: “Mən belə edərdim” deməz. Əlbəttə, Drenda 
almağımızı təkid edirdi, amma mən hərəkət etmirdim.

Nəticəni təxmin edə bilər-
siniz. Həmin iki ev bir neçə il 
sonra 3 milyon dollara satıldı 
və sonra yenidən satışa qoyu-
lub satıldı.

Ən kədərli və ən məyu-
sedici şey, bilirsiniz, nə idi? 

O gün bu haqda dua da etməmişdim. Mən Müqəddəs Ruhun 
müdrikliyini kənara qoymuşdum. Dostumun və çox müdrik olan 
həyat yoldaşımın müdrikliyinə məhəl qoymadım. Mən imtina 
elədim, çünki bilirdim ki, o vaxt əlimizdə olan bütün nağd pulu-
muzu xərcləyəcəkdik və iqtisadi böhran səbəbindən bunu etmək 
istəmirdim. Amma, dediyim kimi, bu barədə Allahla məsləhətləş-
məmişdim və bu mənə baha başa gələn səhv idi. 

Toxum əkdiyiniz və ölçünüzü təyin etdiyiniz zaman qorxuya 
yer verməyin. Cəsarətli olun.

Təəssüf ki, bir çox məhsulları əldən vermişəm (hamısını 
deyil) və Allah məni tərbiyələndirib.

Bir neçə il əvvəl Drenda kurortda olarkən təsadüfən Kennet 
Kopland ilə qarşılaşdı və o onu özü və həyat yoldaşı Qloriya ilə 
səhər yeməyinə dəvət etdi.

Masada Kennet dedi ki, onun Drenda ilə mənə sözü var. 
Həmin görüşdə iştirak etmədiyimə görə Drenda bunu mənim 
üçün telefonuna səs yazısı kimi yazmışdı. Belə bir şey oldu:

“Mən sizə evlər və torpaqlar vermək istəyirdim, lakin siz 
icazə vermədiniz”.

TOXUM ƏKDİYİNİZ VƏ 
ÖLÇÜNÜZÜ TƏYİN ETDİYİNİZ 
ZAMAN QORXUYA YER 
VERMƏYİN. CƏSARƏTLİ OLUN.
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Necə gözəl bir irad idi. Ancaq bir çox şeydən imtina etdiyimə 
görə səhvimi başa düşdüm. Ona görə də qərara gəldim ki, o gün-
dən etibarən bir daha məhsulu əldən verməyəcəyəm. Bu qərarı 
verəndən sonra Allahın səpdiyim şeylərə görə mənə verməsi hey-
rətamiz idi. 

Odur ki, əkin üçün ölçü təyin etdiyiniz zaman qorxuya yer 
verməyin. Cəsarətli olun. Allahın bunları necə həyata keçirəcə-
yindən heç xəbəriniz də olmayacaq, necə ki, 2 Padşahlar 4-dəki 
dul qadın yağın dolacağını təsəvvür edə bilmirdi, əks halda onun 
hekayəsi tamamilə başqa bir hekayə olardı. Yəqin ki, hələ də bu 
günədək yağ biznesində milyarderə çevrilmiş kasıb dul qadın 
haqqında eşidərdik.

Nəhayət, unutmayın ki, həmişə daha böyük məhsul üçün 
toxum əkməlisiniz. Siz bu gün dünənki məhsulun sayəsində yaşa-
yırsınız, ona görə də əkin edərkən bunu unutmayın.

Həm də unutmayın ki, əkin etdikdən sonra həmişə qaranlıq 
olur. Toxum qutusu boş olur və bitkilər dərhal cücərmir. Ancaq 
siz Allahın Kəlamına etibar edirsiniz, möhkəm durun və Allahın 
sizə verəcəyi məhsulun istiqaməti və təfərrüatları üçün Ruhun 
idarəsi ilə dua edin.

Bu fəsli dəfələrlə danışdığım, lakin təkrarlamalı olduğum bir 
hekayə ilə bitirmək istəyirəm. Bu mənim satıcılarımdan birinə 
aiddir və illər əvvəl, ilk dəfə ölçü təyin etmə prinsipini öyrəndi-
yim zaman baş vermişdir. O, yeni ev tikirdi və bir çoxları kimi, 
maliyyələri bitmişdi. Son anda həmişə nə isə dəyişir və ya əlavə 
olunur.

Beləliklə, dostum bankdakı pulunun hamısını istifadə etmişdi. 
Hətta mətbəx şkaflarını almağa pulu qalmamışdı. Düşünürəm ki, 
təxminən 25 000 dolları çatmırdı. 

Bir gün həmin evi tikən briqadir ibadət evinə gəldi. Vəz bitənə 
yaxın ianə toplanırdı. Mən bunun təfərrüatlarını öyrənmədim, 
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ancaq mənə deyilənə görə, briqadir həmin vaxt bir mübarizə 
yaşayırdı. 

O izah etdi ki, evini tikən bu oğlan imanlılar cəmiyyətində 
irəli çıxıb öz ianəsini təqdim etdi və qayıdıb yerinə oturdu. 
Amma o, narahat görünürdü. Sonra danışdı ki, yenə addım atıb 
bir az da pul verdi. Oturduğu yerə qayıdanda o, həmin vaxt daha 
da narahat görünürdü. Bir neçə dəqiqə oturandan sonra inilti ilə 
yenidən qabağa çıxıb bir az da artıq pul verdi. Həmin vaxt o, geri 
qayıdanda rahat görünürdü və narahatlığı keçmişdi. 

Həmin ayın sonunda evini tikən nümayəndə şəhadəti ilə 
bölüşdü ki, o, mətbəx şkaflarının haqqının ödənilməsinə lazım 
olan pul üçün həmin gecə imanlılar cəmiyyətinə toxum əkmişdi. 
Düzgün xatırlayıramsa, inşaatçı şkaflara 50% endirim etməyi 
qərara almışdı və o, hesabı ödəmək üçün kifayət qədər iş görə bil-
mişdi. 

Yaxşı, o gecə nə baş vermişdi? Evini tikən nümayəndə mənə 
danışdı ki, üçüncü dəfə qalxıb əlində olanı verməyincə rahatlıq 
tapa bilmirdi. O bu 25 000 dolları ödəmək barəsində dua edirdi 
və Müqəddəs Ruh ona lazım olan məhsulu biçmək üçün ölçü 
təyin etməyə yönəldirdi.

Beləliklə, növbəti dəfə toxum əkərkən Padşahlığın bu çox 
vacib qanununu, ölçü qanununu xatırlayın. 
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Səxavətlİ Padşah

Əminəm ki, hamımız bunu etmişik. Biri gəlib bizə xoş sözlər 
deyir və biz belə cavab veririk: “Bunu endirimlə 5 manata almı-
şam”.

Niyə belə deyirik? Niyə gözəl bir şeyə sahib olmaqdan uta-
nırıq? Maraqlı və kədərli olan odur ki, 20 il əvvəl ölkədə evimizi 
tikəndə, əslində, onun içəridən böyük, çöldən isə kiçik görün-
məsi üçün dua edirdik. Biz yeni təyin olunmuş pastor idik və 
hiss edirdik ki, böyük bir ev tiksək, bu, insanları qıcıqlandıracaq. 
O vaxt biz imanlılar cəmiyyətindən heç bir gəlir götürmürdük, 
tikinti üçün öz işimizdən əldə etdiyimiz gəlirdən istifadə edir-
dik – amma nədənsə hiss edirdik ki, insanlar bunu cəmiyyətdən 
aldığımızı düşünürlər. Beləliklə, biz 715 kvadratmetr sahəsi olan 
bir ev tikdik, lakin evə baxanda o, adi ikimərtəbəli ev kimi görü-
nürdü. 

Bunun nə qədər axmaqlıq olduğunu sonradan anladıq. Rəb-
bin xeyir-duasından niyə utanmalıyıq?

Konfranslarımda bu nümunələrdən istifadə edirəm.
Təsəvvür edin ki, mən cırıq və çirkli paltar geyinərək səh-

nəyə çıxıram və bu günün bizim üçün bayram olduğunu bəyan 
edirəm: Bu gün Drenda ilə mən evimizin pulunu ödədik. Sonra 
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bunu əldə etmək üçün nə qədər zəhmət çəkdiyimizlə bölüşürəm 
(bəzən həftədə 80 saat işləyirdik).

Hamı əl çalıb qışqırır. Niyə? Çünki kimsə həqiqətən böyük 
bir iş gördü. Çıxış yolu var.

Ancaq səhnəyə çıxıb desəm ki, “bu gün tanımadığım bir 
adam gəlib bizə 1 milyon dollar verdi və biz evimizin pulunu ödə-
dik”, heç kim bunu alqışlamazdı. Niyə? Çünki biz əzablı zəhmət 
və tərin lənət sistemində böyümüşük. Təminat əldə etmək üçün 
belə öyrədilmişik. Təbii ki, bu, köləlik sistemidir, çünki insan-
ların əksəriyyəti heç vaxt həqiqi maddi azadlıq hissini yaşamır. 
Buna görə də çoxları heç vaxt əsl məqsədlərinə çata bilmirlər. 
Yaşadığımız sağ qalma düşüncəsinə görə, maliyyə qərarlarının 
çoxu məqsəd deyil, pul ətrafında verilir. İnsanlar öz arzularını və 
xəyallarını həyata keçirməyi arzulayırlar, lakin çoxları üçün bu, 
heç vaxt baş vermir. 

Bir neçə il əvvəl Allah mənə ikiqat hissə və onu necə əldə 
etməyi öyrətməyə başladı. İkiqat hissə bizi dünyanın lənətli və 
alın təri ilə sağ qalma sistemindən azad edir.

Bir sözlə, ikiqat hissə qədərindən çox deməkdir. Qədərindən 
çox şeyə sahib olmaq bizə borcsuz həyat yaşamağa və pula kölə 
olmaq əvəzinə Allahın tapşırığı ilə məşğul olmağa imkan verir.

İllərdir konfranslarımda ikiqat hissə haqqında danışsam da, 
hiss edirdim ki, Rəbb bu barədə mənə hələ də nəyisə başa salmaq 
istəyir. Bilirdim ki, daha çox şeyləri öyrənməliyəm və Müqəddəs 
Ruhdan bunları mənə göstərməsini xahiş etdim.

Mən ikiqat hissəyə aid olan Müqəddəs Yazıları öyrənməyə 
başladım və Rəbbin mənə başa düşmədiyim şeyləri göstərmə-
sini xahiş etdim. O, ağlagəlməz dramatik nümayişi ilə diqqətimi 
çəkdi.

Xidmət tərəfdaşlarımızdan biri olan, tanımadığım bir cənab 
mənə zəng etdi. Kitablarımı oxuyandan sonra ov etməyi çox sev-
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diyimi başa düşdü və zəng vurub dedi: “Sənə ov tüfəngi almaq 
istəyirəm. Hansı növü yoxdur sizdə?”

O vaxtlar mənim maral ovundan tutmuş ördək, qırqovul 
və dovşan ovu üçün istifadə etdiyim adi ov tüfəngim var idi. 
Eləcə də 16 yaşımda atamın mənə aldığı 20 kalibrlik qoşalülə 
tüfəngim var idi. Amma ov jurnallarında dəfələrlə gördüyüm 
gözəl ov tüfəngləri məni həmişə maraqlandırırdı. Onların gözəl 
oyma və mükəmməl taxta hissələri var idi. Beləliklə, ona həmişə 
bu növü arzuladığımı dedim. Mənə beləsini göndərəcəyini 
deyəndə şokda idim. Şübhəsiz ki, bu, gözlənilməz idi və mən 
çox sevindim. 

Düz bir həftə sonra imanlılar cəmiyyətimizin ofisinə bir qutu 
gəldi və onun içində indiyə qədər gördüyüm ən gözəl ov tüfəng-
lərindən birini deyil, ikisini gördüm. 

Tez dostuma zəng etdim və ona belə gözəl hədiyyə üçün 
təşəkkür etdim.

Növbəti həftə o mənə daha ikisini göndərdi! Artıq dörd 
gözəl tüfəngim var. Mən minnətdarlığımı bildirmək üçün yenə 
ona zəng etdim, dedi ki, insanlar, adətən, hədiyyələrə görə təşək-
kür etmirlər və bunu etdiyim üçün o mənə daha ikisini verəcək. 
Açığı, mən bilirdim ki, bu, Allahın işidir. Demək istəyirəm ki, 
mən onları iki-iki əldə edirdim və Rəbdən ikiqat pay istəyirdim.

Yaxşı, uzun sözün qısası, silahlar poçtla cüt-cüt gəlməyə baş-
ladı. Çox keçmədən mənim haradasa ON DÖRD yeni ov tüfən-
gim oldu və hamısı yüksəkkeyfiyyətli idi. Bunlar ucuz silahlar 
deyildi. Bu silahlar minlərlə dollar dəyərində idi.

Daha sonra mənə iki mirvari rəngli ağ “Cadillac Escalade” 
yolsuzluq avtomobili hədiyyə edildi. O vaxtlar biz on il idi ki, öz 
sevimli “Honda Pilot”umuzu idarə edirdik (“Honda”lar həmişə 
əla avtomobillərdir), lakin onlar “Escalade” ilə müqayisə oluna 
bilməz. 
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Drenda bir neçə il idi ki, “Louis Vuitton” çantasını arzulayırdı 
və bir neçə il əvvəl bunu ona Miladda hədiyyə etdim. Ancaq bu 
il ad günündə iki fərqli insan ona İKİ “Louis Vuitton” çantası 
hədiyyə etdi.

Bu mövsümdə ikinci təyyarəmizi, eləcə də okean sahilində iki 
dənə evimizi aldıq və hər şeydən əvvəl Miladda bizə hər birinin 
dəyəri 10 000 dollar olan iki qara samur xəzindən palto hədiyyə 
edildi.

İcazə verin, vurğulayım ki, mən burada lovğalanmaq fikrində 
deyiləm, çünki bunların heç birini özüm etməmişəm!!! Silahlar, 
iki ağ “Escalade”, çantalar və samur xəzindən olan paltolar, sadəcə, 
göydəndüşmə oldu.

İki ev, əlbəttə ki, zəhmətlə əldə edilmişdi, lakin bu evlər 
üçün neçə il əvvəl toxum səpmişdik. Drenda mənə ev barədə 
o vaxt heç nə deməmişdi, amma bu sevdiyi evi o, bir neçə il 
əvvəl daşınmaz əmlak jurnalından tapmışdı. O, şəkli göstərib 
belə dediyini xatırlayır: “Ya Rəbb, mən bunu istəyirəm”. O vaxt 
Floridadakı evi almaq üçün çoxlu maliyyə öhdəliklərimiz və 
layihələrimiz var idi, lakin bilirdik ki o, lazım olan vaxtda peyda 
olacaq.

Bir gün idman gəzintisi edərkən Rəbb mənə dedi: “Sabah 
Drendanı Floridaya göndər ki, o, Floridadakı evini alsın”. Sabahkı 
gün getməyin vacib bir səbəbi var idi, ona görə də dedim: “Yaxşı, 
ya Rəbb”.

Beləliklə, Drenda Floridaya gedərək 25 müxtəlif evə baxdı. 
Baxdığı evlərin arasından bir ev doğma ev kimi onu özünə çəkirdi.

Mən gəldim və onunla birlikdə evə baxıb bunun mükəmməl 
ev olduğu ilə razılaşdım. (Bütün bu vaxt ərzində o, həmin jurnal-
dakı evin sahibi olacağını bildirdiyini unutmuşdu. O vaxtdan üç 
il keçmişdi və biz onun göstərdiyi evi heç vaxt gözümüzlə görmə-
mişdik).
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Onun seçdiyi evi almaq üçün müqavilə bağladıq və bir gün 
biz Ohayodakı evimizdə oturub müqavilənin hesabatlarını göz-
dən keçirərkən Drenda birdən qışqırdı: “Bu mənim evimdir!”

Mən təəccübləndim, çünki artıq müqaviləmiz var idi və hər 
şey həll olunmaq üzrə idi. “Əlbəttə, bu sənin evindir”, – dedim. 

“Sən başa düşmürsən, bu, bir neçə il əvvəl daşınmaz əmlak 
jurnalında göstərdiyim evdir!”

Sonra yadıma düşdü ki, onun üç il əvvəl baxdığı daşınmaz 
əmlak jurnalındakı evlər eyni şəhərdə idi. Eyni ev ola bilərmi? 
Drenda bunun eyni ev olduğuna əmin idi və o, evin illər əvvəl 
diqqətini çəkən xüsusiyyətlərini sadalamağa başladı. Bu o evlə 
uyğun gəlirdi. Beləliklə, mən bir az araşdırdım və aldığımız evin, 
həqiqətən də, həmin il satışa çıxarıldığını öyrəndim. Amma 
o bunun öz evi olacağını bəyan edəndən sonra o ev müəyyən 
səbəblərdən satışdan çıxarılmışdı.

Bu evin tarixçəsini öyrənərkən başa düşdüm ki, bu ev bir neçə 
gün əvvəl yenidən satışa çıxarılıb. Müqəddəs Ruhun Drendanı 
səhəri gün Floridaya göndərməyi deməsi təəccüblü deyildi! 

Beləliklə, biz sahil kənarındakı evi aldıq və Drenda həyatı 
boyu xəyal etdiyi evə sahib oldu. Həmin il Kanadada ikinci 
çimərlik evini aldıq. Heyrətamizdir!

Əgər fikir vermisinizsə, Allah bizə ən yaxşı şeyləri verir. Bütün 
bu baş verənlərə görə bir az şokda idik. Lakin Rəbb mənə dedi: 
“Mən bilirəm ki, sizə on dörd ov tüfəngi lazım deyil. Bilirəm ki, sizə iki 
ağ “Escalade” lazım deyil…” və O, bütün siyahını gözdən keçirtdi.

Sonra dedi: “Mən istəmirəm ki, övladlarım ehtiyac içində yaşa-
sınlar. Onlar mülk yiyəsidirlər və övladlarıma yaxşı şeyləri (silahları, 
ya iki “Escalade”, ya sahil kənarındakı iki evi, ya da iki təyyarə və 
ya iki gözəl xəz paltonu) verməkdən məmnunam”. Onlar elə bilir-
dilər ki, mən, sadəcə, lovğalanıram və əşyalara böyük əhəmiyyət 
verirəm.
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O mənə xatırlatdı ki, O, ehtiyacımızdan da üstün Allahdır, 
ikiqat payın Allahıdır. 

Lakin onlar mətləbi əldən verirlər – Allah bizə ehtiyacımız-
dan üstün olduğunu göstərirdi. 
Onun Padşahlığı sağ qalmaqla bit-
mir. Onun Padşahlığı lazım olandan 
da üstündür və O, övladlarına böyük 
qayğı göstərməkdən həzz alır.

İnsanlara bunu özüm etmədi-
yimi xatırlatmalı idim. Allah bunu hər kəsin bahalı avtomobil 
sürməsi üçün deyil, ona görə etdi ki, biz Onu məhdudlaşdırma-
yaq. O istəyir ki, biz vərdiş etdiyimiz yox sözünü tərgidək. O istə-
yir ki, biz Onun ehtiyacdan üstün olduğunu bilək. 

Bu anlayış səxavətli olmaq mövzusu üçün çox vacibdir. 
Səxavətli olmaq üçün nəyəsə sahib olmalısınız. O mənim diqqə-
timi cəlb edib və mən Onun xeyirxahlığından heç vaxt utanmı-
ram.

Növbəti payızda yerli pastor torpağımda ov etməsi üçün 
icazə istədi. Mən həmişə adamlara deyirəm ki, ailəmlə maralımızı 
ovlamayınca heç kimə ov etməyə icazə vermirəm, yalnız bunu 
edəndən sonra mövsüm bağlanana yaxın bir neçə nəfərə icazə 
verə bilərəm. Həmin payızda maralımız dondurucuda idi, ona 
görə də bu pastoru ov etməyə dəvət etdim.

Gəldiyi gün ova dair göstəriş vermək üçün çöldə onunla 
görüşdüm. Gördüm ki, o, köhnə quş silahından istifadə edir, 
yəni nişan almaq üçün onun üzərində, sadəcə, mis muncuq var. 
O, maral ovlamaq üçün nəzərdə tutulmamışdı. Siz marala yaxın 
olmalısınız, çünki köhnə quş silahları maralı nişan almaq üçün 
nəzərdə tutulmamışdır. Ancaq, əlbəttə ki, ovçuluq karyeram 
boyunca beləsini dəfələrlə istifadə etdiyim kimi, siz də istifadə 
edə bilərsiniz. 

O MƏNƏ XATIRLATDI Kİ, 
O, EHTİYACIMIZDAN DA 
ÜSTÜN ALLAHDIR, İKİQAT 
PAYIN ALLAHIDIR. 
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Amma oturub onunla söhbət edəndə yadıma düşdü ki, Tan-
rının mənə verdiyi silahlardan biri, həqiqətən də, maral ovla-
maq üçün idi. Əslində, bu, ən yaxşılarından idi. Mən Müqəddəs 
Ruhun pıçıldadığını hiss etdim: “Bəlkə, bu pastora sənə hədiyyə 
edilən tüfəngini verəsən? Sənin bir neçə başqa tüfəngin var, onun isə 
yoxdur”.

Beləliklə, tüfəngi ona verdim və o, çox xoşbəxt idi. Bu hədiyyə 
ona Allahın xeyirxahlığından danışdı və onu çox ruhlandırdı.

Bir neçə fəsil əvvəl dediklərimi xatırlayırsınız? Əlinizdəki 
pulunuzun bir hissəsi və əşyalarınızın bəzisi sizə aid deyil, Allah 
onu sizə başqasının ehtiyacını ödəmək üçün verib. 

Onları bunu söyləmək üçün demişdim: Siz səxavətli bir Pad-
şahla birlikdə səxavətli bir Padşahlıqda yaşayırsınız, ancaq bu 
padşahlıqda olanları əldə etmək üçün yoxsulluq ruhunu qırma-
sanız, ondan heç vaxt ləzzət ala bilməyəcəksiniz.

Yəqin ki, yığanların müdaxilə etdikləri televiziya şousuna 
baxmısınız. Ev o qədər zibillə dolu olur ki, oradan keçmək olmur. 
Bir çox hallarda ev belə yararsız vəziyyətdə olduğu üçün sökül-
məli və ya yenidən tikilməli olur. Tamahla dolu olan və yağışlı 
gün üçün çoxlu şeyi yığmaq istəyən ürəyimiz də belədir. Pul və 
sərvətlərə çox əhəmiyyət verməməliyik.

Sağ qalmaq düşüncəsi ilə kifayətlənəndə səxavətli olmaq çətin 
olur. Allah istəyir ki, Onun sayəsində evinin hər şey ilə bol oldu-
ğunu biləsən, ona görə də səxavətli olmaqdan çəkinmə. Sənin 
əliaçıqlığın insanları Allahın Padşahlığına dəvət edir və Onun 
xeyirxahlığını və səxavətini qəbul etmək üçün onların ürəklərini 
açır. Unutmayın ki, insanları tövbəyə aparan Allahın yaxşılığıdır. 

“Səmavi Padşahlıq səhər erkən durub öz üzüm bağı üçün 
işçi tutmağa çıxan ev sahibinə bənzəyir. O, işçilərlə günü bir 
dinara razılaşıb onları üzüm bağına göndərdi. 
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Üçüncü saat  radələrində çıxıb meydanda işsiz durmuş 
adamları gördü. Onlara da dedi: «Siz də üzüm bağına 
gedin və haqqınızı düz verərəm». Onlar da bağa getdilər. 

Altıncı  və doqquzuncu saat  radələrində yenə çıxıb belə 
etdi. On birinci saat radələrində çıxdı və orada duran başqa-
larını tapıb onlara dedi: «Nə üçün bütün günü burada işsiz 
durursunuz?» 

«Çünki heç kim bizə iş vermədi» dedilər. 
Onlara «siz də üzüm bağına gedin» dedi. 
Axşam olanda bağ sahibi öz nəzarətçisinə dedi: «İşçiləri 

çağır və axırıncılardan başlayaraq birincilərə kimi muzdla-
rını ver». 

On birinci saat radələrində işə gələnlər adambaşına bir 
dinar aldılar. Birinci gələnlərsə daha çox alacaqlarını düşün-
dülər, lakin onlar da adambaşına bir dinar aldılar. Pullarını 
aldıqları zaman ev sahibinə şikayət edərək dedilər: «Bu ən 
axırıncılar cəmi bir saat işlədilər və sən onları günün ağırlı-
ğını və qızmar istisini çəkən bizlərlə bir tutdun». 

O isə onlardan birinə cavab verib dedi: «Dostum, axı 
mən sənə haqsızlıq etmədim, sən mənimlə bir dinara razılaş-
madınmı? Haqqını al, get! Axırıncıya da sənə verdiyim qədər 
vermək istəyirəm. Öz pulumla istədiyimi etməyə ixtiyarım 
yoxdurmu? Sən mənim comərdliyimə qısqanırsan?» 

Beləcə də axırıncılar birinci, birincilər isə axırıncı olacaq” 
—Matta 20:1-16.

Beləliklə, İsa bu məsəldə nə deyir? Əvvəla, biz başa düşməliyik ki, 
torpaq sahibi Atanı təmsil edir və məhsul paxla və ya qarğıdalı deyil. 
Bu, adamların qəlbləridir. İşçilər bizi, Onun məhsul tarlalarına gön-
dərdiyi insanları təmsil edirlər. İsa bizim iki şeyi görməmizi istəyir. 
Əvvəlcə ev yiyəsinin işçi tutmaq niyyətində olduğuna diqqət yetirin.
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“Səmavi Padşahlıq səhər erkən durub öz üzüm bağı üçün 
işçi tutmağa çıxan ev sahibinə bənzəyir”.

İşçi tutmaq üçün səhər erkən durur və tarlasında kömək edə 
biləcək işçi tapmaq üçün gün ərzində dəfələrlə çölə çıxır. Onun 
hərəkətlərində bir təcililik var. Məhsul yetişib və yığılmalıdır, 
yoxsa məhv olacaq. Diqqət yetirin ki, o hətta bitmə vaxtına cəmi 
bir saat qalmış da işçi götürür. 

“Altıncı və doqquzuncu saat radələrində yenə çıxıb belə 
etdi. On birinci saat radələrində çıxdı və orada duran başqa-
larını tapıb onlara dedi: “Nə üçün bütün günü burada işsiz 
durursunuz?” 

“Çünki heç kim bizə iş vermədi” dedilər. 
Onlara “siz də üzüm bağına gedin” dedi”. 

Bu məsəlin sirri budur: Niyə axırıncılardan başlayaraq birin-
cilərə kimi muzdlarını verdi? Cavab 15-ci ayədədir. 

“On birinci saat radələrində işə gələnlər adambaşına 
bir dinar aldılar. Birinci gələnlərsə daha çox alacaqlarını 
düşündülər, lakin onlar da adambaşına bir dinar aldı-
lar. Pullarını aldıqları zaman ev sahibinə şikayət edərək 
dedilər: “Bu ən axırıncılar cəmi bir saat işlədilər və sən 
onları günün ağırlığını və qızmar istisini çəkən bizlərlə bir 
tutdun”. 

O isə onlardan birinə cavab verib dedi: “Dostum, axı 
mən sənə haqsızlıq etmədim, sən mənimlə bir dinara razı-
laşmadınmı? Haqqını al, get! Axırıncıya da sənə verdiyim 
qədər vermək istəyirəm. Öz pulumla istədiyimi etməyə 
ixtiyarım yoxdurmu? Sən mənim comərdliyimə qısqanır-
san?”
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SƏN MƏNİM COMƏRDLİYİMƏ QISQANIRSAN?

Bu məsəli oxuduqca düşünə bilərik: bu, ədalətli deyil! 
Lənətli saata görə qazanc mentalitetimizə baxanda haqlısınız. 
Ancaq əvvəllər dediyim kimi, Allahın mentaliteti belə deyil. Tor-
paq sahibi istəyirdi ki, günortadan sonra gələnlər və qədərindən 

çox pul alanlar onun səxavətini 
görüb onun üçün işləməkdə 
davam etsinlər. Daha doğrusu, 
torpaq sahibi istəyirdi ki, onla-
rın öz dostlarının yanına qayıdıb 
onlara nə qədər maaş aldıqlarını 
və Onun nə qədər səxavəti olması 
haqqında danışsınlar. Beləliklə, 
bu məsəldən hansı nəticəyə gəl-

mək olar? Allah insanların işi ilə məşğuldur və siz Onun işi ilə 
məşğul olsanız, O, Öz səxavətinə görə sizə böyük mükafatlar 
verəcək. 

Allahdan hədiyyə kimi qəbul edə bilərsinizmi?

İsa Müqəddəs Kitabda qəbul etmək haqqında heyrətamiz bir 
məsəl danışır, bilirəm ki, bunu eşitmisiniz: bu, “İtmiş oğul” məsə-
lidir.

İstəyirəm, bu məsəli oxuyasınız, sonra bu barədə danışaq. 
Demək olar ki, kitabın axırına çatmışıq və siz məni başa düşmə-
yincə bitirmək istəmirəm. Hekayə ilə Luka 15-də tanış oluruq. 
Bu, kifayət qədər uzun hekayədir, lakin, lütfən, onu nəzərdən 
keçirmək üçün vaxt ayırın.

“İsa bunu da danışdı: «Bir adamın iki oğlu var idi. 
Oğlanlardan kiçiyi atasına dedi: “Ata! Var-dövlətindən 

ALLAH İNSANLARIN 
İŞİ İLƏ MƏŞĞULDUR VƏ 
ƏGƏR SİZ ONUN İŞİ İLƏ 
MƏŞĞUL OLSANIZ, O, ÇOX 
SƏXAVƏTLİDİR, SİZƏ BÖYÜK 
MÜKAFAT VERƏCƏKDİR. 
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payıma düşəni mənə ver”. Atası da varını onların arasında 
bölüşdürdü. 

Bir neçə gün sonra kiçik oğul nəyi vardısa, yığıb uzaq bir 
diyara yollandı. Orada pozğun həyat sürüb var-dövlətini heç-
puç etdi. Oğlan hər şeyini xərclədikdən sonra o ölkədə böyük 
bir aclıq oldu. O korluq çəkməyə başladı. Buna görə də oğlan 
gedib o ölkənin sakinlərindən birinin yanında iş tapdı. Bu 
adam onu öz otlaqlarına donuz otarmağa göndərdi. Oğlan 
donuzların yediyi keçibuynuzu qabıqları ilə qarnını doydur-
mağa şad olardı. Amma heç kim ona bir şey vermirdi. 

Onda oğlan özünə gəlib dedi: “Atamın nə qədər muzdlu 
işçisi var, hamısının da doyunca yeməyə çörəyi var. Mənsə 
burada acından ölürəm! Durub atamın yanına gedəcəyəm və 
ona deyəcəyəm: ‹Ata, mən göyə və sənə qarşı günah etdim. 
Mən artıq sənin oğlun adlanmağa layiq deyiləm. Məni öz 
muzdlu işçilərinin biri kimi qəbul et›”. O durub öz atasının 
yanına getdi. 

Oğul hələ uzaqda ikən atası onu gördü. Ona rəhmi gəldi 
və qaçıb onun boynuna sarıldı və öpdü. Oğul dedi: “Ata! Mən 
göyə və sənə qarşı günah etdim. Mən artıq sənin oğlun adlan-
mağa layiq deyiləm”. Atası isə öz qullarına dedi: “Tez olun, 
ən gözəl xalat gətirin və onu geyindirin. Barmağına üzük və 
ayaqlarına çarıq taxın. Kökəldilmiş dananı gətirin, kəsin: 
gəlin yeyib-şadlanaq! Çünki bu oğlum ölmüşdü, yenə həyata 
qayıtdı. O itmişdi, tapıldı”. Beləliklə, şadlıq etməyə başladı-
lar. 

Atanın böyük oğlu isə tarlada idi. Qayıdaraq evə yaxınla-
şanda çalğı və rəqs səsləri eşitdi. O, nökərlərdən birini yanına 
çağırıb soruşdu: “Bu nədir?” Nökər ona dedi: “Qardaşın 
qayıdıb. Atan da onun sağ-salamat qayıtmasına görə kökəl-
dilmiş dananı kəsib”. Böyük oğul isə hirsləndi və içəri girmək 
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istəmədi. Atası bayıra çıxıb ona yalvardı. Amma o, atasına 
belə cavab verdi: “Bax neçə ildir ki, sənin üçün qul kimi işlə-
yirəm. Heç zaman sənin əmrindən çıxmamışam. Amma 
mənə heç vaxt bir oğlağı belə, qıymadın ki, dostlarımla şad-
lıq edim. Bu oğlunsa sənin bütün varını fahişə qadınlara sərf 
edib. Amma o qayıdanda sən onun üçün kökəldilmiş dananı 
kəsdin”. Atası isə ona dedi: “Oğlum, axı sən həmişə mənim-
ləsən və bütün varım sənindir. Lakin sevinmək və şadlanmaq 
lazımdır. Çünki sənin bu qardaşın ölmüşdü, həyata qayıtdı. 
O itmişdi, tapıldı!” 

—Luka 11:32.

Əvvəlcə gənc oğlun ata evini niyə tərk etdiyini başa düşməli-
yik. Cavab odur ki, o, böyük qardaşı ilə birlikdə ataları haqqında 
düzgün olmayan düşüncədə idilər. Yadınızdadırsa, böyük qar-
daş bütün həyatı boyu atası üçün qul kimi işlədiyini və dostları 
ilə şadlıq etmək üçün ona heç bir oğlaq də verilmədiyini deyir. 
Böyük qardaş üçün ata sərt bir iş adamı idi. Onda soruşa bilər-
siniz ki, niyə böyük qardaş kiçik oğul ilə getmədi? Bu, yalnız öz 
fikrimdir, amma yəhudi adətinə görə, atası öləndə böyük oğul 
ikiqat pay alır. Kiçik oğul isə bu hüquqa malik deyildi. Beləliklə, 
fikrimcə, böyük oğulun bir gün nə isə almağa şansı var idi və o, 
qalmağı seçdi. 

Kiçik oğul haradasa daha yaşıl otlaqlar tapmaq və atasının 
tabeliyindən çıxmaq istədi, ona görə də miras payını götürüb 
getdi. Amma gedərkən gözlənilməz bir vəziyyətə düşdü. O, hər 
şeyini xərclədikdən sonra qaçdığı ölkənin tamamilə pozuldu-
ğunu gördü. Ölkədə şiddətli aclıq hökm sürürdü. Yemək tap-
madığı halda o, tamamilə ona yad olan bir hərəkət etdi. Yemək 
müqabilində özünü muzdla satdı. Bu muzdlu düşüncə tərzi onun 
həyatında ilk dəfə idi. Əvvəllər onun etdiyinə görə deyil, kim 
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olduğuna görə qayğısına qalırdılar. İndi işləmək məcburiyyə-
tində qalaraq, tapa biləcəyi yeganə iş bir yəhudi üçün tamamilə 
natəmiz və alçaq iş olan donuzları bəsləmək işi idi. Müqəddəs 
Kitabda deyilir ki, o, o qədər ac idi ki, donuzların yediyi qırın-
tıları da yeməyə hazır idi, amma bunu da heç kim ona vermirdi. 
Səbəb? Hamı onunla eyni qayıqda olaraq, sağ qalma rejimində 
yaşayırdı. Bunlar sizə tanış gəlirmi? Nə isə, bir gün özünə gəldi 
və yadına düşdü ki, atasının evində hətta muzdlu işçilərin də nə 
qədər yeməyi var. 

“Onda oğlan özünə gəlib dedi: «Atamın nə qədər 
muzdlu işçisi var, hamısının da doyunca yeməyə çörəyi var. 
Mənsə burada acından ölürəm! Durub atamın yanına gedə-
cəyəm və ona deyəcəyəm: “Ata, mən göyə və sənə qarşı günah 
etdim. Mən artıq sənin oğlun adlanmağa layiq deyiləm. Məni 
öz muzdlu işçilərinin biri kimi qəbul et”». O durub öz atası-
nın yanına getdi”. 

Evində çoxlu yemək olduğunu başa düşərək, ata evinə oğul 
kimi deyil, qul kimi, muzdlu kimi qayıtmaq fikrində idi. O öz 
səhvini və günahını atasına etiraf edib sonra onun üçün xidmətçi 
kimi işləməsinə icazə verməsini xahiş etməyi düşünürdü. Lakin 
evinə yaxınlaşanda atası çöldə durmuşdu. Atası onu görən kimi 
qaçıb onun boynuna sarıldı və öpdü. 

“Oğul hələ uzaqda ikən atası onu gördü. Ona rəhmi gəldi 
və qaçıb onun boynuna sarıldı və öpdü”.

Gəlin baş verənləri aydın təsəvvür edək, çünki bu hekayə, 
həqiqətən, Ata Allahla bizim aramızda olan münasibətin ana-
loqudur. Bu oğul düz donuzların arasından qayıtmışdı. Yəhudi 
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qanunlarına görə, o, natəmiz hesab olunurdu. Onu qucaqlayan 
ata da o anda natəmiz oldu, amma oğluna olan sevgi naminə bunu 
könüllü olaraq etdi. Ata azyaşlı oğlunu danlamaq və axmaqlığına 
görə cəzalandırmaq əvəzinə, ona ən gözəl xalat geyindirdi. Sonra 
onun barmağına üzük taxdı ki, bu da onun oğul kimi səlahiyyət-
lərinin bərpa olunmasını bildirirdi. Sonra ayaqlarına çarıq taxdı, 
bu da onun bütün mülkünün ona əlçatan olduğunu bildirirdi. Bu 
adət-ənənəyə Rut 4:7-də rast gələ bilərsiniz. 

(İsraildə əvvəlki dövrlərdə əmlakın geri alınması və təh-
vil verilməsi üçün tərəflərdən biri sandalını çıxarıb digərinə 
verirdi. Bu, İsraildə əməliyyatların qanuniləşdirilməsi üsulu 
idi).

Nəhayət, onun üçün kökəldilmiş dananı kəsib ziyafət verildi.
Bu gənc oğlan muzdlu olmaq ümidi ilə geri qayıtdı, lakin ata 

onu oğul kimi bərpa etdi. 

“Oğul dedi: «Ata! Mən göyə və sənə qarşı günah etdim. 
Mən artıq sənin oğlun adlanmağa layiq deyiləm». 

Atası isə öz qullarına dedi: «Tez olun, ən gözəl xalat 
gətirin və onu geyindirin. Barmağına üzük və ayaqlarına 
çarıq taxın. Kökəldilmiş dananı gətirin, kəsin: gəlin yeyib- 
şadlanaq! Çünki bu oğlum ölmüşdü, yenə həyata qayıtdı. O 
itmişdi, tapıldı». Beləliklə, şadlıq etməyə başladılar”.

Ancaq hekayənin sonrakı hissəsinə diqqət yetirin. 

“Atanın böyük oğlu isə tarlada idi. Qayıdaraq evə yaxın-
laşanda çalğı və rəqs səsləri eşitdi. O, nökərlərdən birini 
yanına çağırıb soruşdu: «Bu nədir?» Nökər ona dedi: 
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«Qardaşın qayıdıb. Atan da onun sağ-salamat qayıtmasına 
görə kökəldilmiş dananı kəsib». 

Böyük oğul isə hirsləndi və içəri girmək istəmədi. Atası 
bayıra çıxıb ona yalvardı. Amma o, atasına belə cavab verdi: 
«Bax neçə ildir ki, sənin üçün qul kimi işləyirəm. Heç zaman 
sənin əmrindən çıxmamışam. Amma mənə heç vaxt bir oğlağı 
belə, qıymadın ki, dostlarımla şadlıq edim. Bu oğlunsa sənin 
bütün varını fahişə qadınlara sərf edib. Amma o qayıdanda 
sən onun üçün kökəldilmiş dananı kəsdin». 

Atası isə ona dedi: «Oğlum, axı sən həmişə mənimləsən 
və bütün varım sənindir. Lakin sevinmək və şadlanmaq 
lazımdır. Çünki sənin bu qardaşın ölmüşdü, həyata qayıtdı. 
O itmişdi, tapıldı!»”

Böyük oğul evə gələndə nə baş verdiyini bilən kimi içəri gir-
mək istəmədi. Böyük oğulun dediklərinə diqqət yetirin. “Bax 
neçə ildir ki, sənin üçün qul kimi işləyirəm. Heç zaman sənin əmrin-
dən çıxmamışam. Amma mənə heç vaxt bir oğlağı belə, qıymadın 
ki, dostlarımla şadlıq edim”. O deyirdi ki, atası sərt tapşırıq ağası 
idi və o özünü necə adlandırır? Qul! Bəs ata 31-ci ayədə onu nə 
adlandırdı? Oğlum! Budur əsas fikrim. 

Siz də Allah barəsində bu iki oğulun ataları haqqında olan 
eyni düşüncə tərzi ilə böyümüsünüz; düşünürsünüz ki, o, çətin 
bir iş ağasıdır, yəni ona xidmət etməyin heç bir mükafatı yoxdur. 
Din sizə öyrədib ki, Allahı qane etmək üçün nə isə etməlisən. 
Atası onu qul kimi deyil, oğul kimi geri qəbul edəndə kiçik oğu-
lun atası barədə fikirləri dəyişildi. Böyük oğulun atası ilə münasi-
bəti onun əməllərinə əsaslanırdı, ona görə də o onun köləsi idi və 
həmişə düzgün işlər görməyə çalışırdı. Kimliyinizə əməllərinizin 
nöqteyi-nəzərindən baxsanız, həmişə geridə qalacaqsınız və ətra-
fınızdakıları düzgün qiymətləndirməyərək ittiham edəcəksiniz. 
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Amma düzünü desək, böyük qardaş öz işini elə görürdü ki, ata-
nın xeyirxahlığını qəbul edə bilmirdi. Atasını haqsızlıqda ittiham 
edərək, dostları ilə şadlıq etmək üçün ona heç vaxt oğlaq belə 
vermədiyini deyərkən atası belə cavab verir:

“Oğlum, axı sən həmişə mənimləsən və bütün varım 
sənindir”.

O ona: “Mənim qulum” demədi, oğlum dedi! Oğul mirasın 
ortaq sahibidir; o, ailə üzvüdür. Qulun mirası yoxdur. Görürsən 
ki, böyük qardaş üçün miras artıq əlçatan idi. Lakin onun atasına 
və özünə düzgün olmayan münasibəti ona rahatlıq tapmağa və 
onsuz da ona aid olan mirasdan həzz almağa imkan vermirdi, 
çünki o özünü muzdlu kimi görürdü.

Niyə bütün bu vaxtı sizinlə danışmağa sərf etdim? Çünki 
muzdlular Allahdan qəbul etməyə çətinlik çəkirlər! Onlar 
həmişə Onun lütfünü qazanmalı olduqlarını düşünürlər və 
bacarmadıqları üçün utanırlar, qorxurlar və Atadan almağa 
layiq olmadıqlarını düşünürlər. Özünüz haqqında bu fikrinizi 
dəyişməsəniz, heç vaxt Atadan təmənnasız hədiyyə qəbul edə 
bilməyəcəksiniz. Yadda saxlayın ki, biz Atamız kimi səxavətli 
olmaq istəyiriksə, təmənnasız hədiyyə kimi qəbul etməyi bacar-
malıyıq.

Siz Allah qabağında öz layiqli yerinizi qazana bilməzsiniz; bu 
sizə olan sevgi hədiyyəsidir. Mən Matta 3:16-17-də deyilənləri 
xoşlayıram. 

“İsa vəftiz olunan kimi sudan çıxdı. O vaxt göylər yarıldı 
və Allahın Ruhunun göyərçin kimi endiyini və Öz üzərinə 
qonduğunu gördü. Göylərdən bir səda gəldi: «Bu Mənim 
sevimli Oğlumdur, Ondan razıyam»”. 
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Bunlar İsa xidmətə başlayanda baş vermişdi. O, hələ Allahın 
izzətini qazanmaq üçün heç nə etməmişdi, lakin Allahın dediyinə 
diqqət yetirin: «Bu Mənim sevimli Oğlumdur, Ondan razıyam». 

İsa çarmıxda olanda çarmıxa çəkilən iki qulduru xatırlayır-
sınızmı? Biri deyirdi: «Ey İsa, Öz Padşahlığına gələndə məni 
xatırla!» İsa ona dedi: «Sənə doğrusunu deyirəm: bu gün sən 
Mənimlə birlikdə cənnətdə olacaqsan». Buna layiq olmaq üçün 
o nə etdi? HEÇ BİR ŞEY!

İsanın adını çağırdıqda, Müqəddəs Kitab deyir ki, biz yeni-
dən doğuluruq və qaranlıqlar padşahlığından Allahın Padşahlı-
ğına köçürük. Biz buna layiq olmaq üçün nə etmişik? HEÇ BİR 
ŞEY.

Bu fəsli bitirərkən, lütfən, Allahın həmin il mənə verdiyi şey-
lərin heç birinə layiq olmadığımı unutmayın. İsanın adını çağı-
rarkən bütün Padşahlığı qəbul etdiyimi anlamağa kömək edib. 
Mən bunu qazanmalı deyiləm. Mən yalnız Onun xeyirxahlığını 
və səxavətini qəbul etməliyəm. Onun səxavətini aldıqdan sonra 
Onun xeyirxahlığı ilə səxavətli ola bilərsiniz. 
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11-Cİ FƏSİL

Səxavətlİ olanlara 
Allahın vədİ

Bill və həyat yoldaşı April 14 ildir ki, ailəliklə kiçik santex-
nika biznesinə sahiblik edirlər. “Faith Life” imanlılar cəmiyyəti-
nin üzvləri olaraq, onlar illər ərzində baş verən artım və qələbə ilə 
dolu hekayələrlə qarşılaşıblar. Beləliklə, cəmiyyətə daha çox təsir 
etmək üçün “Faith Life” imanlılar cəmiyyətini genişləndirəcəyi-
mizi eşidəndə onlar da bunda iştirak etməyə hazır idilər.

April layihə üçün 10 000 dollar verməyə tam hazır olduğunu 
dedi, lakin Bill ərzaq mağazasından qayıdarkən Rəbbin 10 000 
dollar deyil, 75 000 dollar verməsini dediyi zaman o, tamamilə 
təəccüblənmişdi.

Onlar bunun necə mümkün olacağını bilmirdilər, lakin April 
bu layihəyə 75 000 dollar verməyə razı oldu. Amma yenə də onla-
rın nə pulu var idi, nə də bu qədər pulu haradan əldə edəcəkləri 
ilə bağlı bir fikirləri. 

Bir neçə həftə sonra şəhər su idarəsindən zəng vuraraq onlara 
əsaslı təmir layihəsi barədə bildirdilər və bununla maraqlanıb-ma-
raqlanmayacaqlarını soruşdular. Onlar razılaşdılar və işi yerinə 
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yetirmək üçün tələb olunan sənədləşmə işlərini başladılar. April 
müqavilənin 100 səhifədən çox olduğunu və onların da bir istiq-
raz almalı olduqlarını dedi. Bütün bunları başa çatdırmaq olduqca 
çətin bir proses idi, lakin onlar bunu bacardılar. Onlar öyrəndilər 
ki, layihə üzrə təklif verən yeganə şirkət onlardır və müraciət etmək 
üçün onlarla necə və nə üçün əlaqə saxladıqlarını bilmirdilər.

 Müqaviləni təqdim etdikdən sonra şəhər rəhbərliyi onları 
çağırıb dedi ki, 200 evdə olan işi cəmi 75 gün ərzində başa çat-
dırmaq üçün çox kiçik bir şirkət olduqlarını düşünürlər. Ancaq 
bir az müzakirə etdikdən sonra onlar şəhər rəhbərliyini bu işin 
öhdəsindən gələ biləcəklərinə əmin etdilər. 

Bill deyir ki, komanda şənbə günləri ilə yanaşı, gec saatlarda da 
bu layihə üzərində işləməli idi. Amma bilirsinizmi nə oldu? Onlar 
bunu vaxtında yerinə yetirdilər və imanlılar cəmiyyətinin layihə-
sinə səxavətlə 75 000 ABŞ dolları verə bildilər, eləcə də bu prosesdə 
bütün istehlak borclarını ödəyə bildilər. Onlar heyrət içində idilər!

Görürsünüzmü, Tanrının Bill və April üçün gözlədiklərindən 
də böyük planı var idi. O onların ürəklərinin münasibətini bilirdi, 
lakin onların qabiliyyətlərini genişləndirmək istəyirdi.

Artıq dövlət işləri üçün rəğbət qazanaraq və şəhər rəhbər-
liyi üçün uğurlu müqaviləni başa vuraraq onlar gələcəkdə daha 
böyük müqavilələr üçün yol açdılar.

Allah insanları inkişaf etdirməyi sevir. O bizim qabiliyyəti-
mizi bilir, lakin biz çox vaxt özümüz də bilməyərək, adətən, bir az 
təkana ehtiyac duyuruq. Bu nümunəyə öyrəşməliyik. 

“Səmavi Padşahlıq səyahətə çıxan bir adama bənzə-
yir. O, qullarını çağırıb əmlakını onlara əmanət etdi. O hər 
birinə öz qabiliyyətinə görə – birinə beş, birinə iki, birinə də 
bir talant verdi və yola düşdü. Beş talant alan dərhal gedib 
bunları sərmayəyə qoydu, daha beş talant qazandı. İki talant 
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alan da beləcə daha iki talant qazandı. Bir talant alansa 
gedib torpağı qazdı və ağasının pulunu gizlətdi” 

—Matta 25:14-18.

Biz bu məsəli əvvəllər oxumuşuq, amma burada bir şeyi qeyd 
etmək istəyirəm.

Diqqət yetirin ki, sahibi öz qullarına tapşırıq verəndə “hər 
birinə öz qabiliyyətinə görə verdi”. Beş talant verilən birinə beş 
talant etibar edilmişdi, yəni o, hazırda beş talantı idarə etmək 
qabiliyyətinə malik idi. Əgər onun daha böyük qabiliyyəti olsaydı, 
sahibi ona daha çox verərdi. Eyni şey digər iki qul ilə də baş verdi.

Amma görün nə baş verdi. Beş talantı olan qul onu on 
talanta qədər artırdı. Burada nə baş verdi? Sadə dillə desək, 
onun qabiliyyəti beşinci səviyyədən onuncu səviyyəyə yük-
səldi. Məsuliyyət və idarəetmə onun qabiliyyətini artırdı. O, 
sahibinin gözündə bir az da ucaldı və özünü irəliləyiş üçün bir 
az da doğrultdu. 

İndi burada sahibin hikmətinə baxın. Beş talantı olan qulun 
xasiyyətini bilirdi. Onun yeni səviyyəyə yüksəlmək üçün poten-
sialının olduğunu bilirdi. Sahibi quluna beş talant versə də, bu 
onun sahib olduğu qabiliyyəti idi, onun verdiyi bu beş talantla 
nökəri daha çox məhsul yığacaq və sahibi onu yeni idarəetmə 
səviyyəsinə yüksəldəcək.

Sahibi bilirdi ki, qulunu daha dəyərli etməyin yeganə yolu 
onun inkişaf etməsinə icazə vermək və qabiliyyətini kəşf etmək-
dir. Bu, Allahın bizi daha dəyərli etmək, bizim gələcək və inkişaf 
etməyimiz üçün həyatımızda istifadə etdiyi bir prosesdir. 

“Ən balaca bir işdə sadiq olan kəs böyük işdə də sadiqdir, 
ən balaca bir işdə haqsız olansa böyük işdə də haqsızdır” 

—Luka 16:10.



Maddİ vəzİyyətİnİzdə İnqİlab: Səxavətli olmağın gücü

198

Əvvəlki fəsildə dediyim kimi, kiçik tapşırıqlar olmur. Siz hər 
biri ilə irəliləyiş əldə edəcəksiniz və hər biri gələcək qabiliyyəti-
nizi artıracaq.

Mən dəfələrlə bu prosesdən keçmişəm. Hər dəfə fikirləşirdim 
ki, yox, bunu bacarmayacağam. Bilmirəm necə edim, ya vaxtım 
yoxdur. Amma hər dəfə “Bəli, inkişaf edəcəyəm” deyəndə qabi-
liyyətim daha da artır. 

İnsanlar həyatıma baxıb, borcdan qurtulmağın, televiziyaya 
çıxmağın, şəxsi təyyarəyə sahib olmağın çox asan olmasını düşünə 
bilərlər. Necə də gözəl həyat. Yaxşı, razılaşıram; yaxşı həyat və 
şərəfli həyatdır! Amma siz bilmirsiniz mənim həyatım bu səviy-
yəyə necə çatıb. Bu qabiliyyət səviyyəsinə yüksəlmək üçün nə 
qədər təzyiqlərə məruz qalmışam.

Mən hələ də böyüyürəm və Allah mənə daha böyük tap-
şırıqlar verməkdə davam edir. Hiss edirəm ki, daim daha 
böyük layihələrlə məşğul oluram və onları həyata keçirmək 
üçün daha çox pula ehtiyacım var. Ancaq mən təzyiqi (və 
bəzən xaosu) qəbul edərdim, çünki bu mənim çağırışımı 
yerinə yetirməkdə mənə kömək etmək üçün Allahın təlim 
sistemidir.

Sizə təslim olmamağı məsləhət görərdim. Allaha icazə verin 
ki, sizi Özünə məqbul insana çevirsin.

Allah hər zaman öhdəsindən gələ bilir. O, heç vaxt uğursuz-
luğa düçar olmur. Gələcəyiniz qarşınızdadır və siz davam etmə-
lisiniz. 

Allahın sizi inkişaf etdirməsinə icazə verəcəksinizmi?

Çərşənbə axşamı dua toplantısında idim. Qızım dua toplantı-
sına rəhbərlik edirdi ki, qəfil dayandı, mənə baxıb peyğəmbərlik 
etməyə başladı. O dedi:
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“Rəbb deyir: «Məhsul çox böyükdür. Mən səni genişlən-
dirirəm. Yalnız Ruhumla nə baş verəcəyini anlaya bilərsiniz. 
Addım atıb çıxın, icazə verin, sizi öz düşüncənizdən də yük-
sək şeylərə, mümkün olmayan şeylərə doğru aparım?»”

Düşündüm ki, bunun nə demək olduğunu bilirəm. Bu mənimlə 
ilk dəfə baş vermirdi.

Mən Allahın məni çətin şeylərə, qeyri-mümkün şeylərə doğru 
aparmasına icazə verib-verməməyimi soruşmasını yüksək qiy-
mətləndirirəm. Bilirəm ki, siz onlardan keçdiyiniz zaman onlar 
böyük hekayələrə çevrilirlər və Tanrı həmişə Özünü göstərir.

Amma genişlənməyin ağrısını və ödəniləcək qiyməti də 
bilirəm. Bu, böyük bir şeydir, AMMA mən həm də Allahın 
xeyirxahlığını və Onun yüksəliş sistemini də bilirəm, ona görə də 
dərhal “HƏ!” cavabı verdim.

Allah sizə verdiyi potensialı üzə çıxarmaq istəyir. Bu, məqsədə 
çatmağın yeganə yoludur. O səni genişləndirməlidir! Allah bizi 
necə genişləndirir? Təzyiq vasitəsilə.

Əgər bir şarı hava ilə doldursanız, o, daha da böyüyəcək. 
Bu bizimlə də belə baş verir. Təzyiqə məruz qalıb təslim olma-
dıqda potensialımız artır. Yeri gəlmişkən, qabiliyyət daha böyük 
layihələrə aparır. Bilirsiniz, Allah sizə 100 000 dollar verməyi 
deməyincə səxavətli olmaqdan danışmaq düzgün deyil. Ola bil-
sin, sevimli avtomobilinizi hədiyyə edəsiniz. Allaha olan inamı-
nız və qabiliyyətiniz artmalıdır. 

Həmin görüşdə Allaha hə cavabını verdikdən bir neçə həftə 
sonra bunun nə olduğunu başa düşdüm. Həftədə bir dəfə yayım-
lanan televiziya verilişimizə gündəlik yayım təklif olundu. Bu, əla 
səslənə bilər, lakin bu cür dəyişikliyi qəbul etmək üçün qarşı-
mızda bir neçə məsələ var. Birincisi odur ki, efir vaxtımızın qiy-
məti dərhal 500% bahalaşacaqdı, biz o vaxt hətta həftəlik tarifi 
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çətinliklə ödəyə bilirdik. İkincisi, həftədə beş veriliş hazırlayıb 
redaktə etməli idik və televiziya şöbəsi yox idi. O vaxt biz həftədə 
bir televiziya proqramımızı gəlib cari ay üçün həftədə dörd 
proqram yazan şirkətə təhvil verirdik. Onlar proqramları kəsib 
redaktə edir, şəbəkəyə göndərir və bütün lazım olan işləri görür-
dülər. Ancaq sonra başa düşdüm ki, idarə etmək üçün bütün bun-
ları evə köçürməliyəm. Ən böyük problem isə o idi ki, mən və 
Drenda televiziya departamentini necə quracağımızı bilmirdik. 
Bütün bunları həll etmək üçün əlimizdən gələni etdik. 

Pul cəhətdən biz hələ də “Now Center” imanlılar cəmiyyəti-
mizin şəhərciyinin pulunu verib bitirirdik və televiziyanın tikin-
tisi üçün əlavə pulumuz yox idi. İstehsal üçün kamera avadanlığı 
almalı və onu idarə edəcək işçiləri işə götürməli idik. Bütün bun-
lar hərdən qeyri-mümkün görünürdü. Lakin Allah sadiqdir və 
Drenda ilə məni bu iş üçün ruhlandırırdı.

Bizim ən böyük maneəmiz təxminən dörd ay ərzində efir 
vaxtı ödənişlərimizə yarım milyon dollar borclu olduğumuzu 
bilərkən baş verdi. Bu, xüsusilə çətin idi, çünki televiziya proqra-
mımızın adı “Pul işini qaydasına qoymaq” idi.

Televiziyada bunun öhdəsindən gələ bilməyəcəyimizi düşü-
nürdüm. Efir haqqını ödəyə bilməsəm, vicdanla davam edə bil-
məyəcəyəm. O vaxt mən çoxlu şübhələrlə mübarizə aparırdım. 
Yenə deyirəm, Allah sadiqdir və Drenda məni çox ruhlandırırdı.

Həmin həftə yuxuda Allah mənə bütün hesabların bir dəfəyə 
ödəniləcəyini göstərdi, təbii olaraq bu, qeyri-mümkün idi. Lakin 
həmin həftəsonu cəmiyyətdə də 500.000 dolların hamısı yığıldı, 
efir vaxtı hesabları hazırkı vaxta qədər ödənildi və o vaxtdan bəri 
belə də davam edir.

Bu, inanılmaz bir səyahət oldu!!!
Biz bu proses vasitəsilə dəyişildik. İndi biz efirə iki gündəlik 

veriliş veririk və Müjdəni yaymaq üçün milyonlar xərcləyirik. 



SƏXAVƏTLİ OLANLARA ALLAHIN VƏDİ

201

İndi biz üz-üzə gəldiyimiz vəziyyətə baxırıq və o vaxtkı qədər 
böyük görünmür. Birinci fəsildə öyrəndiklərimizi həmişə yadda 
saxlayın: Allahın lütfü sizinlə işləyir! Bu illəri Allahla birlikdə 
addımlayaraq, Paulun əksər məktublarının niyə bu sözlərlə baş-
ladığını başa düşdüm:

“Atamız Allahdan və Rəbb İsa Məsihdən sizə lütf və sülh 
olsun”. 

Yadda saxlayaq ki, biz tək deyilik. Onun fövqəltəbii gücü olan 
lütfü həyatımızda işləyir. Bəli deyib görünməyənə doğru addım-
lamaq cəsarət tələb edir, lakin buna dəyər; mən buna şahidəm.

Drenda və mən Müjdəni təbliğ etmək üçün bütün dünyanı 
gəzmişik. Biz Əhdi-Cədiddə baş verən hər bir möcüzəni gözlə-
rimizlə görmüşük. Biz minlərlə insanın həyatının dəyişildiyini 
və torpağın ən yaxşı nemətlərindən bəhrələndiyini görmüşük. 
Məqsəddən yaxşı şey yoxdur!

Sizin üçün dua edirəm ki, Allahın sizə verdiyi hər bir yaxşı 
işdə bəhrə gətirəsiniz və səxavətli olmağın nə qədər vacib oldu-
ğunu yadda saxlayasınız.

Sonda ən çox sevdiyim məzmurlardan birini təqdim edirəm: 

“Rəbbə həmd edin! Nə bəxtiyardır Rəbdən qorxan, əmr-
lərindən zövq alan insan! Nəsli yer üzündə güclü olacaq, 
əməlisalehlərin övladları xeyir-dua alacaq. Evindən bol-
luq və sərvət əskilməz, salehliyi əbədi qalar. Zülmətdə belə, 
əməlisaleh insanlar üçün, lütfkar, rəhmli və saleh adamlar 
üçün nur doğar. Səxavətlə borc verən işlərini ədalətlə görən 
yaxşı insandır. Belə adam əsla sarsılmaz, saleh insan əbədi 
olaraq yadda qalacaq. Pis xəbərdən qorxmaz, Rəbbə güvən-
diyi üçün ürəyi möhkəmdir, cəsur ürəklidir, düşmənlərinin 
süqutunu görənədək qorxmaz. Səpələyər, fəqirlərə paylayar, 
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salehliyi əbədi qalar, qüdrəti və hörməti ucalar. Pis adamsa 
bunu görüb qəzəblənər, dişlərini qıcıdar, yanıb-tökülər, pislə-
rin arzusu puç olar” 

—Zəbur 112:1-10.

Mən pislərin qəzəbləndiyi hissəni çox sevirəm. Son sözü 
həmişə Allah deyir. Ən böyük qisas həmişə uğurdur.

Mənim həyat hekayəmi eşitmisinizsə, bilirsiniz ki, orta mək-
təbi pis qiymətlərlə bitirmişəm. Allah məni təbliğ etməyə çağır-
dıqdan sonra kollecə getməyimi deyəndə buna çox da sevinmə-
dim.

Birinci kursda oxuyarkən ingilis dili dərsində bir məqalə yaz-
malı idim. Professorum kağızı mənə ön səhifədə böyük “2” və 

“Görəsən, heç olmasa orta məktəbi 
bitirmisən?” qeydi ilə geri verdi. Orta 
məktəbdə öyrənmədiklərimi öyrən-
mək üçün mənə repetitor lazım idi.

Birinci kitabım çıxanda həmin 
ingilis professorundan elektron 
məktub aldım. Orada yazılmışdı: 
“Görəsən, bu, sinfimdə oxuyan Qari 

Kisidir?” O mənim kitab yazdığımı görüb şoka düşmüşdü. 
İcazə verin, Allah sizinlə birlikdə bütün dostlarınızı şoka sal-

sın!
Orta məktəbdə birgə oxuduğum sinif yoldaşım bir gün 

maliyyə şirkətimin ofisinə gəlib dedi: “Mən bunu başa düş-
mürəm. Qari orta məktəbdən qovuldu və indi bütün dünya yayı-
mında televiziyada veriliş aparır?”

Padşahlığın necə işlədiyini öyrənin və Allahın vəd etdiyi gözəl 
həyatdan həzz alacaqsınız!

PADŞAHLIĞIN NECƏ 
İŞLƏDİYİNİ ÖYRƏNİN VƏ 
ALLAHIN VƏD ETDİYİ 
GÖZƏL HƏYATDAN HƏZZ 
ALACAQSINIZ!
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Mən belə hekayələri sevirəm, eləcə də Allah da belə hekayələri 
sevir! Buna görə də yadda saxlayın ki, hekayəniz hələ bitməyib. 
Allahın ürəyini təmsil edərək getdiyiniz yerdə səxavətli olmağa 
çalışın. Padşahlığın necə işlədiyini öyrənin və Allahın vəd etdiyi 
gözəl həyatdan həzz alacaqsınız!

—Qari Kisi 

“Etdiyiniz bu xidmət yalnız müqəddəslərin ehtiyaclarını 
ödəməklə kifayətlənmir, həm də Allaha edilən çox şükürlərlə 
aşıb-daşır. Bu xidmətlə sübut etdiyiniz kimi, iqrar etdiyiniz 
Məsihin Müjdəsinə itaət göstərdiyinizə, onlara və hamıya 
səxavətlə yardım göndərdiyinizə görə Allahı izzətləndirirlər. 
Allahın sizə bəxş etdiyi hədsiz lütfə görə hər birinizin həsrə-
tini çəkərək sizin üçün dua edirlər. Allahın sözlə ifadə oluna 
bilməyən bəxşişinə görə Ona şükür olsun!” 

—2 Korinflilərə 9:12-15.

“Forward Financial Group” və ya təhlükəsiz pul investisiya 
strategiyalarımız haqqında forwardfinancialgroup.com-dan və 
ya 1-(888)-397-3328 nömrəsinə zəng vuraraq məlumat əldə edə 
bilərsiniz.

Əgər Maliyyə İnqilabı Konfranslarımız haqqında daha çox 
məlumat əldə etmək və ya konfransa ev sahibliyi etmək istəyir-
sinizsə, zəhmət olmasa (740) 964-7400 nömrəsinə zəng edin və 
baş ofisə müraciət edin. 
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