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GİRİŞ

Bu kitabın adı mənasız görünə bilər, yəni aydın məsələdir və 
müzakirəyə ehtiyac yoxdur. Düşünürəm ki, hamı bununla razı-
laşacaq: həyatda ehtiyac duyduğumuz şeylər üçün bizə təminat 
vacibdir. Bununla belə, bir çoxunun lazım olan təminatı yoxdur. 
Çoxları, sadəcə, sağ qalmaq üçün mübarizə aparır. Onlar bit-
məyən xərclərə və borclara kölədirlər. Xəyallarını həyata keçir-
mək əvəzinə, ümidsiz bir vəziyyətdə yaşayırlar, qorxu içində 
boğularaq nifrət etdikləri işə gedirlər; ən pisi isə, mənasız və 
məqsədsiz həyat yaşayırlar.

Bu yaxınlarda aparılan bir araşdırma göstərir ki, amerikalı-
ların 48%-i evlərinə ildə 31 561 dollar, yaxud ayda 2 630 dollar 
və ya daha az gəlir gətirir;1 əhalinin 40%-i planlaşdırmadan 400 
dolları sərbəst xərcləyə bilmir.2

Xərclədiyiniz hər qəpiyi saymaq məcburiyyətində qalmağı, 
aydan aya növbəti maaş gününə çatdırmaq ümidi ilə yaşamağı 
təsəvvür edə bilərsinizmi? İnkişaf etmək əvəzinə, çıxış yolu olma-
yan, getdikcə artan borclar içində batırsınızmı? Mən bunu təsəv-
vür edə bilirəm, çünki doqquz uzun il ərzində belə yaşadım və bu 
mənim təxəyyülüm də deyildi. Bu, həqiqət idi.
1  https: //howmuch. net/articles/how-much-americans-make-in-wages
2  https: //www. cnbc. com/2018/05/22/fed-survey-40-percent-of-adults-cant-cover-
400-emergency-expence.html
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Yoxsulluğun xəcaləti
Həyat yoldaşım Drenda və mən ailə qurduq və heyrətamiz 

həyat sürməyə ümid edirdik, lakin borca düşdük və maddi sıxıntı 
içində yaşamağa başladıq. Cəmi bir neçə ilə 10 maksimum həddə 
çatmış və ləğv edilmiş kredit kartı ilə üz-üzə qaldıq; üç maliyyə 
şirkətinə 28%-lə kredit; hər ikisi 200 000 km-dən çox sürülmüş 
iki lazımsız avtomobil ödənişləri; vergi borcları və bir çox ödəyə 
bilmədiyimiz borclar içində üzürdük. Valideynlərimizə minlərlə 
dollar borcumuz var idi, sonradan onlar bizə borc verməyi dayan-
dırdılar.

Həyatımızı borcla məhv etmək istəmirdik; sadəcə, sağ qal-
mağa çalışırdıq. İnanılmaz səslənsə də, mən maliyyə sahəsində 
insanlara sığorta və investisiya ehtiyaclarında kömək etməklə 
məşğul idim. Gördüyüm işlərdən mənə 100% komissiya əsa-
sında ödəniş edilirdi, lakin komissiyalar heç vaxt kifayət etmirdi. 
Biz işin yüksələcəyinə ümid edirdik, lakin heç bir dəyişiklik baş 
verməyən həftələr illərə çevrilirdi.

Nəhayət, borcumuzu ödəmək üçün doqquz il borc götür-
dükdən sonra borc götürməyə başqa yol tapılmırdı. Demək olar 
ki, bütün əldə olanımızı girov qoymuşduq və bu maliyyə bataq-
lığında yaşamağın stresi mənə və ailəmə ciddi emosional zərbə 
vurmağa başladı.

Mən panik atak keçirirdim və antidepressantlar qəbul edir-
dim, lakin onlar kömək etmirdi və ciddi yan təsirlərə səbəb 
olurdu. Həkimlər məndə şəkərli diabetin yaranacağını dedilər.

Bütün bunlardan da betəri: həyatımı qorxu elə bürümüşdü 
ki, evdən çıxmağa belə qorxurdum. Həyatım cəhənnəmə, iflic 
vəziyyətinə dönmüşdü! Borclarımızı vaxtında ödəyə bilmirdik və 
hansını ödəyib, hansını gələn aya saxlayacağımızı artıq bilmirdik.

Düşünürəm ki, yaşadığımız maliyyə böhranının ən pis tərəf-
lərindən biri mənim keçirtdiyim xəcalət hissi idi. Hər dəfə qorxu 
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və həyəcan içində kredit kartımı bir daha işləyəcəyinə ümid 
edərək yoxlayırdım. Kimlərə ki, borcum var idi, demək olar ki, 
hər gün zəng edirdilər və mən onlara yalan danışaraq müxtəlif 
bəhanələr uydururdum. Ən dözülməzi də gözəl ailəmin ehtiyac-
larının ödənilmədiyini görmək idi, bu da vicdanıma əzab verirdi. 
Düzünü desəm, hər gün bir problemlə əlləşərək özümü uğursuz 
hesab edirdim.

Bu maliyyə xaosu kiçik bir şey deyildi. Bu, doqquz il davam 
edirdi!

Əgər sizə maraqlıdırsa, bəli, biz hər həftə imanlılar cəmiyyə-
tinə gedirdik. Teologiya və biznes üzrə dərəcə almışdım və bir 
il Müqəddəs Kitab məktəbində oxumuşdum. Müqəddəs Ruhla 
vəftiz olunmuşdum və Allahı sevirdim, amma vəziyyətim çox pis 
idi. Mən bunu bilirdim, amma nə olsun? Müqəddəs Kitabda oxu-
duğum hekayələr real həyatımda baş vermirdi.

Bizə uğur qazanmağın Allahın iradəsinə uyğun olduğunu 
öyrədən böyük bir imanlılar cəmiyyətinə gedirdik, lakin mən 
bunun həyatımda baş verdiyini görmədim və niyə belə olduğunu 
başa düşmürdüm. Düzünü desəm, dostlarımın da heç birinin 
çiçəkləndiyini görmürdüm.

Oyanış çağırışı
Hər şey pulunu tələb edən bir vəkilin mənə zəng etməsin-

dən sonra baş verdi. Bu dəfə o, çox qəti və sərt idi. “Cənab Kisi, 
müvəkkilimə olan 1600 dollar borcunuzu mənə göndərməyiniz 
üçün sizə üç gün vaxt verirəm, yoxsa bu məbləğə görə sizə qarşı 
iddia qaldırmağa məcbur olacağam”. Dərhal da dəstəyi asdı.

Bilirdim ki, hər şey bitib. Mənim sonum çatıb. Müraciət edə 
biləcəyim bir yerim yox idi. Pulumuz, yeməyimiz yox idi. Soyu-
ducumuz hesabımız kimi boş idi. Bizi çuxurdan çıxara biləcək bir 
iş həftəsinə ümid edirdim, amma heç nə baş vermirdi.
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Ümidsiz vəziyyətdə ayda 300 dollara kirayə götürdüyümüz 
köhnə ferma evindəki kiçik yataq otağıma qalxdım. Bilirdim ki, 
bu cür maliyyə əsarətində yaşamağımız Allahın iradəsinə uyğun 
deyil, lakin başımıza çiçəklənməkdən başqa hər şey gəlirdi.

Göz yaşlarımla özümü çarpayımın üstünə atarkən Allaha 
yalvarmağa başladım. Heyrətamizdir ki, mən qışqırarkən bir-
dən Onun cavabını eşitdim. Ruhumla bu Müqəddəs Yazıları 
eşitdim:

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

—Filipililərə 4:19.

Mən ucadan qışqırdım: “Mən o Müqəddəs Yazıları bilirəm, 
amma həyatımda bunun baş verdiyini görmürəm”. Mən Müqəd-
dəs Ruhun pıçıldadığını eşitdim:

“Mənim sənin həyatında baş verən bu qarışıqlıqla heç bir 
əlaqəm yoxdur. Sənin bu qarışıqlıqda olmağının səbəbi Pad-
şahlığımın necə işlədiyini bilməməyindir”. O mənə dedi ki, 
Onun cəmiyyəti Fironun vaxtında yaşayan İsrailə bənzəyir, 
onlar qul kimi yaşayırlar. O dedi: “Mən xalqımın maddi 
cəhətdən azad olmasını istəyirəm!”

Həqiqətən, Onun Padşahlıq dedikdə nə demək istədiyini bil-
məsəm də, başa düşdüm ki, borc içində yaşamağın heç bir faydası 
yoxdur və O mənim bilmədiyim daha yaxşı həyat tərzini nəzərdə 
tuturdu. Bunun nə olduğunu və ya necə işlədiyini bilmirdim, 
amma bilirdim ki, bunu öyrənməliyəm.

İlk növbədə aşağı düşüb Drendanı tapdım. Mən ona Allahın 
mənə dediklərini danışdım və orada durub, onun əlindən tutaraq 
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ailəmi bu vəziyyətə gətirib çıxartdığıma görə ondan üzr istəyib, 
Allah qarşısında tövbə etdim. Biz elə orada əhd elədik ki, Allahın 
Padşahlıq barədə nə demək istədiyini başa düşməsək də, bunu 
öyrənəcəyik. Biz borcdan artıq həyat tərzi kimi istifadə etməyə-
cəyimizə söz verdik, lakin necə edəcəyimizi bilmədiyimizi etiraf 
etdik. Dua etdiyimiz zaman ürəyimə sülh gəldi və bilirdim ki, 
Allah bizə bunu Öz üsulu ilə öyrədəcək. Lakin Padşahlığa gəl-
dikdə, həqiqətən də, Onun nədən danışdığını bilmirdim. Mən 
göylərə gedəcəyimi bilirdim və Müqəddəs Kitab barədə kifayət 
qədər biliyim var idi, amma yenə də Onun nə demək istədiyini 
başa düşmürdüm. Əslində, Padşahlıq sözündən çox xəbərdar 
deyildim. Bu sözün Müqəddəs Kitabda xatırlandığı yeganə yer 
Rəbbin Duası idi.

“Padşahlığın gəlsin, göydə olduğu kimi yerdə də Sənin iradən 
olsun” 

—Matta 6:10.

O vaxt düşünürdüm ki, burada İsanın nə vaxtsa yer üzündə 
quracağı gələcək Padşahlıqdan danışılır və əslində, nəyi nəzərdə 
tutduğunu bilmirdim. Amma mətni dərk etdikdən sonra səhv 
düşündüyümü anladım. İsa bizə elə buradaca necə dua edəcəyi-
mizi öyrədirdi. Biz yer üzündə Allahın iradəsi barədə dua etməli-
yik. Bəs Allahın Padşahlığı nə deməkdir?

Əvvəlki kitablarımı oxumusunuzsa, birbaşa 1-ci fəslə keçə 
bilərsiniz, amma inanıram ki, imtahanı uğurla vermək üçün bil-
diyinizə nəzər yetirmək həmişə faydalı olur. İmtahanınız, həyat 
oyununuz artıq başlayıb, amma narahat olmayın. Düzgün cavab-
ları öyrənib imtahandan keçmək üçün hələ yetərincə vaxtınız var. 
Ancaq kitabımı ilk dəfə oxuyursunuzsa, aşağıdakıları bilməyiniz 
vacibdir!
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Yeni bir həyat tərzi
Allah mənə Onun Padşahlığının necə işlədiyini bilmədiyimi 

deyəndə, ən azından desəm, çaşbaş qalmışdım. Drenda və mən 
Onun nə demək istədiyini bilmirdik və dua edib Allahdan xahiş 
etdik ki, Onun Padşahlığının necə işlədiyini bizə öyrətsin.

Beləliklə, ilk növbədə padşahlığın nə olduğunu öyrənməli 
idim. Düşünürəm ki, biz Amerikanın demokratiya və söz azadlığı 
təfəkküründə yaşadığımız üçün Qərb düşüncəmizlə bu anlayışı 
qavramaq çətindir. Allahın Padşahlığının demokratiyaya aidiy-
yəti yoxdur; o, padşahı olan bir padşahlıqdır. Padşahın səlahiy-
yəti müxtəlif dövlət qurumları və bu hakimiyyət altında fəaliyyət 
göstərən insanlar vasitəsilə verilmiş səlahiyyətlərlə icra edilir. İnsan 
kütləsinin olması hələ padşahlıq deyil. Bir izdihamda bir milyon 
adam ola bilər və bu, padşahlıq olmaya bilər. Padşahlıq qanun və ya 
hökumət tərəfindən bir yerdə təşkil olunan insan qrupudur.

Lüğətdə padşahlığın tərifi belədir: “Padşahlıq: başçısı padşah 
və ya kraliça olan dövlət və ya hökumətdir ”.

Biz İsanın Miladda yer üzünə gəldiyini qeyd etsək də, adətən, 
Onun Özü ilə hakimiyyətini gətirdiyini başa düşmürük. Müqəd-
dəs Kitab bu hakimiyyət barədə Yeşaya 9:6-7-də danışır:

“Çünki bizim üçün körpə doğuldu, bizə oğul verildi, haki-
miyyət onun çiyinləri üzərində olacaq, Onun adı Ecazkar 
Məsləhətçi, Qüdrətli Allah, Əbədi Ata, Sülh Hökmdarı ola-
caq. Hakimiyyətinin və sülhünün artmasının sonu olmaya-
caq, O, Davudun taxtı və padşahlığı üzərində hökm sürəcək, 
O, hakimiyyətini ədalətlə və salehliklə indidən sonsuzadək 
quracaq. Ordular Rəbbinin qeyrəti bunu edəcək”. 

İsa bu hakimiyyətin başçısıdır və biz İsanı şəxsi Xilaskarımız 
kimi qəbul etdikdə həmin hakimiyyətdən faydalanırıq; vətən-
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daşlar oluruq. Biz nəinki vətəndaş, həm də oğullar və qızlar kimi 
Allahın ailəsinin bir hissəsinə çevrilirik.

“Lakin Onu qəbul edənlərin hamısına, adına iman edənlərə 
Allahın övladları olmaq ixtiyarını verdi. Onlar nə qandan, 
nə bəşər arzusundan, nə də kişi istəyindən deyil, yalnız Allah-
dan doğuldu” 

—Yəhya 1:12-13.

“Deməli, artıq yad və qərib deyilsiniz, siz müqəddəslərlə 
birgə vətəndaş və Allah ailəsinin üzvüsünüz” 

—Efeslilərə 2:19.

Allahın ailəsinin üzvləri olaraq biz Onun ailəsinin bir hissəsi 
oluruq və beləliklə, Onun sahib olduğu hər şeyə sahib oluruq. 
Həmçinin biz qanuni yolla Onun böyük Padşahlığının vətəndaş-
larına çevrilirik.

Yeni Padşahlıq
Nə danışdığımı daha yaxşı anlamağınız üçün icazə verin, 

ABŞ-ın vətəndaşı olmağınızı nümunə gətirim. ABŞ vətəndaşı 
olaraq qanuni hüquqlara maliksiniz. Sizin qanuni hüquqlarınız 
Konstitusiyamızda və hökumətimizin qəbul edilmiş qanun-
larında yazılıb. Bu qanunlar və imtiyazlar kimliyindən asılı 
olmayaraq hər bir vətəndaşa ötürülür. Bu hüquqlar bizim hiss-
lərimizə və zəkamıza əsaslanmır. Xeyr, onlar qanunla müəy-
yən edilib və qanuni olaraq Amerikanı öz evi adlandıran hər 
bir vətəndaş üçün əlçatandır. Ola bilsin ki, vətəndaş öz qanuni 
hüquqlarını bilməsin, lakin buna baxmayaraq, sadəcə, Ame-
rika Birləşmiş Ştatlarının vətəndaşı olmaqla onlar bu hüquq-
lara sahib olurlar.
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İndi burada düşünülməli bir şey var və ümid edirəm ki, bu 
sizin Allah barədə olan bütün baxışınızı və Allahdan necə qəbul 
etdiyinizi dəyişdirəcək. Burada, Birləşmiş Ştatlarda, əgər nəyin 
və ya kimin isə bizim qanuni hüquqlarımızı əlimizdən almağa 
çalışdığını və ya bizə qarşı ədalətsiz rəftar etdiyini bilsək, biz 
qanuni hüquqlarımızı müdafiə edən məhkəməyə üz tuta bilərik 
(ədalət qanunun idarə edilməsi deməkdir). Biz məhkəməyə üz 
tuturuq, hakim isə bizim xarici görünüşümüzə, varlı və ya kasıb 
olmağımıza fikir vermir. Qanuna fikir verir. O, hər dəfə qanunun 
lehinə hökm çıxarmalıdır. Qanun və hakim bizim qiymətli kağız-
larımıza bənzəyir.

Bizim qanuni hüquqlarımız var və hökumətimiz Birləşmiş 
Ştatların hüquq sistemi daxilində ədalət məhkəməsi prosesi 
vasitəsilə qanuni hüquqlarımızı təmin edib müdafiə edəcək. 
Bunu nəzərə alaraq, İsanın yer üzünə gətirdiyi bu yeni hakimiy-
yətdən bəhs edən Yeşaya 9-a diqqət yetirin.

“O, Davudun taxtı və padşahlığı üzərində hökm sürəcək, O, 
hakimiyyətini ədalətlə və salehliklə indidən sonsuzadək qura-
caq…” 

—Yeşaya 9:7.

Bu Müqəddəs Yazıda deyilir ki, Allahın Padşahlığı ədalət, 
Allahın Qanununun icrası vasitəsilə qurulur və dəstəklənir. 
İdarəetmə qanuni hüquqlarınızın müdafiə edilməsi və ya həyata 
keçirilməsi deməkdir.

Sizin qanuni hüquqlarınız Allahın salehlik adlandırdığı və ya 
Onun Qanununun doğru adlandırdığı şeydir. Padşahlığın qanuni 
vətəndaşları kimi sizə aid olanı təmin edib Onun vəd etdiyi şey-
lərə sahib olmağınızın zəmanəti kimi Allah sizin üçün ədaləti 
əlçatan etdi.
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Allah Öz iradəsini Öz vasitəsilə bizə bildirmişdir ki, biz Onun 
Padşahlığında qanuni hüquqlarımızı bilək. Bu, əla xəbərdir! Allahın 
Öz Müqəddəs Kitabında sizə vəd etdiyi hər şey artıq qanuni olaraq 
Onun Padşahlığının vətəndaşları olduğunuza görə sizə aiddir!

2 Korinflilərə 1:20-də aydın şəkildə bildirilir ki, HƏR VƏD 
“Bəli” və “Amin”dir. Artıq qərar verilib; onlar artıq qanuni olaraq 
sizindirlər.

“Çünki Allahın bütün vədləri İsa Məsihdə «bəli»dir. Buna 
görə Allahın izzəti üçün Məsih vasitəsilə «Amin» deyirik”.

Allahın Padşahlığının əsası ədalət və salehlikdir, o, tərəddüd 
etmir. Buna görə də belə düşünün: əgər mən Allahın Padşahlı-
ğının qanununu (Onun iradəsini) bilirəmsə və qanunun dedik-
lərini mənə təmin edən ədalət mühakiməsinə çıxışım olduğunu 
bilirəmsə, onda mənim əminliyim var və qorxum yoxdur.

“Biz Onun hüzurunda ona görə cəsarətlə danışa bilirik ki, 
Onun iradəsinə uyğun nəsə dilədikdə O bizi eşidir. Bilirik ki, 
nə diləyiriksə, O bizi eşidir; beləcə də bilirik ki, Ondan dilə-
diklərimizi alırıq” 

—1 Yəhya 5:14-15.

Bu ayə “O bizi eşidir” deyəndə sözlərimizi səs dalğaları vasitə-
silə eşitməkdən bəhs etmir; söhbət Onun işə qarışmasından gedir.

Ədalətin bərqərar olmasını təmin etmək üçün işə baxan bir 
hakimi düşünün. Məhkəmə zalı və hakim vətəndaşa ədalətin 
əlçatan olmasını təmin etmək üçün çalışır. Hakimin qərarı onun 
hisslərinə deyil, hər bir vətəndaşın icra etməli olduğu qanuna 
əsaslanır. Hakim ədalətin qanuna uyğun həyata keçirilməsini 
təmin etmək üçün çalışır.
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Allahın taxtı və qüdrəti İsaya və Onun Padşahlığının yanına 
gələn bütün insanlara ədaləti təmin etmək üçün çalışır.

Lütfən, bu ifadəni bir daha yavaş-yavaş oxuyun ki, Allaha 
olan indiki baxışınızı dəyişdirsin. İnsanların çoxu hesab edir ki, 
Allah Öz qərarlarını ayrı-ayrılıqda verir, lakin bu, doğru deyil. 
O, qanunlarını dəyişməyən Padşahların Padşahıdır. O Öz Qanu-
nundan kənar qərarlar qəbul etmir. Biz soruşmazdan əvvəl Onun 
cavabını bilə bilərik, çünki Onun Öz Qanununun icrasını həyata 
keçirməyə səlahiyyəti var.

Artıq yalvarmağa ehtiyac yoxdur
Drenda və mən Padşahlıqdakı qanuni hüquqlarımızı öyrən-

məyə başlayanda bu, Allah və Müqəddəs Kitab haqqında düşün-
cələrimizi kəskin şəkildə dəyişdi. Yeni anlayışımızın nəticəsində 
bizim yaşayış tərzimiz dəyişdi. Artıq yalvarmaq lazım deyil. Onun 
Padşahlığının vətəndaşları kimi qanuni olaraq bizə aid olanları 
öyrəndik və biz bu vədləri tələb edirik və onların yer üzündə icra 
olunduğunu görürük. Göylərdə olan hər şeyə sahib olduğumuzu 
öyrənmək böyük açıqlama idi. Vətəndaşlar kimi Padşahlığın 
qanunlarına qanuni çıxışımız var. Ancaq Allah ailəsinin üzvləri 
kimi göylərdə olan hər şeyin varisiyik və miras üzərində qanuni 
iddiamız var.

“Əgər Onun övladlarıyıqsa, deməli, həm də varisləriyik” 
—Romalılara 8:17.

Mətndə Məsihin varisləri olduğumuza diqqət yetirin! Bu o 
deməkdir ki, Məsihin sahib olduğu hər şey bizimdir!

Həmin gün kiçik dağılmış ferma evimdə Allah Öz Padşahlığı-
nın necə fəaliyyət göstərdiyini bilmədiyimi deyərkən O Öz Pad-
şahlığının qanunlarını və hüquqi quruluşunu nəzərdə tuturdu. O, 
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haqlı idi. Padşahlığın nə olduğunu və necə işlədiyini bilmirdim. 
Ancaq Padşahlığı başa düşməyə mənə kömək edən bir şeyi dərk 
etdim ki, padşahlıqlar dəyişilməz qanunlarla fəaliyyət göstərir. 
Qanunlar müəyyən bir insana üstünlük vermək üçün dəyişilmir-
lər. Bəli, onlar dəyişməz və daimidirlər.

Sizə bir misal gətirim. Bu gün biz elektrik enerjisindən və 
onun evlərimizdə verdiyi işıqdan həzz alırıq. Razılaşarsınız ki, 
elektrik enerjisini idarə edən qanunlar dünya yaranandan bəri 
mövcud olub. Bununla belə, min illər ərzində işıq olmayıb! Səbəb 
nədədir? Heç kim elektrik enerjisinin qanunlarını və lampanı 
yandırmağın necə mümkün olmasını kəşf etməmişdi. Şimşək 
çaxması və statik elektrik həyatın normal bir hissəsi kimi sayılsa 
da, onlar, sadəcə, bir müşahidə idi. Əslində, heç kim gördüklə-
rini kəşf etməyi düşünmürdü, çünki onların öyrənilə bilən təbii 
qanuna əsaslandığını dərk etmirdilər.

Eyni anlayış çatışmazlığı bu gün imanlılar cəmiyyətinə də 
nüfuz edir. İnsanlar Müqəddəs Kitabda Allahın etdiyi böyük işlər 
haqqında oxuyurlar, lakin oxuduqlarını müşahidə edərək başa 
düşmürlər.

Çoxları həyatlarında Allahın olduqca heyrətamiz işlərini 
görüblər, lakin yayda parlaq şimşək çaxması müşahidə olunduğu 
kimi onlar da dayanıb deyirlər: “Gördünüz bunu?” Yenə də bunu 
həyata keçirə bilmirlər, çünki gördüklərini idarə edən qanunları 
başa düşmürlər. Məsələn, bu gün biz dünyanın istənilən yerinə 
işıqlar qoşa bilərik, çünki elektrik enerjisini idarə edən qanunları 
başa düşürük.

Eynilə də, bu gün biz də təyyarə ilə dünyanın istənilən yerinə 
minlərlə kilometr yolu qət edə bilərik. Təyyarə uçuş qabiliyyə-
tini bizim kəşfimiz sayəsində və göyə qalxma qanunundan isti-
fadə etməklə qazanır. Halbuki o qanun dünya yaranandan bəri 
yer üzündə mövcud olub, bunu bu qanundan istifadə edən quşlar 
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sübut edir. Ancaq dünya yaranandan min illər boyunca heç kim 
təyyarə uçurmayıb, çünki heç kim göyə qalxma qanununu kəşf 
etməmişdi və ondan istifadə etməyi öyrənməmişdi.

Allahın Padşahlığı ilə də eyni şey baş verir. Əksər insanlar 
Allaha ağlayıb yalvarır ki, Allahı onlar üçün bir şey etməsinə inan-
dırsınlar. Ancaq bilmirlər ki, iman edərkən Padşahlığın bütün 
qanunları və faydaları onlara məxsus olur, yalvarmağa ehtiyac 
yoxdur.

Deyək ki, sizin cəmiyyətinizə gəlmək istəyirəm. Oraya çat-
dığım gün işıqların yanması üçün dua edib oruc tutmalısınız? 
Əlbəttə yox! Əgər təsadüfən cəmiyyətinizə gəlsəm və işıqlarınız 
yanmadığı halda, hamı işıqları yandırmaq üçün Allaha yalvar-
mağa başlayacaqmı? Xeyr, onlar cərəyan açarını qoşacaqlar. Heç 
bir qorxu, çaşqınlıq olmadan işıqları yandırın!

Amma nədənsə məsihçilər heç vaxt Padşahlığa və Alla-
hın Kəlamına bu nöqteyi-nəzərdən yanaşmayıblar. Vaxtlarının 
çoxunu nə isə əldə edəcəklərinə ümid edərək yalvarmaqla keçi-
rirlər. Cavab almayanda isə dərhal Allahı günahlandırırlar. Bu 
səbəbdən bu gün məsihçilərin əksəriyyəti Allahın pis şeylərin baş 
verməsinə icazə verdiyini düşünürlər. Dostum, Allahın Padşah-
lığı BELƏ İŞLƏMİR!!! Yenə də 1 Yəhyadakı Müqəddəs Yazımıza 
nəzər salaq.

“Biz Onun hüzurunda ona görə cəsarətlə danışa bilirik ki, 
Onun iradəsinə uyğun nəsə dilədikdə O bizi eşidir. Bilirik ki, 
nə diləyiriksə, O bizi eşidir; beləcə də bilirik ki, Ondan dilə-
diklərimizi alırıq” 

—1 Yəhya 5:14-15.

Qanuni hüququmuza əsasən dilədiyimizə görə və O, işi Öz 
üzərinə götürdüyü üçün Ondan dilədiklərimizi aldığımıza əmi-
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nik! Təcrübəmə əsasən, təəssüf ki, bu mətndə açıqlanan həqiqət 
imanlıların əksəriyyəti tərəfindən başa düşülmür. Amma bu anla-
yış sözün əsl mənasında həyatımı dəyişdirdi.

Sağ qalma düşüncəsinə aid məsləhət
Mən Müqəddəs Kitabdakı hekayələri yeni maraqla oxumağa 

başladım. Bilirdim ki, hər hekayədə kəşf edilməli ruhani qanun-
lar var. Ruhani alimə çevrildim. Hər hekayədə suallar verirdim. 
“Niyə belə oldu?”, “Bu hekayədə hansı qanun təsvir edilmişdir?” 
Yavaş-yavaş Allahın Padşahlığında mənə aid olan prinsipləri və 
qanunları öyrənməyə başladım və bu mənim həyatımı dəyişdi.

Bu qanunları tətbiq etməyə başlayandan iki il yarım ərzində 
tamamilə borcdan azad olduq. Maşınlarımızı nağd pulla almağa 
başladıq, 55 hektar ərazidə xəyal etdiyimiz evi tikdik və daha 
nələr etdik. Ən yaxşısı odur ki, indi heç bir maddi sıxıntımız yox-
dur. Evimizin pulu ödənilib və indi sağ qalmaq uğrunda çalışmaq 
əvəzinə, tapşırığımızla və məqsədimizlə məşğul ola bilərik.

Öyrəndiklərimizə görə çox həyəcanlı idik, lakin dostları-
mızın və tanışlarımızın çoxu ilə bu baş vermirdi. Öyrəndikləri-
mizi insanlara öyrətmək üçün 1995-ci ildə “Faith Life” imanlı-
lar cəmiyyətini yaratdıq. Biz diqqətimizi Allahın bizə öyrətdiyi 
qanunları və prinsiplərini öyrətməyə, insanların azad olmaları və 
yaxşı həyat yaşamaları haqqında bölüşməyə yönəltdik.

Sonra 2005-ci ildə biz “Faith Life Now” media xidmətimizi 
işə saldıq. “Faith Life Now” Padşahlıq Müjdəsi ilə dünya saatla-
rına uyğun şəkildə gündəlik olaraq dünyanın bütün nöqtələrinə 
“Pul məsələsini qaydasına salmaq” və “Drenda” adlanan iki televi-
ziya verilişimiz yayımlanır.

Bu gün biz uşaqlarımıza “Mc Donalds”dan yemək almaq 
üçün təsadüfən avtomobil oturacaqlarımızın arasına düşmüş 
qəpik-quruşları axtarmırıq. İndi etdiklərimizi etmək üçün mil-
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yonlar xərcləyirik və insanlara bunu necə əldə etdiyimizi öyrət-
məyə həvəsliyik.

Biz birdən-birə sağ qalma düşüncəsindən plan əsaslı düşün-
cəyə keçdik və həyatımızda nə yarada biləcəyimizi xəyal etməyə 
başladıq. Biz maddi köləlikdən maddi azadlığa keçdik.

Əsarət altında olan günlərimizdə hər kiçik gəlir böyük bir 
fövqəladə hal idi. Böyük sıxıntı içində kimdənsə borca pul götür-
məyə adam axtarırdıq və ya yenidən yerli lombardımıza baş 
çəkərdik! Amma bu gün biz Təminatın Gücündən həzz alırıq.

Siz soruşa bilərsiniz: “Qari, Təminatın Gücü nə deməkdir?” 
Təminatın gücü məqsədinizi tapıb sağ qalmaq uğrunda çalış-
maqdan qurtulmaq qabiliyyətidir. 

Təminatın olmaması köləlik həyatıdır və kölələr xəyallar qur-
murlar! Yadda saxlayın, siz qul deyilsiniz! Siz Allahın ailəsinin 
üzvüsünüz, İsa ilə birlikdə bütün mülkün varisisiniz. Beləliklə, 
gözlərinizi qaldırın və yeni bir gələcəyə baxın. İstəyirəm ki, xəyal 
qurmaqda, öz planınızı yaratmaqda və yaxşı həyat sürməkdə 
özünüzü sərbəst hiss edəsiniz. İnanıram ki, bu kitabı oxuduqca 
siz ilham alacaqsınız, eləcə də əminlik əldə edəcəksiniz. Mənim 
həyatımı dəyişdirən Padşahlığın qanunları sizə də aiddir.

 —Qari Kisi

Bu, əslində, beş kitabdan ibarət olan “Maddi vəziyyətinizdə 
İnqilab” silsiləsinin dördüncü kitabıdır. İstinad etdiyim qanun-
ları daha yaxşı başa düşüb Allahın Padşahlığının necə fəaliyyət 
göstərməsi haqqında daha çox məlumat əldə etmək üçün sizi 
əvvəlki üç kitabımı oxumağa çağırıram. Bunlar: Maddi vəziyyə-
tinizdə inqilab: Sədaqətin gücü, Maddi vəziyyətinizdə inqilab: İsti-
rahətin gücü və Maddi vəziyyətinizdə inqilab: Strategiyanın gücü 
adlanırlar. Onları GaryKeesee.com-da və ya Amazonda.com-da 
əldə edə bilərsiniz.
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Giriş sözündə sizə vəziyyətimizlə üz-üzə gəlməyə və nəhayət, 
Allaha yalvarmağa səbəb olan vəkilin çağırışı haqqında danış-
mışdım. Eləcə də yatağımın üstündə uzanıb ağlayarkən Rəbbin 
mənimlə danışdığını da danışmışdım. Onun Padşahlığının necə 
işlədiyini heç vaxt bilmədiyim üçün çaşqınlıq içində idim. Bəs 
o necə işləyir? O mənə nəyi göstərməyə çalışırdı? Başa düşmür-
düm, amma başa düşməyə çalışırdım.

Yadınızdadırsa, məhkəmədən yayınmaq üçün vəkilə üç gün 
ərzində həmin 1600 dolları verməli idim. O vaxt nə pulumuz var 
idi, nə də 1600 dolları vaxtında ödəmək üçün biznesimizdən əldə 
edəcəyimiz məbləğ var idi. Mən çıxılmaz vəziyyətdə idim. Bunun 
əvəzində Padşahlıqdan ilk dərsimi almağa hazırlaşırdım.

Həmin vaxt mən köhnə “Dodge Caravan”ı idarə edirdim, o, 
yol gedərkən həddindən artıq tüstüləyirdi. Həmin gecə bir ailə 
ilə onların sığorta ehtiyaclarını müzakirə etmək üçün görüş təyin 
etdim və görüşümüz ofisimdən təxminən 15 dəqiqəlik məsafədə 
yerləşən evlərində baş tutmalı idi.
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O günlərdə mən maşınımı qəsdən küçədə və ya müştərimin 
evinin bir küncündə park edərdim. Səbəbi sadə idi. Mikroavto-
busumu işə salarkən o, havanı ağ tüstü ilə doldururdu və bunun 
biznesimə ziyan gətirəcəyini düşünürdüm, çünki maliyyə eks-
perti kimi müştərilərimə sərmayə qoymağı və sığorta olunmağı 
məsləhət görürdüm.

Beləliklə, həmin gün, həmişəki kimi, maşınımı müştərimin 
evinin küncündə saxladım. Əla görüşümüz oldu və mən sağollaş-
dım, lakin avtomobilimə doğru gedəndə onun mənimlə addım-
ladığını görəndə narahat olmağa başladım. Narahat olmağımın 
səbəbi o idi ki, maşınımı işə salarkən onun orada olmağını istə-
mirdim, amma təəssüf ki, o gördü. Onun getməyini gözləyərək 
furqonda portfelim və digər əşyalarımla əlləşməyə vaxtımı sərf 
etsəm də, o, axıra kimi orada gözləyirdi. Nəhayət, getməli oldu-
ğumu düşünərək avtomobili işə salmalı oldum. Budur, gözlənil-
diyi kimi, küçəni ağ tüstü bürüdü.

Maşını sürməyə hazırlaşarkən o, pəncərəyə yaxınlaşıb onu 
söndürməyimi xahiş etdi. Sonra əlavə pul qazanmaq üçün yarım 
günlük işdə avtomobillərlə məşğul olduğunu dedi və motorxa-
naya baxmağını təklif etdi. Əlbəttə ki, razılaşdım və motorxananı 
onun üçün açdım. Mən bilirdim ki, orada hansısa problemi aşkar 
etməsinin heç bir əhəmiyyəti yox idi. Hazırda o köhnə furqona 
sərf etməyə pulum yox idi.

Bir neçə dəqiqədən sonra o, geri döndü və dedi: “Elə düşün-
düyüm kimi, sizin silindrin ara qatından sızma baş verir. Onu evə 
qədər sürün və təmir etmədən bir daha sürməyin. Bu sizə yalnız 
700 dollara başa gələcək”.

Məsləhətinə görə təşəkkür etdim və ofisimə qayıtdım. 
Başımda tək bu sözlər fırlanırdı: “Sizə 700 dollara başa gələ-
cək!” O an mənə 700 dollar bir milyon dollar kimi səslənirdi 
və vəkilə göndərmək üçün hələ o 1600 dolları tapmalı idim. 
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Bundan əlavə, çoxlu miqdarda ödənilməli başqa borclarım var 
idi.

Heç bir cavab yox idi, amma Drenda ilə etdiyimiz duamız 
yadıma düşdü: “Allahım, bizə Padşahlığının necə işlədiyini öyrət 
və bizə borcsuz həyat yaşamağın yollarını göstər”.

Ofisə qayıdaraq, maddi vəziyyətim barədə Rəbbə danışmağa 
başladım. “Ya Rəbb, mənim ehtiyacım olan pul haqqında hər 
şeyi bilirsən. Bilirsən ki, mənim hələ də bu furqona borcum var 
və indi isə daha 700 dollar da lazımdır. Tanrım, düzünü desəm, 
maşınım üçün banka borclu olduğum pulu və təmir xərclərini 
hesablasam, daha yaxşı olardı ki, o alışıb yansın və sığorta şirkəti 
hamısını ödəsin”. Mən bu sözləri dua kimi deyil, ucadan məyus, 
istehzalı şəkildə deyirdim. 

Bunu dediyim anda bir şey diqqətimi çəkdi. Ön kapotun 
üstündə kiçik bir köpükcük var idi, onun həmişə orada olub-ol-
madığına əmin deyildim, amma, deyəsən, belə idi. Ona baxdıqca 
o yavaş-yavaş böyüyürdü. Bu məni şoka saldı. Mikroavtobusun 
arxasında həmişə iz salan tüstüdən başqa heç bir tüstü görmə-
dim, ona görə də ofisə getməyə davam etdim.

Ofis dayanacağına daxil olanda 
maşının qabağı qəfildən alov 
topuna çevrildi! Alov mühərrik 
bölməsindən iki metr hündürlüyə 
yüksəlirdi. Mən ucadan bu sözləri 
dedim: “Ya Rəbb, Sən duamı eşitdin?”

Ertəsi gün sığorta şirkəti ödəniş etdi və bir gündə vəkilə 1600 
dollar borcumu, maşının pulunu və hətta bəzi ərzaqları almaq 
üçün də kifayət qədər pul əldə etdim. Hamımız eyni anda həm 
sevindik, həm də şoka düşdük, ancaq altı nəfərə lazım olan mik-
roavtobus artıq yox idi.

MƏN UCADAN BU SÖZLƏRİ 
DEDİM: “YA RƏBB, 

 SƏN DUAMI EŞİTDİN?”
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O zaman nə baş verdiyini, həqiqətən, izah edə bilmədim, 
amma uca səslə mikroavtobusun yanmasını deməyim diqqə-
timi çəkdi. Etiraf etməliyəm ki, əvvəllər heç bir avtomobilim 
yanmamışdı. Həm də bunun yanmasını heç vaxt belə arzulama-
mışdım.

Bunun Padşahlıqla əlaqəsi var idi? Bunun baş verməsinə 
səbəb olacaq nəsə etdim, yoxsa bu, təsadüf idi? Biz bilmirdik. 
Baxmayaraq ki, mikroavtobusun pulunu ödəyərək qələbəni qeyd 
edirdik, amma maşına ehtiyacımız var idi, bəs necə olacaq?

Yeni furqon tapmağımız
Atam hal-əhval etmək üçün və yanmış mikroavtobusu dəyiş-

dirməyə kömək təklif etmək üçün zəng etdi. Atamın pulu var idi 
və içimdə ümid edirdim ki, o bizə maşın alacaq. O bizə işlənmiş 
yaxşı avtomobil almaq üçün ərazidəki bir neçə satış mərkəzlərinə 
baxmağı təklif etdi. Təbii ki, təklifi ürəkdən qəbul etdim.

Bir neçə dilerə müraciət edərək mükəmməl “Dodge Cara-
van” tapdım. Təxminən bir ilin maşını idi və səliqəli vəziyyətdə 
idi. Atama Drendanın tünd-qırmızı maşını xoşladığını dedim və 
düşündüm ki, o deyəcək: “Əla! Yaxşı, gedək alaq”. Amma belə 
deyildi. Əvəzində o dedi: “Mən sizə ilkin ödəniş üçün 5 000 
dollar verəcəyəm”. Bəli, bu, çox səxavətli bir təklif idi, amma o, 
ilkin ödənişi ödəməyi təklif edib, maliyyənin qalanını üzərimə 
buraxdı. 

Birdən şok oldum. Heç bir bank qarşısında etibarım qalma-
mışdı. Bu ana qədər mən ağır maddi vəziyyətimizi atamdan giz-
lədə bilmişdim. İkincisi, daha borc götürməyəcəyimi düşünür-
düm. 

Bununla belə, başqa seçimim olmadığına görə, ən azından, 
kredit götürmək qərarına gəldim. Amma vəziyyətimi atama etiraf 
etməli idim və o da imza atmalı idi. Mən könülsüz olaraq atama 
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bütün hekayəmi danışdım, o mənim üçün kredit götürməyə razı-
lıq verdi və biz birlikdə sənədləri təqdim etdik. Diler mənə səhər 
məlumat verəcəyini dedi. 

Təbii ki, atamın mükəmməl kredit tarixçəsi olduğu üçün 
bankın kreditinin təsdiqlənəcəyinə əmin idim. Evə gedərkən 
məni narahat edən bu deyildi. Bilirdim ki, kredit götürməmə-
liyəm, amma pula çox ehtiyacım var idi. Bəs nə etməli idim? Mən 
çaşqınlıq içində idim. 

Mən evə gəlib Drendaya vəziyyəti danışanda o da bilirdi ki, 
bir daha borc götürməməliyik, amma başqa çıxış yolumuz yox 
idi. O gecə ikimiz də çətinliklə yuxuya getdik, amma sabahısı 
qərara gəldik ki, borca pul götürməməliyik .

Ona görə də atama zəng edib təklifə görə təşəkkür etdim və 
dedim ki, maşın almaq üçün daha çox borc götürməyəcəyik. 
Sonra dilerə zəng etdim və onlara gəlməyəcəyimizi bildirdim. 
Onlar mənə dedilər ki, mikroavtobus krediti təsdiqlənib və maşın 
çatdırılmağa hazırdır. Mən onlara təşəkkür etdim, amma mikro-
avtobusu götürə bilməyəcəyimizi bildirdim.

Dəstəyi asdıqdan sonra ürəyimə rahatlıq hissi gəldi, amma 
eyni zamanda, altı nəfərdən ibarət bütün ailəmiz üçün kifayət 
qədər böyük bir avtomobili necə alacağımız barədə ağlımıza heç 
nə gəlmirdi. Mənim iş üçün istifadə etdiyim beş yerlik kupe maşı-
nım var idi. Bir şey fikirləşənə kimi onu sürməyi qərara gəldim. 
Təxminən iki həftə keçdi və biz beş yerlik kupemizlə kifayətlən-
dik və lazım olan yerlərə də onunla səfərlər edirdik.

Sonra bir gün mənə Drendanın bir neçə ay əvvəl rastlaşdığı 
bir centlmendən telefon zəngi gəldi. O, valideynlərinin yaşadıq-
ları Atlantada hər ay keçirdikləri antik auksionda satmaq üçün 
bəzi əşyalar axtarırdı. Drenda onun valideynlərini maraqlandıra-
caq bir şey axtarışında idi. Tapdığı hər şey üçün ona komissiya 
haqqı verildiyinə görə bu, hər ay ona əlavə gəlir gətirirdi.
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Məlum oldu ki, Drenda haradasa bu oğlanla görüşərək onların 
nə işlə məşğul olduqları barədə söhbət ediblər. O ona deyib ki, nə 
vaxtsa satışa çıxaracağı bir şeyi olarsa, onun üçün də maraqlı ola 
bilər. Göründüyü kimi, o, kifayət qədər böyük bir qocalar evinə rəh-
bərlik edirdi və hərdən hansısa xəstə evə köçdükdə əşyalarını ləğv 
etməli idi. Əşyalara baxacaq ailə olmadığı üçün və həmçinin də sax-
lamağa yeri olmadığına görə hərdən onları satmaq qərarına gəlirdi.

Mən onu tanımırdım, ona görə də nömrəsini qeyd edərək 
Drendaya onun zəng etdiyini dedim. Uzun sözün qısası, o ona 
geri zəng edəndə ona üç otaq dolu mebel və məişət əşyaları-
nın olduğunu dedi və onun maraqlanıb-maraqlanmayacağını 
soruşdu. O, hamısını çox aşağı qiymətə təklif edirdi.

Drenda və mən əşyalara baxmağa getdik və otaqlar dolu 
olduğu üçün hər şeyə baxa bilməsək də, bəzi şeylər diqqətimizi 
cəlb etdi və onları birlikdə satılan münasib qiymətlə götürə bilər-
dik. Biz onun valideynlərinə zəng etdik və onlar bizə pul verdilər, 
yük maşını göndərdilər ki, əşyaları aylıq auksion üçün Atlantaya 
aparsınlar.

Hərrac böyük uğur qazandı və komissiya haqqı üçün onlar 
bizə cəmi bir neçə il sürülmüş və əla vəziyyətdə olan “Peugeot” 
universal maşınını verməyi qərara gəldilər. Bilirəm ki, bir çox 
insan üçün işlənmiş avtomobil almaq böyük şənliyə səbəb deyil. 
Amma bizim üçün ilk dəfə idi ki, ödəniş etmədən maşın sürür-
dük. Maşın təzəcə rənglənmişdi və yeni kimi görünürdü. Biz 
həyəcanlı idik.

Birdən mən düşünməyə başladım ki, ehtiyacım olan şeyləri 
borc etmədən Allaha etibar edərək əldə edə bilərəm.

Paradiqma dəyişikliyi
Bir il əvvəl, hələ Oklahomada yaşayarkən, Rəbb ilə yaşadığım 

bir hadisə indi mənə daha aydın idi. Geri baxanda Rəbbin diqqə-
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timi cəlb etməyə çalışdığı görünürdü, lakin biz o qədər borc və 
sıxıntı içində idik ki, nədənsə Allahın işini görə bilmirdik.

Mən ov etməyi, xüsusən də maral ovu etməyi çox xoşlayı-
ram və səylərim sayəsində bir neçə uğurlarım var. Ov edirdim, 
amma son illər ərzində səy göstərsəm də, heç nə alınmırdı. Çıxıb 
soyuqda oturub maral ovlamadan geri qayıdırdım. Bu məni ruh-
dan salırdı, çünki yedizdirməli körpələrim var idi. Keçmişdə bu 
sahədə bir-iki uğurum olsa da, illər idi ki, evə maral əti gətirmir-
dim.

Bir gün mən qarşıdan gələn maral mövsümü haqqında 
düşünərkən Rəbbin səsini eşitdim. O dedi: “Niyə icazə vermirsən 
ki, bu il maralını necə əldə edəcəyini sənə göstərim?” Bu məni 
çaşdırdı. “Mənə maralımı necə əldə edəcəyimi göstərəsən?” Bu 
nə deməkdir?

Bu sözlər haqqında dua edərək mən Müqəddəs Ruhun mənə 
toxunduğunu və bu maralın məhsul kimi biçilməsi üçün maliyyə 
toxumu və ya hədiyyə əkməli olduğumu hiss etdim. Əvvəllər heç 
vaxt maral biçmək ümidi ilə toxum səpməmişdim və bu mənə bir 
az qəribə gəlirdi. Amma hiss etdim ki, Rəbb məni çox ətraflı təli-
matlarla o toxumu əkməyə doğru aparır ki, məbləğ üçün çek yaz-
dım. Drenda ilə əllərimizi onun üzərinə qoyub 1987-ci ildə ovla-
yacağım maralımızı artıq ovladığımızı bəyan etdik və dua edəndə 
maralı gec deyil, məhz bəyan etdikdən sonra ovladıq.

Baxmayaraq ki, bir məsihçi kimi, mən həmişə imanlılar 
cəmiyyətimi maddi cəhətdən dəstəkləyirdim, lakin bu cür bir 
niyyətlə toxum səpib, dua edib imanla gözləməyim mənim üçün 
yenilik idi.

Beləliklə, bir çek götürüb qeydlər bölməsinə “1987-ci ildə 
ovlayacağım maral üçün” yazdım. Drenda ilə əllərimi onun üzə-
rinə qoyub, poçtla etibar etdiyim cəmiyyətə göndərərək maralımı 
artıq ovladığımı bəyan etdim. Bir vərəq götürüb üzərinə maralı 
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aldığıma inandığım günü və saatı qeyd etdim və ov paltosunun 
cibinə qoydum.

O vaxtlar 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 düş-
dük. Dostum məni hara yönəldəcəyini 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 yanlış yerdə oturduğumu hiss etdim, çünki bilirdim ki, heç 
bir özünə hörmət edən maral mənim açıq yerdə oturduğumu 
görüb özünü mənə göstərməyəcək.

Ayağa qalxıb qarşıdakı meşəyə doğru hərəkət etmək istəyərkən 
sol tərəfimdəki hasar boyunca hərəkət hiss elədim. Uzaqdan yar-
paqların xışıltısını eşidirdim və bunun maral olduğuna əmin idim.

Birdən hasarın yanı ilə meşənin içində gəzən üç maral 
göründü. Kolların arasından keçərkən ani olaraq onları görə bil-
dim. Marallar çox uzaqda idilər, amma maralın gələcəyini hiss 
etdiyim meşəyə doğru hərəkət etməzdən əvvəl dayanıb bir neçə 
dəqiqə gözləməli oldum. Bu zaman məni görməyərək bir maral 
arxamdakı tarladan düz yanımdakı ağaca doğru qaçdı.

Maral tarladan qarşımdakı ağaca doğru irəliləyərkən mən 
ağacın əks tərəfində idim və o məni görmürdü. Maral ağaca 
tərəf qaçdı, qoxumu hiss etdi və ürküdən qəfil dayandı. Sağıma 
baxarkən cəmi beş metr aralıdan mənə baxan buynuz budaqla-
rının sayı altı olan maralı görəndə şoka düşdüm. Dərhal nə baş 
verdiyini anlayan maral yüksək sıçrayışlarla meşəyə doğru qaçdı.
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İndi ov tüfəngi ilə tam sürətlə qaçan maralı hədəfə almaq 
asan məsələ deyildi və o, meşəyə çatana kimi yalnız bir atəş 
açacağımı bilirdim. Maral iri addımlarla qaçdığından ehtiyatlı 
nişan almağa imkanım yox idi. Maralın meşəyə girməsinə cəmi 
20 metr qalmışdı ki, mən tətiyi çək-
dim. Bu atışda maral yıxıldı və yerin-
dən tərpənmədi. Mən şok oldum! Bu, 
həqiqətən də, baş verdi? Hər şey ani 
baş vermişdi! Yavaş-yavaş ayağa qalxıb 
maralın yıxıldığı yerə getdim. Tez 
cibimdən qeydi çıxarıb maral üçün Allaha şükür etməyə baş-
ladım.

Tüfəngin səsinə dostum çölə çıxıb maralın yıxıldığını gördü 
və məni təbrik etdi. Rəbbin mənə dediklərini dostuma danışma-
mışdım, amma ona baxıb dedim: “Məncə, bu maral mənim ov 
qabiliyyətimə görə deyil”. Sonra ona Drenda ilə maral üçün dua 
etdiyimiz gün yazdığım kağızı göstərdim və Rəbbin mənə nə əmr 
etdiyini danışmağa başladım.

BU HADİSƏ DİQQƏTİMİ 
ÇƏKDİ. ŞÜBHƏSİZ Kİ, 

MARALI ƏLDƏ ETMƏK 
ALLAHIN İŞİ İDİ.
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Bu hadisə diqqətimi çəkdi. Şübhəsiz ki, maralı əldə etmək 
Allahın işi idi. 

Padşahlıq qanunu anlayışı və maliyyə vəziyyətimə təsir edən 
marallarla baş verənləri hələ tam başa düşmürdüm. O maralı əldə 
etmək heyrətamiz idi, amma bu yenə də baş verəcəkmi? Pad-
şahlıq qanunu anlayışı olmadan maralın peyda olmasına hansı 
qanunların səbəb olduğunu bilməzdim. Ancaq növbəti maral 
mövsümündə bu qanunu yenidən sınaqdan keçirməyi səbirsiz-
liklə gözləyirdim.

İman hər zaman işləyir 
Biz Tulsadan Ohayoya köçdükdə növbəti maral mövsümündə 

dəyişiklik baş verdi. Bu köçmək fikri bir gün qaçış zamanı ortalığa 
çıxdı. Müqəddəs Ruh mənimlə danışdı və dedi ki, evə, Ohayoya 
köçməyin vaxtıdır və mən orada işlərimi yekunlaşdıracağam.

Mən Tulsada on il yaşamışdım və Tulsanı çox sevirdim, 
amma köçməyimə görə çox xoşbəxt idim. Bir il əvvəl baş vermiş 
neft böhranı Tulsaya olduqca ağır zərbə vurmuşdu, çünki iqtisa-
diyyatı əsasən neftə əsaslanırdı. Maliyyəmiz kritik vəziyyətə çat-
mışdı. Yeni bir başlanğıc məni çox həyəcanlandırırdı. Bilmirdim 
ki, növbəti doqquz il Tulsada yaşadıqlarımızdan da çox maliyyə 
gərginliyi yaradacaq.

Biz yazın əvvəlində Ohayoya köçdük və mən Ohayoda bizi 
nələr gözlədiyini səbirsizliklə gözləyirdim. Çox tezliklə başa düş-
dük ki, yeni işə başlamaq və bütün borcumuzu özümüzlə Oha-
yoya daşımaq son dərəcə stresli imiş.

Əlbəttə ki, qarşıda maral mövsümü gözlənilirdi və dünyaya 
üçüncü övladımız Tom gəlirdi. Tom Ohayo maral mövsümünün 
ikinci günündə anadan olub, ona görə də körpənin gəlişi və yeni 
işə başlamağım ilə əlaqədar ov etməyə vaxtım yox idi. Ov etmək 
üçün yalnız bir yer tanıyırdım. 
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Böyüdüyüm evin qabaq tərəfində orta məktəbdə oxuyanda 
maneəli qaçışda iştirak edirdim. Valideynlərimin evinin yanında 
bir gölməçə var idi. Qonşunun fermasından kiçik bir çay axıb göl-
məçəyə gəlirdi. Etiraf etməliyəm ki, illər boyu o çayın yanında 
gəzsəm də, o yerlərdə heç vaxt maral görməmişdim. Amma 
yadımdadır, kollecdə oxuyanda qardaşım mənə zəng vurub orada 
maral gördüyündən şoka düşdüyünü və gələn payızda orada ov 
etməyi planlaşdırdığını demişdı. İkimiz də təəccüblənmişdik. 
Həmin doqquz-on il əvvəl olan söhbət yadımda qalmışdı.

Mən çayı tanıdığım üçün maralı harada gördüyünü başa 
düşdüm. O, çayın ayrıldığı yerdə maralı gördüyünü və orada 
çox böyük ağcaqayın ağacının olduğunu demişdi. Sonra əlavə 
etmişdi ki, böyük ağacın yanında daha kiçik bir ağcaqayın ağacı 
var və kiçik ağaca çıxıb böyük ağaca keçərək maralı ovlaya bilərdi.

Beləliklə, qardaşım bir dəfə bir maralı əldən versə də, o yer-
lərdə heç vaxt maral vurmamışdı. Amma neçə illər idi ki, oraya 
qayıtmamışdı, ona görə də ağacın hələ də orada olub-olmaması 
və ya ov günü onu qaranlıqda tapa biləcəyim barədə heç bir fik-
rim yox idi.

Ohayoda yalnız ov tüfəngindən istifadə etmək icazəsinin 
olması məsələni daha da qəlizləşdirirdi. Maral mövsümündə 
tüfənglərə icazə verilmirdi, yalnız ov tüfəngindən istifadəyə icazə 
verilirdi. O vaxt mənim yalnız ikilüləli 20 kalibrim var idi və 20 
metrdən uzaqda onunla maralı vura biləcəyimə əmin deyildim. 
Amma o vaxt əlimdə olan o idi və planım bundan ibarət idi. 
Drenda ilə mən toxumumuzu səpdik, əvvəlki il etdiyimiz kimi 
əllərimizi çekin üzərinə qoyub Mark 11:24-ə əsasən artıq maralı 
əldə etdiyimizi bəyan etdik. Uzun sözün qısası, Ohayoda silah 
mövsümünün dördüncü günündə, ilk ov günümdə, ov tüfəngi ilə 
qabiliyyətimdən asılı olmayaraq 40 dəqiqə ərzində bir iri maralı 
ovladım. Ohayoda o vaxt iki maraldan artıq maral ovlamaq 
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olmazdı, buna görə də həmin il iki maral ovladım. Bəli, maralların 
ikisini də 40 dəqiqəyə ovladım.

Bir daha bilirdim ki, nəyəsə hazırlıq gedir. Amma maral ovla-
dığımız vaxt maddi cəhətdən vəziyyətimiz çətin idi və stres məni 
boğurdu. Bu eyni prinsipi maliyyəmizə tətbiq etmək heç ağlıma 
da gəlmirdi. 

Həddindən artıq “təsadüflər”
Ohayoda ilk qış və sonrakı 12 ay dəhşətli idi, çünki bu kitabın 

giriş sözündə paylaşdığım kimi, emosional problemlərlə, panik 
ataklarla və depressiya ilə mübarizə aparırdım.

Həmin növbəti noyabr ayı, maral mövsümündən dərhal əvvəl 
maşınımız yandı. Əvvəlki iki maral mövsümündə heyrətamiz 

maral ovu etsəm da, hələ də Padşah-
lıq haqqında açıqlamam yox idi. 
Mikroavtobusun yanması vasitəsilə 
və Tanrının mənimlə Padşahlıq 
haqqında danışması ilə başa düşdüm 

ki, bu üç hekayədə fikirləşdiyimdən də çox şey var. Bu məni çox 
ruhlandırdı, amma o vaxt Padşahlıq qanunu haqqında heç bir 
anlayışım yox idi.

Növbəti maral mövsümü gəldi və yenə də 40 dəqiqə ərzində 
maralı ovladım. Biz Padşahlığın maliyyəmizdə də işlədiyini gör-
məyə başladıq, bunu 2-ci fəsildə izah edəcəyəm. Lakin həmin ilk 
illərdə mən bəzi heyrətamiz şeylər görürdüm.

Təbii ki, hər dəfə maral ovuna çıxanda Tanrı mənə yeni nəsə 
öyrədirdi. Düşünürəm ki, bunun səbəbi maral mövsümünün 
məhsul yığımına aid olması və çox məhdud vaxtda baş verməsinə 
görədir. Ohayoda ov mövsümü, adətən, cəmi iki həftə ərzində 
açıq olur. Buna görə vaxtı itirmək istəmirsən. Əksinə, maral ovçu-
larının əksəriyyəti çox diqqətli olur və mövsümü əldən burax-

ALLAH DİQQƏTİNİZİ 
CƏLB ETMƏK ÜÇÜN HƏR 
ŞEYDƏN İSTİFADƏ EDİR.
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mırlar. Əksəriyyət bu iki həftəlik fürsət üçün saatlarla hazırlıq 
görürlər. Beləliklə, Padşahlığı öyrənmək üçün bu, böyük təcrübə 
yaradır. 

Maral barədə danışdığım bütün hekayələrə görə məni bağış-
layın, amma onlar mənim üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
Onlar başqa yolla başa düşməyəcəyim gizli qanunları üzə çıxar-
dırlar. Allah diqqətinizi cəlb etmək üçün hər şeydən istifadə edir. 
O, Lukanın Müjdəsinin beşinci fəslində Peter, Yaqub və Yəhyanın 
diqqətini çəkmək üçün balıq tutmaqdan istifadə etmişdi. Onlar 
o qədər balıq tutmuşdular ki, qayıqları batırdı. Mənim vəziyyə-
timdə də O, maral ovundan istifadə etdi.

Allah o gün yataq otağımda mənə Padşahlıq haqqında danı-
şandan, maşınımız yanandan, maral ovlarını etdikdən və borc 
etmədən böyük işlənmiş maşına sahib olmaq üçün üzümüzə 
qapı açandan sonra biz bunu başa düşməyə başladıq. Drenda və 
mənim üçün bunlar artıq açıqlanırdı.

Mən Müqəddəs Kitabı tamamilə yeni tərzdə öyrənməyə 
başladım. Özümü ruhani alim adlandırırdım. Suallar verməyə 
başladım: “Niyə belə oldu? Niyə belə olmadı?” Mən Müqəddəs 
Kitabda oxuduğum hekayələrin arxasındakı ruhani qanunların 
ipuclarını diqqətlə araşdırırdım.

Allah mənə hər şeyi göstərirdi və bir daha Padşahlığı daha çox 
göstərmək üçün maral ovundan istifadə etdi. Bu növbəti hekayə, 
həqiqətən, diqqətimi çəkdi. 

Bir Hellouin axşamı idi və ailəmizin ənənəvi iblisdən ilham 
alan bayrama alternativ olan ziyafətdə iştirak etməsi üçün 
cəmiyyətə gedib çatmağımıza təxminən 45 dəqiqə vaxt qal-
mışdı.

Drenda və mən bir maral üçün toxumumuzu səpdik, əlləri-
mizi çekin üstünə qoyduq, onu poçtla Allahın bizə göstərdiyi 
cəmiyyətə göndərdik və Mark 11:24-ə uyğun olaraq onu əldə 
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etdiyimizi bəyan etdik. Bu, mövsüm üçün ilk ovum idi və icarəyə 
götürdüyümüz torpaqda ov edirdim.

Allah mənə maralı 40 dəqiqə ərzində imanla ovlamağı 
öyrətdiyi üçün vaxta görə tələssəm də, maralımı ovlamağa vax-
tım var idi. Həmin xüsusi gündə köhnə ferma evimizin arxasın-
dakı şam ağaclarının dalındakı ağacın yanına getdim və ağaca 
qalxdım. Məndən təxminən 200 metr aralıda qonşumun meşə-
sinə doğru gedən maralı görəndə orada 10 dəqiqədən artıq 
vaxt itirmədim. Bilirdim ki, o mənim maralımdır, amma başqa 
istiqamətə gedir!

Bu yalnız ikinci ilim idi ki, ovçuluqla məşğul olurdum və bu 
barədə o qədər də məlumatım yox idi. Mən kamuflyaj geyin-
mirdim, hətta maralları cəlb etmək üçün xırıltılı səs çıxartmır-
dım və qoxulardan istifadə etməyi də bacarmırdım. Mənim ağac 
dayağım yerdən cəmi 3,5 metr hündürlükdə iki budaq arasına 
mıxladığım bir taxta idi, əgər sizin ağacdan ov etmə haqqında 
məlumatınız varsa, bunun kifayət qədər hündür olmadığını 
biləcəksiniz. Amma bir il əvvəl, maral ovladığım birinci il, 
imanla iki dəfə ova çıxaraq iki maral ovladım və bu il də eyni 
şeyi gözləyirdim.

Maralın başqa istiqamətdə getdiyini gördükdə nə edəcəyimi 
bilmədim və dua etməyə başladım. Birdən Müqəddəs Ruhun 
mənimlə danışdığını eşitdim. O dedi: “Marala de ki, sənin 
tərəfə gəlsin”. Bu sözdən bir az şoka düşdüm. Marala deyim ki, 
mənə tərəf gəlsin? Ucadan qışqıra bilməyəcəkdim, ona görə də, 
sadəcə, danışıq səsi ilə dedim: “Maral, dayan! Dön və gəl ağacı-
mın altında dur”. Ağılsızlıq kimi səslənir, düzdür? Amma bunu 
deyərkən maral dayandı, hər iki tərəfə baxdı, sonra dönüb mənə 
tərəf gəlməyə başladı. Olduğum meşənin eni təxminən 400 metr 
olsa da, o maral düz mənim ağacıma tərəf gəlirdi, birbaşa onun 
altına tərəf gəldi və orada dayandı.
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Təbii ki, gülləni atdım. Heyrətamiz! Maral təmiz atışla yerə 
yıxıldı. Saatıma baxdım və başa düşdüm ki, ziyafətə çatma-
lıyamsa, maralı orada qoyub sonra qayıdıb tövləyə aparsam, 
daha yaxşı olar. Etiraf etməliyəm ki, həftələrlə bu gördüklərim 
haqqında düşünürdüm. Amma Allah hələ də diqqətimi cəlb 
etməkdə davam edirdi.

İcarəyə götürdüyümüz fermamızın yanı ilə kənarlarında 
çoxlu kollar olan bir çay axırdı. Həmişə yaxşı dovşan ovum olub. 
Bu xüsusi gündə gecə qar yağmışdı və qar həmişə dovşanları gör-
məyə kömək edir. Özümü saxlaya bilmədim, ona görə də oğlum 
Tim və mən çayın içi ilə kolları əzərək aşağıya doğru gedirdik ki, 
birdən kollardan bir qırqovul uçaraq çıxdı.

Ohayoda qırqovul mövsümü var idi, amma mən fermada, 
demək olar ki, heç bir qırqovul görməmişdim, bəlkə də, ildə bir 
dəfə görə bilərdim. Bəli, o, havaya qalxanda onu vurmaq üçün 
həvəsləndim. Mən atəş açan kimi quş yıxıldı, amma qaçmaqda 
davam edirdi. Nə etdiyimi dərhal anladım. Mən onun qanadını 
yaralamışdım. Quş bütün gücü ilə təpəyə tərəf qaçırdı və bir qırqo-
vul saatda 35 km sürətlə qaça bilirdi, baxmayaraq ki, qarın üstü ilə 
o qədər də sürətlə gedə bilmirdi, amma yenə də sürətlə gedirdi.

Bu kiçik çay böyük təpənin dibi ilə axdığı üçün təpənin hər 
kvadrat qarışını tam şəkildə görə bilirdim. Təpə keçən il çəmən 
yetişdirmək üçün istifadə edilmişdi, ona görə də o, çox hamar idi.

Quş təpəyə tərəf qaçarkən bilirdim ki, onu tuta bilməyə-
cəyəm və o, ov tüfəngi üçün uzaq məsafədə idi. Amma birdən 
marala dediklərim yadıma düşdü. Ona görə də ucadan qışqırdım: 
“Qırqovul, DAYAN!” Bunu dediyim anda qırqovul yoxa çıxdı. 
Qarla örtülmüş, yalnız bəzi yerlərdə qarın üstündən görünən kol-
larla örtülmüş bütün təpəni aydın şəkildə görə bilirdim, amma 
o yoxa çıxmışdı. Tim qışqırdı: “Ata, o hara getdi?” “Bilmirəm”, – 
deyə cavab verdim.
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Beləliklə, biz onu təpəyə qədər izləməyə başladıq və o, başını 
qarın içində gizlədib oturmuşdu. Mən əlimi uzadıb quşu tutdum 
və o, vəhşicəsinə qanadlarını çırparaq çığırdı. Həmin gecə quşu 
kəsəndə ona diqqətlə baxdım. Quşun üzərində heç bir güllə izi 
yox idi, amma mən sağ qanadını haradan vurduğumu gördüm. 
Beləliklə, quş canlı idi və mən “Dayan!” qışqıran kimi o dayan-
mışdı.

Bəli, ya Rəbb, bütün diqqətimi cəlb etdin!
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Drenda və mən Padşahlığın həyatımızda işlədiyini gördükcə 
insanlara bu barədə danışmaqdan əl çəkə bilmirdik. Bilirdik ki, 
biz maraqlı kəşf və qurtuluş yolunda idik. Mən hələ də sığorta 
və qiymətli kağızlar satırdım, amma nəyinsə dəyişdiyini hiss 
edirdim. Nəyin olduğunu bilmirdim, amma bilirdim ki, maral 
ovunda və o böyük işlənmiş maşını əldə edərkən gördüyüm 
kimi, maddi vəziyyətim üçün də cavabım tapılmalı idi. Bilirdim 
ki, maşına sahib olmaqdan da çox ehtiyaclarım var, baxmayaraq 
ki, buna sahib olduğuma çox sevinirdim.

O vaxtlar hələ çoxlu borclarım var idi. Mən bu borclardan 
azad olmaq istəyirdim, amma nəyi dəyişəcəyimi bilmirdim. Nəyi 
dəyişəcəyimi bilməsəm də, öyrənəcəyimə əmin idim. Cavabı kəşf 
etdiyimi bilirdim, amma yenə də Müqəddəs Kitabda gördüyüm 
mənzərələrin həyatımda baş verməsi üçün hələ çox şey öyrənməli 
idim. İşim hələ də yaşayış xərclərini çətinliklə ödəyirdi. Amma 
bu, hər ay borcumuzun üstünə borc gəlməsindən daha yaxşı idi.

Drenda və mən Müqəddəs Kitabı oxumağa və Padşahlığın 
işləməsi ilə bağlı daha çox ipucu axtarmağa davam edirdik. Biz də 
lazım olan maliyyə üçün pulumuzu toxum kimi səpirdik.
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Bir gecə yuxu gördüm. Yuxuda bir tırtılın yavaş-yavaş bir 
bitkinin sapı ilə süründüyünü gördüm. Sonra gövdə üzərində 
sürünərək barama toxudu. Birdən baramadan gözəl bir kəpənək 
çıxdı, sonra uçdu. Sonra bir səs dedi: “Sənin biznesin də belə ola-
caq”.

Oyandım və yuxunun mənasını başa düşdüm. Tırtıl ancaq 
sürünə bilir və həyat tərzi çox məhduddur, adətən, bütün ömrü 
boyu eyni bitkinin üstündə yaşayır. Lakin tırtılın qabiliyyətini və 
həyatını dəyişən bir transformasiya baş verir. O, kəpənəyə çev-
rilir, bu da ona istədiyi yerə uçmağa imkan verir. Bəziləri şimal 
yarımkürəsində qış aylarından qaçmaq üçün minlərlə kilometr 
yolu uça bilir. Yuxu görəndə mən bu dəyişikliyin necə baş verəcə-
yini bilməsəm də, bilirdim ki, Allah mənə bunun baş verəcəyini 
göstərir. Mən çox ruhlanmışdım.

Möhtəşəm kəşf
Ohayoya qayıtdıqdan sonra, adətən olduğu kimi, səhərlər 

gündə 90 zəng edərdim. Kaş ki bunu etmək üçün əla sistemim 
olaydı, amma düzünü desəm, hər gün telefon kitabçasına bax-
malı olurdum.

İşlədiyim şirkətdə regional vitse-prezident olduğum üçün 
əsas işim yeni satış nümayəndələrini işə götürmək və onları 
təlimləndirmək idi. Mən zəng edib deyirdim ki, şirkətim Oha-
yoda genişlənir və bu ərazidə kiminsə bununla maraqlana biləcək 
kəsi tanıyıb-tanımadığını soruşurdum. Çox vaxt mənə avtomat 
maşın cavab verirdi və mesaj qoyurdum. Maraqlansaydılar, geri 
zəng edərdilər. Gündə 90 zəng etməklə iki-üç müsahibə və müəy-
yən satış əldə edə bilirdim.

Bu proses vasitəsilə mən Deyv ilə tanış oldum. Onunla tele-
fonla danışarkən o, yeni karyera tapmaq arzusunda olduğunu 
dedi və nəsə təklif edə biləcəyimlə maraqlandı. Həmin axşam 
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onun evinə getməyi təklif etdim və o razılaşdı. Onunla və həyat 
yoldaşı ilə əyləşərkən onun harada işlədiyini, niyə karyerasını 
dəyişmək istədiyini və maddi cəhətdən hansı vəziyyətdə olduq-
ları ilə bağlı sadə suallar verməyə başladım. Adətən, potensial 
namizədlərdən şəxsi gəlirləri haqqında sorğu-sual edirdim, çünki 
onlar şirkətlə maraqlandıqlarını bildirməsələr, o zaman zəngə 
potensial satış kimi yanaşırdım. Beləliklə, maliyyə məlumatları-
nın toplanması mənə onlara hansı sığortanın lazım olması barədə 
fikir əldə etməyə və hansı digər sığorta məhsullarına sahib ola 
biləcəklərini görməyə imkan verirdi.

Məni təəccübləndirən o idi ki, biz onların hazırkı maddi 
vəziyyətini müzakirə edərkən onun həyat yoldaşı ümidsiz halda 
ağlamağa başladı. Onların maliyyə vəziyyəti alt-üst idi və nə edə-
cəklərini və nəyi dəyişəcəklərini bilmirdilər. Başa düşdüm ki, 
onların problemi sığorta deyil. Onlar pul vəsaitlərini artırmalı və 
borclarından qurtulmalı idilər, buna görə də mən Allahın Pad-
şahlığı və onun necə işlədiyi barədə danışdım. Mən onları əmin 
etdim ki, onlara kömək etmək üçün əlimdən gələni edəcəyəm və 
həyata keçirilməli dəyişiklikləri müzakirə etmək üçün bir həftə 
sonra onlarla yenidən görüşəcəyəm.

Həmin görüşdən sonra ofisə gedərkən narahat idim. Mən 
nəsə etməli idim!

Ofisə qayıdan kimi masamın arxasına keçdim və birdən 
ağlıma bir fikir gəldi. Onların istifadə etdikləri eyni xidmətdən 
və ya məhsuldan daha aşağı qiymətə olan variantları araşdırma-
lıyam. Məqsədim borclarının azaldılması üçün pullarına qənaət 
etmək idi. Bu, İnternetin mövcud olmadığı vaxtlarda idi, ona 
görə də bütün axtarışlarım Sarı Səhifələr (Yellow Pages) və tele-
fon zəngləri vasitəsilə olmalı idi.

Bir həftə sonra mən onların istifadə etdikləri hər bir məhsu-
lun qiymətini yoxladım və tapdıqlarıma heyran qaldım. Mövcud 
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olan satıcıları daha ucuz satıcılar və ya şirkətlərlə əvəz etməklə 
mən ayda 600 dollardan çox pul vəsaitinə qənaət etdim. Sonra 
maliyyə kalkulyatorumu götürdüm və qənaət edilmiş pulu onla-
rın cari borc strukturuna tətbiq etdim və hesablama düyməsini 
basdım.

Ekrandakı hesabı görəndə heyrət içində qaldım. Yəqin ki, 
mən haradasa səhv etmişdim. Hesablamam göstərdi ki, bu cüt-
lük gəlirlərini dəyişmədən ev ipotekası da daxil olmaqla yeddi 
ildən az müddətdə tamamilə borcdan qurtula bilər. “Ola bilməz”, 
– mən düşündüm. Beləliklə, yenidən hesablama apardım və eyni 
nəticələri aldım.

Sonra fayl yeşiyimdən digər müştərilərimin bir neçə fay-
lını çıxartdım və həmin həftə onların üzərində işlədim. Mənim 
hazırkı müştərim kimi, onlar da cari gəlirlərini dəyişmədən, ipo-
teka daxil olmaqla, beş-yeddi il ərzində tamamilə borcdan azad 
ola bilərdilər. Əgər bu, mümkün idisə, niyə kimsə bunu damlar-
dan bəyan etmirdi? Mən müştərim üçün yeddi ildən az müd-
dətdə borcdan qurtula biləcəyini göstərən bir məlumat vərəqi 
hazırladım. Mən onlarla yenidən görüşüb kəşf etdiklərimi onlara 
göstərməyə görə həyəcanlı idim və onların bu məlumatı necə 
qəbul edəcəkləri mənə maraqlı idi.

Deyv və onun həyat yoldaşı ilə oturduğum zaman pulun 
yolunu açmağı izah edən bəndləri bir-bir nəzərdən keçirdim. 
Mən pul vəsaitinə qənaət edə biləcək hər bir elementi tam yox-
lamayınca son nəticələri onlardan gizlətdim. Təqdimatım boyu 
müştərilərim, demək olar ki, şok içində oturmuşdular. Onların 
nöqteyi-nəzərinə görə, borcdan qurtulmağın yolu yox idi! Son 
səhifəni vərəqləyərkən, onların yeddi ildən az müddətdə, evləri-
nin ipotekası da daxil olmaqla, borclardan azad ola biləcəklərini 
göstərərkən, birdən əri göz yaşları içində yerindən qalxdı. O, çox 
həyəcanlı idi. İndi ikisi də göz yaşlarına qərq oldu və gəldiyim 
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üçün mənə dəfələrlə təşəkkür etdilər. Sonra bir müddət Allahın 
mənə açdığı hər şeyi və Allahın Padşahlığı ilə bağlı öyrəndiklə-
rimi onlarla bölüşdüm. Onlar diqqətlə qulaq asırdılar!

Mən o müştəridən bir qəpik də qazanc əldə etmədim, amma 
bu müştəriyə kömək etdiyimə görə özümü çox xoşbəxt hiss edir-
dim; indi fikrimdə yalnız bu məsələ ətrafında götür-qoy edirdim. 
Hər bir müştəri üçün etdiyimi bu vəziyyət üçün də etmək istəyir-
dim və bu prosesdən onlar üçün gəlir əldə etməyə dair Rəbdən 
hikmət istədim. Bilirdim ki, gəlir qazandırmağı bacarmaqla bu 
mənim yeni biznes modelimə çevriləcək. Bəzi sınaq və səhvlər-
dən sonra biz planlarımızı istəyən hər kəsə pulsuz təqdim edərək 
eyni zamanda da qurduğumuz referal sistemi vasitəsilə biznesi-
miz üçün pul vəsaitləri axını gətirmək üçün bir yol tapdıq. İnan-
maq necə də gözəl idi və Drenda ilə mən çox həyəcanlı idik.

Bilirdim ki, bu, yuxuda gördüyüm çevrilişdir. Yuxumdakı 
yenicə barama mərhələsində olduğumuzu bilsəm də, uçmağa 
hazır idim! Uçmaq üçün hələ öyrənməli olduğum çox şeylər var 
idi, amma düzgün yolda olduğumu bilirdim.

Biz yeni şirkətimizi birləşdirdik və onu “Faith-Full Family 
Finances” adlandırdıq, çünki bilirdik ki, imanla maliyyəniz 
bol olacaq; təklif etdiyimiz maliyyə cavablarından daha çox, 
imanla istəməyi öyrətmək istəyirdik. Bu adı 20 ildən çox qoru-
yub saxladıq, lakin bu, açıq-aşkar məsihçi adı olduğu üçün və 
məqsədimiz iman etməyənləri əldə etmək olduğu üçün onu 
“Forward Financial Group” adlandırmağa qərar verdik. (Yeri 
gəlmişkən, biz hələ də ödəniş götürmədən borcdan azad olma 
planlarını qurmağı həyata keçiririk, eləcə də insanlara pensiya 
hesabları üçün bazar riskindən uzaq durmağa kömək edirik. Siz 
“Forward Financial Group” ilə 1- (800) -815-0818 nömrəsi, ya 
onlayn Forwardfinancialgroup. com ünvanı vasitəsilə əlaqə sax-
laya bilərsiniz).
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Şirkətimizi qurarkən hələ də çoxlu borcumuz olsa da, düzgün 
yolda olduğumuzu bilirdik. Şirkət böyük uğur qazandı və mən 
Drenda ilə təxminən iki il yarım ərzində borcdan azad olduq. 
Bunun nə qədər həyəcanlı olduğunu sizə çatdıra bilmirəm! Bir-
dən-birə həyatımız, sadəcə, sağ qalmaqla bitmədi və içimizdəki 
plan həyata keçməyə başladı.

Yeni bir avtomobilin nağd pulunu ödəmək heyrətamiz idi. 
Ohayo ştatının ən gözəl ərazisində nağd pulla 55 hektar torpaq 
sahəsi almaq sözlə ifadə edilə bilməzdi. Nağd pulla 7700 kvad-
ratmetrlik xəyal evimizi tikmək də inanılmaz idi! Yeni evimi-
zin bünövrəsi üçün yerin qazılmasına tamaşa edən Drendanın 
yanında dayanmağımı heç vaxt unutmayacağam. Onun zirzə-
misi bizim yaşadığımız bütün kiçik ferma evindən daha böyük 
idi. İkimiz də orada dayanıb gözyaşı ilə buna tamaşa edirdik. Yer 
üzündəki doqquz illik cəhənnəm həyatı arxada qaldı. Artıq heç 
nə əvvəlki kimi olmayacaq. Biz Allahın Padşahlığını kəşf etdik və 
indi bilirik ki, nə üçün Yeşaya peyğəmbər onu xoş xəbər adlandı-
rıb.

“Xudavənd Rəbbin Ruhu üzərimdədir, çünki fəqirlərə müj-
dəni bildirmək üçün O məni məsh etdi” 

—Yeşaya 61:1.

Düzünü desəm, belə inanılmaz şeyləri görəndə Drenda və 
mən mat qalırdıq. Borcdan tamamilə xilas olmaq bizim üçün bir 
vaxtlar qeyri-mümkün bir xəyal idi, amma indi reallığa çevrildi!

Qulaq asın, mən o qədər də yaxşı insan deyiləm! Mənim 
həyat hekayəmi oxudunuz. İllər boyu belə yaşadım və səylə işlə-
dim, amma ürək ağrısı və stresdən başqa heç nə qazanmadım. 
Mən Allahla birgə həyatı yaşamağı öyrənirdim və bu işə yarayırdı. 
Buna görə də bu kitabı oxuyursunuz ki, siz də mənim bildiklərimi 
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və öyrəndiklərimi öyrənəsiniz. Ancaq əvvəlcə başa düşməlisiniz 
ki, mən yeni sistemə, yeni Padşahlığa və tamamilə yeni həyat 
tərzinə qədəm qoymuşam. Budur sizə lazım olan cavab. Budur 
çoxdan gözlədiyiniz şad xəbər. Bilirəm, bilirəm ki, cəmiyyətiniz 
bunu öyrətmir. Bəli, mənimki də öyrətmirdi, amma bunların 
hamısı Müqəddəs Kitabda yazılıb.

Allah həmişə xeyirxahdır 
Odur ki, icazə verin, sizə dediklərimi başa düşmək üçün əsas 

ipucu verim – dini tərk edin! Bu, dini məsələ deyil. Bu, Allah 
barəsindədir, sizin sahib olmanızı istədiyindən və Padşahlığı sizə 
vermək üçün İsa vasitəsilə ödədiyi qiymətdən danışır. Beləliklə, 
gəlin Padşahlığı araşdıraq və onun necə işlədiyini öyrənək.

Drenda və mən Allahın Padşahlığının həyatımızda işlədiyini 
görməyə başlayanda gördüklərimizdən dəfələrlə şoka düşürdük. 
Biz başa düşdük ki, imanlıların əksəriyyətinin bundan xəbəri yox-
dur.

Məsələn, mən indicə tonzillektomiya zamanı əməliyyat 
masasında ölən 7 yaşlı uşaq barədə xəbər başlığını oxudum. Son 
dərəcə sadə və adətən, çox təhlükəsiz bir əməliyyat olsa da, əmə-
liyyat zamanı onun ürəyi dayanmışdı, son dərəcə ağır bir hadisə 
idi. Düşünürəm ki, bunu eşidəndə hamımızın ürəyi az da olsa ah 
çəkmişdi. Bununla belə, hadisə nə qədər faciəli olsa da, hekayə-
nin bu ailəyə ömürlərinin sonuna qədər təsir edə biləcək başqa 
bir faciəli tərəfi də var idi. İcazə verin, atanın müxbirə dediklərini 
sitat gətirim.

“Siz bunların niyə baş verdiyini başa düşmürsünüz, amma 
bilirik ki, bu, Allahın planı idi. Bu bizi bundan keçməyə 
kömək edə biləcək yeganə şeydir, bunun Allahın iradəsi ilə 
baş verdiyini bilirik”.3

3  https://nypost.com/2020/02/26/7-year-old-south-carolina-girl-dies-during-tonsil-
lectomy
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İcazə verin, hekayəsi 22 yanvar 2020-ci ildə “People” jurna-
lında dərc edilən “Green Bay Packers”in yarımmüdafiəçisi Aaron 
Rodcersin sözlərindən sitat gətirim.4

Rodcers izah etdi ki, o, uşaq ikən dinə şübhə ilə yanaşırdı və 
yaşlandıqca “aşqa ruhanilik növü” ilə maraqlanırdı. “Tanıdı-
ğım insanların çoxu üçün imanlılar cəmiyyəti, sadəcə, getməli 
olduğu bir yer kimi idi”. O həmçinin dedi: “Bilmirəm, dün-
yanın çox hissəsini odlu cəhənnəmə məhkum etmək istəyən 
Allaha necə inana bilərsiniz. Hansı məhəbbəti olan, həssas, 
hər yerdə mövcud, hər şeyə qadir Olan sonda gözəl yaradılı-
şını odlu cəhənnəmə məhkum etmək istəyər?”

Ağılsız şərhlər! Amma əgər onların Allah barədə düşün-
dükləri budursa, razılaşmalısınız ki, 7 yaşlı qızını əlindən almaq 
istəyən Allaha kim güvənə və ya ona qulluq etmək istəyə bilər? 
Heç kim! Dünyanın çox hissəsini cəhənnəmə məhkum etmək 
“istəyən” Allaha kim xidmət etmək istəyər? Heç kim! Ancaq 
məsihçilərin əksəriyyəti buna inanır. Siz bütün həyatınız boyu 
bunları eşitmisiniz: “Allah icazə verdi”, “Allah etdi”, “Bu, Allahın 
planı idi”, “Onların getmək vaxtı idi” və buna bənzər bir çox ifa-
dələr. Əslində, ehtimal edirəm ki, siz də eyni cür düşünürsünüz. 
Buna görə də açıq danışacağam. Əgər Allahın belə olduğuna, 
könüllü olaraq uşağı öldürmək istədiyinə və ya kiməsə xərçəng 
xəstəliyini verəcəyinə inanırsınızsa, o zaman ciddi danışmalıyıq. 
İmkan verin, belə deyim:

GÜVƏNMƏDİYİNİZ KƏSƏ HEÇ VAXT İNANMAYA-
CAQSINIZ!

Əgər sizə Allah günahsız insanları öldürdüyünə görə Ona eti-
bar etməməyi öyrədiblərsə və siz Onun kainatın hər şeyə qadir 
olan Yaradanı olduğu ilə razılaşırsınızsa, onda yaxşı olar ki, hamı-
4  https://people.com/sports/aaron-rodgers-opens-up-about-religion-to-danica-pat-
rick-i-dont-know-how-you-can-believe-in-a-god
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mız Onun xeyirxah olduğuna tərəfdar qalmaq üçün əlimizdən 
gələni edək.

Keçmişdə bir çox ibtidai mədəniyyətlərdə insanlar bunu edir-
dilər. Onlar qəzəbli Allahı sakitləşdirmək üçün hər cür qurbanlar 
təqdimlər edərdilər. Həqiqətən Ona təslim olduqlarını göstər-
mək və Onun qəzəbindən qaçmaq üçün hər cür məhdudiyyətlərə, 
hətta müxtəlif ağrılara belə boyun əyərdilər. Bəs bu, həqiqətənmi, 
Müqəddəs Kitab Allahının xasiyyətidir? Biz Allahdan qorxaraq 
yaşamalıyıq? Xeyr, əlbəttə ki, yox. Allahın bizə qarşı olması və ya 
etibara layiq olmaması anlayışı Cənnətdə Adəm və Həvva ilə baş-
layan pis təlimin nəticəsidir.

“Rəbb Allahın yaratdığı bütün çöl heyvanlarının ən hiyləgəri 
ilan idi. İlan qadına dedi: «Doğrudanmı, Allah sizə ‘bağda 
olan heç bir ağacın bəhrələrindən yeməyin’ deyib?» 

Qadın ilana dedi: «Bağdakı ağacların bəhrələrindən 
yeyə bilərik. Amma bağın ortasındakı ağacın meyvələri 
barədə Allah deyib: ‘Ondan yeməyin və ona toxunmayın, 
yoxsa öləcəksiniz!’» 

İlan qadına dedi: «Yox, əsla ölməzsiniz. Əksinə, Allah 
bilir ki, o meyvələrdən yediyiniz gün gözləriniz açılacaq və 
xeyirlə şəri bilərək Allah kimi olacaqsınız». 

Qadın gördü ki, ağacın meyvəsi yemək üçün yaxşıdır, 
gözə xoş görünür və bu ağac insana dərrakə verməyi vəd edir. 
Buna görə də o həmin meyvədən dərib yedi. Sonra yanında 
olan ərinə də verdi, o da yedi” 

—Yaradılış 3:1-6.

Şeytan əvvəldən Allahın xasiyyətinə şübhə ilə yanaşırdı. 
Allahla az ünsiyyət etdiyinə görə Həvvanın müdrikliyi çatış-
mırdı. Bununla belə, şeytan onu inandıra bildi ki, onun çatışma-



44

Maddİ vəzİyyətİnİzdə İnqİlab: Təminatın gücü

yan bir şeyi var və Allah ondan nəyisə gizlədir. Adəm və Həvva 
Allah haqqında yalana inandılar və başqa bir padşahlığın ardınca 
getmək üçün Onun Padşahlığında olan mövqelərindən imtina 
etdilər. Onlar inanırdılar ki, şeytan onlar üçün daha gözəl gələ-
cək hazırlayıb. Təbii ki, onların qərarı yalnız ağrı, kədər və ölüm 
gətirdi.

Şeytanın taktikası heç vaxt dəyişməyib və təəccüblü deyil ki, 
onun ən böyük hədəfi imanlılar cəmiyyətinin özüdür. Cəmiyyət 
şeytanı ayaqları altına salmaq və onu məğlub etmək səlahiyyətinə 
malik olduğu üçün onun yeganə silahı aldatma və yalandır.

Allahın xasiyyəti
Sizin gələcəyiniz və təminatınız baxımından bu, ilk növbədə 

həll etməli olduğumuz ən mühüm mövzu olan Allahın xarakteri 
mövzusudur. Əgər bu məsələni həll etməsək, bu kitabı zəngin 
olmağa yardım edən başqa bir kitab kimi kənara ata bilərsiniz. 
Ümid edirəm ki, sizinlə bu yolu keçmək üçün mənə vaxt verə-
cəksiniz. Ümid edirəm ki, siz, həqiqətən, maddi cəhətdən azad 
olmaq və hikmət və bilik əldə etmək istəyirsiniz. Bu dəfə Adəmlə 
Həvvanı aldadan yalançı şeytandan gələn təlim deyil, Allahın 
Özündən gələn təlimdir.

Birincisi, Allahın pis şeylərə yol verdiyini niyə düşündüyü-
nüzü başa düşürəm. Demək istəyirəm ki, O, Allahdırsa, deməli, 
O, hər şeyə qadirdir, elə deyilmi? Deməli, əgər 7 yaşlı uşaq ölürsə 
və Allah bunun qarşısını ala bilərdisə, deməli, O buna icazə ver-
mişdi. Bəli, bu ifadə qismən doğrudur. Allahın onu dayandırmaq 
qüdrəti olsa da, onun qarşısını almaq üçün qanuni səlahiyyəti yox 
idi. Mən növbəti fəsildə bu səlahiyyət məsələsinə toxunacağam, 
lakin mən əvvəlcə xasiyyət məsələsini həll etməliyəm və sonra 
heç bir tərəddüd və şübhə etmədən Allahın xeyirxah və Onun 
Kəlamının həqiqət olduğunu bildiyinizə əmin olmalıyam.
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Bunun niyə bu qədər əhəmiyyətli olduğuna təəccüb edə 
bilərsiniz. Bu kitabda irəlilədikcə Padşahlığın qanunlarını, onla-
rın funksiyalarını və bu qanunların məni yaşadığım maliyyə 
cəhənnəmindən necə azad etdiyini müzakirə edəcəyəm. Əgər siz 
Padşahın Özünə güvənməsəniz, Onun qanunları sizin üçün heç 
bir əhəmiyyət kəsb etməyəcək.

Yadda saxlayın ki, bu səyahətdə ilk kəşfim Allahın Padşah-
lığının bir hakimiyyət olmasıdır. Bu hakimiyyətdə Padşahlığın 
qanunlarını təyin edən bir Padşah var. Bu qanunlar Padşahlıqda 
yaşayan vətəndaşların mövcud imtiyazlarını və öhdəliklərini 
müəyyən edir. Onlar Padşahlığın hər bir vətəndaşının həyatı 
üçün Padşahın iradəsini qoruyur və təmin edir. Padşahın xasiy-
yətini başa düşmək qanunları dərk etmək üçün ilkin şərtdir.

Daha əvvəl dediyim kimi, Allahın Padşahlığının Padşahlığın 
hər bir vətəndaşına qanuni məxsus olan qanunları və imtiyaz-
ları olan bir hakimiyyət olduğunu başa düşdükdən sonra ruhani 
alimə çevrildim. O zaman anladım ki, Padşahlığın hər bir fəaliy-
yətinin arxasında onu təhrik edən ruhani qanun durur. Onda 
məndə ümid yarandı. Mən qanunları öyrənə bilərəm! Bunu hər 
kəs edə bilər! Keyt və Keti də bunu öyrəndi.

Dörd il onların həyatını dəyişdi
Keyt və Keti adi bir işdə işləyib maaş alaraq, normal 

həyat sürürdülər. Keyt işini itirəndə onlar yeni ev almışdılar. 
Bununla belə, Keyt haradasa bir il əvvəl “Pul işini qaydasına 
qoymaq” televiziya verilişimiz barəsində eşitdi və bəzi materi-
alımı öyrənməyə və üzərində düşünməyə, vaxtını Padşahlıq və 
Onun vətəndaşı kimi qanuni hüquqları haqqında öyrənməyə 
sərf etdi.

İşini itirəndə bu barədə dua etdi və qərara gəldi ki, başqa bir iş 
axtarmaq əvəzinə, öz yükdaşıma şirkətini qursun.
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O etiraf edirdi ki, biznes haqqında çox şey bilmir, amma 
düşünürdü ki, bunu öyrənə bilər. O, bir yük maşını ilə yükdaşıma 
işinə başladı və maşınları, tapa biləcəyi başqa şeyləri daşıyırdı. 
Keyt və Keti öyrənməyə davam etdikcə köməyə ehtiyacı olan bir 
milli şirkət üçün işləməyə yeni bir fürsət yarandı. Bu, Keyt üçün 
böyük bir addım idi və bu ondan daha çox çalışmağı və yükda-
şıma biznesinin daha çox qanunlarını öyrənməyi tələb edirdi – 
lakin o bunu qəbul etdi və Allahın ona rəhbərlik etməsinə etibar 
etdi. 

O vaxtdan bəri şirkət yenicə yoluna düşmüşdü. İndi onun hər 
gün səkkiz yarımdaşıyıcısı var idi. Keyt mənə dedi ki, korpora-

tiv işində həftədə təxminən 1500 
dollar qazanırdı. Öz yükdaşıma 
şirkətinə sahib olduğu ilk ildə 
Keyt həftədə, demək olar ki, 4000 
dollar qazandığını dedi. İkinci il 
Keytin gəliri həftədə 15.000 dol-
lardan yuxarı qalxdı. Sonrakı il o, 

həftədə 25 000 dollar, növbəti il isə həftədə 38 000 dollardan çox 
qazandı. Keytin gəliri dörd il ərzində ildə 78 000 dollardan iki 
milyona çatdı!

Bu fəsli yazarkən Keytdən bir məktub aldım. O, daha dörd 
sürücü işə götürməli olduğunu və onun gəlirinin həftədə 
70 000 dollara qalxdığını dedi. Dörd il ərzində ildə 78 000 
dollardan həftədə 70 000 dollara qədər qazanc əldə etmək! Bu 
mənim diqqətimi cəlb edir! Keyt və Keti indi daha iki şirkət 
qurmağı planlaşdıraraq qarşıda daha böyük işlərin olduğunu 
gözləyirlər.

Keyt və Ketidən bunu necə etdiklərini soruşsanız, onlar Pad-
şahlığın necə işlədiyini öyrəndiklərinə görə baş verdiyini deyə-
cəklər.

ALLAHIN YAXŞI 
OLMADIĞINI DEYƏN HƏR 
HANSI BİR KƏS VƏ YA HƏR 
HANSI BİR ŞEY YALAN 
DANIŞIR!
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Keyt və Keti sizə ilk onu deyəcəklər ki, onlar bütün həyatları 
boyu Allah və Onun fəaliyyəti barədə öyrəndikləri bir çox dini 
axmaqlıqları unutmalı oldular. Onlar diqqət yetirməli idilər ki, 
Allah yaxşıdır, HƏMİŞƏ YAXŞIDIR və O, heç vaxt yalan danış-
mır. Allahın yaxşı olmadığını deyən hər hansı bir kəs və ya hər 
hansı bir şey yalan danışır!

“Ey sevimli qardaşlarım, aldanmayın: hər yaxşı bəxşiş və 
hər kamil hədiyyə yuxarıdan, Özündə heç bir dəyişiklik, ya 
dönüklük kölgəsi olmayan nurlar Atasından gəlir” 

—Yaqub 1:16-17.

İkincisi, onlar tamamilə yeni bir şəkildə səxavətli olmağı 
öyrənməli idilər. Allahın tapşırıqlarını gəlirləri ilə dəstəkləmək 
onların uğurunun vacib açarıdır.

Müqəddəs Kitab aydındır. İnsanların başına gələn dəhşətli 
hadisələrə görə Allahı günahlandırmaq düzgün deyil. Müqəddəs 
Kitabda deyilir ki, şeytan öldürmək, qarət etmək və tələf etmək 
üçün gəlir.

“Oğru yalnız qarət etmək, öldürmək və tələf etmək üçün gəlir. 
Mənsə gəldim ki, onlar həyata, bol həyata malik olsun” 

—Yəhya 10:10.

İsanın ilk ifadəsindən sonra dediyinə diqqət yetirin: “Mənsə 
gəldim ki, onlar həyata, bol həyata malik olsun”. Allah sizin düş-
məniniz deyil. Amma əgər siz Onun düşmən olduğunu düşünür-
sünüzsə, Yaqub 1:16 ayəsinə əsasən, sizi kimsə aldadıb. Özünüz-
dən soruşmalısınız: Sizə Allahın yalan danışdığını kim deyib? 
Sizə kim deyib ki, o 7 yaşlı uşağı Allah öldürüb? Kim sizə deyib 
ki, Allah bəzən şəfa verir, bəzən isə vermir? Təxmin edə bilərəm – 
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yaxşı biliyi olmayan vaiz. Amma əgər Allahdan qəbul etmək istə-
yirsinizsə, bir ifadə var ki, onu yerinə yetirməlisiniz. Allah yalan 
danışmır! Əslində, Müqəddəs Kitabda deyilir ki, Onun yalan 
danışması qeyri-mümkündür (İbranilərə 6:18).

Yenə də insanların Allahın həmişə yaxşı olmadığına inan-
malarının səbəbi yer üzündəki Padşahlığın qanun sistemini 
başa düşməmələridir. Daha əvvəl qeyd etdiyim kimi, biz bunu 
növbəti fəsildə araşdıracağıq və bu, bir çox suallarınıza cavab 
verəcək. Ancaq Padşahlığın necə işlədiyini başa düşmək istə-
yirsinizsə, bilməlisiniz ki, Allah yaxşıdır və O, heç vaxt yalan 
danışmır.

Səmavi Padşahlığın konstantları
Hələ orta məktəbdə oxuyanda burada tətbiq oluna biləcək bir 

dərs aldım. Bizə öyrədilmişdi ki, fiziki maddələrlə məşğul olanda 
heç vaxt dəyişməyən və daimi olan müəyyən xassələr var. Düz təx-
min etdiniz! Fizikada bu qanunlara konstantlar deyilir. Məsələn, 
suyun donmasına səbəb olan temperatur Selsi ilə 0 dərəcədir. 
Bu, konstantlardır; heç vaxt dəyişmir. Eyni şəkildə, Allahın yaxşı 
olması faktı da daimidir. Beləliklə, su ilə əlaqəli bütün tənlikləri-
nizdə suyun donma temperaturu konstantlarından istifadə edər-
diniz.

Eyni şey Allahın xasiyyətini dərk etməyə də aiddir. Əgər 
Allahın xeyirxah olduğunu və heç vaxt dəyişmədiyini bilsəniz, 
Müqəddəs Yazılardan bir parçanı bu konstantlar nöqteyi-nəzə-
rindən şərh edə biləcəksiniz. Nümunə olaraq Çıxış 4:11-ə nəzər 
salaq.

“Rəbb ona dedi: «Ağzı insana kim verib? İnsanı lal, kar, 
kor, yaxud gözlü edən kimdir? Bunu edən Mən Rəbb 
deyiləmmi?»” 
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İlk baxışdan belə görünür ki, Allah insanları bilərəkdən kor və 
kar edir. Ancaq biz sabitliyi yada salmalıyıq – Allah həmişə yax-
şıdır. Gəlin eyni Müqəddəs Yazının başqa versiyasına nəzər salaq.

“Sonra Rəbb Musadan soruşdu: «İnsanın ağzını kim düzəl-
dib? Kim qərar verir ki, insanlar danışsın, yoxsa danışmasın, 
eşitsin və ya eşitməsin, görüb-görmür? Bunu edən Mən Rəbb 
deyiləmmi?»” 

—Çıxış 4:11.

Bu parçanın məzmunu bundan ibarətdir: Allah Musanı çağı-
rır ki, öz yəhudi xalqının yanına gedib desin ki, Allah onu yəhu-
dilərin azad edilməsini tələb etmək üçün fironun yanına göndərir. 
Amma Musa Allaha deyir: “Bəs yəhudilər sənin mənə göründü-
yünə inanmasalar necə?” Allah ona bunu sübut etməyin bir neçə 
yolunu deyir. Lakin Musa Rəbbə yalvarır:

“Musa Rəbbə dedi: «Ya Xudavənd, mən nə keçmişdə, nə də 
qulunla danışdığın vaxt natiq olmamışam, çünki dili ağır, 
səlis danışmayan bir adamam». 

Rəbb ona dedi: «Ağzı insana kim verib? İnsanı lal, 
kar, kor, yaxud gözlü edən kimdir? Bunu edən Mən Rəbb 
deyiləmmi? İndi get, Mən ağzınla danışacağam və deyəcəyin 
sözü sənə öyrədəcəyəm»” 

—Çıxış 4:10-12.

İcazə verin, Allahın Musaya dediklərini izah edim. “İnsanın 
ağzını danışdıran, ya danışdırmayan Mən deyiləmmi? İnsanın 
gözlərinin görüb və ya görməməsini idarə edən Mən deyiləmmi?” 
Cavab bəllidir. Ağız danışmaq üçün, gözlər isə görmək üçün 
yaradılmışdır. Allah Musaya bunları söyləməyə çağırır. Allahın 
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demək istədiyi bunlardır: “Ağzı mən yaratmışamsa, şübhəsiz ki, 
ondan istifadə etməyə də kömək edə bilərəm!” Allah Musaya 
başa salmaq istəyir ki, o, yəhudilərin yanına gedəndə ona danış-
mağa kömək etmək üçün Ona güvənsin. Ancaq Allah haqqında 
səhv təsəvvürə malik olsaq, burada Onun niyyətini yanlış şərh 
edə bilərik. Məncə, hamımız Musanın kəkələdiyini bilirik. Əksər 
insanlar bunu mütləq bir fakt kimi qeyd edərdilər, bəs bu belə 
idimi? Cavabında deyəcəksiniz: “Əlbəttə. Musa özü də yaxşı 
danışmadığını deyirdi”. Razıyam, o bunu demişdi, amma nəyə 
istinad edirdi? Əgər Musa yaxşı danışa bilmirdisə, onda biz Həva-
rilərin İşləri 7:22-ni izah etməliyik.

“Musa Misirlilərin bütün elmi biliklərinə bağlı tərbiyə alıb 
söz və əməlində güclü bir şəxsiyyət oldu”.

Burada Musanın sözdə çətinlik çəkdiyinin əksini görürük. 
Sözdə güclü idi. Musa bunları deyərkən nəyi nəzərdə tutur: “Ya 
Xudavənd, mən nə keçmişdə, nə də qulunla danışdığın vaxt natiq 
olmamışam, çünki dili ağır, səlis danışmayan bir adamam”. 

Çıxış 4 Musanın səlis danışmayan bir adam olmasını 
deyərkən Musanın ibrani dilini yaxşı bilməməsinə istinad edir. 
O, İbranilərlə bərabər böyüməmişdi. O, Misirli kimi böyümüşdü 
və əsasən Misir dilində danışırdı. Allah Musanı əmin edir ki, O, 
insanın ağzını yaratdığı üçün ona İbranilərlə danışmağa kömək 
edəcək. Amma yenə də Musa tərəddüd edir.

“Musa dedi: «Ya Xudavənd, yalvarıram, başqa adamı 
göndər». Rəbb Musaya qəzəblənib dedi: «Qardaşın Levili 
Harun yoxdurmu? Bilirəm ki, onun yaxşı nitqi var. İndi o 
səni qarşılamağa gəlir. Səni görəndə ürəkdən sevinəcək. Qar-
daşınla danış, nə demək lazımdırsa, ona başa sal. Mən isə 
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sənin və onun ağzı ilə danışacağam. Sizə nə etməyi öyrədə-
cəyəm. Sənin əvəzinə xalqla Harun danışacaq. O sənin üçün 
ağız kimi, sən isə onun üçün Allah kimi olacaqsan»” 

—Çıxış 4:13-16.

Nəticə ondan ibarətdir ki, Harun yəhudi kimi böyüyərək 
ibrani dilini çox yaxşı bilirdi və Musanın əvəzinə yəhudilərlə 
danışa bilirdi, məsələ Musanın kəkələməsində deyildi.

Beləliklə, indi Allahın xasiyyəti barədə düzgün və daimi 
düşüncənin nə qədər vacib olduğunu görürsünüz. Onun həmişə 
xeyirxah olduğunu bilmək bizə mət-
nin fərz edilən yanlış mənasını şübhə 
altına almağa və düzgün şərh üçün 
daha dərindən düşünməyə imkan 
verir. Beləliklə, Padşahlıqdakı təmə-
liniz Padşahın xasiyyətini bilməyi-
nizdir. Əgər bunu bilmirsinizsə, o 
zaman şeytan Həvvanı aldatdığı kimi, sizi də aldadacaq ki, sizi 
Allahın bütün həqiqətləri demədiyinə və ya daha pisi, sizə yalan 
danışdığına inandırsın.

Allahın vədlərini dərk etmək
Müqəddəs Kitabda Allahın övladı olaraq qanuni hüquq-

larınızı müəyyən edən 7000-dən çox vəd var. Hər bir vəd sizə 
Padşahın Özü tərəfindən verilir və ona etibar etmək olar. Bəs 
həqiqətənmi olar? Əgər Allahın xeyirxahlığına şübhə edəriksə, 
Onun vədlərinə də şübhə edəcəyik.

Sizə bir misal çəkim. Deyək ki, mən sizə 1000 dollarlıq çek 
vermişəm. Mənə təşəkkür edərdiniz və fikrinizdə artıq 1000 dol-
larınız olardı. 1000 dollarınız varmış kimi davranar, 1000 dol-
larınız varmış kimi danışar və yenə də 1000 dollara görə təşək-

MÜQƏDDƏS KİTABDA 
ALLAHIN ÖVLADI OLARAQ 

QANUNİ HÜQUQLARINIZI 
MÜƏYYƏN EDƏN 7000-

DƏN ÇOX VƏD VAR.
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kür edərdiniz. Məsələ burasındadır ki, əlinizdə 1000 dollarınız 
olmasa; çekiniz olacaq. Çek, sadəcə olaraq, mənim bankımdan 
1000 dollar almaq üçün qanuni hüququnuz olduğunu bildirən 
bir vəddir. Həqiqətən pula sahib olmaq üçün çeki nağdlaşdırma-
lısınız! Amma niyyətimi bildiyinizə görə mən sizə çeki həvəslə 
verib onu imzaladım və siz mənim 1000 dollarım olduğuna ina-
naraq sizin də 1000 dollarınız olacağını deyəcəksiniz.

Şübhəsiz ki, Allah məndən böyükdür. Onun sözü yalan deyil. 
O bizə Öz böyük və qiymətli vədlər verir. Əgər Allah sizə vəd 
verərsə, bu, yerinə yetirilən qədər yaxşıdır! Vədin həyata keç-
məsinin qabağını almaq üçün şeytanın edə biləcəyi yeganə şey 
Allahın Kəlamını şübhə altına qoymaqdır. Buna görə də Allahın 
xeyirxah olduğunu və yalan danışmadığını bilmək vacibdir.

İcazə verin, sizə başqa bir misal çəkim. Bilirəm ki, çoxları 
möcüzələrin vaxtının keçdiyini və Allahın İsa yer üzündə olarkən 
etdiyi möcüzələri bir daha etmədiyini eşitmisiniz. Mən ənənəvi 
imanlılar cəmiyyətində böyümüşəm və düzünü desəm, heç vaxt 
Allahın qüdrətinin təzahür etdiyini görməmişəm, ən azından 
bunu xatırlamıram. Mənim insanların şəfa aldığını görməməyim 
Allahın daha şəfa verməməyi deməkdirmi? Buna cavab vermək 
üçün təcrübəmizə istinad edə bilmərik. Müqəddəs Kitabın, Pad-
şahın qanununun şəfa haqqında nə dediyini öyrənməliyik.

“Allah Nazaretli İsanı Müqəddəs Ruhla və qüdrətlə məsh 
etdi. İsa xeyirxahlıq edərək hər yanı gəzib iblisin təzyiqinə 
məruz qalanların hamısını sağaltdı. Çünki Allah Ona yar 
idi” 

—Həvarilərin İşləri 10:38.

Gördüyümüz kimi, şəfa İsanın xidmətinin əsas imzası idi. 
Mətndə deyilir ki, İsa hamısını sağaltdı, çünki Allah Ona yar 
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idi. İndi “Allah Ona yar idi” ifadəsini başa düşməlisiniz. Əlbəttə, 
Allah yer üzündəki bütün həyatı boyu İsa ilə idi. Amma bu ifadə, 
əslində İsanın suda vəftiz olunduğu və Müqəddəs Ruhun göyər-
çin kimi Onun üzərinə endiyi anı nəzərdə tutur. O ana qədər İsa 
heç bir möcüzə etməmişdi. Bizim İsanın uşaq ikən çörəyi çoxalt-
ması və ya kiməsə şəfa verməsi barədə heç bir məlumatımız yox-
dur. Yalnız Müqəddəs Ruh tərəfindən məsh edildikdən sonra O 
xidmətə başladı. O, işini yerinə yetirəndə Allah Ona yar idi.

Yaxşı, siz deyə bilərsiniz: “Bəli, İsa şəfa verirdi, amma O 
burada deyil”. Razıyam, düz deyirsiniz, amma O bu tapşırığı 
cəmiyyətinə həvalə etdi. Görürsünüz ki, İsaya gələn eyni güc 
cəmiyyətə də verildi. İsa yer üzünü tərk etmək ərəfəsində şagird-
lərinə aşağıdakıları deyir.

“Amma Müqəddəs Ruh üzərinizə enəndə siz qüvvə alacaqsı-
nız və Yerusəlimdə, bütün Yəhudeya və Samariyada, həmçi-
nin yer üzünün qurtaracağınadək hər yerdə Mənim şahidlə-
rim olacaqsınız” 

—Həvarilərin İşləri 1:8.

Bu eyni güc, Müqəddəs Ruh, İsanın etdiyi möcüzələri etmək 
üçün cəmiyyətin üzərinə gəldi.

Mənə fərqli bir şey deyə bilməzsiniz. Öz qızım Eminin qar-
nında 13 kiloluq şiş var idi. Hamımız Allahın Kəlamına əsaslana-
raq onun şəfa tapması üçün dua etdik və o yatmağa getdi və səhər 
tamamilə şəfa alaraq oyandı. 13 kiloluq şiş yox oldu və onun 
(düyünlənmiş və bükülmüş) beli tamamilə bərpa olundu. “Bir 
gecədə şəfa tapmış” kitabından onun hekayəsini oxuya bilərsiniz.

Gəlinimin böyründə portağal boyda şiş var idi, həkimlər onu 
əməliyyatla çıxarmaq lazım olduğunu dedilər. Onlar dedilər ki, 
onun nadir xərçəng forması var və 1-2 ay ömrü qalıb. O da Alla-
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hın vədlərinə iman etdi və səhər tamamilə şəfa tapmışdı. Şiş yox 
olmuşdu.

Həyat yoldaşım Drendanın da belində 50 qəpik ölçüsündə 
bir şiş var idi. O ona bədənini tərk etməyi əmr etdi və iki həftə 
ərzində bu şiş tamamilə yox oldu.

Bu xanımlara şəfa verməyi Allah seçmişdi? Bu, Allahın seçimi 
idimi? O bu üç xanımı sizdən çox bəyəndi? Xeyr! Onlar Padşah-
lığın qanunlarını və faydalarını başa düşürdülər və sadəcə, onları 
tələb edirdilər. “Yaxşı, bəs niyə bu qədər insan xəstədir? Niyə biz 
cəmiyyətlərimizdə insanların daha tez-tez şəfa aldığını görmü-
rük?” – deyə soruşa bilərsiniz.

Bu sualı verdiyinizə görə şadam. Gəlin bunu növbəti fəsildə 
araşdıraq.
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HÜQUQİ 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 
üçün mənə torpağımla həmsərhəd olan bir torpaq sahəsi satdı. 
Biz, şübhəsiz ki, son 22 ildə bu torpaqdan zövq almışıq. Maral 
ovlamaq üçün meşə, ördək ovlamaq üçün bataqlıq, dovşan və 
qırqovul ovlamaq üçün çəmənlər, eləcə də dördtəkərli avtomo-
billərimizi sürmək, sadəcə, gözəl bir xeyir-duadır.

Mənim ərazimə 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.

Məsələ burasındadır ki, torpağıma mənim icazəm olmadan 
girən hər kəsin qanuni səlahiyyəti yoxdur, çünki bu torpaq onla-
rın deyil. Onlara desəm ki, torpağımdan çıxın, onlar çıxmalıdır-
lar!
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Qısacası, qanuni icazəniz olmayan bir şeyi işğal edə bilməz-
siniz.

Bu qanunu pozma nümunəsi insanların Allahın Padşahlı-
ğında hadisələrin niyə baş verib-vermədiyi ilə bağlı bir çox sual-
larına cavab verəcəkdir. Padşahlıqda səlahiyyət məsələsini başa 
düşmək effektiv fəaliyyət göstərmək üçün ilkin şərtdir.

Onlar niyə şəfa tapmadılar?
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 
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 bədəl ödəmişdir. Həm də bilirik ki, əgər səxavətli 
olub versək, bunun əvəzini alacağıq. Bununla belə, biz hər gün 
Allahın Kəlamının bir çox insanın həyatında heç də yazıldığı kimi 
baş vermədiyini də görürük. Günahkar Allahdırmı? 

Əvvəlki fəsildə öyrəndiklərimizə nəzər salsaq və bu fəsildə bu 
mövzunu müzakirə etsək, cavabınız qəti “yox” olacaq. Əgər cavab 
“yox”dursa, onda problem nədədir? İnsanların çoxu faciələrində 
Allahı günahlandırır. Onlar düşünürlər ki, O, pis şeylərin baş ver-
məsinin qabağını ala bilərdi, lakin bunu etməməyi seçdi. “Allah 
yaxşı insanların başına pis şeylər gəlməsinə icazə verir” deyən 
yanlış təlim buradan qaynaqlanır. İnsanlar düşünürlər ki, əgər O 
bunun qabağını almır və ya müdaxilə etmirsə, deməli, buna icazə 
verir. Ancaq Allahın həmişə xeyirxah olduğunu və Onun yalan 
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danışmadığını başa düşsəniz, problemin Tanrıda deyil, başqa 
şeydə olduğunu bilərdiniz və cavab tapmaq üçün axtarışa başla-
yardınız.

Şagirdlər bu düşüncə tərzini cinə tutulmuş oğlanın içindən 
cini çıxara bilməyəndə nümayiş etdirdilər. “Niyə Allah o cinin 
orada qalmağına icazə verdi?” soruşmaq əvəzinə, onlar İsadan 
soruşdular: “Niyə biz onu çıxara bilmədik?”

Vəziyyətlər Allahın Kəlamına zidd 
görünəndə biz dərhal belə suallar ver-
məyə başlayırıq. Beləliklə, birincisi, Alla-
hın xeyirxah olduğunu, ikincisi, yalan 
danışmadığını bilməliyik. Padşahlığın 
necə işlədiyini öyrənmək istəyirsinizsə, 
Müqəddəs Kitabı oxumalı və suallar ver-
məlisiniz. Yadda saxlayın ki, bu möhtəşəm 
Müqəddəs Kitab hekayələrinin məqsədi 
var – İsa sizə nəyisə göstərmək istəyir.

 Beləliklə, gəlin Allahın Kəlamında yazılanların insanın həya-
tında niyə baş vermədiyinə keçid alaq. Beləliklə, göylərin səla-
hiyyətinə mane olan bir çox məsələlər ola bilər. Bəzi məsələlər 
dərhal aşkar edilmir, bəziləri isə şəxsi və gizlidir.

Allahın Padşahlığı heç vaxt dəyişməyən qanunlar və prin-
siplərlə işləyən bir Padşahlıqdır. 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. Padşah-
lıq hər bir vətəndaşa onları başa düşüb istifadə etmək üçün 
verilən qanunlarla fəaliyyət göstərdiyinə görə hər kəs onları 
öyrənə bilər.

Bəzən bu qanunların necə işlədiyini bilmək həyatla ölüm ara-
sında seçimə çevrilə bilər.

ALLAHIN 
PADŞAHLIĞI HEÇ 

VAXT DƏYİŞMƏYƏN 
QANUNLAR VƏ 
PRİNSİPLƏRLƏ 

İŞLƏYƏN BİR 
PADŞAHLIQDIR.
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Həyat və ölüm arasında seçim
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 laxtasını görüb ona uşağın düşdüyünü 
dedi. Ürək döyüntüsü yox idi.

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 laxtası olduğu və ürək döyüntüsünün olma-
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dığını görürəm. Bu gün isə bütün qan laxtasının getdiyini və 
mükəmməl 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.

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.

Açar açıqlandı
Gəlin Padşahlığın işi haqqında daha çox məlumat əldə edə 

biləcəyimiz başqa bir hekayəyə keçək. Müqəddəs Kitabda bizə 
bəzi cavabları tapmağa kömək edəcək ən böyük hekayələrdən 
biri Lukanın Müjdəsində səkkizinci fəsildədir.
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“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 bil-
məmişdi. 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 8:42-48.

Bu hekayədə biz uzun illər boyu çox xəstə olan və şəfa tapa 
bilməyən bir qadını görürük. İsanın arxasınca gəlib Onun palta-
rının ətəyinə toxundu və o andaca sağaldı. Bu hekayədə Padşahlı-
ğın fəaliyyətinə dair çox dərin ipucular var ki, onlardan axtardığı-
mız 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, 
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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 soruşmalı-
yıq: “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 
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 
istifadə 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 tap-
mağa 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. 
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“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.

Beləliklə, indi biz onun şəfa ala bilməsinin səbəbini bilirik, 
o, İbrahimin qızı olduğu üçün şəfa almaq onun qanuni hüququ 
idi və onun imanı bu qüvvənin həmin anda məhz onun bədəninə 
axmasına imkan verən bir açar idi. Onun qızı olması faktı elekt-
rik 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 qoş-
malısınız.

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 
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olduğunu, nə üçün lazım olduğunu, imanda olub-olmadığını və 
imanı necə əldə edəcəklərini bilmirlər. Əgər iman məshin axma-
sına və bu qadını sağaltmasına imkan verən açardırsa, onda biz 
imana daha yaxından nəzər salmalıyıq! Biz imanın tərifini Roma-
lılara 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 bədə-
ninin artıq ölüyə bənzədiyini, arvadı Saranın da bətninin 
ölü olduğunu anladı, amma imanı azalmadı. Allahın vədinə 
imansızlıqla şübhə etmədi, əksinə, imanında möhkəm durub 
Allahı izzətləndirdi. Tamamilə əmin idi ki, Allah verdiyi vədi 
yerinə yetirməyə də qadirdir” 

—Romalılara 4:18-21.

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, 
mümkün 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 etdi-
yini yerinə yetirmək qüdrətinə tam əmin olmaq. Bunu belə ifadə 
edirəm: “Ürəyiniz səmalarla həmrəydir”. Allahın dedikləri ilə 
təkcə əqlən razılaşmaq deyil, həm də əmin olmaqdır.

İmana verdiyimiz tərif:
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Bunu başa düşdüyünüzə əmin olmaq üçün icazə verin bir 
daha deyim. İman Allahın dediklərinə tam əmin olmaqdır! Ürək-
lərimiz və əqlimiz səmalarla həmrəydir.

İman etmək niyə lazımdır?
Niyə Allah xəstəxanada olan hər kəsə şəfa verə bilmir? Niyə O, 

müharibələri dayandıra bilmir? Nəyə 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 buna səlahiyyəti yoxdur.
Nə dediyimi başa düşmək üçün İbranilərə Məktuba nəzər 

salaq.

“Lakin kimsə bir yerdə belə şəhadət etdi: 
«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»

Allah hər şeyi insana tabe etdiyinə görə ona tabe olmamış 
heç nə qoymadı. Lakin indi biz hər şeyin ona tabe olduğunu 
hələ görmürük”. 

—İbranilərə 2:6-8.

Allah insanı yer üzündəki padşahlıqda yerləşdirdiyi zaman 
ona bütün qanuni səlahiyyəti verdi. Hər şey onun səlahiyyətində 
idi. O bu padşahlığı tam ixtiyar və səlahiyyətlə idarə edirdi. Onun 
idarə etmək qabiliyyəti onu bura yerləşdirən hakimiyyət tərəfin-
dən dəstəklənirdi. Əslində, o, Allahın Padşahlığının ona ötürül-
müş səlahiyyəti ilə hökmranlıq edirdi. O, Allahın izzətini, məs-
hini təmsil edən hakimiyyətin tacını taxırdı.
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Əlbəttə ki, o, hərfi mənada əsl tac taxmırdı, amma daşıdığı 
izzət tacın mənasını daşıyırdı. Bunu 
başa düşmək üçün təbii padşahı düşü-
nün. O, təbii insan olsa da və özü-öz-
lüyündə 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 hakimiyyəti-
nin təbii sərvətləri və qüdrəti ilə dəstəkləndiyi üçün səlahiyyətə 
malikdir. 

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

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. 

Qeyd etməliyik ki, Adəm Allahın hakimiyyətinə qarşı xəyanət 
edərək yer üzündə hökmranlıq etmək qabiliyyətini itirdikdə, o, 
tacını, Allahın Padşahlığında nüfuzunu itirdi, lakin yer üzündə 
qanuni iddiasını itirmədi. İnsan hələ də qanuni olaraq yer üzünə 
rəhbərlik edirdi. Allah ona hökmranlıq etməyi tapşırmışdı. İbra-
nicə mətnimizə qayıtsaq, bunu görə bilərik.

“Lakin kimsə bir yerdə belə şəhadət etdi: 

İMAN MƏSİHÇİLƏRİN 
ADİ ŞƏKİLDƏ DEDİKLƏRİ 

BİR TERMİNDİR
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«İnsan kimdir ki, onun haqqında düşünürsən? 
Bəşər oğlu kimdir ki, onun qayğısını çəkirsən? Onu 
mələklərdən az müddət ərzində aşağı tutdun, İzzət 
və əzəmət tacını onun başına qoydun. Hər şeyi onun 
ayağının altına qoyub tabe etdin» 

Allah hər şeyi insana tabe etdiyinə görə ona tabe olmamış 
heç nə qoymadı. Lakin indi biz hər şeyin ona tabe olduğunu 
hələ görmürük.

—İbranilərə 2:6-8.

Baxmayaraq ki, bu mətn Adəm və Həvvanın yaradıldığı vax-
tından bəhs edir, mətndə deyilir: “Allah hər şeyi ona tabe etdi ”.

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

İnsan Allahı kənarlaşdırdı
İnsan yer üzündə qanuni səlahiyyətə malik olsa da, ruhani 

idarəçilik səlahiyyətini itirmişdir. Əslində, Adəm Cənnətdə Allahı 
öz işlərindən kənarlaşdırdı və günaha 
batma zamanı yer üzü pozuldu və 
dəyişildi. Ölüm yer üzünə daxil oldu 
və indi şeytanın insanların münasi-
bətlərinə qanuni təsiri var. Ancaq 
bütün bunlar baş versə də, insanın 
hələ də yer üzünün qanuni sakini 
olduğunu başa düşmək vacibdir. 
Onun günaha batmış vəziyyətində 

belə, o, hələ də rəhbərlik edir. Bəli, artıq onda onu dəstəkləyəcək 
Allahın hakimiyyətinin tacı yoxdur. O, Allahın qüdrəti və izzəti 

BUNA GÖRƏ DƏ ALLAH 
İNSANLARIN HƏYATINDA 
ÖZ İRADƏSİNİ YERİNƏ 
YETİRMƏK ÜÇÜN RUHLA 
DOLU İNSANLARDAN 
İSTİFADƏ EDİR. 
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ilə hökm sürmək səlahiyyətini və öz şərəf yerini itirdi. Lakin o, 
hələ də yer üzərində hökmranlıq etmək hüququna malik olan 
yeganə varlıqdır.

Buna görə də Allah insanların həyatında Öz iradəsini yerinə 
yetirmək üçün Ruhla dolu insanlardan istifadə edir. Eyni şəkildə, 
şeytan bəşəriyyətə təsir etmək üçün cinlərdən ilham almış insan-
lardan istifadə edir. İnsanın yer üzündəki səlahiyyəti ilə bağlı bu 
prinsip Padşahlıq qanununu və müəyyən vəziyyətdə hüquqi səla-
hiyyəti əldə etməkdən ötrü Allaha imanın tələb olunduğunu başa 
düşmək üçün çox vacibdir.

Siz deyə bilərsiniz: “Düşünürdüm ki, yer üzü və onda olanlar 
Allaha məxsusdur?” Doğrudur, elədir ki var. Ümid edirəm ki, bu 
nümunə dediklərimi anlamağa kömək edəcək. Əgər evimi sizə 
kirayəyə verirəmsə, qanuni olaraq evin sahibi olsam da, istədi-
yim vaxt oraya daxil olmaq hüququndan əl çəkirəm. Əksər kirayə 
müqavilələrində ev sahibləri bəzi hallarda qanuni olaraq binalara 
daxil ola bilərlər – məsələn, fövqəladə vəziyyətlə əlaqədar və ya 
təmir üçün və s. Əgər bu müqavilədən kənar evə girməyə cəhd 
etsəm, mülkün sahibi olsam belə, bu, qapını sındırıb evə girməklə 
eyni sayılacaq. Müqavilədə göstərildiyi kimi, qanunu pozaramsa, 
o zaman evin sahibi olsam da, qanuni olaraq binanı tərk etməyə 
məcbur edilə bilərəm.

Bu, yer üzünə daxil olmaq üçün şeytanın nə üçün Adəmdən 
istifadə etməsini göstərir. Açar yalnız Adəmdə idi! Şeytan qapı-
dan keçməli idi və açarı ona qanuni sahibi verməli idi, əks halda 
o, oradan qovulacaqdı.

Eyni şəkildə, Adəm Allahın səlahiyyətindən imtina etdikdən 
sonra Allah qanuni olaraq Öz hakimiyyətini yer üzünə qaytar-
maq üçün bir yol tapmalı idi. Yenə insandan istifadə etməli idi. 
Bu halda qapını açan İbram adlı şəxs oldu.
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“Rəbb İbrama dedi: «Öz torpağından, qohumlarının ara-
sından, ata evindən çıx, sənə göstərəcəyim torpağa get. Səndən 
böyük bir millət törədəcəyəm, sənə xeyir-dua verəcəyəm, adını 
ucaldacağam və bərəkət qaynağı olacaqsan. Sənə xeyir-dua 
verənlərə xeyir-dua verəcəyəm, sənə lənət edənləri lənətləyəcəyəm. 
Yer üzünün bütün tayfaları sənin vasitənlə xeyir-dua alacaq»” 

—Yaradılış 12: 1-3.

İbrahim imanımızın atası adlandırılır, çünki o, yer üzündəki 
bütün xalqların xeyir-dua alması üçün yer səltənətinin qapılarını 
Allaha açdı. Əlbəttə ki, bu, İsa Məsihdən və Allahın bəşəriyyət üçün 
xilasetmə planından bəhs edir. İbrahimin imanı Allahın İbrahimlə 
Özü arasında qanuni əhd bağlamaqla daimi olaraq açıq saxladığı 
qanuni bir qapı açdı. Bu əhd həm də İbrahimin nəslinə aid idi və 
Yaradılış 12-də deyilir ki, “yer üzünün bütün tayfaları sənin vasitənlə 
xeyir-dua alacaq”. “Sənin vasitənlə xeyir-dua alacaq” sözü İbrahimin 
nəsli ilə gələn və Adəmin itirdiyini bərpa edən İsaya aiddir.

Odur ki, icazə verin, dediklərimi açıqlayım. Yer üzündəki 
qanuni səlahiyyətə malik olan kişi və ya qadın göylərin Padşahlı-
ğının yer üzünün padşahlığına qanuni girişi üçün göylərlə razılığa 
gəlməlidir. Göylərlə bu razılaşma iman adlanır. Bu eyni prinsipə 
əsasən, açarı əlində saxlayan Adəm vasitəsilə şeytan yer üzünə 
qanuni giriş əldə etdi.

“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.
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Bu ayədən görünür ki, şeytan insanlar üzərində səlahiyyət 
və şan-şöhrətin ona verildiyini iddia edir. Yer üzü bəşəriyyətə 
aid olduğu üçün o, hakimiyyət iddiasındadır. Bəs ona bu səla-
hiyyəti kim verib? Əlbəttə ki, Adəm! Beləliklə, Allah qanuni 
giriş olmadan insanların işlərinə müdaxilə edə bilməz, əks 
halda bu, qanunsuz olar. Şeytan düzgün olmayan oyun iddia 
edərdi. Xeyr, Allah şeytanın girdiyi qapıdan, bəşəriyyət qapı-
sından keçməlidir.

İsa onlara şəfa verə bilmirdi – açıqlanan mühüm 
dərs

“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?

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.
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Bir kişinin və ya qadının ürəyi göylərin dediklərinə tam 
əminliklə inanmasa, göylərin yer üzündə heç bir səlahiyyəti 
olmayacaq, buna İMAN deyilir.

Bu fəslin əvvəlində cavabsız dua ilə bağlı verdiyim suallara 
qayıtsaq, indi cavablarımızı ala bilərik. Yadınızdadırsa, bir adam 
üçün milyonlarla adamdan dua etməyi xahiş etsələr də, həmin 
adamın öldüyünü deyən bir əhvalatı danışmışdım. Bu niyə baş 
verdi ? Əsas səbəb yenə də imansızlıqdır. Əksər insanlar çoxlu 
səs-küyü imanla səhv salırlar.

“Dua edəndə bütpərəstlər kimi boşboğazlıq etməyin. Çünki 
onlar düşünür ki, çox söz söyləməklə eşidiləcəklər. Siz onlara 
bənzəməyin! Çünki Atanız nələrə ehtiyacınız olduğunu 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, Markın Müjdəsinin 6-cı fəslində olan hekayə-
mizdə İsanın imanı çox idi, lakin O onlara şəfa verə bilmədi. Belə-
liklə, milyonlarla insanın dua etdiyi xəstə dostunuza gəldikdə, siz-
dən soruşmalıyam: “Bəs o (xəstə dost) özü nə deyir?” 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. 
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Bir çox adam gəlib xəstə nənəsi, babası və ya qohumu üçün 
dua etdiklərini, 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 səlahiyyəti-
niz yoxdur. Siz onlara xidmət edə bilərsiniz, lakin onlar özləri bunun 
öhdəsindən gəlməlidirlər. İnsanlar üçün dua etdiyim zaman onlara 
vəziyyətləri haqqında fikirlərindəki mənzərəni dəyişməyi məsləhət 
verirəm. Mən xəstənin öz vəziyyətini necə gördüyü barədə danışı-
ram. Onlara çoxlu dini sitatlar gətirməyin; onlara nümunə gətirin. 
İcazə verin, nədən danışdığımı sizə izah edim.

“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-
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 danışdı. 
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Siz də eyni şeyi edərdiniz. Xəstə 
olan dostunuza İsanın şəfa ver-
məsi haqqında bir hekayə danışın. 
Mümkünsə, onların xəstəliyinə 
bənzər bir xəstəlikdən şəfa almış 
biri haqqında danışın. Bu nümunə 
onları ruhlandıracaq 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 olduğunu 
görəndə bunun necə mümkün olduğunu sizdən soruşacaqlar. Bu 
sizin gözlədiyiniz andır – onlar indi Allahın Kəlamı və Padşahlı-
ğın prinsipləri haqqında məlumat almağa hazırdırlar. Əgər xilas 
olmayıblarsa, birinci onları Padşahlığa gətirmək istəyəcəksiniz, 
ikincisi, şəfa haqqında Müqəddəs Yazıları onlara izah etmək üçün 
birlikdə vaxt keçirin. Mümkünsə, onlara dediklərinizi təsdiqləyən 
bəzi materialları verin. 

İndi biz imanın nə olduğunu bilirik – göylərlə razılaşmaq, 
bütün qəlbinizlə Allahın dediklərinə tam inanmaq. İndi başa 
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 
prosesdir? İmanın inkişafı üçün, sadəcə, Kəlamı eşitmək kifayət-
dirmi?

“BELƏLİKLƏ, İMAN 
EŞİTMƏKDƏN, EŞİTMƏK 
DƏ MƏSİHİN KƏLAMI 
VASİTƏSİLƏ YARANIR”
ROMALILARA 10:17.
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İmanın necə yarandığını və Romalılara 10:17 ayəsinin nədən 
bəhs etdiyini başa düşmək üçün biz Markın Müjdəsinin 4-cü 
fəslinə 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 bilməyə-
cəksiniz. 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.

İsanın Markın 4-cü fəslində danışdığı ikinci hekayəyə, toxum 
səpən adamın hekayəsinə baxaraq başlayaq.

“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 gəlmiş-
dir»” 

—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. 



74

Maddİ vəzİyyətİnİzdə İnqİlab: Təminatın gücü

Beləliklə, bu məsəldə İsa bir adamın Allahın Kəlamını 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 xatır-
layaq – 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 əmin idi
Tam əminliyi təsvir etmək üçün gəlin deyək ki, sizdən 

Nyu-Yorkdakı Empire State binasının zirvəsindən tullanmağı 
xahiş edirəm. “Əllərinizi kifayət qədər möhkəm çırpsanız, yerə 
təhlükəsiz şəkildə enə bilərsiniz” deməklə sizi bunu etməyə inan-
dırmaq istəyirəm. Əlbəttə ki, mənə güləcəksiniz, çünki başınıza 
nə gələcəyini BİLİRSİNİZ. Bunun nə ilə nəticələnəcəyini bilir-
siniz. Tamamilə inandırılmış hiss budur. Bilirsiniz, 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 nadir-
dir ki, bu diaqnozla heç kim sağ qalmamışdır. İndi tutaq ki, siz 1 
Peter 2:24-də nə deyildiyini bilirsiniz.

“O, bədəni çarmıxa çəkilərək bizim günahlarımızı Öz üzə-
rinə götürdü ki, biz günaha münasibətdə ölüb salehlik üçün 
yaşayaq. Onun yaraları ilə siz şəfa tapdınız” 

—1 Peter 2:24.
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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. 

Göylərlə razılığa gəlmə
“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-
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.

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-
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.
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Beləliklə, belə başa düşmək olar. 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 (Rom. 10:17) onu ruhumuza, ürə-
yimizə səpmiş oluruq. O Sözü ürəyimizdə saxlasaq, o böyü-
yəcək və böyüdükcə qəlbimiz göylərin dediklərinə inanacaq. 
Göylər və yer üzü razılığa gəlir və indi göylər iman edən şəxs 
vasitəsilə yer üzündəki qanuni səlahiyyəti əldə edib. Düşün-
cələrimiz və imanımız tam əminliklə göylərin dedikləri ilə 
uyğun gəlir. Bu, ağlasığmaz bir şeydir. Bu, bir daşın atdığımız 
zaman yerə düşəcəyinə inandığımıza bənzəyir. Göylər Kəlamı 
göylərdən yer padşahlığına səpir və orada razılıq və Allahın ira-
dəsi baş verir. Əgər göylər şəfa aldığınızı deyirsə, o zaman Söz 
ürəyinizdə bəhrə verdiyi zaman   siz yalnız göylərin dediklərini 
görəcəksiniz. Artıq qorxu yoxdur. Gözlərinizi bağlayıb özü-
nüzü şəfa almış kimi görəcəksiniz! Buna görə İbranilərə 11:1-
də deyilir: 
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“İman ümid edilənlərə etibar etmək, görünməyən şeylərə 
əmin olmaqdır” 

—İbranilərə 11:1.

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!

İşığı yandırmalısınız
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 xatırla-
yırsınızmı? Yadınızdadır, İsa deyir: “Qızım, imanın səni sağaltdı”. 
Mən sizə dedim ki, İsa “qızım” sözünü işlədəndə göylər qarşısında 
qanuni mövqe tutmuşdu. O, İbrahimin qızı idi. Onun qanuni 
hüquqları var idi. Mən bunu elektrik stansiyasının xətlərinin evi-
nizə 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. Siz 
burada yer üzündəki padşahlığa Allahın Padşahlığının gücünü 
axıtmalısınız, çünki bunu qanuni olaraq yalnız siz edə bilərsiniz. 
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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.

İman edib saleh sayıldığınız zaman göylərin yer üzünü fəth 
etməsi qanuni mövqe əldə edir. Ancaq diqqət yetirin, orada deyilir 
ki, dilinizlə iqrar etməklə xilas olursunuz. İki hissəni görürsünüzmü? 
Göylərin bir hissəsi Kəlamı ürəyinizə gətirir, burada yer üzündəki 
padşahlıqda razılıq yaradır. Razılıq verib iman edəndən sonra siz 
bu razılaşmaya uyğun hərəkət etməli və göylərin dediklərini qəbul 
etmək üçün göyləri öz vəziyyətiniz üzərində hakim etməlisiniz.



79

HÜQUQİ MƏSƏLƏ

Mark 4-də deyilir ki, məhsul yetişəndə əkinçi dərhal oraq 
vurur. O iman etdikdən sonra Allahın Kəlamına uyğun hərəkət 
edib məhsulu qəbul etməlidir.

Allahın Padşahlığında qəbul etmək
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. Budur, 
Padşahlıqdakı bu həyati proses haqqında aldığım ilk açıqlamanın 
hekayəsi.

Mən Atlantadakı imanlılar cəmiyyətində çıxış etməyə dəvət 
almışdım. Bir çərşənbə günü toplantı idi və imanlılar 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. Xidmətin başlamasına cəmi 
on dəqiqə qalmışdı. Arxamda bir yük maşınının yüksək səsini 
eşitdim və imanlılar cəmiyyətinin arxa küçəsindən köhnə bir yük 
maşınının içəri girdiyini gördüm. Mən bu barədə heç nə düşün-
mədim. 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 müjdə-
çilik xidmətidir və o, hər ay oradan minlərlə, çox vaxt 10 000-dən 
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çox insana yemək gətirir. Pastor danışdıqca narahat olurdum. 
Budur, ayda 10 000 adamı doyduran 
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 danış-
dım 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 oldu-
ğunu insanlara nümayiş etdirməyə başlamalı 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-
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. 

SİZ BURADA YER 
ÜZÜNDƏKİ PADŞAHLIĞA 
ALLAHIN PADŞAHLIĞININ 
GÜCÜNÜ AXITMALISINIZ, 
ÇÜNKİ BUNU QANUNİ 
OLARAQ YALNIZ SİZ EDƏ 
BİLƏRSİNİZ.
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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 avto-
mobil”. O, dayanacağı göstərdi. Mən ərazini gəzdim və BMW 
6 seriyalı Ci kabrioletinin arxasına keçdim, bu, şübhəsiz ki, 
gözəl avtomobil idi. Mən də bahalı maşın ala bilərəm. Dren-
danı zövqünə görə tərifləyib avtomobilin gözəl olduğunu 
dedim.

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 gördüyü-
müz 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 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 
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oldu. Onun uca səslə dediyini eşitsəm də, heç vaxt onun bəya-
natını Markın 4-cü fəsli və oraqla əlaqələndirməmişdim. Ancaq 
növbəti hekayə bunu təmamilə aydınlaşdırdı. 

Sözlərinizin qüdrəti
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 götürüb 
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 maksi-
mum məsafədə olması idi. Ördəkləri ovlayarkən, qanuni olaraq, 
ənənəvi qurğuşun atəşindən deyil, yalnız polad tüfəngdən isti-
fadə etməyə icazə verilir. Qurğuşun atışı daha ağırdır və enerji-
sini 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 silah-
lar haqqında danışdılar. Onlar daha ağır tüfənglərdən ata bilir-
dilər və həm də kamuflyaj geyinmişdilər. Mən də beləsini almaq 
istəyirdim, 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-
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 
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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 direktor 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 təəccüblən-
dirdi, amma bunun təsadüf olmadığını da bilirdim. Kabelada 
dediklərimi xatırladım və nə etdiyimi başa düşdüm. Mən oraq 
vurmuşdum! 

“Sonra İsa dedi: «Allahın Padşahlığı torpağa toxum səpən 
əkinçiyə bənzəyir. O, gecə yatır, gündüz qalxır. Toxum cücə-
rib 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.

Oraq vurmaq Romalılara 10:10-da danışdığımız imanla bağlı 
eyni prinsipi göstərir.

“Çünki insan ürəkdən iman etməklə saleh sayılır və dili ilə 
iqrar etməklə xilas olur” 

—Romalılara 10:10.

Ürəyimlə inandım və dilimlə Padşahlığı yer üzündə bəyan 
etdim. Mən 30-dan çox silahımı bağışlamışam, amma ilk dəfə idi 
ki, ucadan dedim: “Mən onu götürəcəyəm”. Ancaq bu barədə bir 
dəqiqəlik düşünsəm, eyni şeyi bir dəfə etmişdim – lakin o zaman 
Padşahlığın necə işlədiyini bilmirdim.
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Drenda ilə mən Ohayoya köçmüşdük, lakin Oklahomada 
maral ovuna tüfənglə gedirdik. Ohayoda tüfənglər qanuni 
deyildi; yalnız güllədən istifadə edən xüsusi ov tüfənglərinə icazə 
verilirdi. O vaxt əlimdə yeganə 20 kalibrlik qoşalülə tüfəngim var 
idi. Onun vasitəsilə ilk köçdüyümüz ildə iki maral vura bilmişdim. 
Amma mən xüsusi olaraq maral ovu üçün nəzərdə tutulmuş yaxşı 
ov tüfəngi istəyirdim. Xatırladım ki, Ohayodakı ilk maral möv-
sümündən sonra mən Drendaya demişdim ki, maral ovu üçün 
qara sintetik ehtiyatı olan 11-87 12 ölçülü Remington modelini 
istəyirəm. Bir neçə həftə sonra Milad bayramı idi və atam Milad 
üçün mənə o ov tüfəngini verəndə təəccübləndim. Mən ona belə 
bir ov tüfənginə ehtiyacım olduğunu belə deməmişdim. Yadım-
dadır, “Cavan oğlan, bu, qəribədir”, – deyə düşünmüşdüm. Mən 
özüm də bilmədən oraq vurmuşdum.
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Padşahlığın necə işlədiyini öyrəndiyim ilk günlərdə gördük-
lərimdən şoka düşürdüm. Bu ona görə idi ki, gördüyüm şey-
lərdən heç birini mənə öyrətməmişdilər. Amma kitabın birinci 
hissəsində dediyim kimi, Allah mənə maral ovu vasitəsilə bir çox 
şeyləri öyrətdi. Mən kifayət qədər sadə insanam və düşünürəm ki, 
bu, diqqətimi cəlb etmək üçün əla bir yol idi. Marallarımı əkmə-
yimi öyrəndikdən və onları təxminən 40 dəqiqə ərzində biçməyə 
başlayandan sonra – Allah Padşahlığının fəaliyyətini daha yaxşı 
başa düşmək üçün öyrəndiklərimi aydınlaşdırmağa başladı.

Allah mənə buynuz budaqlarının sayı altı olan maralı imanla 
ovlamağı öyrədəndə mən Oklahoma ştatının Tulsa şəhərində 
yaşayırdım. Sizə dediyim kimi, növbəti il Ohayoya qayıtdıq. 
Ohayoda böyük bir maral sürüsü var idi və iki maral ovlamağa 
icazə verilirdi, onlardan yalnız biri iri maral ola bilərdi. Ona görə 
də Ohayoya gələndə hər il iki maral üçün toxum əkməyə başla-
dım. Hər şey saat mexanizmi kimi, yağ kimi gedirdi.

Ancaq bir il məni çaşdıran bir şey gördüm. Fikirləşdim: “Xeyr, 
bu baş verə bilməz. Həmin maral mövsümünü başa vuranda gör-
düm ki, toxumumu səpən zaman maralları çekimdə qeyd etdiyim 
ardıcıllıqla əldə edirdim. Məsələn, əgər mən “bir maral və bir cey-
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ran üçün” yazırdımsa, birinci maralı, sonra ceyranı ovlayırdım. 
Bunun son bir neçə il ərzində ardıcıl baş verdiyinə fikir verdim. 
Heç vaxt buna əhəmiyyət vermədiyim üçün buna əmin deyildim, 
amma nədənsə bunun doğru olub-olmadığına fikir verməyə baş-
ladım.

Beləliklə, gələn il bunu bir daha öyrənməli oldum. Razıyam 
ki, bu, ağılsız fikirdir, amma belə olduğunu düşündüm və bir neçə 
dəfə sınayandan sonra belə olduğunu bildim. Ona görə də həmin 
il toxumumu səpəndə ardıcıllığı dəyişdim. Bu dəfə siyahıya birinci 
ceyranı qoydum. O vaxta qədər həmişə maralı birinci yazardım. 
Düzdür, onlar məhz bu qayda ilə gəldilər. Beləliklə, gələn il mən 
bunu təkrarladım və onlar yazdığım ardıcıllıqla gəldilər. Heç vaxt 
belə bir şeyin ola biləcəyini düşünməmişdim. Demək istəyirəm 
ki, Padşahlıq bu qədər dəqiq imiş?

Bunun həqiqətən baş verdiyini və ya, sadəcə, bir təsadüf oldu-
ğunu öyrənmək üçün buynuzla bağlı olan daha dərin bir təcrübə 
aparmağa qərar verdim. Həmin il toxumumu buynuz budaqla-
rının sayı yeddi olan marala səpdim. Normal, tipik maralın hər 
tərəfində cüt budaq buynuzu olduğunu bilirdim, ona görə də 
tək və dəqiq bir rəqəm seçdim və qəribə səslənsə də, dua edib 
Drenda ilə bunun üçün toxum səpdik.

İman nə dərəcədə spesifikdir?
Nəhayət, oktyabr gəldi və ov mövsümü açıldı. Adətən, 

ox-kamanımla meşəyə girməyi səbirsizliklə gözləyirdim, amma 
mövsüm açılanda özümü nə isə qəribə hiss etdim. Ova çıx-
mağa həvəsim yox idi. Bu hiss çox güclü idi və qəribə də olsa, 
hələ çölə çıxa bilməyəcəyimə əmin idim. O vaxt düşünürdüm 
ki, ova getmək həvəsi mövsüm keçdikcə, yarpaqlar tökülməyə 
başladıqca azalacaq. Amma yox, ova çıxmağa həvəsim olmadı-
ğının səbəbini, sadəcə, izah edə bilmirdim. Belə düşünürdüm: 
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“Görəsən, yaşlananda belə olur, sadəcə olaraq, nə isə etməyə 
həvəsdən düşürsən?” İçimdəki bu qəribə hissi izah edə bilmir-
dim. Sanki bir daha maral ovuna getsəm də, buna böyük əhə-
miyyət verməyəcəyəm. Beləliklə, noyabr idi və bir az narahat 
olurdum. Mən artıq meşədəki ən gözəl vaxtı və ən isti vaxtı 
əldən vermişdim. O vaxt noyabr ayının ortaları idi və mən hələ 
də maral ovuna çıxmaq istəmirdim, düşündüm ki, ümumiyyətlə 
ov etməyəcəyəm.

Drendanın valideynləri bir neçə gün qonağımız olmaq üçün 
Alabamadan gəlmişdilər. Qonaq otağında oturub söhbət edəndə 
birdən ertəsi gün meşəyə getməli olduğumu düşündüm. Sanki 
açar işə salınmışdı. Hamısına dedim ki, maral ovlamaq üçün 
səhər çölə çıxmalıyam. Növbəti səhər üçün silahımı hazırlayanda 
çox həyəcanlı idim.

Bilirdim ki, buynuz budaqlarının sayı yeddi olan maralım 
orada olacaq. Sonra başa düşdüm ki, buynuz budaqlarının sayı 
yeddi olan maral oktyabrda, bir gün əvvəl orada olmamalı idi. 
Maral ovu ilə bağlı keçirtdiyim hisslərin səbəbi bu imiş. Təsəvvür 
edirəm ki, bir ay yarım ərzində hər gün ovda olmağı pəncərədən 
baxıb arzulamaq nə qədər çətin olardı. Bu, depressiyaya səbəb 
olardı. Buraya kimi hər şey, sadəcə, bir nəzəriyyə idi, amma səhəri 
gün bunu sınaqdan keçirməyə hazırlaşdım.

O səhər oyananda hava hələ qaranlıq idi və mən gecə hansı 
ağacın yanında durmağım üçün dua etmişdim. Əmlakımın 
yanında bir neçə yerdə ağac dayaqları var idi və mən bu barədə 
dua edərkən bataqlıq dayağı tərəfə yollandım. Biz onu bataqlıq 
ağacı adlandırırıq, çünki o ağacın bir tərəfi təxminən on hek-
tar bataqlıq, digər tərəfi isə kolluqla həmsərhəddir. Bilirdim ki, 
marallar hərdən bataqlığın yanından keçirlər. Keçmişdə ağac öz 
bəhrəsini vermişdi və mən o gün maralımı məhz orada gözləyir-
dim.
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Mən ağaca doğru gedəndə maral ovu vasitəsilə Allahın Öz 
Padşahlığı ilə bağlı mənə göstərdiklərini yada saldım və hiss 
etdim ki, O mənə daha nəyisə öyrədir. Təcrübəmin nəticəsini 
görmək üçün həyəcanlı idim.

Hava yavaş-yavaş işıqlanırdı və payız səhərinin adi səsləri və 
qoxuları mənim üçün xoş bir duyğu idi. Həqiqətən, bunun üçün 
darıxmışdım. Səhərə haradasa bir saat qalmışdı və maraldan 
əsər-əlamət yox idi. Sahəmdəki maral izlərinə baxaraq bilirdim 
ki, maral səhər tezdən bu ərazidə olub. Mən ağacın yanında bir 
saata yaxın olsam da, hava işıqlaşanda 40 dəqiqəyə maralı ovla-
malı idim. 

Orada oturduğum zaman evdə maşının qapısının çırpıldığını 
eşitdim. Sonra yadıma düşdü ki, Drendanın valideynləri həmin 
səhər Alabamaya qayıtmaq üçün yola düşürdülər və mən onlarla 
vidalaşmaq istədim. Beləliklə, istəmədən, buynuz budaqlarının 
sayı yeddi olan maralı başqa gün ovlamağı düşünərək ağacdan 
düşdüm.

Evə çatanda hamı oyanıb səhər yeməyinə hazır idi. Mən 
ailədə, demək olar ki, hər gün səhər yeməyini özüm hazırlayı-
ram. Beləliklə, Drendanın valideynləri əşyalarını yığana kimi 
mən səhər yeməyini hazırlamağa getdim. Təbii ki, onlar maral 
haqqında soruşdular və mən səhəri onlarla keçirə bilmək üçün 
planımdan imtina etmək qərarına gəldiyimi dedim. Bəli, bir az 
məyus idim. Bir az gec gedəcəklərini, maralı ovlamaq üçün mənə 
vaxt verəcəklərini gözləyirdim.

Ancaq sobanın yanında dayanıb bir neçə omlet bişirərkən, 
mətbəx pəncərələrindən arxa meşələrimizə və tarlalarımıza bax-
dım. Sahənin arxa tərəfində ceyranın arxasınca qaçan bir maralı 
gördüm və birbaşa bataqlıq ərazisindəki ağaca doğru gedirdi. 
Sadəcə, bilirdim ki, bu mənim maralım olmalıdır. Birdən yeməyə 
kiminsə baxmağını xahiş edərək ucadan qışqırıb dedim ki, indicə 
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maralımı görmüşəm və gedib onu ovlayacağam. Bilirdim ki, çox 
vaxtım yoxdur.

Maralın gözünə dəyməmək üçün mülkümün arxa tərəfindən 
qaçmalı oldum. Fikirləşdim ki, o, sadəcə, ağacım olan cığıra tərəf 
gedəcək. Bacardığım qədər sürətlə qaçdım və heç bir maral gör-
mədən ağaca çatdım və bu, yaxşı idi. Bilirdim ki, onlar mənim 
izimlə gəlməyi seçsələr, onları yaxalayacağam. Ürəyim döyünərək 
və üzümdən tər axaraq tez ağaca qalxdım.

Birdən mən oturanda onlar gəldilər. Ceyran ağacımın altına 
tərəf qaça-qaça gəldi və maralın yaxında olduğunu bilərək 
özümü hazırladım. Düzdür, o gəldi. Onun buynuz budaqlarının 
sayının həqiqətən yeddi olub-olmadığını yoxlamağa vaxtım yox 
idi. Atəş açmaq üçün güclə vaxt tapdım. Atəş açdığım zaman 
bildim ki, maralı vurdum, amma bir az aşağıdan vurduğum 
məni narahat edirdi. Maral alaq otlarının içinə atıldı. Təxminən 
20 dəqiqə ağacda gözlədim və nəhayət, güllənin əlamətlərini 
yoxlamaq üçün ağacdan aşağı düşdüm. Təəssüf ki, yerdə çox az 
qan var idi.

Atəşimə görə bir az narahat oldum, amma bilirdim ki, 
maral alaq otlarının arasında yıxılıb qalmışdı və mən hələ 
onu tərpətmək istəmirdim. Əvvəllər çox az qan axıtdıra-
raq maral vurmuşam və bilirdim ki, yaxşı olar ki, onlara bir 
müddət orada qalmağa imkan verilsin. Mən evə qayıtdım və 
səhər yeməyini yedim, hadisəni hamıya danışdım və sonra 
oğlanlarıma maralı tapmağıma kömək etmək üçün mənimlə 
tarlaya getmələrini dedim. Ümid edirdim ki, maralın düzgün 
vurulduğunu və artıq ölmüş olduğunu görəcəyik. Ancaq bilir-
dim ki, çox aşağıdan vurduğuma görə şansım az idi və maral, 
sadəcə, yaralanmışdı.

Bir-iki saat gözlədikdən sonra çölə çıxdıq və tarlaya yollandıq. 
Mən hər ehtimala qarşı silahımı hazırlamışdım. Birdən sahənin o 
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tərəfində Tim maralı ürkütdü. O məni görməmişdi və mənə tərəf 
qaçırdı. Qaçarkən qəflətən Timi gördü və hansı yolla getməyi 
seçmək üçün bir anlıq dayandı.

Maral təxminən 60-65 metr uzaqda idi, o mənim zəif güllələ-
rim üçün çox uzaqda idi, lakin bunun mənim yeganə şansım 

olduğunu bilirdim. Tez silahımı 
qaldırıb maralı nişan aldım və 
atəş açdım. Təəccüblüdür ki, 
güllə düz maralın boynunun 
ortasına dəydi. O, təpədən aşağı 
yıxıldı. Mən heyrət içində qal-
dım! Yavaş-yavaş maralın qaçdığı 
istiqamətə yollandıq və onun 
bizdən təxminən 100 metr irə-
lidə uzandığını gördüm. Başını 
yuxarı qaldırmışdı, lakin bizi gör-

mürdü, ona görə də biz geri qayıtdıq və oraya az sonra gəlməyi 
düşündük.

Bəli, sonra gəlmək çox gec olacaqdı, çünki bütün günümü 
cəmiyyətdə keçirtməli idim və hava qaralana qədər evə 
qayıda bilməzdim. Timlə fənəri götürüb maralın uzandığını 
yerə qayıtdıq. Onu orada olduğu yerdən bir neçə metr ara-
lıda tapdıq. Mən cəld buynuzlara baxdım və qarşımda buy-
nuz budaqlarının sayı yeddi olan maral var idi. Mən heyrətlə 
marala baxdım. Tim və mən marala görə Allahı izzətləndirdik 
və onu evə sürüyərkən Padşahlıq və gördüklərimiz haqqında 
danışdıq.

Bəli, Padşahlıq xüsusi idi! Heç kim mənə Padşahlığın belə 
işlədiyini, Padşahlığın bu qədər spesifik olduğunu və həqiqətən 
belə bir səlahiyyətə malik olduğumuzu deməmişdi.

BƏLİ, PADŞAHLIQ XÜSUSİ 
İDİ! HEÇ KİM MƏNƏ 
PADŞAHLIĞIN BELƏ 
İŞLƏDİYİNİ, PADŞAHLIĞIN BU 
QƏDƏR SPESİFİK OLDUĞUNU 
VƏ HƏQİQƏTƏN BELƏ BİR 
SƏLAHİYYƏTƏ MALİK 
OLDUĞUMUZU DEMƏMİŞDİ.
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Başqa bir kəşf
Başqa bir maral ovunu xatırlayıram, orada bir xırda maral üçün 

toxum əkmişdim. Xırda maral çox kiçik buynuzları olan birillik 
maraldır. Çox kiçik olduqlarına görə uzaqdan balaca ceyran kimi 
görünə bilər. Buna görə də xırda marallar Ohayo ştatında ceyran 
sayılır. Nəzərə alın ki, onlar maral balası deyillər. Onlar yetkin bir 
maral boyda deyillər, lakin demək olar ki, o boydadırlar.

Beləliklə, bu xüsusi gündə mən öz ağacımda idim və 
doqquz-on maraldan ibarət sürünün gəldiyini gördüm. Onlar 
mənim yanımdan bir qədər kənarda olsalar da, yavaş-yavaş mənə 
doğru gəlirdilər. Birdən qonşu öz dördtəkərli maşınını işə saldı. 
Səsi eşidən bütün sürü dərhal məndən uzaqlaşdı. Mən ucadan 
dedim: “Xırda maral, sənə əmr edirəm ki, qayıdıb mənim ağacı-
mın altında durasan. Beləliklə, bu mənzərəni təsəvvür edin. Biçil-
miş qarğıdalı tarlasıdır və doqquz maralın hamısı məndən qaçır. 
Sözümə görə, maral sürüdən ayrılır, birbaşa mənim ağac dayağı-
mın altına gəlir və orada dayanır! Mən o maralı ovlayıb evə apar-
dım, bəli, bu, bir xırda maral idi.

Bu, dəfələrlə gördüyüm bir şeydir. Padşahlığın nə qədər ina-
nılmaz təfərrüatlı olması haqqında bu kitabda daha sonra danışa-
cağam, lakin gəlin indi burada inanılmaz bir şeyin baş verdiyini 
başa düşək.

Padşahlıq həyatımızı dəyişdi və biz bu barədə insanlara 
danışmaqdan əl çəkə bilmirik. O qədər hekayələrimiz var ki, çox 
şeylər görmüşük. Biz ölülərin dirildiyini, şişlərin dərhal yoxa 
çıxdığını, heyrətamiz maliyyə hekayələrini, heyrətamiz azad 
olma hekayələrini görmüşük. İnsanlara Allahın Padşahlığının 
xeyirxahlığı haqqında danışaraq, Drenda və mən insanlara Pad-
şahlığı anlamağa kömək etmək üçün 1995-ci ildə “Faith Life” 
imanlılar cəmiyyətini yaratmalı olduq. Sonra Allah bizə 2006-cı 
ildə bütün dünyada yayımlanan “Faith Life Now” adlı media xid-
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mətimizi qurmağı əmr etdi. Biz öyrəndik ki, hər yerdə insanlar bu 
Padşahlıq həyat tərzini azadlıq və qələbə ilə yaşamağı öyrənmək 
istəyirlər.

Allahın Padşahlığı hamı üçün işləyir
Bu səhər bu fəsli yazarkən elektron poçtumu yoxladım. Hər 

gün insanlardan Allahın Padşahlığının onların həyatlarını necə 
dəyişdiyinə şəhadət edən məktublar alırıq. Bu məktub elə indicə 
gəldi və sizə onun barəsində danışmaq istəyirəm:

Mən kiməm ki, O məni xatırlasın? Bir neçə il əvvəl sizin təlim-
lərinizi dinləməyə başladım və o vaxtdan möcüzələrin baş 
verdiyini görürəm. Mən şəfa və maliyyə möcüzələri görürəm. 
Hazırda ətrafa baxıb Onun xeyirxahlığını görəndə heyrətə 
gəlirəm. Ehtiyac içində olan insanları və qapıların İncilin 
həqiqətləri üçün açıldığını görürəm. Məni heyrətləndirən 
xəzinələrimin dolu olduğunu görməkdir. O məni o qədər zən-
ginləşdirdi ki, mən bəxş etdikcə başqaları Onu görür! Mən 
özümü təmin edən ev müfəttişiyəm. Müntəzəm olaraq gənc 
müfəttişlərə müəllimlik edirəm və məsihçi biznes qrupu açmı-
şam, burada biz insanları səxavətli olmağa və gələcək nəsli 
yetişdirməyə çağırırıq… Padşahlıq yolunun rəqabət deyil, bol-
luq olduğunu öyrədirik. Sizin təliminiz, həqiqətən də, həyatımı 
dəyişdi və indi bu təlim başqalarına ötürülür; O məni möh-
kəmləndirdi və indi başqaları Onun izzətini dinləyir və görür. 
Onun etdiklərini və təminat verdiyini görmək böyük xoşbəxt-
likdir. Xidmətinizə görə təşəkkür edirəm!

Təvazökarlıqla,
B. F.

Knoxville, TN

Biz hər zaman bu növ məktublar alırıq. Lakin həm Padşah-
lığın funksiyası ilə bağlı çoxlu suallar da alırıq. İnsanlar Padşah-
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lıqda necə fəaliyyət göstərmək və Drenda ilə mənim gördüyü-
müz şeyləri necə görə biləcəkləri barədə suallar verirlər. Mənim 
«Maliyyə vəziyyətinizdə inqilab» silsiləmin dördüncü kitabının 
məqsədi də budur. Əgər sizdə mənim digər kitablarım varsa, bilir-
siniz ki, mən Padşahlıqda fəaliyyət göstərmək istəyən hər kəsin 
bilməli bəzi əsas anlayışları nəzərdən keçirmək üçün bir müddət 
vaxt sərf etmişəm.

Amma indi mən Padşahlığın funksiyasını daha dərindən araş-
dırmaq istəyirəm və ümid edirəm ki, bu sizə Padşahlıqda onun 
bəhrələri ilə birlikdə necə yaşamağı başa düşməkdə kömək edə-
cək. Mən Allahın öyrətdiyinə əsasən, Allahın Padşahlığından sizə 
lazım olan təminatı almaq üçün beş əsas addımı göstərmək istə-
yirəm. 

 Sizə lazım olan təminatı almaq üçün 5 əsas addım
Gəlin Mark 8:14-21-dəki hekayə ilə başlayaq.

“Şagirdləri çörək götürməyi yaddan çıxarmışdılar. Qayıqda 
onların yalnız bir dənə çörəyi var idi. İsa onlara xəbərdar-
lıq edərək dedi: «Ehtiyatlı olun, fariseylərin mayasından və 
Hirodun mayasından özünüzü gözləyin». 

Şagirdlər isə öz aralarında danışıb deyirdilər: «Bunu 
çörəyimiz olmadığı üçün deyir». 

İsa bunu bilərək onlara dedi: «Nə üçün çörəyinizin 
yoxluğundan danışırsınız? Hələ dərk etmirsinizmi, başa 
düşmürsünüzmü? Niyə ürəyiniz inadkardır? Gözləriniz ola-
ola görmürsünüzmü? Qulaqlarınız ola-ola eşitmirsinizmi? 
Məgər yadınızdan çıxıb? Mən beş çörəyi beş min nəfərin 
arasında bölüb paylayanda yemək tikələrindən neçə zənbil 
doldurdunuz?» 

Onlar dedilər: «On iki». 
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«Yeddi çörəyi dörd min nəfərin arasında bölüb payla-
yanda çörək tikələrindən neçə səbət doldurdunuz?» 

Onlar dedilər: «Yeddi». 
İsa onlara dedi: «Hələ başa düşməmisinizmi?»” 

—Mark 8:14-21.

Əsasən, İsa belə deyirdi: “Uşaqlar, yadınızdan çıxıb? Biz artıq 
çörək qıtlığının öhdəsindən gəlmişik və bunu necə həll etdiyi-
mizi gördünüz”. Lakin şagirdlər bunu başa düşə bilmədilər. Buna 
görə də İsa onlara deyir ki, keçmişdə baş verənləri xatırlasınlar. 
Onlara ciddi bir ipucu verirdi. “Keçən dəfə eyni vəziyyətlə qarşı-
laşdığımızı yadınıza salın və orada cavab tapacaqsınız”. Bizim də 
cavabımız məhz budur. Bəli, görürük ki, çörək və balıq çoxaldı, 
bunu hər kəs görə bilər, amma ruhani elm adamları kimi daha 
dərinə getmək istəyirik. Bu necə oldu? Beləliklə, gəlin İsanın isti-
nad etdiyi hekayələrə qayıdaq və ipucları axtaraq.

“Vaxt keçirdi. Şagirdləri gəlib İsaya dedilər: «Bura çöllük-
dür, artıq gecdir. Camaatı burax, qoy gedib ətrafdakı kənd və 
obalardan özlərinə bir şey alıb yesinlər». 

Amma İsa onlara cavab verdi: «Onlara yeməyi siz 
verin». Şagirdlər İsaya dedilər: «Bəlkə, gedib iki yüz dinar-
lıq çörək alaq və onlara verək ki, yesinlər?» 

Amma İsa onlara dedi: «Gedin baxın, neçə çörəyiniz 
var?» Onlar da baxıb dedilər: «Beş çörəyimiz və iki balı-
ğımız var». 

İsa onlara əmr etdi ki, camaatı dəstə-dəstə göy otların 
üstündə oturtsunlar. Camaat yüz-yüz, əlli-əlli dəstə şəklində 
oturdu. İsa beş çörəyi və iki balığı götürüb göyə baxaraq şükür 
duası etdi. Sonra çörəyi bölüb şagirdlərinə verdi ki, camaata 
paylasınlar. İki balığı da hamıya bölüşdürdü. Hamı yeyib-
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doydu. Artıq qalan çörək və balıq hissələrini yığdılar, on iki 
zənbil doldu. Çörəkləri yeyən kişilərin sayı beş min nəfər idi” 

—Mark 6:35-44.

Əminəm ki, şagirdlər İsadan insanları özlərinə yemək tapmaq 
üçün buraxmağını deyəndə Onun cavabından şoka düşmüşdülər. 
İsa qayıdıb onlara deyir: “Onlara yeməyi siz verin”. Əslində, 
“onlar” 5000-dən çox insandan ibarət idi. Müqəddəs Kitabda 
deyilir ki, orada 5000 kişi var idi, ona görə də ehtimal edirəm ki, 
qadın və uşaqlar da hesablasaq, 
bu say 15 000–20 000 nəfərə 
çatırdı. Düşünürəm ki, hər kəs, 
xüsusən əvvəlcədən heç bir xəbər-
darlıq və ya hazırlıq olmadan bu 
qədər insanı yedizdirməyin 
mürəkkəb olduğu ilə razılaşar.

Əlbəttə, inanıram ki, İsa insanları yedizdirmək ilə maraqla-
nırdı, lakin, məncə, daha çox şagirdlərini öyrətmək niyyətində 
idi. İnanıram ki, bu səbəbdən O onlara dedi: “Onlara yeməyi siz 
verin”. Onlar İsanın böyük möcüzələrini görmüşdülər, lakin indi 
növbə onların idi. Axı O, tezliklə gedəcəkdi və İsa onların həyatın 
öhdəsindən gəlmələrini, Padşahlığın fərqli nöqteyi-nəzərini dərk 
etmələrini istəyirdi.

1-ci addım: Nəyiniz var?

“İsa onlara dedi: «Gedin baxın, neçə çörəyiniz var?» 
Onlar da baxıb dedilər: «Beş çörəyimiz və iki balığımız var»”. 

Əsas açar buradadır. İsa demədi: “Gəlin daşları çörəyə 
çevirək”. Bu, ruhani cəhətdən düzgün olmazdı. Əvəzində O 
onlardan artıq nələri olduğunu soruşdu. Xüsusilə, O, lazım ola-

İSA ONLARIN HƏYATIN 
ÖHDƏSİNDƏN GƏLMƏLƏRİNİ, 

PADŞAHLIĞIN FƏRQLİ 
NÖQTEYİ-NƏZƏRİNİ DƏRK 

ETMƏLƏRİNİ İSTƏYİRDİ.
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nın nə qədərinin onlarda olduğunu soruşurdu. O bilirdi ki, ora-
dakı izdihamı yedizdirmək üçün kifayət qədər çörək və balıq yox 
idi və Onun sualının məqsədi bu deyildi. İndi təbii ağılla o qədər 
insanı yedizdirmək cəfəngiyat kimi səslənirdi. Şagirdlər 20 000 
insanı yedizdirə bilməyəcəklərini bilirdilər. Təsəvvür edirsinizmi, 
İsa onlardan nə qədər çörək və balıqları olduğunu soruşduqda nə 
düşündülər? Sonra isə qayıdıb cəmi beş çörək və iki balıq tapdıq-
larını dedilər. Ağılsızlıqdır, elə deyilmi?

İcazə verin, bu söhbəti perspektivə çevirim. Keçmişdə maddi 
çətinlikdə olan ailələrə bir pastor kimi ya onların bir aylıq ipo-
teka və ya icarə haqqını ödəməklə, bir neçə kommunal ödənişi 
etməklə və ya bəzi ərzaq məhsulları almaqla köməklik etmişəm. 
Ancaq tutaq ki, mən əsl cavabın onlara pay vermək deyil, Padşah-
lıq olduğunu bilirəm.

Söhbət belə olacaqdı. “Pastor Qari, bu ay pulumuz çatmır və 
bizi evimizdən qovacaqlar. İmanlılar cəmiyyəti bizə kömək edə 
bilər?” “Əlbəttə, mən sizə kömək edə bilərəm. Budur mənim məs-
ləhətim. Sadəcə, ev pulunu ödəyin və pul barədə narahatlığa heç 
bir səbəb olmayacaq”. Onlar mənə baxıb deyəcəkdilər ki, “Pastor, 
sən başa düşmürsən. Növbəti ayın pulunu ödəməyə pulumuz 
yoxdur”. “Bilirəm, ona görə sizə deyirəm ki, evin pulunu ödəyin 
ki, ödənişiniz olmasın”.

Sonra da onlardan evə gedib ev pulunu ödəmək üçün nə 
qədər pulları olduğuna baxmaqlarını desəm, həqiqətən də, məni 
dəli hesab edəcəklər. Ancaq mənə qulaq asıb, həqiqətən, gedib 
baxıb və qayıdıb desələr: “Biz bir daha yoxladıq, pastor. Yalnız 
20 dollar tapdıq, amma ipotekaya borcumuz 360 000 dollardır”. 
Düşünürəm ki, mənzərəni başa düşürsünüz. Məni dəli hesab edə-
cəklər elə deyilmi?

Şagirdlər də o gün çaşqınlıq içində idilər. 20 000 insanı doy-
durmaq üçün beş çörək və iki balıq?
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NƏ ƏKSƏN, ONU DA BİÇƏCƏKSƏN

Bu hekayəni daha dərindən öyrənməzdən əvvəl mən bir anlıq 
həyata keçmək üzrə olan başqa bir Padşahlıq qanununu ortaya 
qoymaq istəyirəm. Çörək çörəyə görə çoxalır, balıq da balığa 
görə. Elə isə bunu yazın.

SİZƏ LAZIM OLAN ŞEYLƏRDƏN BƏZİLƏRİNİ 
ONLARIN ÇOXALMASI ÜÇÜN PADŞAHLIĞA VERMƏ-
LİSİNİZ!

İcazə verin, Müqəddəs Kitabdakı başqa bir nümunəyə keçim, 
sonra Mark 6-dakı hekayəmizə qayıdacağam. Gəlin 2 Padşahlar 
4:1-7-ni oxuyaq.

“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?» 

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. 



98

Maddİ vəzİyyətİnİzdə İnqİlab: Təminatın gücü

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.

Diqqət yetirin, peyğəmbər belə demədi: “Yaxşı, gəlin 
xəzinəyə baxaq görək nəyimiz var”. Xeyr, o bunun həllinin daha 
yaxşı yolunu bilirdi. O dedi: “Sənin üçün nə edim?” Ola bilsin ki, 
qadın bir az çaşqınlığa düşüb, “Mənim üçün nə edəsən? Mənə 
pul lazımdır!” Amma onu alçaltmağa çalışmadı. O onun cavabına 
səbəb olan çox vacib bir sual verdi. Sizin də cavabınıza səbəb ola-
caq sualdır.

«Sənin üçün nə edim? Mənə söylə görüm, evində nəyin 
var?» 

Evində nəyin var? 
Əminəm ki, o, sualdan bir az şoka düşmüşdü, çünki nəyi 

olduğunu artıq demişdi.
O dedi: «Bir qab yağdan başqa bu kənizinin evində heç nə 

yoxdur». Onun dediyinə diqqət yetirin: “Heç nə yoxdur”. Amma 
onun, həqiqətənmi, heç nəyi yox idi?

Xeyr, onun ifadəsi texniki cəhətdən düzgün deyildi. O dedi 
ki, kiçik banka zeytun yağı var. Peyğəmbər də məhz bu cavabı 
gözləyirdi.

Özünüzdən də tək bunu soruşmalısınız. Tanrının sizdən ötrü 
nə isə etməsi üçün O, qanuni olaraq səlahiyyətinizdə olan bir şey-
dən istifadə etməlidir.

Beləliklə, ilk addımı nəzərdən keçirək. Sizə lazım olan şey-
lərin bir hissəsini Allaha verməli olacaqsınız. Onu Allahın Pad-
şahlığına verdiyiniz zaman o, hakimiyyətini dəyişir və onu Alla-
hın qanuni hakimiyyəti altına qoyur ki, o çoxalsın. Nəzərə alaq 
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ki, çoxalmaq bu hekayədə gördüklərimizdən fərqli ola bilər, 
məsələn, şkafınızdakı çörəyiniz öz-özünə çoxalar, baxmayaraq 
ki, belə şeyin baş verdiyini də görmüşəm. Ancaq, adətən, Allah 
çörəyi başqa insanlarla qarşılıqlı əlaqə vasitəsilə çoxaldır. Kimsə 
sizə qarşı səxavətli ola bilər, ya da işinizdə maaşınız arta bilər, ya 
da gözlənilməz təzminat ola bilər. Allah çörəyinizi saysız-hesab-
sız üsullarla çoxalda bilər.

Pulunuza ad verə bilərsiniz
Mən pulla bağlı çox vacib bir məqamı qeyd etmək istəyirəm.
Pul hər şey üçün toxum kimi istifadə edilə bilər.
Həyatınızda hər gün bir şey alarkən pulun adını çəkirsiniz. 

Məsələn, ərzaq mağazasından çörək alanda pulunuzu həmin 
çörəyə dəyişirsiniz və ya əslində, pulunuzun adını “çörək” qoyur-
sunuz. Gəlin nə demək istədiyimi aydınlaşdıraq. Çörəyə ehtiya-
cınız varsa, o zaman Padşahlığın əkin və biçin adlanan qanununu 
başa düşürsünüz. O qanunu tətbiq etməklə bilirsiniz ki, çörək 
əksəniz, çörək biçəcəksiniz. Ancaq tutaq ki, çörəyə ehtiyacınız 
var, amma əkmək üçün çörəyiniz yoxdur. Siz nə edərdiniz? Pul 
səpə bilərsiniz və onu səpərkən çörək adlandıra bilərsiniz. Unut-
mayın, pul, sadəcə, bir barter sistemidir. Süddən, kirayədən tut-
muş ayaqqabıya, yeməyə qədər ehtiyacımız olan hər şey kimi 
adlandırırıq. Beləliklə, pulu verəndə də ona ad verə bilərsiniz.

Pulunuzu verərkən ona ad verə bilərsiniz.
Ohayo ştatının Nyu-Albani şəhərindəki “Faith Life” imanlılar 

cəmiyyəti Drenda ilə mənim 25 il əvvəl başladığımız cəmiyyətdir. 
Biz 2008-ci ildə “Faith Life” cəmiyyətinin yerləşdiyi “Now Cen-
ter” universitetini tikdik. Bu o vaxtlar 6,5 milyon dollara başa 
gələn və təxminən 550 nəfərin iştirak etdiyi nəhəng bir layihə idi.

Beləliklə, son 10 ildə biz o binanı hədsiz dərəcədə istifadə 
etdik. Həftəsonları bacardıqca 3000-ə yaxın adamı yerləşdirirdik 
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və dörd canlı xidməti həyata keçirirdik. Ona görə də indiki bina-
mızı artırmaq qərarına gəldik. Bu, 10 milyon dollarlıq bir layihə 
idi və auditoriyamızın ölçüsünü artırmaqla və uşaq xidməti üçün 
yer əlavə etməklə bizə böyümək üçün imkan verəcəkdi. Eyni 
zamanda, başa düşdük ki, pul toplamağa və binanın tikilməsinə 
sərf olunan vaxt problemə çevriləcək. Bu, əlavə yerdən həqiqətən 
istifadə edə bilmək üçün iki il yarım gözləməli idik.

Bunu nəzərə alaraq, biz irəli addım atıb binamızı artırmaq 
qərarına gəldik, eyni zamanda universitet sahəsinə başladıq ki, 
buna da təxminən altı ay vaxt lazım olduğunu düşünürdük. Biz 
inanırdıq ki, bu, universitetə düşən əsas yükün bir hissəsini ara-
dan qaldıracaq, eyni zamanda cəmiyyətin böyüməsinə imkan 
verəcək. Beləliklə, biz universitet sahəsinin axtarışına başlamaq 
üçün bir komanda yaratdıq. Demoqrafik vəziyyətimizi öyrən-
dik və şəhərimizdə bizə uyğun bir ərazini seçdik. Biz neçə yerə, 
yerlərə baxdıq və demək olar ki, bir neçə dəfə bir neçə fərqli yeri 
seçmək istəyirdik, lakin seçim edərkən düşündük ki, nə isə uyğun 
deyil. Biz bunu hamımız ruhumuzla hiss edirdik.

İndi gəlin altı ay irəli addımlayaq və birinci gündən bəri uni-
versitet axtarışında heç bir irəliləyiş əldə etməmişdik. Etiraf etmə-
liyəm ki, Drenda ilə axtarış zamanı bir az ruhdan düşmək üzrə 
idik. Axtarış bölgəmizdə mövcud olan bütün variantları nəzərdən 
keçirdik və hələ də həqiqətən ideal bir bina tapa bilmirdik. Bəli, biz 
səyahətin əvvəlində toxumumuzu səpmişdik və bilirdik ki, Allah 
bizim üçün mükəmməl bir bina hazırlayıb, lakin onu əldə edəcəyi-
mizin bu qədər uzun çəkəcəyini gözləmirdik. Burada bir ipucu var: 
yaxşı bir şeyi əldə etmək bəzən bir az uzun vaxt aparır!

Bu zaman yeni bir televiziya şəbəkəsi üçün vəsait toplamaq 
məqsədilə telemarafonda iştirak etdik. Bu, səhər və axşam canlı 
efirdə yayımlanacaq üç günlük bir tədbir idi. Düşünürəm ki, 
üçüncü gün idi və mən, sadəcə, çəkiliş meydançasında oturmuş-
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dum ki, Rəbbin mənimlə danışdığını eşitdim. O dedi: “Xidmət-
dən 100 000 dollarlıq çek götür və 
bu universitetin çıxılmaz vəziyyətini 
aradan qaldırmaq üçün bu televiziya 
yayımına toxum səp. Dörd xidmə-
tinizin hər biri üçün çeki götürün 
və universitetin yerini təyin olun-
muş kimi bəyan etdiyiniz zaman 
bu ianəni verərkən cəmiyyət onun 
üzərində dua etsin! Daha sonra dua 
edib şeytana qarışıqlıq və ləngitmə 
yaratmağı qadağan etməyimi dedi. Bunu cəmiyyətimizdə növ-
bəti şənbə və bazar günlərində etdik.

Ertəsi gün universitet komandam dedi ki, daşınmaz əmlak 
agenti zəng edib bazara yenicə çıxarılan özəl lisey, universitet 
haqqında məlumat verib. Onlar buna baxmaq qərarına gəldilər. 
Onlar baxmağa gedəndə uşaq bağçası da daxil olmaqla tam K-12 
şəhərciyi tapmışdılar. Bu, universitet üçün istədiyimizdən daha 
çox idi. Əslində, universiteti genişləndirmək məqsədilə yenicə 
tikilmiş binamızı icarəyə vermək istəyirdik. Qiymət bizə müna-
sib olmasa da, Drenda və mən çərşənbə axşamı ona baxmaq qəra-
rına gəldik.

Gördüyümüz 8 hektar ərazidə dörd bina, qaçış yolu, trenajor 
zalları, dörd tennis kortu, incəsənət binası, elmi laboratoriyalar 
və əsasən K-12 məktəb universitetinə lazım olan hər şeylə təchiz 
edilmiş heyrətamiz bir universitet sahəsi idi. Drenda və mən hey-
rət içində idik, lakin əmlakı almaq üçün heç bir yol görmürdük.

Elə oldu ki, həmin gecə partnyorlarımızdan biri ilə bir araya 
gəlib söhbət etmək üçün görüşümüz oldu. Hər ikimiz çox məşğul 
olduğumuz üçün son iki ay ərzində üç və ya dörd dəfə bu nahar 
görüşünü təxirə salmışdıq. Amma o gecə buna nail olduq. Biz 

ONU ALLAHIN 
PADŞAHLIĞINA 

VERDİYİNİZ ZAMAN O, 
HAKİMİYYƏTİNİ DƏYİŞİR 

VƏ ONU ALLAHIN QANUNİ 
HAKİMİYYƏTİ ALTINA 

QOYUR Kİ, O ÇOXALSIN.
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orada şam yeməyinə əyləşərkən cəmiyyətimizin ərazisini artır-
maq haqqında danışmağa başladıq. Cütlük bizdən işlərin gedi-
şatı haqqında soruşdu və biz onlara icazə və çertyojlardakı bəzi 
gecikmələr və qarşılaşdığımız digər problemlər barədə danış-
dıq. Onlara dedik ki, işlərin gedişatını nəzərə alsaq, 2022-ci ilin 
sonuna və ya 2023-cü ilin yazına qədər heç bir artırmaya nail 
olmayacağıq.

Onlar dərhal soruşdular ki, nə vaxtsa şəhərcik açmaq fikrinə 
düşmüşükmü, biz də bəli deyərək cavab verdik. Son altı ayda 
dayanmadan axtarış edərək uyğun sayt tapmadığımızı dedik. 
Sonra onlara səhər baxdığımız məktəb haqqında danışdıq və 
dedik ki, belə bir şey ideal seçim olardı, lakin bu, milyonlar dəyə-
rində idi.

Cütlük orada oturmuşdu və gözlərini qırpmadan, sadəcə, 
dedi: “Yaxşı, havayı olsa, necə?” Həqiqətən də, dərhal heç nə başa 
düşmədik və onlar yenidən soruşdular: “Pulsuz olsa?” Yenə zara-
fat etdiklərini düşündük, amma bu dəfə cənab dedi: “Drenda, 
universitet havayı olsa, necə olar?” “Siz nə demək istəyirsiniz?” 
deyə soruşduq. Onlar dedilər: “Bunun üçün çek yazacağıq!” 
Orada oturarkən bir anlıq heyrətə gəldik. Ancaq uzun sözün 
qısası, onlar bunu etdilər.

Beləliklə, universitetimiz üçün toxum səpdikdən iki gün 
sonra Allah bizi mükəmməl yerə yönəltdi. İndi havayı və 12 mil-
yon dollarlıq universitetimiz var! Bunu kim təsəvvür edə bilərdi? 
Bunu gördükdən sonra Drenda ilə razılaşdıq ki, gördüklərimizlə 
yanaşı, daha geniş düşünməliyik. Allah çox gözəl şeylər etməyə 
qadirdir!

Güman edirəm ki, o gün 20 000 nəfəri beş çörək və iki balıqla 
yedizdirdikdən sonra şagirdlər də eyni hissləri yaşadılar. Ehtimal 
edirəm ki, onlar yatmağa gedəndə: “Gördünüz nə baş verdi?” 
demişdilər.
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Biz axırıncı fəsildə təminatınız üçün Padşahlıq qanunundan 
istifadə etməyin ilk addımı haqqında danışdıq.

EHTİYACINIZ OLAN ŞEYLƏRİN BƏZİLƏRİNİN 
ÇOXALMASI ÜÇÜN ONLARI PADŞAHLIĞA HƏSR 
ETMƏLİSİNİZ!

Sizə demişdim ki, bu bəyanatla bağlı bir neçə suala cavab 
verəcəyəm, onlardan birincisi: “Bir şeyin çoxalması üçün onu 
Padşahlığa həsr etmək nə deməkdir?”

Başa düşmək üçün Mark 6-dakı hekayəmizə qayıdaq.

“Vaxt keçirdi. Şagirdləri gəlib İsaya dedilər: «Bura çöllük-
dür, artıq gecdir. Camaatı burax, qoy gedib ətrafdakı kənd və 
obalardan özlərinə bir şey alıb yesinlər». 

Amma İsa onlara cavab verdi: «Onlara yeməyi siz 
verin». Şagirdlər İsaya dedilər: «Bəlkə, gedib iki yüz dinar-
lıq çörək alaq və onlara verək ki, yesinlər?» 



104

Maddİ vəzİyyətİnİzdə İnqİlab: Təminatın gücü

Amma İsa onlara dedi: «Gedin baxın, neçə çörəyiniz 
var?» Onlar da baxıb dedilər: «Beş çörəyimiz və iki balı-
ğımız var». 

İsa onlara əmr etdi ki, camaatı dəstə-dəstə göy otların 
üstündə oturtsunlar. Camaat yüz-yüz, əlli-əlli dəstə şəklində 
oturdu. İsa beş çörəyi və iki balığı götürüb göyə baxaraq şükür 
duası etdi. Sonra çörəyi bölüb şagirdlərinə verdi ki, camaata 
paylasınlar. İki balığı da hamıya bölüşdürdü. Hamı yeyib-
doydu. Artıq qalan çörək və balıq hissələrini yığdılar, on iki 
zənbil doldu. Çörəkləri yeyən kişilərin sayı beş min nəfər idi” 

—Mark 6:35-44.

İstəyirəm ki, bu hekayədə gözdən qaçıra biləcəyiniz bir neçə 
şeyə diqqət yetirəsiniz. İsa “Onlara yeməyi siz verin” dedikdə 
onların cavabı və Onun cavabı təminatla bağlı Padşahlığı dərk 
etməyimiz üçün vacib açarlardan birini göstərir. Onlar Ona cavab 
verəndə dedilər ki, bu qədər insanı doydurmaq üçün yarım illik 
əməkhaqqıdan çox pul lazımdır. Diqqət yetirin ki, bu problemlə 
üzləşdikdə onların düşüncələri ehtiyacları əməklə əlaqələndirdi. 
İş orasındadır ki, hamımız bunu edirik. Ancaq saatla qazanc 
düşüncəsi həmişə insanın şüurunun bir hissəsi olmayıb. Bu, Adə-
min günaha batmasından sonra meydana gəldi. Mən sizi Adəmin 
günaha batması hekayəsinə aparmalıyam, orada bunun baş verdi-
yini aydın görə bilərik.

Saatla qazanc əldə etmək mentaliteti
“Sonra Rəbb Allah Adəmə dedi: «Arvadının sözünə 

qulaq asdığın üçün, qadağan etdiyim, “meyvəsini yemə” dedi-
yim 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 yeyəcəksən. Alın 
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tərinlə çörək yeyəcəksən. Axırda torpağa qayıdacaqsan, çünki 
oradan götürülmüsən, ona görə ki yerin torpağısan, torpağa 
da qayıdacaqsan»” 

—Yaradılış 3:17-19.

Xatırlayırsınızsa, Adəm və Həvva yer üzünə Allahın Padşah-
lığı adından hökmranlıq etmək üçün yerləşdirilmişdilər. Onlar 
həvalə edilmiş səlahiyyətlərlə idarə edirdilər. Yer üzündə olan 
şeytan onlara xor baxırdı və sahib olduqları səlahiyyətə can atırdı. 
Adəm və Həvvanın onun üzərində tam hakimiyyətə malik olma-
sına baxmayaraq, o onları Allahın etibarsız olduğuna inandıraraq 
aldada bildi. O onlara daha yaxşı gələcək kimi görünəni təklif 
etdi, buna görə də onlar Allahın yerinə onun ardınca getməyə 
qərar verdilər. Üsyan etdiklərinə görə onlar Allahın Padşahlı-
ğında qanuni mövqelərini itirdilər və mahiyyətcə Allahı həyat-
larından qovdular və şeytana bütün yer üzərindəki padşahlığın 
qanuni səlahiyyətini ötürdülər. Paul burada 2 Korinflilərdə şey-
tanı bu dövrün allahı adlandırır.

“Onları bu dövrün allahına korazehin etdi ki, Allahın surəti 
olan Məsihin ehtişamlı Müjdəsinin işığı imansızların üzərinə 
doğmasın” 

—2 Korinflilərə 4:4.

Adəmin günahı ilə üzləşən Allah ona deyir: “Sənə görə tor-
paq lənətlənir. Ömrün boyu zəhmətlə torpaqdan yemək əldə 
edəcəksən”. Bir cümlədən sonra deyilir: “Alın tərinlə çörək 
yeyəcəksən”.

Allah Adəmə deyir ki, onun üsyanına görə yer üzü əvvəlki 
kimi məhsul verməyəcək. İndi Allah onun üçün heç nə edə bil-
mir və Adəm öz təri və əzablı zəhməti ilə öz həyat yolunu qur-
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malı olacaq. Nəzərə alın ki, yer üzünü lənətləyən Allah deyil, 
Adəmdir. Adəmin yer üzərində tam qanuni səlahiyyəti var idi 
və o, Allaha qarşı üsyan edəndə Allah xeyir-duasını geri götür-
məyə məcbur oldu. Buna görə də Allah Adəmə deyir: “Sənə 
görə torpaq lənətlənir”. Adəmin təminatla dolu yaşamaq üçün 
yaradılan Bağı yox oldu. Üsyan etməzdən əvvəl Adəm heç vaxt 
təminat haqqında narahat olmazdı; onun hər tərəfi bol-bol 
təmin olunmuşdu. Amma indi o öz əzablı zəhməti və təri ilə 
təminatını tapmalı idi. Mən bunu ağrılı zəhmət və tər sistemi 
adlandırıram.

Artıq təminat əldə etmək üçün əzablı zəhmət və tər tələb 
olunurdu!

Dəyişən tək şey yer üzü deyildi. Artıq Adəm və bütün bəşə-
riyyət dəyişmişdi. Adəm öz şəxsiyyətini, məqsədini və təminatını 
itirib indi sağ qalmağın quluna çevrilmişdi. Siz də, mən də belə, 
əzablı zəhmət və tər sisteminin altında böyümüşük.

Bu yer üzündəki lənət sistemi altında hər şey sağ qalmaqla 
əlaqəlidir və adətən, pul tapmaq 
və ya pul məsələləri ilə məşğul 
olmaq üzərində qurulur. Bizə 
lazım olan təminatı harada və 
necə tapmaq fikri düşüncələri-
mizi və həyatımızı idarə edir. Bir 
vaxtlar Allah tərəfindən yer 
üzündəki məqsədlərimiz və 
təyinatlarımız üçün xüsusi yara-
dılmış şəxsiyyətimiz indi əlimiz-
dən alınıb, indi sağ qalmaq üçün 
lazım olan pulu tapmaqla əvəz 

edilib, həmişə sabahkı günün təminatını axtarırıq.

ADƏMİN VAXTINDAN İNDİYƏ 
KİMİ KİŞİLƏR VƏ QADINLAR 
YAŞAMAQ ÜÇÜN QULA 
ÇEVRİLİBLƏR VƏ YA ÇÖRƏK 
ARXASINCA QAÇIRLAR, 
SİÇOVUL KİMİ YARIŞMAQDAN 
YEGANƏ XİLAS YOLU İSƏ 
PULA SAHİB OLMAQDIR.
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Köləlik sistemi
Bu yaxınlarda müşahidə etdiyim bir sorğu göstərdi ki, Birləş-

miş Ştatlarda insanların 70%-dən çoxu işlərini sevmir.5 Siz soruşa 
bilərsiniz: “Xoşlamırlarsa, niyə işə gedirlər? Sadəcə olaraq, onlar 
növbəti maaşın quludurlar!

Əzablı zəhmətin və tərin lənəti altında hər kəs milyonçu 
olmaq və təminat tapmaq təzyiqindən can qurtarmaq arzusun-
dadır. İnsanlar lotereya ilə udmağı, varlı olmağı arzulayırlar ki, 
məcburən etdiklərini etmək əvəzinə, istədiklərini edə bilsinlər. 
Adəmin vaxtından indiyə kimi kişilər və qadınlar yaşamaq üçün 
qula çevriliblər və ya çörək arxasınca qaçırlar, siçovul kimi yarış-
maqdan yeganə xilas yolu isə pula sahib olmaqdır.

İcazə verin, bu sistemin hamımıza necə düşünməyi öyrət-
diyinə dair bir misal verim. Əgər sizə desəm ki, növbəti 12 ay 
ərzində borcunuzdan tamamilə qurtulmalısınız, siz bunu 
həyata keçirmək üçün daha əzablı zəhmət və tər tökməyin yol-
larını axtarmağa başlayacaqsınız. Lazım gələrsə, iki və ya üç işdə 
işləməyi düşünəcəksiniz. Tələb olunan isə daha ağrılı zəhmət və 
tərdir. Ağrılı zəhmət və tər hər bir xəyalın həyata keçməsində 
lazım olan məxrəcdir. Əgər sizə təzə maşın lazımdırsa, xərci zəh-
mətə və tərə bölüb deyəcəksiniz: “Yox, bizim imkanımız yoxdur”. 
“Daha böyük ev? Xeyr, biz bunun pulunu ödəyə bilmərik”.

Allah mümkün olmayanı mümkün edir
Yerin lənətli sistemi altında xəyallar “Walmart”a səyahətlər və 

sonra evə gedərkən dönərlə əvəz olunur. Xəyalınızı həyata keçir-
mək üçün kifayət qədər vaxtınız və ya işiniz yoxdursa, onu unu-
dursunuz və hamı kimi nifrət etdiyiniz işə davam edirsiniz. Ağrılı 
zəhmət və tər tənliyində əksər insanlar üçün, adətən, bərabərlik 
işarəsindən sonra qeyri-mümkün sözü gəlir.
5 https: //returntonow. net/2017/09/22/85-people-hate-jobs-gallup-poll-says
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Şagirdlər vəziyyətlərini məhz belə qəbul etdilər: “20 000 
nəfəri yedizdirək? Mümkün deyil! Bu, altı aydan çox əmək-
haqqını tələb edəcək!” Bu halda əməkhaqqı ehtiyacı ödəmək 
üçün daha ağrılı zəhmət və əmək tələb edəcəkdi. Yenə də onların 
təminat əldə etməyinin yolu yalnız zəhmət idi. Yer üzünün pad-
şahlığı bu yolla işləyir. Bunu hamı bilir, lakin İsa onlara yeni həyat 
tərzini, yeni qanunları olan yeni Padşahlığı göstərmək istəyir. 
Bəli, həqiqətən də, ağrılı zəhmət və tər sistemindən xilas olmaq 
mümkündür!

Şagirdlər bu izdihamı yedizdirməyin qeyri-mümkün oldu-
ğunu dedikdə İsanın necə cavab verdiyinə baxaq. Çox güman ki, 
sizin İEE (İsanın Etdiyini Et) dəri qolbağınız olmalıdır ki, Onun 
şagirdləri kimi bizə göstərdiklərini unutmayasınız. Şagirdlərinin 
dediyi ilə razılaşmaq əvəzinə, İsa onlara göstəriş verir: “Gedin 
baxın neçə çörəyiniz var”. Onlar baxmamışdan əvvəl bilirdilər 
ki, bütün izdihamı yedizdirmək üçün bu onlara bəs etməyəcək. 
Buna görə də onlar İsanın yanına gəlirlər və Ondan xahiş edir-
lər ki, insanlara tapşırsın ki, onlar gedib özlərinə yemək tapsınlar. 
Lakin onlar itaət edərək gedib baxırlar və cəmi beş çörək və iki 
balıq tapdıqlarını deyirlər.

İndi burada bir şeyin baş verdiyini görməlisiniz, bu da başqa 
bir əsas ipucudur! Ancaq bunu görmək üçün Mattanın Müjdə-
sində yazılan eyni hekayəyə baxmaq istəyirəm.

“Amma İsa onlara dedi: «Getməklərinə ehtiyac yoxdur. 
Onlara yeməyi siz verin». 

Şagirdlər İsaya dedilər: «Burada beş çörək və iki balıq-
dan başqa bir şeyimiz yoxdur». 

İsa «onları buraya, Mənə gətirin» dedi. Camaata əmr 
etdi ki, otların üstündə otursunlar. İsa beş çörəyi və iki balığı 
götürüb göyə baxaraq şükür duası etdi. Sonra çörəyi bölüb 
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şagirdlərə verdi. Şagirdlər də camaata payladılar. Hamı 
yeyib-doydu. Artıq qalan hissələrdən on iki dolu zənbil yığ-
dılar. Yemək yeyən adamların sayı qadınlar və uşaqlardan 
başqa, beş min nəfərə yaxın idi” 

—Matta 14:16-21.

18-ci ayəyə fikir verin ki, İsa şagirdlərinə çörək və balıqları 
Onun yanına gətirmələrini deyir. Sonra 19-cu ayənin sonunda 
görürük ki, O, çörəyi və balığı şagirdlərinə verir. Müqəddəs Yazı-
ların bu iki hissəsi arasında diqqətinizi çəkməli olan və belə bir 
sual doğuran hadisə baş verdi: “Niyə İsa şagirdlərindən çörək və 
balıqları yanına gətirməyi xahiş etdi, bir halda ki, dərhal onlara 
qaytaracaqdı?” İsa dini cəhətdən heç bir iş görmür, ona görə də 
bunun bir səbəbi olmalıdır. Ruhani elm adamları kimi bilməliyik 
ki, O, şagirdlərdən çörək və balığı götürəndə nə baş verdi.

“İsa beş çörəyi və iki balığı götürüb göyə baxaraq şükür 
duası etdi. Sonra çörəyi bölüb şagirdlərə verdi. Şagirdlər 
də camaata payladılar”.

Müqəddəs Kitabda deyilir ki, O, şükür duası etdi. Bəzi versi-
yalarda deyilir ki, O ona xeyir-dua verdi. Amma bu nə deməkdir? 
Burada şükür və ya xeyir-dua üçün istifadə edilən yunan sözünün 
hərfi mənası bir şeyi təqdis etmək, bir şey üçün və onun istifadəsi 
üçün Allahdan xeyir-dua istəmək deməkdir. Bir şeyi təqdis etmək 
onu müqəddəs elan etmək, rəsmi olaraq ilahi məqsəd üçün həsr 
etmək deməkdir.

Beləliklə, İsa balıq və çörəyə xeyir-dua verəndə onlar yer üzü-
nün padşahlığından göylərin Padşahlığına keçdilər.

O dua edib xeyir-dua verəndə çörək və balıq padşahlıqla-
rını dəyişdi.
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İşlərin yeni səlahiyyət altına ötürülməsi
Çörək və balıq əvvəllər yer üzündə insanların səlahiyyətində 

idi və Allah onlara müdaxilə edə bilmirdi. Amma indi görürük ki, 
kiçik oğlanın səxavəti sayəsində onlar İsaya ötürüldü və Padşahlı-
ğın səlahiyyətinə keçdi. Onu da bilməliyik ki, yer üzünün səlahiy-
yəti altında çörək və balıq heç vaxt çoxalmazdı.

Ruhani elm adamları kimi, biz təfərrüatlara diqqət yetirməli-
yik. Bu köçürülmə nə vaxt baş verdi? Əvvəlcə düşünə bilərsiniz 
ki, səlahiyyət dəyişikliyi kiçik oğlanın şagirdlərə balıq və çörəyi 
verdiyi zaman baş verdi. Əlbəttə ki, bu, prosesin bir hissəsi idi 
və oğlanın bunu həvəslə etdiyi də vacib bir ipucudur. Lakin səla-
hiyyətin ötürülməsi şagirdlərə çörək və balığın verilməsi zaman 
deyil, qanuni ötürülmə İsanın çörəyə xeyir-dua verdiyi an baş 
verdi. İsa çörək və balığa sahib olsa da və onları Öz əlində sax-
lasa da, O, xüsusi göstərişlə onların üzərində dua etməyənə qədər 
onlar çoxalmayacaqdılar.

Gəlin bunu əvvəllər öyrəndiyimiz iman dərsimizə tətbiq 
edək. Biz öyrəndik ki, ürəyinizdə göylərin Yer üzünü zəbt etmə-
sini qanuni edən iman olsa da, siz yer üzündə qanuni səlahiyyətə 
malik olmaqla, göylərin hakimiyyətinə icazə verməsəniz, heç nə 
baş verməyəcək.

“Çünki insan ürəkdən iman etməklə saleh sayılır və dili ilə 
iqrar etməklə xilas olur” 

—Romalılara 10:10.

İsanın çörəyə və balığa xeyir-dua verərkən dediyi sözlər 
Müqəddəs Kitabda qeyd edilməsə də, əminəm ki, onlar belə 
səslənib: “Ata, təminatına görə Sənə minnətdaram və mən bu 
çörəyi və balığı izzətin üçün Padşahlığına təqdim edirəm. Bu 
çörək və balıq indi çoxalacaq ki, onlar bu böyük izdihamı yediz-
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dirə bilsinlər, rahatlıq və güc tapıb izzətini görsünlər”. Əlbəttə, 
dediyim kimi, Onun sözləri qeyd edilməyib. Amma əminəm ki, 
O, çörəyi və balıqları Öz əlinə götürəndən sonra onlara göstə-
riş verib. Mən bunu haradan bilirəm? Çünki O, planın nədən 
ibarət olduğunu artıq bilirdi və artıq onları qruplar şəklində 
oturtmuşdu.

“Amma İsa onlara dedi: «Getməklərinə ehtiyac yoxdur. 
Onlara yeməyi siz verin». 

Şagirdlər İsaya dedilər: «Burada beş çörək və iki balıq-
dan başqa bir şeyimiz yoxdur». 

İsa «onları buraya, Mənə gətirin» dedi. Camaata əmr 
etdi ki, otların üstündə otursunlar. İsa beş çörəyi və iki balığı 
götürüb göyə baxaraq şükür duası etdi. Sonra çörəyi bölüb 
şagirdlərə verdi. Şagirdlər də camaata payladılar” 

—Matta 14:16-19.

Diqqət yetirin ki, O, çörəyə və balığa xeyir-dua verməz-
dən əvvəl onlara otların üstündə oturmağı buyurdu. O, planı-
nın nədən ibarət olduğunu dəqiq bilirdi. Əminəm ki, çörəyi və 
balıqları əlinə götürəndən sonra O göstəriş verdi. Toxumunuzu 
səpdiyiniz zaman göstəriş vermək toxum səpməyinizin həyati 
vacib hissəsidir. Mən həyati vacib dedim? Bəli, indi diqqət yeti-
rin. Əkdiyiniz zaman sizə göstəriş vermək üçün burada bir az vaxt 
sərf etməliyəm.

İsa onlara dedi: «Bəs siz nə deyirsiniz? Sizcə Mən kiməm?» 
Şimon Peter cavab verdi: «Sən var olan Allahın Oğlu 

Məsihsən». 
İsa ona cavab verib dedi: «Nə bəxtiyarsan, ey Yunus oğlu 

Şimon! Çünki bunu sənə bildirən ət və qanb deyil, göylərdə 
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olan Atamdır. Mən sənə deyirəm ki, sən Petersənc və Mən 
cəmiyyətimi bu Qayanınd üzərində quracağam. Ölülər diya-
rının qapıları ona qalib gələ bilməyəcək. Səmavi Padşahlığın 
açarlarını sənə verəcəyəm. Yer üzündə bağlayacağın hər şey 
göylərdə bağlanmış olacaq və yer üzündə açacağın hər şey 
göylərdə açılmış olacaq» 

—Matta 16:15-19.

Bu Müqəddəs Yazı bizə aydın şəkildə deyir ki, bizim yer 
üzündə Allahın Padşahlığı adından hökmranlıq etmək qabiliyyə-
timiz indi İsa Məsih vasitəsilə bərpa olunub. Bizə şeytanın əl-qo-
lunu bağlamaq və göylərdəki iradəni yer üzünə gətirmək səlahiy-
yəti verilmişdir. İndi ümid edirəm ki, bir çox məsihçi heç olmasa 
şeytanın bağlanmasının nə demək olduğunu artıq bilir. Şeytanı 

bağlamaq, sadəcə olaraq, onun 
pis planlarını həyata keçirməsinə 
mane olmaq deməkdir. Bu, insan-
ların içindən cinləri qovaraq, əllə-
rimizi xəstələrin üzərinə qoyub 
onlara şəfa verərək və ya sadəcə 
olaraq, “İsanın adı ilə dayan!” 
deyərək baş verir. Siz Allahın Pad-

şahlığındakı səlahiyyətinizi əlinizə götürürsünüz və ondan İsanın 
şeytan üzərində qələbəsini həyata keçirmək üçün istifadə edirsi-
niz.

Səlahiyyətinizdən istifadə etmək
Müşahidələrimə görə, çox az adam göylərin Padşahlığını yer 

üzünə necə gətirəcəyini bilir. Mən artıq 1 Yəhya 5:14-15-dən 
təsirli dua nümunəsi barədə danışdım.

BİZƏ ŞEYTANIN ƏL-QOLUNU 
BAĞLAMAQ VƏ GÖYLƏRDƏKİ 
İRADƏNİ YER ÜZÜNƏ 
GƏTİRMƏK SƏLAHİYYƏTİ 
VERİLMİŞDİR
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“Biz Onun hüzurunda ona görə cəsarətlə danışa bilirik ki, 
Onun iradəsinə uyğun nəsə dilədikdə O bizi eşidir. Bilirik ki, 
nə diləyiriksə, O bizi eşidir; beləcə də bilirik ki, Ondan dilə-
diklərimizi alırıq” 

—1Yəhya 5:14-15.

Ürəyində inanmaq və ya iman sahibi olmaq tənliyin sonu 
demək deyil. Artıq gördüyümüz kimi, göylərin dediklərinə inan-
dığınız zaman siz saleh sayılırsınız. İndi göylərin Padşahlığının 
yer üzünün padşahlığına axması qanunidir, lakin siz bu səlahiy-
yəti yer üzünün padşahlığına ötürməyincə heç nə baş vermir. Siz 
səmada Məsihlə birlikdə Atanın sağında oturmusunuz. Sizin söz-
ləriniz padşahın sözüdür və siz onu deməyincə səmalar buraya 
buraxıla bilməz! Bu, duada deyilən bir bəyannamə və ya razı-
laşma ola bilər, ancaq Padşahlığın açarları sizdədir. Allah sizin 
icazəniz olmadan bunu edə bilməz!

Hadisələrin baş verməsi üçün məsələ təkcə necə dua etməyi 
bacarmaqda deyil; bunu edərkən göstəriş verməyi bilməkdir. 
Unutmayın ki, siz göylərin Padşahlığını yer üzünə buraxma-
sanız, bu yerinə yetirilməyəcək. Beləliklə, göylərin iradəsini 
həyatımıza və dünyamıza necə gətirəcəyimizi başa düşməyimiz 
vacibdir.

Təlimatın ən yaxşı nümunələrindən biri Rəbbin duasında 
öyrədilir. Rəbbin duasında öyrənməli olduğunuz bəzi əsas açarlar 
var. Birincisi, mətndə deyilir ki, Allah artıq sizin nəyə ehtiyacınız 
olduğunu bilir, ona görə də yalvarmağa ehtiyac yoxdur. Yalvar-
maq iman deyil və bu, Padşahlığın necə işlədiyini və Padşahlığın 
vətəndaşı kimi hüquqlarınızdan xəbəriniz olmadığını göstərir. 
Duada göstəriş vermək, həqiqətən, tələb etmək deməkdir. Tələb 
sizə lazım olanların ətraflı siyahısıdır. O, həmin əşyaları diləmir; 
həmin siyahını tələb edir.
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“Dua edəndə bütpərəstlər kimi boşboğazlıq etməyin. Çünki 
onlar düşünür ki, çox söz söyləməklə eşidiləcəklər. Siz onlara 
bənzəməyin! Çünki Atanız nələrə ehtiyacınız olduğunu siz 
Ondan diləməzdən əvvəl bilir. Buna görə siz belə dua edin: 
“Göylərdə olan Atamız, adın müqəddəs tutulsun, Padşah-
lığın gəlsin, göydə olduğu kimi yerdə də Sənin iradən olsun. 
Gündəlik çörəyimizi bizə bu gün ver” 

—Matta 6:7-11.

İsa belə sözlərlə başlayır: “Göylərdə olan Atamız, adın 
müqəddəs tutulsun (böyük hörmət və ehtiram olsun) (Onun 
hökmranlığı və hakimiyyətini əks etdirərək)”. İsa bu ilk cüm-
lədə duanın hüquqi mövqeyini təyin edir. Gəlin bunu məhkəmə 
zalında deyilən ilk cümlə ilə müqayisə edək.

Məhkəmə icraçısı durub deyir: “Zəhmət olmasa, qalxın 
ayağa.  … …. məhkəməsi (o, məhkəmənin adını çəkir)”. Ancaq 
başlanğıcda orada bir neçə şey baş verir. Məhkəmə icraçısı “Hamı 
ayağa qalxsın” deyərək həm məhkəməyə, həm də məhkəməyə 
başçılıq edən hakimə layiq olan hörməti göstərir. Məhkəmənin 
adı düzgün səlahiyyətin yaradılması üçün qeyd olunur ki, siz işi-
niz üzrə səlahiyyətə malik olan düzgün məhkəmə zalında oldu-
ğunuzu biləsiniz.

Keçək məhkəmə icraçısının dediklərinə. “Xahiş edirəm, ayağa 
qalxın. Möhtərəm hakim Smitin başçılığı ilə XXX adlı məhkəmə-
nin iclası keçirilir”.

Bütün bu ilk cümlə, “Göylərdə olan Atamız, adın müqəd-
dəs tutulsun”, bu işə rəhbərlik edəni və bizim orada olmağımıza 
izin verənin mövqeyini təyin edir. O bizim Atamızdır və bizim 
bu məhkəməyə qanuni çıxışımız var. Bu ilk cümlə həm də bütün 
hakimiyyətin ən yüksək məhkəməsi olan səmavi məhkəmənin 
səlahiyyətini müəyyənləşdirir.
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Sonra duada deyilir: “Padşahlığın gəlsin, Sənin iradən 
olsun”.

Bu ifadə məhkəmədən Padşahlığın qanunlarına uyğun hökm 
verməsini tələb edir. Siz ərizə verib məhkəmədə məsələ qaldır-
maq üzrəsiniz və siz Hakimdən bu işlə bağlı Onun iradəsinin 
(qanunun) yerinə yetirilməsini xahiş edirsiniz. Sonra deyir: 
“Göydə olduğu kimi yerdə də”. Yenə deyirsiniz ki, bu hökmün 
göylərdə olduğu kimi yerdə də tətbiq olunmasını istəyirsiniz. 
Bütün bunlar məhkəməni qurmaq üçün idi. Hələ heç nə xahiş 
olunmayıb və təqdim olunmayıb. Sonra müraciət gəlir.

“Gündəlik çörəyimizi bizə bu gün ver”. Bu ifadənin, 
əslində, mütləq dərəcədə çörəklə əlaqəsi yoxdur. Bunun əvə-
zinə, sizə lazım olanı əlavə edə bilərsiniz. Yadda saxlayın ki, 
bütün söhbət İsan Öz şagirdlərinə ehtiyaclarını ödəmək üçün 
dua etməyi öyrədərkən başladı. Burada xahişlərinizi təqdim 
edirsiniz, amma dediyim kimi, burada istifadə ediləcək daha 
yaxşı söz tələbdir.

Əlbəttə, hər iki söz məqbuldur 
və müraciət haqqında Filipililərə 
4-də deyilir. Amma mənim qeyd 
etdiyim əsas məqam ondan ibarət-
dir ki, xahişlər təfərrüatlı tələbdir. 
Duada ətraflı və dəqiq göstəriş 
verirsiniz. Filipililərə 4:6-7 də eyni 
şeyi deyir.

“Heç nəyin qayğısını çəkməyin, amma hər barədə xahişləri-
nizi Allaha dualarla, yalvarışlarla, şükür edə-edə bildirin. 
Onda Allahın ağlagəlməz sülhü ürəklərinizi və düşüncələri-
nizi Məsih İsada qoruyacaq” 

—Filipililərə 4:6-7.

ANCAQ ƏKSƏR 
MƏSİHÇİLƏR BELƏ 

DEYİRLƏR: “ALLAH MƏNƏ 
ƏN YAXŞISINI İSTƏYİRSƏ, 

BU, MƏQBULDUR”. BU, 
BÖYÜK SƏHVDİR!
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Diqqət yetirin ki, dualar və xahişlər fərqlidir. Dualarımız 
xahişlərimizi daşıyır, lakin dualar onları Atamıza aparan vasitələr-
dir. Yenə deyirəm, xahişlər çox təfərrüatlı və dəqiq olmalıdır. 
Ancaq əksər məsihçilər belə deyirlər: “Allah mənə ən yaxşısını 
istəyirsə, bu, məqbuldur”. Bu, böyük səhvdir!

Allah SİZƏ Padşahlığın açarlarını verib!
Əgər siz mənim kitablarımın çoxunu oxusanız, Padşahlıq 

haqqında saysız-hesabsız təfərrüatlı hekayələri görərsiniz. Ümid 
edirəm ki, bu kitabda sizin üçün Padşahlığın və sözlərinizin nə 
qədər təfərrüatlı olmasının vacib olduğunu görməyə kömək edə-
cək çoxlu məlumatlar var. Fikrimi aydınlaşdırmaq üçün, icazə 
verin, əvvəllər eşitmiş olduğunuz bir neçə köhnə hekayə ilə sizi 
məşğul edim. Ancaq düşünürəm ki, Padşahlığın nə qədər spesi-
fik olduğunu yaxşı başa düşməyiniz üçün lazımi qədər vaxt sərf 
etməliyəm. İcazə verin, danışdığımız hekayələrdən bir neçə şeyi 
nəzərdən keçirim.

Padşahlıq iş başındadır
Ucadan “Ya Rəbb, kaş ki, bu mikroavtobusum yanaydı” dedi-

yim yadınızdadırmı? Təsadüf idimi? Gəlin davam edək. Mən sizə 
marallar haqqında danışmışdım, onlar üçün toxum əkməyincə 
onlar heç vaxt ağacımın altına gəlmirdilər. Hər dəfə məhz istədi-
yim maral gələrdi. Sonra mən sizə maralların əkdiyim ardıcıllıqla 
gəldiyini dedim. Əvvəllər belə bir şey eşitmişdiniz? Mən öz göz-
lərimlə görməyincə heç vaxt eşitməmişdim. Padşahlıq çox dəqiq-
dir; mən sizə Timin buynuz budaqlarının sayı yeddi və ya altı olan 
maral üçün toxum əkdiyi haqqında danışmışdım. Tanrının mənə 
səlahiyyətlə danışmağı öyrətdiyini və məndən 180 metr aralıda 
olan marala əmr etdiyim vaxt bir anlıq dayanıb sonra gəlib ağac 
dayağımın altında dayandığını sizə danışmışdım. Sizə qırqovul-
dan danışdım ki, ona dayanmağı əmr etdim və o, dərhal dayandı.
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İdman malları mağazasında silahı göstərib “onu əldə edə-
cəyəm” deyərkən bir neçə həftə sonra həmin silahı mənə hədiyyə 
etdikləri haqda danışmışdım. Mən sizə Drendanın dayanacaqda 
gördüyü BMW 645Ci kabrioletini görüb qışqıraraq “Dediyim 
budur!” dediyi haqqında danışmışdım. Bu barədə heç kimə 
demədik, amma bir neçə həftə sonra cəmiyyətdən bir nəfər mənə 
zəng edib dedi: “Bu gün Drendanın maşınını gördüm”. Mən şoka 
düşmüşdüm və ondan nə demək istədiyini soruşdum. O, daha 
sonra dedi ki, şəhəri gəzərkən satışda olan mükəmməl BMW 
645Ci kabrioletini görüb və onu görəndə Rəbb ona bu, Drenda-
nın maşınıdır demişdir. Bu, diqqətimi çəkmişdi, həmin avtomo-
bil!

7-ci fəsildə sizə tamamilə gözlənilməz bir mənbədən istədi-
yim təyyarəni və buna lazım olan pulu necə aldığım barədə bir 
hekayə danışacağam. Padşahlığın necə dəqiq işlədiyini göstərən 
saysız-hesabsız hekayələrim var.

Buynuzunun 26 budağı olan maralı vurduğumu xatırlayıram. 
Noyabr ayı üçün kifayət qədər isti hava idi. Bütün gün maralı asıl-
mış vəziyyətdə qoydum və ertəsi gün onu müqəvvaçıya apardım. 
O, xəzə baxıb dedi: “Bağışlayın; deyəsən, isti hava xəzi məhv edib. 
Bunun işə yarayacağını düşünmürəm, amma cəhd edib baxaram. 
İndi imanla əldə etdiyim iri maralın ofisimdən asılmamağına 
imkan verə bilməzdim. Bu zaman o, sifariş blankını götürmək 
üçün ofisə getdi. O, kabinetə girəndə əlimi xəzin üstünə qoyub 
bəyan etdim ki, xəz mükəmməldir və müqəvva əla alınacaq. Belə-
liklə, bir aydan sonra müqəvvanı götürməyə qayıtdım və müqəv-
vaçı dedi: “Bilirsən, sənə xəzin xarab olduğunu demişdim, amma 
bu müqəvva mükəmməl çıxıb. Xəz əladır”.

Mən saatlarla belə davam edə bilərəm, amma bilmək istər-
dim, siz nə deyirsiniz? Hər bir sözünüz ruhani qanunu hərəkətə 
gətirir! Ola bilsin ki, siz bunu bilmirdiniz. Mən də bilmirdim, 
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amma bu, doğrudur. Padşahlıq çox spesifikdir. İcazə verin sizə 
daha bir hekayə danışım və siz bu kitabın qalan hissəsində dedik-
lərimi təsdiqləyəcək daha çox hekayələr görəcəksiniz. Bildiyiniz 
kimi, mən bunu insanlara çatdırmaq üçün çox həvəsliyəm.

Ruhani qanunun tətbiqi
Bu, Drendanın qadın konfranslarından birində baş ver-

mişdi. Qonağımızı şəhərdə gəzdirmək üçün icarəyə “Cadillac 
Escalade” götürmüşdük. Konfransın sonunda “Escalade” səhərə 
qədər bizdə qala bilərdi, ona görə də Drenda ilə mən onun 
vəziyyətini görmək üçün həmin gecə onu evə sürməyə qərar 
verdik. Biz əvvəllər heç vaxt “Escalade” sürməmişdik. Təsəvvür 
edə bildiyiniz kimi, əla idarə olunurdu. Ertəsi gün səhər onda 
cəmiyyətə gedən zaman biz danışdıq və razılığa gəldik ki, biz də 
birini əldə etməliyik. Sürdüyümüz avtomobilin qısa versiyası 
idi və o, mirvari ağ rəngdə idi. İkimiz də razılaşdıq ki, biz qısa 
versiyanı uzun versiyadan daha çox xoşladıq və mirvari ağ rəngi 
çox bəyəndik.

Bəli, bu hadisədən cəmi bir ay keçmişdi ki, cib telefonuma 
zəng gəldi və o səs cəmiyyət üzvlərimdən birinin səsi idi. O dedi: 
“Mən sizə “Cadillac Escalade” almaq istəyirəm. Hansı rəngi istər-
diniz?” Mən təəccüb içində idim, amma mirvari ağ dedim. Qısa 
versiyasını qeyd etməyi unutmuşdum. Təxminən bir aya yaxın 
vaxt keçdi və düşündüm ki, o bunu unudub, amma zəng edib dedi 
ki, alıb. Beləliklə, biz onunla görüşməyə getdik və bu mükəmməl 
mirvari ağ qısa versiyalı “Escalade” idi. Onun yanına gedəndə o, 
belə dedi: “Çox uzun çəkdiyi üçün üzr istəyirəm, amma uzununu 
tapa bilmədim”. O bilmirdi ki, biz uzun olanı istəmirdik. O, uzun 
olanı bəyənirdi və düşünürdü ki, biz də onu istəyərdik, ancaq qısa 
olanı tapa bilmişdi. Razılığa gəlib istədiyimiz həmin mükəmməl 
avtomobil idi.



119

TƏMİNATINIZIN GENİŞLƏNDİRİLMƏSİ

Son bir neçə ildə biznesimdə baş verən heyrətamiz bir nümunə. 
Bildiyiniz və ya bilmədiyiniz kimi, hələ də maliyyə xidmətləri 
şirkətinə sahibəm. 25 il əvvəl pastorluğa başlamazdan əvvəl 5000 
ofis arasında bir nömrəli ofisim var idi. Cəmiyyətimi başlayanda 
çox məşğul olacağımı bilirdim və güman edirdim ki, bir nömrəli 
mövqeyimi qoruya bilməyəcəyəm və bilmədim də. Biznesimdəki 
satıcılarımız həmin ilin istehsalına görə satış işçilərini mükafatlan-
dırmaq üçün həvəsləndirici səfərlər təklif etmişdilər.

Tərəfdaşlarımdan biri 10 milyon dollardan çox qazanc əldə 
edən hər kəs üçün öz illik konvensiyasında ilk on ofisinə 100 000 
dollar bonus verirdi. Həm də 3 milyon dollardan çox pul qaza-
nan hər kəs üçün illik konvensiyaya gözəl səyahətin pulunu ödə-
yirdi. Adətən, bu şirkətlə hər il təxminən 4 milyon dollar qazanıb 
pulsuz səyahət əldə edirdim, sonra orada oturub hər il 100 000 
dollarlıq çek qazananları izləməli olurdum. Bunu 18 il etdim! 
İmanlılar cəmiyyətinin pastoru kimi bu məqsədə çata biləcəyimi 
düşünməmişdim, ona görə də heç vaxt imanımı bu istiqamətə 
yönəltməmişdim.

Amma bir il mən konqresdə oturub ilk onluğun 100 000 
dollarlıq çeklərini almasını izləyərkən Rəbb mənimlə danışdı 
və dedi: “Sən niyə orada deyilsən?” Mən cavab verməmişdən 
əvvəl O dedi: “Mən sənin orada olmağını istəyirəm. Adımın 
orada çəkildiyini görmək istəyirəm”. Beləliklə, artıq mart ayı idi 
və dediyim kimi, biz bu şirkət üçün son 18 ildə təxminən 4 mil-
yon dollar qazanırdıq. Təbii ki, mən bu məqsədə çatmaq üçün bir 
yol görmürdüm, amma bunun üçün dua etdim və Drenda ilə bu 
məqsədə çatmaq üçün toxumumuzu səpdik. Rəbb mənə şirkə-
timin sorğuları ilə bağlı edə biləcəyim bir dəyişikliyi göstərdi və 
bu, böyük fərq yaratdı. Yaxşı, uzun sözün qısası, ilk onluğa daxil 
olduq və 100 000 dollarlıq çeki əldə etdik. Amma burada sizinlə 
bir şeyi bölüşməliyəm. Biz bunu bir satışla əldə etdik!
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Gələn il şirkət 100 000 dollarlıq çek səviyyəsinə çatmaq üçün 
hədəfini 12 milyon dollara qaldırdı. Beləliklə, toxumumuzu səp-
dik və onu da həmin il əldə etdik. Amma, yəqin ki, bunu təx-
min etdiniz; biz bunu bir satışla etdik. Sonrakı iki ildə proqram 
ləğv edildi. Ancaq keçən il, 2019-cu ildə onlar bunu yenidən 10 
milyon dollar səviyyəsində işə başladılar. Toxumumuzu səpdik 
və ilk onluğa düşdük; yəqin ki, bunu təxmin etdiniz. Yenə bir 
satışla etdik. Hər il bir satışla bunu etməyimiz təsadüf idi? Xeyr, 
biz 100 000 dollarlıq çek səviyyəsinə qalxmaq üçün minimum 
rəqəmə əkin etdik. Məhz belə etdik. Bunu yalnız bir dəfə etmək 
istəyirdik? Əlbəttə yox. Biz bütün il boyu tam sürətlə irəli gedir-
dik və ayın son gününə qədər işlərin necə alınacağını bilmirdik. 
Bu, heyrətamiz bir nümunə idi.

İstiqamət vermənin əhəmiyyəti 
Builki Təminat Konfransında Allah mənimlə danışdı və 

Drenda ilə mənim göstəriş verməklə bağlı öyrəndiklərimizi 
insanlara öyrətməyimi dedi. Bu, Müqəddəs Ruhun göstərişi idi. 
Bir çox insanın bunu edə bilmədiyindən xəbərdar idim. Buna 
görə də bu mövzu üzrə təlim verməyə vaxt sərf etdim. İzahlı 
Lüğətdə “göstəriş” – rəsmi və ya səlahiyyətlə verilən əmrdir. 
Diqqət yetirin ki, burada mərhəmət diləməkdən deyil, göstəriş 
verməkdən söhbət gedir. Xeyr, bu, mötəbər göstəriş idi! Odur 
ki, gəlin bir addım da irəli gedək. Mən ruhən göstəriş verirəmsə, 
onu kim həyata keçirir? Bəli, kimsə edir; gəlin kim olduğunu 
öyrənək.

“İsa cavab verib onlara dedi: «Allaha imanınız olsun. Sizə 
doğrusunu deyirəm: kim bu dağa “Qalx, dənizə atıl!” deyərsə 
və ürəyində şübhə etmədən dediyinin olacağına inanarsa, 
onun üçün ediləcək. Buna görə sizə deyirəm: dua edib hər nə 
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diləsəniz, inanın ki, artıq almısınız və istədiyiniz sizin üçün 
ediləcək” 

—Mark 11:22-24.

Bu parçada qeyd etmək istədiyim iki şey var. Diqqət yetirin 
ki, orada deyilir: “Kim deyərsə”. Burada Drenda ilə mənim kəşf 
etdiyimizi görürük. Sözlərimiz səmaları yer üzərinə gətirir. İkin-
cisi, mən həmin parçanın bu hissəsinə diqqət yetirmək istəyirəm.

“…və ürəyində şübhə etmədən dediyinin olacağına ina-
narsa”.

Fikir yetirin, orada nə deyilir: “onun üçün ediləcək!” Allah 
üçün deyil, onlar üçün, yer üzündə deyənlər üçün.

Necə də heyrətamizdir! Bir dəqiqəlik dayanın. Bu barədə bir 
dəqiqə düşünmək lazımdır! Bu sizin barənizdə danışır.

Bəs bunu onlar üçün kim edir? Bunu öyrənmək üçün İbra-
nilərə 1:14-ə baxaq.

“Bütün mələklər xilası irs olaraq alacaq şəxslərə xidmət 
etmək üçün göndərilən xidmətçi ruhlar deyilmi?”

Diqqət yetirin, burada mələkləri təsvir edən iki fərqli söz var, 
xidmət və xidmətçi. Xidmət etmək başqa bir şəxs üçün vəzifə 
və ya xidmətləri yerinə yetirmək deməkdir, bu halda özünüzü 
nəzərdə tutursunuz. Nazir dedikdə, hökumətin işinə rəhbər-
lik etməyi həvalə edilmiş yüksək dövlət məmuru başa düşülür. 
Mələyin kim olduğunu ifadə etsək, o, Allahın Padşahlığı adından 
hərəkət etmək səlahiyyətinə malik olan göylərin məhkəməsinin 
nümayəndəsidir! Nəzərə alın ki, mələklər bizə hesabatlı olmadıq-
ları üçün onlara ağalıq edə bilmərik, lakin biz lazım olan şey üçün 
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göylərin məhkəməsinə müraciət edə bilərik və onlar yerinə yeti-
riləcək. Olduqca inanılmazdır!

Mən bir şey deməliyəm? Mən bunu bilmirdim. Bu, aşağıdakı 
hekayədə Allahın mənə öyrətdiyi dərsi təsvir edir.

Bu xüsusi ildə bir xırda maral üçün toxum səpmişdim. Bu 
hekayəni yazarkən mən maralımı ovlayacağıma əmin idim. Belə-
liklə, həmişəki kimi, qısa müddətdə marallarımı alacağımı göz-
ləyirdim. Mən ağac dayağımın yuxarısında oturarkən meşədə 
gəzən bir xırda maralı gördüm, amma atəş açmaq üçün çox uzaq 
məsafədə idi. Yanıma gəlməsini deməyə çalışdım, amma alın-
madı. Bütün günü başqasını görmədim. Səhəri gün çölə çıxdım 
və yenə bir şey görünmədi. Burada nəyinsə səhv olduğunu anla-
dım.

İkinci gün meşədən çıxarkən cavab almaq üçün Müqəddəs 
Ruhla dua etməyə başladım. Tezliklə, Müqəddəs Ruh mənə 
nəyin səhv olduğunu göstərdi. Marallarım üçün səpəndə, sadəcə, 
toxum çekimi yazıb zərfin içinə qoydum və poçtla göndərdim. 
Mən həmişəki kimi əllərimi o çekin üzərinə qoyub bəyan etmə-
dim. Sonra Müqəddəs Ruh mənə İsanın çörəyi və balığı çoxalt-
masını xatırlatdı və çoxalmazdan əvvəl İsanın ona xeyir-dua ver-
diyini qeyd etdi. Yadımdadır ki, belə düşünmüşdüm: “Görsən, 
bunu etməliyəm?” Həmişə əllərimi o zərfin üzərinə qoyub istə-
diyimi bəyan edirdim, amma zərfi göndərdiyim həmin gün çox 
məşğul idim və bunu unutmuşdum. Fikirləşirdim ki, toxum səp-
məyim maralları Padşahlığın səlahiyyəti altına gətirəcək.

Hə, mən səhvimi düzəldib haqlı olub-olmadığımı bilmək 
üçün Padşahlıq haqqında yeni anlayışımı sınamaq istəyirdim. 
Ona görə də yenidən bir maral üçün toxumumu səpdim, amma 
bu dəfə onu səpərkən mütləq istədiyimi bəyan edəcəyimi dedim. 
Üzərində bəyan et deyərkən, icazə verin, sizə nə demək istədi-
yimi izah etmək üçün bir nümunə gətirim. “Ata, bu gün mən bu 
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toxumu səpərkən İsanın adı ilə bir xırda maral əldə edəcəyəm. 
Mən bunu Mark 11:24-ə əsasən bəyan edirəm və bunun üçün 
Sənə minnətdaram. Müqəddəs Ruh, İsanın adı ilə mükəmməl 
bir atəşlə bu maralı mənə ver. Amin”. Gördüyünüz kimi, burada 
xüsusi bir şey yoxdur, mən maral üçün xahiş edib yalvarmıram. 
Mən bəyan edirəm, tələbimi bildirirəm. Ön cəbhədə orduda olan 
kiminsə sursat istəməsinə ehtiyac yoxdur; bu, sadəcə, tələb olu-
nur. Başqa sözlə, qanuni sursatlar onların əllərinin altında olur, 
istəməyə ehtiyac yoxdur, sadəcə: “Sursatları ötür” deyirsiniz. 

Ertəsi gün səhər sübh açılmamış mən ağacıma çıxdım və hava 
açılmağa başlayanda mənə tərəf gələn tənha maral gördüm. Atəş 
açmaq üçün çox qaranlıq idi, amma maralın düz ağacıma doğru 
gəldiyini görürdüm. Maral ağacıma yaxınlaşıb dayandı və növbəti 
15 dəqiqə ərzində yavaş-yavaş ağacımın ətrafında gəzişdi. Çox 
təəccüblü idi. Maral ağacımdan 20 metr aralıda idi və yavaş-yavaş 
onun ətrafında dövrə vururdu.

Hava işıqlandıqca gördüm ki, buynuzlu maral deyil. Daha 
doğrusu, maralın başında heç bir xırda buynuz ayırd edə bilmə-
diyim üçün ceyrana oxşadırdım. Hava hələ tam işıqlanmamışdı, 
lakin Ohayoda qanuni olaraq səhər-səhər atəş açmağa icazə veri-
lirdi. Dediyim kimi, bunun bir ceyran olub-olmadığını ayırd edə 
bilmədim, amma onu da bilirdim ki, çox vaxt buynuzlar xəzin 
altında olur. Fikirləşdim ki, maral nə qədər qəribə davransa da, 
bu mənim maralım olmalıdır, ona görə də tüfəngi götürüb maralı 
yerə yıxdım. Marala yaxınlaşanda kiçik buynuzları görməkdən 
məmnun oldum və başa düşdüm ki, bu, doğrudan da, mənim 
maralımdır. Bıçağımı özümlə gətirməyi unutduğum üçün maralı 
yerdə qoyub bıçağı götürmək üçün evə qayıtdım.

Mən maralın yanına qayıdanda gördüm ki, Tim mənə tərəf 
gəlir. Bir şey əldə edib-etmədiyimi soruşdu, mən də baş verən-
ləri danışdım. Maralın yanına gedərkən o, bayırda olduğu son üç 
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gündə heç bir maral görmədiyini dedi. Tim üç günün hər birində 
mənimlə getmişdi və indi o bunu deyəndə problemin nədə oldu-
ğunu başa düşdüm. Ofisimə gəlib cəmiyyətə səpdiyi maral toxu-
munun çekini mənə verdiyi gün yadıma düşdü. Yadıma düşdü ki, 
o da öz toxumu üzərində istədiyini bəyan etməmişdi. Mən bir az 
vaxt ayırıb səpilən toxumla bağlı Allahın mənə göstərdiyini ona 
izah etdim.

Həmin axşam Timlə mənim Kolumbda bəzi işlərimiz var 
idi və evə gedərkən cəmiyyətin yanından keçirdik. Tim dayanıb 
toxumunu yenidən əkə biləcəyini soruşdu, bu dəfə mütləq onun 
üzərində bəyan edəcəyini dedi. Mən kabinetimdə əyləşəndə   o 
öz toxumunu çıxartdı və gördüm ki, o, buynuz budaqlarının sayı 
altı olan maral üçün toxum əkir. Düşündüm ki, bu, kifayət qədər 
cəsarətli və dəqiq bəyanatdır.

Ertəsi gün səhər Tim bir gün əvvəl istifadə etdiyim ağacın 
yanına getdi. Bir gün əvvəl yaşadığım eyni şeyi yaşadı. İşıqlan-
mamışdan əvvəl bir maral ağacın yanına gəldi və işıq düşənə 
qədər onun ətrafında dövrə vurdu. Tim atəş açdı və hiss edirdi 
ki, o, çox yaxşı zərbə vurmuşdu. Təəssüf ki, maral gözdən itdi və 
iki saat axtarsaq da, onu tapa bilmədik. Təəccüblüdür ki, həmin 
gün bizdən bir az aralıda yaşayan bir dostumuz dedi ki, qonşusu 
həmin səhər durub avtomobil yolunda buynuz budaqlarının sayı 
altı olan ölü maral tapıb. Maralın içində güllə var idi. Bu qonşu-
nun evi düz maralın qaçdığı istiqamətdə yerləşirdi. Dostum bizə 
dedi ki, qonşusu maralı kimin vurduğunu bilmədən həmin səhər 
maralı özü kəsib. Bilirəm, ağılsız hekayədir, amma bundan dərs 
aldım.

İsanın etdiyi kimi, toxumunu əkərkən onun üzərində dua 
edib bəyan edin.

Yeri gəlmişkən, Tim yeni toxumunu səpdi və növbəti həftə 
çıxıb maralını ovladı.
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Sözlərinizdə konkret olun
Bilirəm ki, buynuz budaqlarının sayı altı olan maralı diləmək 

kifayət qədər spesifik tələbdir, lakin öyrəndiyimiz kimi, Padşah-
lıq özü spesifikdir! Məsələn, təbiətə nəzər salın.

“Dünyanın yaradılışından bəri Allahın gözə görünməyən 
xüsusiyyətləri, yəni əbədi qüdrəti və ilahiliyi Onun yaratdıq-
ları vasitəsilə üzə çıxır. Buna görə də onlar üzrsüzdür” 

—Romalılara 1:20.

Müqəddəs Kitabda deyilir ki, Allahın gözəgörünməz xüsu-
siyyətləri təbiət vasitəsilə üzə çıxır. İcazə verin, bir sual verim: 
“Təbiət nə qədər rəngarəngdir?” Həddindən artıq rəngarəngdir! 
Əgər sizə maşın alacağımı desəm, mənə belə sual verəcəksiniz: 
“Hansı maşını?” Düzdür? Maşın deyəndə ağlınızda avtomobili 
təsəvvür edə bilməzsiniz. Siz “avtomobili” çox spesifik bir avto-
mobil, “Ford” və ya “Chevy”, müəyyən rəngdə müəyyən model 
avtomobil kimi təsəvvür edirsiniz. Avtomobil deyəndə onu 
dəqiqliklə təsəvvür etmək olmur: o xüsusi bir avtomobildir. Dua 
həyatınızda da belə olmalısınız.

Nə vaxtsa hüquqi bir sənəd oxumusunuzmu? Əminəm ki, oxu-
musunuz. Onlar son dərəcə təfərrüatlı olur. Bəli, hər şey dediyiniz 
kimi olacaq. Hətta bunu istəməsəniz belə. Beləliklə İsanın necə xid-
mət etdiyinə fikir verin. O, sözlərin əhəmiyyətini dərk edirdi. 

“İsa dağdan endiyi zaman böyük bir izdiham Onun ardınca 
getdi. Bu zaman cüzamlı bir adam yaxınlaşıb «ya Rəbb, 
əgər istəsən, məni pak edə bilərsən» deyərək Ona səcdə qıldı. 

İsa əlini uzadıb ona toxundu və dedi: «İstəyirəm, pak 
ol!» Dərhal bu adam cüzamdan pak oldu” 

—Matta 8:1-3.
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Diqqət yetirin ki, İsa “Pak ol!” deməyincə o sağalmadı.

“İsa o biri sahildə yerləşən Qadaralıların  diyarına gəldiyi 
zaman qəbir mağaralarından çıxan cinə tutulmuş iki nəfər 
Onunla qarşılaşdı. Onlar elə təhlükəli idi ki, heç kim o yoldan 
keçə bilmirdi. Budur, onlar bağırdılar: «Ey Allahın Oğlu, 
bizdən nə istəyirsən? Buraya vaxtından əvvəl bizə iztirab 
verməyəmi gəlmisən?» 

Onlardan uzaqda böyük bir donuz sürüsü otlayırdı. Cin-
lər İsaya yalvardılar: «Bizi qovacaqsansa, bu donuz sürü-
sünə göndər». 

İsa onlara «Gedin!» dedi. Cinlər də adamlardan çıxıb 
donuzların içinə girdi. Beləliklə, bütün sürü uçurumdan 
aşağı, gölə atılıb suda boğuldu” 

—Matta 8:28-32.

Nəzərə alın ki, cin İsa ilə danışırdı və qaçıb getmirdi! Onlar, 
əslində, söhbət edirdilər! Cin yalnız İsa “Gedin!” deyəndən sonra 
getdi. Məsuliyyəti siz daşıyırsınız, açarlar sizdədir, amma siz 
sözünüzü deməlisiniz! Bir daha, Padşahlıq müvafiq səlahiyyətə 
malik olan qanunlar padşahlığıdır. Sözləriniz çox önəmlidir!

Davam etməzdən əvvəl öyrəndik-
lərimizi bir daha nəzərdən keçirək. 
İsa çörək və balığa xeyir-dua verəndə 
onlar padşahlıqlarını dəyişdilər. İsa 
kimi, siz də toxumunuzu səpdiyiniz 
zaman istiqamət verməlisiniz.

Toxumunuzu səpdikdən sonra nəyi gözləyirsiniz? Hər toxu-
mun üzərinə bir şəkil əlavə olunur. Hər vəd özündə bir şəkil də 
daşıyır. Bu barədə daha sonra danışacağıq, amma aydınlıq gətir-
mək istədiyim növbəti mövzum toxumunuzu hara səpməyinizdir.

MƏSULİYYƏTİ SİZ 
DAŞIYIRSINIZ, AÇARLAR 
SİZDƏDİR, AMMA SİZ 
SÖZÜNÜZÜ DEMƏLİSİNİZ!
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Toxumunuzu haraya səpməlisiniz?
İlk növbədə, Allahın yer üzündəki tapşırığı üçün toxum 

əkməlisiniz. Nəzərə alın ki, ehtiyacı olanlara səxavət göstərməyi-
nizdən danışmıram.

“Kasıba səxavət göstərən sanki Rəbbə borc verər, çünki onun 
əvəzi Rəbdən gələr” 

—Süleymanın Məsəlləri 19:17.

Düzdür, siz səxavətli olarkən Allah bunun əvəzini verir!

“Yadda saxlayın: az əkən az, bol-bol əkən bol-bol biçə-
cək. Könülsüz yaxud məcburi yox, hər kəs ürəyinin niyyə-
tinə 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. 

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!” 

—2 Korinflilərə 9:6-15.

Aydındır ki, Allah səxavətli olanlara mükafat verir. Amma 
bəhs etdiyim ianə məqsədyönlü məhsul üçün məqsədyönlü 
ianədir. Unutmayın ki, mən bəhs etdiyim ianə növündə öz 
toxumuma ad verirəm. Səxavətli olmaq mərhəmətdən irəli gələn 
hərəkətdir və adətən, səxavətimi ianə adlandırmıram, əksinə, 
2 Korinflilərə 9-da oxuduqlarımızı bəyan edirəm ki, Allah mənə 
səxavətli olmaq toxumunu verəcək və mən səxavətli olmaqda 
davam edərkən O məni səxavətli olmaq üçün hər baxımdan var-
landıracaq.

Məqsədyönlü ianə
Qeyd etdim ki, əkəndə məqsədyönlü ianə dediyim işi icra 

edirəm. Yenə də, bu ianənin məqsədyönlü məhsulu var. Mark 
6-cı fəsildə İsa məhz bunu etdi. O, çox konkret ehtiyacla üzləşdi 
və Ona konkret cavab lazım idi. 20 000 insanı yedizdirmək üçün 
Ona yemək lazım idi və ona xüsusi toxum lazım idi. Bu vəziy-
yətdə O, toxum səpmirdi; O, məhsulu biçirdi. Bu, könüllü deyil. 
Almaq istədiyinizi verin. O, Allahın əlindəkinin çoxalması üçün 
müəyyən toxum səpən adamı tapmalı idi. Buna görə də O dedi: 
“Gedin baxın neçə çörəyiniz var”. O anda Ona odun və ya geyim 
deyil, məhz çörək və balıq lazım idi.

Əkərkən əmin olun ki, bu xüsusi ehtiyacı ödəmək üçün göstə-
riş vermisiniz. Konkret bir şeyə ehtiyacım olanda, adətən, toxu-
mumu səpən zaman ona ad verirəm. Mən verərkən, adətən, çeklə 
və ya onlayn verirəm, ona görə də çekin üzərinə yazıram. Yaxud 
internet vasitəsilə verirəmsə, qeydlərimdə verdiyim şeyin adını, 
tarixini və saatı qeyd edirəm. Unutmayın ki, siz dua etdiyinizi və 
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ya bəyan etdiyinizi müəyyən gələcək tarixdə almağı gözləmirsi-
niz; bunları dua edərkən alırsınız!

“Buna görə sizə deyirəm: dua edib hər nə diləsəniz, inanın ki, 
artıq almısınız və istədiyiniz sizin üçün ediləcək” 

—Mark 11:24.

Bu məqsədyönlü ianə Allahın yer üzündə həyata keçirəcəyi 
Padşahlıq tapşırığı üçün səpilir. Bu, adətən, Allahın kişi və ya 
qadına verdiyi maliyyəyə ehtiyacı olan bir tapşırıqdır. Bir daha 
bu, yoxsullara verilən yardımdan fərqlidir, əlbəttə ki, Allah bu cür 
ianələrin də mükafatını mütləq şəkildə verir.

Söhbət məqsədyönlü ianədən gedir. Əlbəttə ki, siz yerli 
cəmiyyətinizə də bu cür ianə səpə bilərsiniz və əslində, məqsəd-
yönlü ianənizin çoxu yerli cəmiyyətinizə verilməlidir.

Yerli cəmiyyətdən danışarkən, ondabirləriniz də yerli cəmiy-
yətə verilməlidir. Onlayn cəmiyyətimizin hissəsi olan insanlar, 
adətən, xidmətimizə ondabiri verə biləcəkləri barədə soruşurlar. 
Mən onlara deyirəm: “Əlbəttə, verə bilərsiniz”. Amma onları öz 
ərazilərində yerli cəmiyyət tapmağa təşviq edirəm. Ancaq onlar 
bizi öz cəmiyyətləri hesab edirlərsə, bəli, ondabirlərini bizə verə 
bilərlər. Bununla belə, bir pastor kimi bilirəm ki, insanlar yaxşı 
yerli cəmiyyətin bir hissəsi olduqda daha sürətlə və daha güclü 
inkişaf edəcəklər. Digər tərəfdən, şübhə və imansızlığı öyrədən 
cəmiyyəti dəstəkləməyə dəyməz. 

Beləliklə, bir tapşırığa səpməyə gəlincə, toxumunuzu imanın 
və razılaşmanın nə olduğunu bilən bir cəmiyyətə əkməlisiniz. 
“Sən əkməsən, biz məhv olacağıq” deyən izdihamdan özünüzü 
qoruyun. Belə ifadədə heç bir iman yoxdur. Müqəddəs Kitab 
çox aydın deyir ki, məcburiyyətlə əkmək olmaz. Əgər Allahın 
hər hansı bir kişisi və ya qadını əkin etmədiyinizə görə sizi təq-
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sirləndirirsə və ya sizə təzyiq göstərirsə, yaxşı olar ki, pulunuzu 
özünüzdə saxlayasınız. İmanın heç bir israfçılığa ehtiyacı yoxdur. 

Əgər toxum əkmək istəyirsinizsə, amma hara verəcəyinizi 
bilmirsinizsə, o zaman nəticələr əldə edən və Allahın dediklərinə 
iman etməyi öyrədən bir tapşırığa əkin. Heç vaxt Allahın insanları 
öldürmək istədiyini və ya onlara xərçəng xəstəliyi vermək istədi-
yini və buna oxşar cəfəngiyatları öyrədən bir cəmiyyətə əkməyin. 
Ancaq Allahın Kəlamını öyrədən bir xidmətə əkin.

İndi isə verdiyiniz zaman əkdiyinizin üzərində bəyan etməyi 
unutmayın. Rəbb mənə marallarımı necə əldə etməyi öyrətdiyi ilk 
ildən bəri Drenda və mən belə edirik. Təbii ki, bu fəsildə dediyim 
kimi, elə vaxtlar olurdu ki, toxumumun üzərində bəyan etmirdim 
və bunun nə ilə nəticələndiyini bilirsiniz. Biz ardıcıl olaraq illərlə 
bunun əkinin vacib bir hissəsi olduğunu bilmədən toxumumu-
zun üzərində bəyan edirdik. Mən düşünürdüm ki, ianəmi Pad-
şahlığın səlahiyyətinə ötürmək üçün, sadəcə, vermək kifayət edir 
və həqiqətən də, edirdi. Ancaq müəyyən edilmiş bir istiqamət 
olmadan dəqiq məhsul da olmur və dəqiq məhsulunuzu bilmirsi-
nizsə, o zaman məhsul mövsümünü də əldən verəcəksiniz.

Mən maral ovlamaqla çoxlu dərslər öyrəndim və imanla 
hərəkət etməklə bağlı bu fəsli yekunlaşdırarkən mən daha bir 
hekayə əlavə etmək istərdim.

İmanla ov etməyi öyrəndikdən cəmi bir neçə il sonra nədənsə 
həmin il toxum əkməyəcəyimə qərar verdim. Həyat yoldaşımla bu 
barədə danışmamışdım; ov mövsümü yaxınlaşdığı zaman maral 
üçün toxum əkmək və ya dua etməyi düşünməmişdim. Əvvəlki 
bir neçə ildə Allahın mənə öyrətdiyi heyrətamiz nümunələrlə 
maral ovlamışdım, amma, məncə, bu mənim üçün yeni idi; 
sadəcə, hiss edirdim ki, o zaman maral ovlayacağıma inamım var 
idi və imanımı üzə çıxarmaq üçün addımlar atmalı deyildim. Hər 
halda, nə baş verdiyini təxmin edə bilərsiniz.
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Ov mövsümü açılanda məndən təxminən 300 metr ara-
lıda bir maralın qaçdığını gördüm. Axşamkı ovum da uğursuz 
idi. Açılış günündə evə əliboş girərkən evimizə Drendanın bir 
dostu gəlmişdi, ona maral ovunun yaxşı getmədiyini dedim. Ona 
dedim ki, maralımı ovlamaq üçün Allahın mənə verdiyi göstəriş-
lərə əməl etməmişəm. Drenda dedi: “Sən bayıra çıxanda mən bu 
barədə düşünürdüm”. Beləliklə, səhvimi etiraf etdim və onlardan 
bu barədə mənimlə birlikdə dua etmələrini xahiş etdim. Mən 
maral üçün toxum çeki yazdım, cinsini qeyd etmədim. Hamımız 
əlimizi onun üzərinə qoyduq, dua etdik və o maralı imanla əldə 
etdik.

Ertəsi gün səhər çölə çıxa bilməmişdim deyə həmin axşam 
çölə çıxdım. Mülkümdən böyük ağcaqayın ağacına baxdım və 
oraya getdim. Dekabr ayı üçün çox isti, küləkli hava idi. Axşam 
ovuna cəmi bir neçə dəqiqə qalmış, meşədən nəhəng bir cey-
ran çıxdı və böyük ağcaqayın ağacının olduğu sahəyə tərəf gəldi. 
Ceyran yanı ilə mənə tərəf dayanaraq, mənə mükəmməl bir atəş 
imkanı verdi. Ölçüləri böyütdükcə anladım ki, ceyran məndən 
təxminən 75 metr aralıdadır və mən hamar 12 kalibrlik silah-
dan istifadə etdiyim üçün məsafəni dəqiq müəyyən edə bilmir-
dim. Amma ehtiyatla nişan aldım və atəş açan kimi ceyran yerə 
yıxıldı. Mən bunun üçün çox həyəcanlandım. Hava qaralmamış 
evə qayıtdım və Drendanın dostu qayıtmışdı; biz hamımız Pad-
şahlığın qanunlarına görə sevindik, eyni zamanda mən bir dərs 
almışdım.

Bu fəsildə biz Padşahlıqdan qəbul etməyin ikinci prinsipini 
nəzərdən keçirdik:

2-ci addım: Toxumunuzu Allahın Padşahlığına 
buraxın.
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Biz öyrəndik ki, toxumumuzu Padşahlıq tapşırığına səpəndə 
o, padşahlığını dəyişir. Biz həmçinin toxumumuzu sözlərlə və 
göstərişlə əkdiyimizi nəzərdən keçirdik. Davam edərkən xatırla-
maq istədiyimiz bir neçə başqa məqamlar var.

1. Biz pula ad verə bilərik.
2. Biz xüsusi ehtiyac üçün əkə bilərik.
3. Biz ondabirə ad verə bilmərik.
4. Vermək düstur deyil; imanla edilməlidir.
5. Xüsusi bəxşişin xüsusi məhsulu var.

Toxumumuzu sözlərlə bəyan edirik.
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İmanlılar cəmiyyətimizi qurduqdan bir neçə il sonra evə 
gedirdim və köhnə təsərrüfat evinə çatmağa az qalmış qarşıda 
işıqları yanıb-sönən polis maşını gördüm. Düşündüm ki, kimisə 
sürət həddini aşdığına görə saxlayıblar. Sürəti azaltdıqda gördüm 
ki, polis maşınının qabağında bir avtomobil yavaş-yavaş sürüb 
yola düzəldi. Polis maşınının yanından ötüb keçmək üçün sürəti 
azaldanda diqqətimi bir şey çəkdi. Orada yolun kənarında gözəl 
buynuz budaqlarının sayı səkkiz olan maral var idi. Nə baş verdi-
yini o anda başa düşdüm. Maşın maralı vurub hadisə yerindən 
getmişdi. 

Mən polis maşınına tərəf gedib polisdən maralla nə edəcəyini 
soruşdum. Evim yoldan cəmi 400 metr məsafədə olduğundan və 
uşaqlarıma yemək lazım olduğundan maralı evə apara biləcəyimi 
soruşmağı düşündüm. Görünür, polis müfəttişi maralı kiminsə 
istəyə biləcəyi ilə maraqlanırdı. O, adımı və ünvanımı soruşdu və 
maral üçün bir etiket verdi. Biz sağollaşmazdan əvvəl o mənə dedi 
ki, həmişə yolda vurulmuş marallar olur, əgər maraqlanıramsa, 
adımı maraqlananların siyahısına sala bilər. Əla fikir olduğunu 
düşündüm. Payızın əvvəlləri idi və mən hələ ov etməmişdim. 
Bu, ovçuluğa başlamazdan əvvəl baş vermişdi və ov mövsümü 
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dekabrın ilk həftəsində başlayırdı, ona görə də bir az maral ətini 
dadmağın əla olacağını düşündüm. Çox çəkmədi ki, polis şöbə-
sindən başqa maralla bağlı zəng gəldi. Ov mövsümü başlamamış-
dan əvvəl mən artıq dörd-beş maral kəsmişdim. Nəticə o idi ki, ov 
mövsümü açılanda dondurucularım artıq dolu idi. 

Qəribədir ki, Drenda bir həftəlik ov mövsümü üçün şəhər-
dən kənarda olmalı idi. Onun niyə getdiyini xatırlamıram, amma 
bilirəm ki, bir həftə boyunca ayrı olmağımız qeyri-adi idi. Ona 
görə də mən onunla maral ovu üçün dua etməmişdim və hətta 
toxum belə səpməmişdim. Düşünürdüm ki, dondurucum dolu 
olduğundan maral ovlamaq marağımda deyildi. Amma yenə ova 
çıxdım. Uzun sözün qısası, bütün həftə boyu ov etməyə çıxdım 
və heç bir atəş belə açmadım. Drenda evə qayıdanda toxumları-
mızı əkmək və maralları ovlamaq üçün birlikdə dua etmək barədə 
Allahın mənə öyrətdiklərini xatırlatdı. Beləliklə, gələn il gəldi və 
bu dəfə eyni səhvi etmək fikrində deyildim. Yolda öldürülən 
marallarla bağlı polis şöbəsindən bir neçə dəfə bizə zəng etsələr 
də, düşünürəm ki, onlardan yalnız birini ala bildim, çünki maral 
ətinin çox hissəsini öz ovumdan almağı planlaşdırırdım. Bu dəfə 
biz Drenda ilə toxumumuzu səpdik və bunun üçün dua etdik. Biz 
maralın nə ölçüdə olduğunu dəqiqləşdirməmişdik, sadəcə, bir 
maral istəyirdik. Səhər açılanda ova çıxa bilmədim, amma həmin 
axşam çıxmağımı səbirsizliklə gözləyirdim. Amma təəssüflə sizə 
deməliyəm ki, yenə maral yox idi. O axşam boş yerə meşədə otu-
rub evə qayıdanda çaşqınlıq içində idim. 

Yemək yeməyə əyləşəndə   birdən telefon zəng çaldı. Polis 
departamenti dedi ki, yolda maral vurublar, maraqlanıramsa, 
yaxınlaşa bilərəm. Onların harada olduğunu soruşdum, ünvanı 
verdilər. Qulaqlarıma inanmadım. “Bu ünvanı bir daha təkrar-
laya bilərsinizmi?” – deyə soruşdum. O, ünvanı təkrarlayanda 
mən başa düşdüm ki, bu mənim öz ünvanımdır! Mən şoka düş-
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düm. Pəncərəyə tərəf getdim və əlbəttə ki, yolda qırmızı işıqlar 
yanıb-sönürdü, ona görə də onlara bir dəqiqəyə orada olacağımı 
dedim. O yer yoldan 900 metr məsafədə idi və yadımdadır ki, o 
məsafəni, demək olar ki, tam inamsızlıqla getdim. Mən maralın 
yanına çatanda bu, əla vəziyyətdə olan çox böyük bir maral idi. 
Mən bəzi blankları doldurdum, müfəttişə minnətdarlığımı bil-
dirdim və sonra maralları anbara apardım. Çox çaşqınlıqda idim! 
Gələn ilin sentyabr və ya oktyabr ayına qədər maral ovlamaq 
barədə daha düşünmədim. 

Mənbəniz nədir?
Hansı ay olduğunu xatırlaya bilmirəm, amma aradabir məşq 

etmək üçün arxa sahəmizin ətrafında qaçırdım. Qaçarkən son 
iki ildə baş verənlər haqqında dua edirdim. Sadəcə, heç nə başa 
düşmürdüm. Birdən fikirlərimə çox aydın şəkildə “polis siyahısı” 
sözləri gəldi. Bir anlıq düşündüm. Allah mənə nəsə demək istə-
yirdi? Sonra başa düşdüm ki, mənim ümidim Allahın Kəlamına 
və ya Onun Padşahlığına deyil. Ümidim polis siyahısına idi! 
Bilirdim ki, özüm maralı ovlamasam, polis idarəsindən mənə bir 
maral verəcəklər.

Onda başa düşdüm ki, niyə keçən il maralımı öz silahımla 
deyil, yol qırağında əldə etdim. Ümid yerim polis siyahısı idi. 
Drenda və mən həmin il maral üçün toxum səpdikdə maral 
ilin ilk ov günü, lakin yanlış yerdə peyda olmuşdu, elə deyilmi? 
Müqəddəs Ruh bunu mənə belə açıqlayanda mən heyrət içində 
qalmışdım. Sonra başa düşdüm ki, maral mənim ümid bəslədi-
yim yerdə, polis siyahısında peyda oldu. Bunu başa düşən kimi 
evə qaçdım, dərhal polis şöbəsinə zəng etdim və adımı həmin 
siyahıdan çıxartdım. Öyrəndim ki, ehtiyat planınız, əslində, sizin 
əsl planınızdır! O ildən bəri mən heç vaxt maralları əldən vermə-
mişəm.
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Amma ürəyimiz nə qədər aldadıcıdır. Ümidimiz çox asan-
lıqla gözlə görünən şeylərə yönəlir. Burada daim diqqətli olma-
lıyıq. İmanın ehtiyat planına ehtiyacı yoxdur. Mən hələ də hey-
rətlənirəm ki, imanım, həqiqətən, polis siyahısına olsa da, həmin 
maral həmin açılış günü yolumun üstündə peyda oldu. Bu da 
Allahın mənə göstərdiyi üçüncü prinsipi gündəmə gətirir.

3-cü addım: İmanda olduğunuz zaman toxumu-
nuzu səpin!

Şagirdlər cinə tutulmuş oğlanın içindən cini çıxara bil-
məyəndə bu, böyük bir məsələyə çevrilmişdi. İsa dedi ki, bu onla-
rın imansızlığı səbəbindəndir. İmanın nə olduğunu və imanı necə 
əldə edəcəyinizi anlamaq əvvəlki mövzumda əhatə olunmuşdu, 
lakin imanda olmadığınız zaman özünüzü sınamağınız çox vacib-
dir. Odur ki, icazə verin, imanda olub-olmadığınızı görmək üçün 
sizə sadə bir sınaq verim. Gözlərinizi yumun və nə görürsünüz?

“İman ümid edilənlərə etibar etmək, görünməyən şeylərə 
əmin olmaqdır” 

—İbranilərə 11:1.

İman ümid edilən şeylərin mahiyyətidir. Ümid həmişə özü 
ilə bir təsvir daşıyır. Əgər mən sizə dondurma vəd etsəm, dərhal 
beyninizdə dondurmanı təsvir edəcəksiniz. Əgər mənim təkli-
fimdə dürüst olduğuma və bunu ödəməyə qadir olduğuma inan-
saydınız, özünüzü əlinizdə o dondurma ilə görərdiniz.

Eyni şey Allahın Kəlamına da aiddir. Siz Allahın vədinə inan-
dığınız zaman və Allahın Öz vədini yerinə yetirməyə niyyəti 
olduğuna tam əmin olduğunuz zaman özünüzü bu vədlə görə-
cəksiniz. Baxmayaraq ki, o anda vəd edilən şey sizdə olmasa da, 
artıq əlinizdə olan kimi davranacaqsınız. Vəd və niyyət etibarlıdır, 



137

İMAN ƏSAS AÇARDIR

o da sizə aiddir. Beləliklə, Allahın niyyətinə və qüdrətinə tam 
şəkildə etibar edən iman vədin əsasını təşkil edir. Bu həm də hələ 
görünməyən şeylərə əmin olmaqdır.

Siz hələ də çeki nağdlaşdırmalı-
sınız, bu, təbii aləmdə olduğu kimi, 
ruhani aləmdə də tətbiq olunan 
hüquqi prosesdir. Mən deyəndə ki, 
“Gözlərinizi bağlayın. Nə görürsü-
nüz?” demək istədiyim budur. Onu 
görməsəniz, onu duya bilməzsiniz. 
İcazə verin, bunu çox sadə bir ifadə 
ilə sizə çatdırım. Əgər gözlərinizi 
yumub vədin həyatınıza keçdiyini 
görmürsünüzsə, imanda deyilsiniz. 
Əgər xəstəsinizsə və gözlərinizi bağladığınız zaman özünüzü şəfa 
almış kimi görürsünüzsə, bu, imandır. Ancaq gözlərinizi yumub 
özünüzü xəstə, sağalmağı gözlədiyinizi görürsünüzsə, deməli, 
imanda deyilsiniz. Əgər pula ehtiyacınız varsa və Allahın vədinə 
inanırsınızsa, o zaman siz artıq pula görə narahat deyilsiniz, ancaq 
özünüzü ehtiyacınızın ödənildiyi ruzi ilə görürsünüz.

Qorxu imanın əksidir
Bu cür inamda qorxu yoxdur. Əgər nəticəyə görə hələ də 

narahatsınızsa, imanda deyilsiniz. İmanda olub-olmadığınızı 
ayırd etməlisiniz. İmanda olmayanda böyük qərarlar vermək istə-
mirsiniz, çünki qorxu içindəsiniz. Qorxu həmişə özünü müdafiə 
edir və bu, imansızlıqdır. Ona görə deyirəm ki, həmişə imanda 
olanda toxumunuzu səpin. Siz onu bir düstur kimi, sadəcə olaraq, 
vermək hərəkətini icra etmək üçün əkmirsiniz, çünki bu sizə heç 
nə verməyəcək. Siz Allahın dediklərinə arxayın olursunuz və göz-
lərinizi bağlayanda yalnız özünüzü və o vədin yerinə yetirildiyini 

SİZ ALLAHIN VƏDİNƏ 
İNANDIĞINIZ ZAMAN 

VƏ ALLAHIN ÖZ VƏDİNİ 
YERİNƏ YETİRMƏYƏ 

NİYYƏTİ OLDUĞUNA TAM 
ƏMİN OLDUĞUNUZ ZAMAN 

ÖZÜNÜZÜ BU VƏDLƏ 
GÖRƏCƏKSİNİZ.



138

Maddİ vəzİyyətİnİzdə İnqİlab: Təminatın gücü

görürsünüz. Onsuz da ona sahibsiniz, o sizindir və yaşadığınız 
hər hansı narahatlığı sülh əvəz edir.

“Heç nəyin qayğısını çəkməyin, amma hər barədə xahişlə-
rinizi Allaha dualarla, yalvarışlarla, şükür edə-edə bildi-
rin.  Onda Allahın ağlagəlməz sülhü ürəklərinizi və düşün-
cələrinizi Məsih İsada qoruyacaq” 

—Filipililərə 4:6-7.

İmanda olduğunuz zaman şəraitə deyil, vədə əsaslanan sül-
hünüz var.

Sonra isə imanın sübutu ruhani məhkəmədə özünüzü müda-
fiə etmək bacarığınızdır. İman Allahın Kəlamına əsaslandığı üçün 
inandığınız şeyə niyə inandığınızı bilməlisiniz. Özünüzü məh-
kəmə zalında vəkil rolunda təsəvvür edin. İttihamçı müştərinizin 
qeyri-qanuni olaraq onun müştərisinin evində yaşadığını və evin, 
əslində, müştərinizə deyil, onun müştərisinə məxsus olduğunu 
bildirir. Siz nə edərdiniz? Üzrxahlıq edib müştərinizin əmlakı 
dərhal tərk edəcəyini deyərdiniz? İmzalanmış sənəd əlinizdə 
olsaydı, qorxu arxayınlıqla əvəzlənərdi və hakimə deyərdiniz ki, 
o, saxtakarları məhkəmə zalından qovsun. İman belə hərəkət edir. 
Həqiqəti bilir, özünə arxayındır və bir az özündən razı görünür. 
Yəni siz öz mövqeyinizi müdafiə edə bilərsinizmi?

Sara yeni bir şəhərdə olduğu üçün harada olduğunu bil-
məyərək imanlılar cəmiyyətimizə gəlmişdi. Onu və həyat yol-
daşını Kolumbiyaya köçürmüşdülər və onlar cəmiyyət tapmaq 
üçün dua edirdilər. Onlar maşınla gəzişərkən bizə tərəf dön-
dülər və bizim cəmiyyətə də girməyi qərara aldılar. Onlar heç 
oranı tərk etmədilər. Sara bütün həyatı boyu astma xəstəliyin-
dən əziyyət çəkib. Həyatını xəstəxanalarda keçirmişdi, onun 
həyatı xəstəliyin köləsinə çevrilmişdi. O, astmasının alovlanma-
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sına səbəb olan mühitlərdən qaçırdı və hər yerdə özü ilə inhal-
yatorunu gəzdirirdi.

“Faith Life” imanlılar cəmiyyətində onun şəfaya qanuni 
hüququ çatdığını öyrəndi. Bir toplantı vaxtı üzvlərimizdən 
birinin qorxulu xəstəlikdən necə sağaldığını danışdığına qulaq 
asanda o, qərar qəbul etdi. Allah ayrı-seçkilik etmir. O, çantasın-
dan inhalyatorunu çıxardı və Müqəddəs Yazılardan şəfa almaq 
barədə qanuni hüququnu bəyan edən kartlar ilə əvəz etdi. Hər 
gün onları oxuyurdu. O, astma tutmasının baş verdiyini hiss 
edəndə inhalyator əvəzinə Müqəddəs Yazı kartını çıxardardı və o, 
bir daha astma tutması keçirmədi!

Xalam ailə şənliyində yanıma gəldi. Ağciyər xərçəngi olduğu 
və böyük bir şişi çıxarmaq üçün bir həftə yarımdan sonra əmə-
liyyat olunacağı üçün məndən dua etməyimi xahiş etdi. O mənə 
dedi ki, həkimləri bir il yarımdır ki, onun ağciyərlərində qreypf-
rut ölçüsündə şişi izləyirmiş. O, daha sürətlə böyüməyə başla-
mışdı və həkimlər əməliyyat olunmağını məsləhət bildilər. Orada 
dayanıb onun hekayəsini dinləyərkən onun həyatı haqqında 
düşündüm. O, bütün həyatı boyu siqaret çəkib və bilirdim ki, 
o, uzun illər ərzində imanlılar cəmiyyətinə getməyib. Ona söz 
verdim ki, həqiqətən də, onun üçün dua edəcəyəm, amma hiss 
etdim ki, o, hələ duaya hazır deyil. Dua etməzdən əvvəl ona şəfa 
ilə bağlı vermək istədiyim bəzi materialları oxuyub-oxumayaca-
ğını soruşdum. Mən dedim ki, gələn bazar günü ibadətdən dərhal 
sonra onun üçün dua etməyə şad olaram. O razılaşdı.

Mən bilirdim ki, o, illər əvvəl ürəyini Rəbbə vermiş, lakin 
Onun üçün yaşamamışdır. Ümid edirdim ki, Allahın şəfa barə-
sində vədləri üzərində düşünməyə vaxt ayırmaq onun imanını 
gücləndirəcək. Həmçinin bilirdim ki, əgər biz Allahın Kəlamını 
lövbərimiz və etibar etdiyimiz ümid yeri hesab edib dua etsək, 
müsbət nəticə görmək şansımız daha çox olacaq.
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Beləliklə, növbəti bazar günü xalam dediyi kimi, cəmiyyətə 
gəldi. İbadətdən sonra mən ondan qabağa çıxmağını xahiş etdim 
və orada dayanarkən ondan ona verdiyim materialı oxuyub-oxu-
madığını soruşdum. O dedi ki, oxuyub və mən ondan soruşdum: 
“Əllərimi üzərinə qoyaraq nəyə əsasən sağalacağını düşünürsən?” 
Sonra o, Müqəddəs Yazılardan bir neçə sitat gətirdi və bildirdi 
ki, o, Allahın Kəlamına etibar edir. Mən o an onun duaya hazır 
olduğunu bildim və əllərimi onun üzərinə qoyub dua etdim və 
onun xərçəngdən sağaldığını bildirdim. Mən dua edərkən Alla-
hın məshi onun üzərinə gəldi və o, Allahın qüdrəti ilə yerə yıxıldı. 
Ayağa qalxanda titrəyərək qışqırdı: “Mən şəfa tapdım!”

O, həmin çərşənbə axşamı şişi çıxartmaq üçün əməliyyata 
getdi, lakin içəri daxil olanda orada heç nə yox idi. Heç bir şiş, 
hətta çapıq və ya orada nəyinsə olduğuna dair bir əlamət yox idi.

İnsanların öz həyatlarını yaşamalarını izləmək çox qəribədir. 
Düşünəcəksiniz ki, xalam Allahın şəfa verdiyinə görə o qədər 
minnətdar idi ki, ömrünün sonuna qədər toplantılardan yayın-
madı. Amma belə olmadı. Düşünürəm ki, bazar günündən sonra 
onu yalnız bir dəfə görmüşəm. Təxminən altı-yeddi il sonra fərqli 
bir xərçəng növündən öldü. Amma bu dəfə heç vaxt məndən 
onun üçün dua etməyi xahiş etmədi.

İmanla hərəkət etdiyiniz məqamı saxlayın
İnsanlara xatırlatdığım bir 

şey odur ki, “Amin” və “Budur 
var” sözləri arasında həmişə 
vaxt mövcuddur. Buna görə 
də imanla hərəkət etdiyiniz 
məqamda davam etməyiniz çox 
vacibdir. Təklif edirəm ki, özü-
nüzə xatırlatmaq üçün bunu 

“AMİN” VƏ “BUDUR VAR” 
SÖZLƏRİ ARASINDA HƏMİŞƏ 
VAXT MÖVCUDDUR. BUNA 
GÖRƏ DƏ İMANLA HƏRƏKƏT 
ETDİYİNİZ MƏQAMDA DAVAM 
ETMƏYİNİZ ÇOX VACİBDİR.
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qeyd kitabçanıza qeyd edəsiniz. Bunu əvvəldə qeyd etmişdim, 
amma bunun çox vacib olduğuna inanıram. Aşağıda sizə bunun 
bir nümunəsini verəcəyəm. “12 noyabr saat 13:30-da Mark 11:24 
ayəsinə uyğun olaraq (xüsusi tələbi daxil edin) qəbul etdiyimə 
inanıram və dua edərkən onu artıq qəbul etdiyimə inanıram”. 
Sizinlə kimin razılaşdığını, əkdiyiniz məbləği və onu Allahın 
hansı tapşırığına əkdiyiniz kimi digər qeydləri də əlavə edə bilər-
siniz. Bu, sadəcə, bir nümunədir, amma bunu yazmaq vacibdir.

Vəziyyətlər sizi qorxu içində geri çəkilməyə məcbur etdikdə, 
cavab aldığınız tarixi və vaxtı özünüzə xatırlada bilərsiniz. Qorxu 
üstün gəlmək istəyəndə mən o qeydi çıxarıb ucadan bəyan 
edirəm: “Xeyr, qorxu, sən yalan danışırsan. Mən bunu artıq bu 
tarix və saata uyğun olaraq qəbul etmişəm (sonra ona əsaslanan 
bəndi sitat gətirin)”. Ürəyimi sakitlikdə və sülhdə saxlamaq üçün 
bəzən o qeydi bir neçə dəfə oxumalı olurdum. Uğursuzluq kimi 
görünən şeylərin sizi imandan salmağına icazə verməyin. Əslində, 
uşaqlarım böyüyərkən bu prinsip bizim üçün o qədər vacib idi ki, 
həftəlik ailə dua yığıncağımızda dua edib aldığımıza inandığımız 
şeyləri qeyd etdiyimiz bir ailə jurnalımız var idi. Biz bunu Yaqub 
4 gündəliyi adlandırmışdıq. Əslində, almaq arzusunda olsanız, 
bunu xidmətimiz vasitəsilə əldə edə bilərsiniz.

Bəzən Ruhda sizin başa düşmədiyiniz şeylər baş verir. Allah 
hər şeyi nizamlamağa çalışır, lakin bu, vaxt apara bilər. Pazlın 
yerinə qoyulmalı hələ çox hissələri ola bilər. Məsələn, əgər Allah 
bir maliyyə ehtiyacını ödəmək niyyətindədirsə, O bunun qayğı-
sına qalmaq üçün kiminləsə razılığa gəlməli və ya sizə lazım olan 
pulu əldə etmək üçün hansısa fürsəti verə bilər. Yenə deyirəm, 
bütün bunlar vaxt tələb edir.

“O mənə dedi: «Qorxma, Daniel! Dərrakə qazanmağa 
meyil edib, Allahın önündə özünü aşağı tutmağı qərara aldı-



142

Maddİ vəzİyyətİnİzdə İnqİlab: Təminatın gücü

ğın üçün ilk gündən sözlərin eşidildi və mən sənin sözlərinə 
görə gəldim. Lakin Fars ölkəsinin hamisi olan mələk iyirmi 
bir gün mənə qarşı dayandı. O zaman baş mələklərdən biri 
olan Mikael köməyimə gəldi, çünki mən orada Fars ölkəsinin 
hamisi olan mələklə birgə qalmışdım. İndi gəldim ki, gələ-
cəkdə xalqının başına nə gələcəyini sənə başa salım, çünki bu 
görüntü gələcək dövrə aiddir»” 

—Daniel 10:12-14.

Gəlin daha əvvəl sizə danışdığım universitet hekayəsinə bir 
daha nəzər salaq. Biz müxtəlif binaları nəzərdən keçirdik və onlar-
dan bəzilərini icarəyə götürməyi düşünürdük, lakin heç biri baş 
tutmadı. Universitet axtarışına başlayanda Allahın bizə mükəm-
məl bir yer göstərməsi üçün toxum səpdik. Hər dəfə yeni bir yer 
tapıb onu nəzərdən keçirəndə özümüzdə bir ruh düşkünlüyü hiss 
edirdik. İstədiyimiz ərazidəki bir neçə binaya nəzər saldıq, lakin 
bizi qane edən bir seçim yox idi.

Bir cəmiyyət kimi əsas dəyərlərimizdən biri uşaqlara təlim 
vermək və ailələrə qayğı göstərmək idi. Dəfələrlə düşünmüşdük 
ki, cəmiyyətimizə xidmət etmək üçün məktəbimiz, uşaq bağça-
mız və bir çox başqa proqramlarımız olsun. Hazırkı bizim üçün 
əlverişsiz idi, bu da bizim planlarımızı həyata keçirməyə mane 
olurdu.

Elə görünür ki, Padşahlıq işləmir, amma yadda saxlamalısı-
nız ki, biz mükəmməl universitet üçün artıq toxum səpmişdik. 
Əslində, Allah bizim satın aldığımız məktəbin girov alınmaya-
cağını bilirdi. O, mənzərəni daha aydın görürdü. Biz ilk axtarışa 
başlayanda həmin əmlak satışda deyildi.

Allah mükəmməl universitetimizin olacağını bilməklə yanaşı, 
bunun pulunu hansı yolla ödəyəcəyimizi də bilirdi. Universiteti 
bizim üçün alan cütlüklə nahar etməyimiz ən azı dörd dəfə təxirə 
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salınmışdı. Müxtəlif vəziyyətlərə görə ikimiz də o nahar vaxtını 
görüşdüyümüz gecəyə təyin etməli olduq. Mülkü onlarla nahar 
etdiyimiz gün səhər çağı görmüşdük.

Məktəbi almaq istəyənlər çox idi, amma ilk addımı biz atdıq. 
Hər şey kamil vaxtda baş verirdi. Biz o nahardan iki gün əvvəl 
100 000 dolları Müqəddəs Ruhun göstərişi ilə toxum olaraq səp-
diyimiz zaman bilirdim ki, şeytan o məktəbi bizdən gizlətməyə 
çalışacaq və bunun üçün başqa bir taktika tətbiq edəcək. Allah 
mənə o pulu toxum olaraq səpməyi deyəndə və universitetimizi 
tapmaqda şeytanın müdaxilə etməsini qadağan edəndə, inanıram 
ki, onun planları dayandırılmışdı.

Əmlakı almaq üçün nağd pul verən cütlük eyni zamanda 
başqa bir dostuna əmlakın alınmasında kömək edib-etməmək 
barədə qərar qəbul etmək ərəfəsində idi və bununla, bizə ver-
dikləri mövcud nağd puldan istifadə edəcəkdilər. Həmin gecə 
hekayəmizi eşitdikdən sonra dostuna maliyyə cəhətdən kömək 
etməyinə görə niyə rahatlıq tapmadıqlarını başa düşdülər. Buna 
görə də imanla dua etdiyiniz zaman qəbul etdiyinizi bilərək, 
“Amin” və “Budur var” arasında hələ vaxtın olduğunu yadda sax-
layın. Ona görə də möhkəm və səbirli olun.

İmanınızın üzərində möhkəm dayanın
“Dözüm də öz əməlini kamil etsin ki, siz yetkin və kamil 

adamlar olasınız, heç bir çatışmazlığınız olmasın” 
—Yaqub 1:4.

Buna görə də insanlara imanla hərəkət etdikləri tarixi və vaxtı 
qeyd etməyi təklif edirəm.

Qızım böyrəklərdə daimi infeksiyalara, bel ağrılarına və həzm 
problemlərinə səbəb olan qarnındakı 13 kiloluq şişlə üzləşdikdə 
sağlamlıq problemləri ilə mübarizə aparmaqdan yorulmuşdu. O 

TOXUMUNUZU İMANLA 
SƏPDİKDƏN SONRA PLANI 

MÜQƏDDƏS RUHDAN 
ALMALISINIZ. 
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buna son qoymaq qərarına gəldi və Allahın Kəlamı, Allahın şəfa 
ilə bağlı vədləri üzərində düşünmək üçün 30 gün vaxt ayırmağa 
qərar verdi. Ondan sonra o, şəfa tapdığına inandığı üçün anasın-
dan və məndən onun üzərinə əl qoymağı xahiş etdi. Beləliklə, 
cəmiyyətimizin ağsaqqalları, Drenda və mən əllərimizi onun üzə-
rinə qoyduq və onun Yaqub 5:14-16 ayələrinə əsasən sağaldığını 
bəyan etdik.

“Aranızda xəstə olan varmı? Qoy imanlılar cəmiyyətinin 
ağsaqqallarını çağırtdırsın. Onlar da Rəbbin adına onu 
yağla məsh edərək dua etsinlər. İmanla edilən dua xəstəni 
sağaldacaq və Rəbb onu ayağa qaldıracaq. Əgər o adam 
günah edibsə, bağışlanacaq. Beləliklə, günahlarınızı bir-biri-
nizə etiraf edin və bir-biriniz üçün dua edin ki, sağalasınız. 
Saleh adamın duası çox güclü və təsirlidir” 

—Yaqub 5: 14-16.

O qayıdıb evə getdi; şiş hələ də orada idi. Amma o dedi: “Mən 
şəfa tapdım”. O, indiyə qədər keçirdiyi ən ağır ağrılara baxmaya-
raq, iki həftə ərzində heç bir dəyişiklik hiss etmədən şəfa aldığını 
bəyan etməkdə davam edirdi. O mənə dedi ki, o, iki həftə ərzində 
güclü ağrılar içində olarkən şeytana belə deyirdi: “Sən mənə ağrı 
verməyə çalışsan da, mən şəfa tapmışam”.

İki həftə ərzində şişlə bərabər yatmağa getdiyinə baxmayaraq, 
iki həftədən sonra yuxudan tamamilə sağalaraq oyandı. O, yat-
dığı müddət ərzində 13 kilo arıqladı və düyünlənmiş, bükülmüş 
kürəyi mükəmməl bir onurğaya çevrildi.

Vədə etibar edərək şeytana şəfanıza və ya Allahın sizə verdiyi 
hər hansı bir vədinə şübhə etməyə imkan verməyin.

Kristin yenicə iman edərək cəmiyyətimizə gəlmişdi. Onun 
üçün hər şey yeni idi. Kristin uzun illər boyunca iki eşitmə cihazı 
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taxırdı və eşitmə qabiliyyətini, demək olar ki, itirmişdi. Anası da 
eyni xəstəlikdən əziyyət çəkirdi və demək olar ki, tamamilə kar 
idi.

Kristin cəmiyyətimizə gələndə ürəyini Rəbbə verdi və Allah 
onun həyatını kəskin şəkildə dəyişdi. O, həvəsli idi və Allahın 
Padşahlığı haqqında bacardıqca daha çox öyrənmək istəyirdi. 
Cəmiyyətimizdə yeni imanlılar üçün dərslər keçirilirdi və Kristin 
iştirak etməyə can atırdı. Dərslər müxtəlif mövzuları əhatə edirdi, 
amma elə oldu ki, Kristinin iştirak etdiyi dərs şəfa haqqında oldu. 
Toplantının sonunda ağsaqqallarımız şəfaya ehtiyacı olanlar 
üçün dualar etdilər. Dua üçün irəli çıxan Kristin çox həyəcanlı idi. 
Onun üçün dua edərkən birdən onun qulaqları açıldı. İlk dəfə idi 
ki, o, mükəmməl eşidirdi.

O, həmin gün toplantını tərk edərkən mən onu şeytanın 
əks-hücumu adlandırdığım şey barədə xəbərdar etdim. Əlbəttə, 
o dedi ki, səhəri gün birdən qulaqları 
tutuldu və o, narahat olmağa başladı. 
Amma mən ona demişdim ki, bu baş 
verəcək və baş verəndə o, sağaldığını 
bəyan edib şeytana qadağan etməlidir. 
Beləliklə, o dediyim kimi də etdi. O, 
Allaha həmd etməyə başladı və düşmənə 
qadağan edib sağaldığını bəyan etdi. Bir 
neçə dəqiqədən sonra onun qulaqları yenidən açıldı və o vaxtdan 
bəri açıqdır, bu, təxminən dörd il əvvəl baş vermişdi.

Yenə deyirəm, Allahın Kəlamı üzərində möhkəm dayanmaq 
azadlığınızın açarıdır.

Yenə təkrar edirəm: sözlərinizdə konkret olun.
İmanla hərəkət etməyə gəlincə, konkret olmağınızı sizə bir 

daha xatırlatmalıyam! Bu hekayədə Allah, həqiqətən, sözlərin 

YENƏ DEYİRƏM,  
ALLAHIN KƏLAMI 

ÜZƏRİNDƏ MÖHKƏM 
DAYANMAQ  

AZADLIĞINIZIN 
AÇARIDIR.
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necə əhəmiyyət kəsb etdiyini göstərir. Bunu illərdir öyrədirəm və 
bu, yenə də qüvvədədir. 

Həmişəki kimi maral mövsümü idi və işlərimlə o qədər məş-
ğul idim ki, dərhal meşəyə çıxmağa hazır idim. Bu xüsusi ildə mən 
iki maral üçün toxum səpmişdim, biri buynuz budaqlarının sayı 
dörd və ya daha çox olan maral və ikincisi isə xırda maral üçün. 
Drenda və mən razılığa gələrək imanla toxumlarımızı səpdik. 
Səhər hava işıqlanmamışdan əvvəl ova çıxdım. Hava təzəcə açı-
landa artıq buynuz budaqlarının sayı səkkiz olan maralımı ovla-
mışdım. Ağacımdakı keçirtdiyim ümumi vaxtım cəmi 15 dəqiqə 
idi! Olduqca həyəcanlı hekayədir! Beləliklə, iki həftə sonra əmin-
liklə xırda maralımı ovlamağa çıxdım. Yenə də ova səhər erkən 
çıxdım və 20 dəqiqədən sonra, təxminən 300 metr aralıda olan və 
düz ağacıma doğru yollanan buynuz budaqlarının sayı altı olan 
bir maral gördüm. 

Ohayoda yalnız bir iri buynuzlu maral ovlaya bilərsiniz. 
İkinci ceyran və ya xırda maral olmalıdır. Buynuzlar çox kiçik 
olduğundan onları uzaqdan görmək olmur, ona görə xır-
dalar də ceyran sayılır. Odur ki, maralın tarladan keçdiyini 
görəndə mənim ağacıma çatmazdan əvvəl dönüb gedəcəyini 
düşündüm, amma elə etmədi. O, düz ağacıma tərəf gəldi və 
20 saniyəyə yaxın ağacımın altında dayandı. Onu ovlamağım 
qanuna zidd olduğuna görə mən, sadəcə, ona tamaşa edirdim. 
20 saniyə orada dayandıqdan sonra o, qəfildən gəldiyi cığırla 
geri qayıtmağa başladı və gözdən itdi. Mən şokda və çaşqın-
lıqda idim.

Heç vaxt ağacımın altına toxum səpmədiyim maral gəl-
mirdi. Mən çaşqınlıqda idim və evə qayıdan müddətə kimi 
Ruhla dua etməyə başladım. “Ya Rəbb, o maral niyə orada 
idi?” Birdən Müqəddəs Ruhun belə dediyini eşitdim: “Toxu-
munu yoxla”. “Toxumumu yoxlayım?” Bu, ağılsızlıqdır. Nə 
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üçün toxum səpdiyimi bilirəm. Bununla belə, istifadə etdiyim 
bank ləğv edilmiş çeklərin surətlərini aylıq çıxarışlarla bir-
likdə geri göndərir. Tez çekimi tapdım. Çekin altında dörd və 
ya daha çox sayda buynuz budaqları olan iki böyük maral və 
bir xırda maral yazmışdım. Neçə maral olur? Nəzərimdə cəmi 
iki maral tutmuşdum, biri dörd və ya daha çox sayda buynuz 
budaqları olan, digəri isə xırda maral. Belə yazmağım dörd 
və ya daha çox sayda buynuz budaqları olan iki maral və bir 
xırda maral olan üçün toxum əkdiyimi göstərirdi. Mən hey-
rət içində qaldım. O ikinci maral onun üçün toxum səpdiyimə 
görə gəlmişdi. Ona görə də ağacımın altında dayanmışdı. O, 
orada olmalı idi. 

Bunu görəndə ucadan qışqıraraq evin ətrafında qaçmağa 
başladım. Çox həyəcanlı idim, amma eyni zamanda bu məni 
qorxutdu. Neçə dəfə yerinə yetməsini istəmədiyim şeyləri 
demişəm, lakin sözlərimlə onları hərəkətə gətirmişəm? Bu, 
şübhəsiz ki, Yaqub 3:3-4-ü sübut edir.

“Bizə itaət etsinlər deyə atların ağzına yüyən taxırıq, beləcə 
bütün bədənlərini döndəririk. Bax gəmilər də böyük olduq-
ları və güclü küləklər tərəfindən aparıldıqları halda sükançı-
nın könlü haraya istəyirsə, kiçicik bir sükanla oraya dönür” 

—Yaqub 3:3-4.

Yaqub sözlərimizin nə qədər əhəmiyyətli olduğundan danışır. 
Aydındır ki, başqa bir şeyin baş verməsini gözləyərkən sözlərimiz 
başqa şeyləri etiraf edirsə, həyatımızın gəmi qəzasına uğradığını 
görəcəyik və oraya necə gəldiyimizi bilməyəcəyik.

Buna görə də unutmayın, Padşahlıq çox spesifikdir və sizin 
sözləriniz hara gedəcəyinizi və oraya necə çatacağınızı həyata 
keçirdir!
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Müqavilənin əhəmiyyəti
Biz hələ də imanla hərəkət etdiyimiz zaman toxumunuzu 

səpmək haqqında danışacağıq və burada bir şeyi yadda sax-
lamalısınız. Əgər evlisinizsə, həyat yoldaşınızla razılığa gəl-
məlisiniz. Əgər həyat yoldaşınız yoxdursa, gəlin fərz edək ki, 
evlisiniz. 

Evliliyimin əvvəlində mən Drendadan ovçuluğumla bağlı 
mənimlə razılığa gəlməsini xahiş etməyə nifrət edirdim. Səbəb 
onda idi ki, ov haqqında danışanda onun atılmalı zibil, dəyişdi-
rilməli lampası və ya görülməli digər işləri olacağını bilirdim. Bu 
mənim yetkin və eqoist olduğum vaxtlarda idi. Bütün gününü 
uşaqlarla keçirirdi, mən isə evə çatan kimi meşəyə qaçmaq istə-
yirdim. Düşünmürəm ki, Allah belə münasibətə xeyir-dua versin. 
Bəli, eqoist idim. İmanla ov etməyi öyrənməzdən əvvəl heç bir 
uğur əldə etmədən günlərlə ova çıxırdım. Onun ov mövsümün-
dən qorxması təəccüblü deyildi.

Amma mən onu birinci yerə qoymağı öyrəndim. Bu işdə bir 
olduğumuzu və bir-birimizə ehtiyacımız olduğunu öyrənməli 

idim. Mən onun ehtiyaclarını 
birinci yerə qoyanda o mənimlə 
maral üçün razılaşmağa hazır idi. 
Amma maral ovunda uğur qazan-
dığımı görəndə o, xüsusi sevi-
nirdi. Mən öyrənməli idim ki, ər 
və arvad olaraq biz ruhən bir idik 
və razılaşaraq bir araya gəlmək-
dən daha güclü bir şey ola bil-

məzdi. Söhbət təkcə maral ovundan getmirdi. Başa düşdüm ki, 
biz əlbir olub birlikdə hərəkət etsək, bu, həyatın hər bir sahə-
sinə təsir edəcək.

MƏN ÖYRƏNMƏLİ İDİM 
Kİ, ƏR VƏ ARVAD OLARAQ 
BİZ RUHƏN BİR İDİK VƏ 
RAZILAŞARAQ BİR ARAYA 
GƏLMƏKDƏN DAHA GÜCLÜ 
BİR ŞEY OLA BİLMƏZDİ.
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“Ey ərlər, siz də bunun kimi arvadlarınızla ədəblə, onların 
daha zərif varlıqlar olduğuna uyğun davranın. Sizinlə birlikdə 
Allahın lütf etdiyi həyatı irs olaraq aldıqlarına görə onlara hör-
mət göstərin ki, dualarınıza maneçilik törədilməsin” 

—1 Peter 3:7.

Diqqət edin, kişilər, arvadlarınıza diqqət yetirməlisiniz ki, 
dualarınıza maneçilik törədilməsin! Diqqət yetirmək o deməkdir 
ki, siz onu özünüzə tən tutursunuz, çünki hər bir qərarda onunla 
birsiniz. Bəli, ruhani cəhətdən, kişi ailənin başçısıdır, lakin dikta-
tor kimi deyil, onun üçün canını verən və ona hörmət edən bir 
qulluqçu kimi.

Bəs həyat yoldaşınız imanlı deyilsə, onda necə?
Rəbbə xidmət etmək istəməyən həyat yoldaşı ilə evli olduq-

ları halda necə rəftar etməli olduqlarını soruşan bir çox insan-
lardan məktublar alıram. Necə razılığa gələ bilərlər? Sizin razı-
laşma haqqında anlayışınız səhvdir. Deyək ki, siz Rəbbə xidmət 
etməyən bir adamla evlisiniz. Ancaq hər ikiniz yeni avtomobilə 
ehtiyacınız olduğu ilə razısınız. Təsəvvür edirsiniz? Siz razılığa 
gəlmisiniz! Əgər hər ikiniz ərzağa ehtiyacınız olduğu ilə razılaşır-
sınızsa, deməli, razılıq əldə etmisiniz. Müqəddəs Kitab çox aydın 
göstərir ki, onlardan heç olmasa biri Allahın Kəlamına inanırsa, o 
zaman Padşahlığın ailədə fəaliyyət göstərmək üçün qanuni səla-
hiyyəti var!

“Çünki iman etməmiş ər arvadı vasitəsilə təqdis olunur və 
iman etməmiş arvad imanlı əri vasitəsilə təqdis olunur. Əks 
halda uşaqlarınız natəmiz olardı, indi isə onlar müqəddəs-
dir” 

—1 Korinflilərə 7:14.



150

Maddİ vəzİyyətİnİzdə İnqİlab: Təminatın gücü

İnanmıram ki, bu bənd iman etməyən şəxsin öz həyat yol-
daşının imanı vasitəsilə xilas ola biləcəyini deyir. Mən inanıram 
ki, hər bir insan İsanın adını şəxsən çağırmalıdır. Bununla belə, 
inanıram ki, əgər həyat yoldaşlarından biri Allahın Kəlamına ina-
nırsa, onların imanı vasitəsilə bütün ailə Padşahlığın xeyir-dua-
sını alır. Əlbəttə ki, imanlı həyat yoldaşı ilə evli olmaq daha yax-
şıdır. Müqəddəs Kitab deyir ki, imanlı öz iman etməmiş həyat 
yoldaşını öz imanı vasitəsilə Allahın Padşahlığına gətirə bilər.

Əgər evli deyilsinizsə, duada sizinlə razılaşacaq başqa bir 
insan axtarmağa ehtiyac yoxdur. Siz Kəlama özünüz inanırsınız 
və Padşahlığın işini izləyirsiniz!

İman mövzusunda danışdığımız zaman, növbəti fəsildə, əkin 
haqqında mənə ən çox verilən suallardan biri və bir çox insanın 
etdiyi səhv haqqında danışmaq istərdim.
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7-Cİ FƏSİL 

XƏBƏRDARLIQ:  
İNKİŞAF ETDİYİNİZ 
İMANINIZDA QALIN!

“Mən 400 kiloluq balina tutacağam!” Bu, ofisimlə Havay ada-
sının Maui şəhərinə səfərə çıxan həmkarlarımdan birinin şərhi idi. 
Bu, satıcılarımızdan biri tərəfindən təqdim edilən istehsalımıza 
görə qazandığımız ödənişsiz bir səyahət idi. Mauiyə getməzdən 
əvvəl üçümüz balina tutmağa qərar verdik, çünki Mauinin dünyada 
mavi marlin balinasının paytaxtı kimi tanınması heç kimə sirr deyil. 
Bu hadisədən aylar əvvəl iman haqqında danışmışdıq və mən uşaq-
lara bunun necə işlədiyini öyrədirdim. Dan yeni imanlı idi və mən 
xatırlayıram ki, bu onun addım atıb Padşahlığın işini görməsi üçün 
əla fürsət idi. Ona görə də mən ona dedim: “Dan, Havaya gedəndə 
imanla balina tuta biləcəyini bilirsən?” Bu şərh onun diqqətini 
çəkdi və biz Mauiyə getməzdən əvvəl imanı barədə saatlarla söhbə-
timiz oldu. Dan ona öyrətdiyim kimi toxumunu səpdi və arzuladığı 
mavi marlin ardınca getmək onu çox həyəcanlandırırdı.
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Digər həmkarım cəmiyyətimizin üzvü idi, artıq imanın necə 
işlədiyini yaxşı bilirdi və Allahın öz həyatında heyrətamiz şey-
lər etdiyini görmüşdü. O, toxumunu, sadəcə, balina deyil, 408 
kiloluq balina tutmaq üçün səpdi. “Bu necə də böyük balıq ola-
caq!” – dediyimi xatırlayıram. Dostumun əkdiyi balığın çox spe-
sifik ölçüsü olduğu mənə bir az qəribə gəldi, lakin o vaxt ona bu 
barədə heç nə demədim.

Dan isə heç bir xüsusi ölçüdə balıq üçün toxum səpməmişdi. 
Yaxşı, uzun sözün qısası, Dan 75 kiloluq mavi marlin tutdu, 
amma digər həmkarım ümumiyyətlə balina tutmadı. Bəs niyə 
Dan balina tutdu, amma digər dostum tutmadı? Bu, yaxşı sualdır 
və insanların çoxu, hətta əksər məsihçilər belə sual verəndə şoka 
düşürlər. Onlar gülüb deyərdilər: “Balıqçılıq elə bir işdir ki, bəzən 
tuta bilirsən, bəzən də tuta bilmirsən. Amma öyrəndim ki, Pad-
şahlıq çox dəqiq və etibarlıdır.

“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 qayıqdan 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. 
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Şimon Peter bunu gördükdə İsanın ayaqlarına düşdü və 
belə dedi: «Ya Rəbb, məndən uzaqlaş, axı mən günahkar bir 
adamam». Çünki özü də, yanındakılar da tutduqları balıq-
ların çoxluğuna 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 əvəzinə adam tutacaqsan»” 

—Luka 5:1-10.

Peter mənim maral ovladığım kimi balıq tutmağın yeni üsu-
lunu kəşf etmişdi. O, balıq tutmağa çalışdı, lakin İsa ona balıq 
tutmaq üçün torları dərinliyə atın deməyincə heç bir balıq tuta 
bilmədi. Onlar o qədər balıq tutdular ki, qayıqları batmağa baş-
ladı. Mən insanlara deyirəm: “İsa harada və necə balıq tutacağı-
nızı göstərsə, hamı balıq tuta bilər”.

Deməli, böyük balinanı tuta bilməyən dostuma gəlincə, düz-
dür, Allahla hər şey mümkündür. Ancaq vannanızda balina tut-
maq üçün toxum səpsəniz, bunun alınmayacağını bilirsiniz. İndi, 
əgər toxum əkib balina tutmaq istəsəniz, Müqəddəs Ruh onu 
tuta biləcəyiniz yerə aparacaq – əlbəttə ki, okeana, amma okea-
nın harasına?

Yadda saxlayın: Hər məhsulun özünəməxsus yeri və biçmə 
vaxtı var! Dünya rekordu əldə etmək məqsədilə mavi marlin 
üçün toxum əkmək istəsəniz, sadəcə, “Okeana gedəcəyəm” 
deməzsiniz. Okeanın müəyyən yerinə getməli olacaqsınız. 
Niyə? Çünki mavi marlin hər il müəyyən yerlərə köçür. 408 
kiloluq mavi marlin tutmaq da asan deyil. Məsələn, Florida 
ştatının Miramar şəhərində 17 ildir ki, Emerald Coast Blue 
Marlin Classic balıqçılıq turniri keçirilir. O dövrdə tutulan ən 
böyük mavi marlin 407 kilo idi. Maui səfərində 408 kiloluq 
mavi marlin tutmaq mümkün idimi? Ola bilsin ki, Havayda 
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tutulan mavi marlin rekordu 624 kilo olub, amma bunu qeyd 
etməlisiniz.

İman etdiyiniz obyekt nə qədər konkret və ya nadir olsa, 
yerə, metoda və vaxta diqqət yetirmək bir o qədər vacib ola-
caq.

Həmin gün Mauidə olan gəminin kapitanı bizə mavi marli-
nin hələ burada olmadığını dedi. Onun əvvəlki dörd ay ərzində 
gündə səkkiz saat işləyən, lakin yalnız bir zolaqlı marlin tutmuş 
iki qayığı var idi. Mavi marlin ayın sonunda peyda olmalı idi. 
Təbii ki, mövsümün ilk marlinini tutduq. Amma dostum toxu-
munu daha spesifik və hətta rekord səviyyəsinə çatdırdıqca yer və 
vaxt məhsul üçün bir o qədər vacib olacaqdı. Şəxsən inanıram ki, 
o vaxtlar o ərazidə rekord ölçülü marlin yox idi. Həm də, ola bilsin 
ki, dostumun o dərəcədə böyük balığa imanı yox idi. Amma əgər 
o, həqiqətən də, 400 kiloluq marlin tutmaqda qəti idisə, bilirəm 
ki, o öz toxumunu səpsə və yerdən asılı olmayaraq, Müqəddəs 
Ruha düzgün vaxtda qulaq asarsa, 408 kiloluq balinanı tutacaqdı.

Yer və vaxt çox önəmlidir
Məhsulun yeri və vaxtına görə konkret olmaq əkdiyiniz 

xüsusi toxum qədər vacibdir. Buynuz budaqlarının sayı yeddi 
olan maralla təcrübə apardığım zaman bunun necə baş verdiyini 
gördünüz. Ova çıxmaq üçün məsh olunmuş vaxtı gözləməli idim. 
Niyə? Çox güman ki, uğuruma buynuz budaqlarının sayı yeddi 
olan maralın ərazimdə olmamağı və ya bəlkə də, hava və küləyin 
mane olmasına bənzər digər amillər var idi.

Müqəddəs Ruh həmin xüsusi məhsulun vaxtını bilirdi və o, 
maralı biçmək üçün düzgün yer, düzgün gün və düzgün vaxt seç-
mişdi.

Tez-tez belə səhv ifadələr eşidirəm. “Qari, dediyin kimi, Pad-
şahlığın maral gətirirsə, niyə çıxıb dünya rekordunu vurmursan?” 



155

XƏBƏRDARLIQ: İNKİŞAF ETDİYİNİZ İMANINIZDA QALIN! 

Yaxşı, maraqlı sualdır və bunu həll etməliyik. Bu ifadə 500 000 
dollarlıq ipotekanı ödəmək istəyən 
insanlardan aldığım məktublara bənzəyir 
və mənə bunun yeddi gün ərzində ödə-
nilməsi üçün toxum səpdiklərini deyir-
lər. Yeddi gün ərzində toxumlarını biçə 
bilməyəndə ruhdan düşürlər və pulu 
niyə almadıqlarını soruşurlar. Eşitdiyim 
başqa bir sual: “Niyə mən, sadəcə, toxum səpib lotereya qazana 
bilmirəm?”

Yaxşı, gəlin əvvəlcə rekord maral sualından danışaq. Bəli, ina-
nıram ki, bu mənim üçün güclü bir istək olsaydı, rekord maralı 
ovlaya bilərdim, amma elə deyil. Mən, adətən, ət üçün ov edirəm 
və rekord maralın dalınca getməyə həvəsim yoxdur. Dünya 
rekordu maralının ardınca getməyə həvəsli olmadığımın səbəb-
lərindən biri də indi sizə izah etdiyim kimi, hamam vannanızda 
balina tuta bilməyəcəyinizdir. Mənim ərazimdə dünya rekordu 
maralı olmur. Əgər o maralı ovlamaqda, həqiqətən, qəti olsam, 
bilirəm ki, bunun üçün başqa yerə getməliyəm. Rekord marallar, 
adətən, gecə həyatı sürdükləri və özünəməxsus vərdişləri olduğu 
üçün bəzi yeni taktikaları öyrənməli idim. Belə bir heyvanın tapı-
lacağı ərazini tapmaq üçün çoxlu araşdırmalar aparmalı və dua 
etməli idim. Amma bütün bu çətinliklərə girişmək istəmirəm. 
Öz meşəmdə ov etməyi xoşlayıram. Mən öz ərazimdə və öz rahat 
meşələrimin yaxşı yeməli marallarını ovlamağı sevirəm. Ancaq 
sualınıza cavab vermək üçün inanıram ki, insan bu maral üçün 
Allaha iman edə bilər, amma dediklərimi xatırlayın. Məhsul nə 
qədər unikal və spesifik olarsa, yer, vaxt və üsul da bir o qədər 
vacibdir.

Adətən, bəzi adamlardan məndən beş gün ərzində bir mil-
yon dolları niyə almadıqlarını soruşan məktublar alanda başa 

LET ME SAY İT 
AGAİN–İ THİNK YOU 

NEED TO HEAR İT 
AGAİN–GOD HAS 

YOUR PLAN!
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düşürəm ki, mən, iman və təkəbbür arasındakı fərqi bilməyən bir 
insanla danışıram.

Bu, bir gün aldığım məktuba bənzəyir, orada deyilirdi ki, 
onlar evlərində ərzaq olmadığı halda, üç ay ərzində kirayə pulunu 
vermədikləri və işsiz olduqları halda 30 gün ərzində on milyon 
dollarlıq toxum səpməyi planlaşdırırdılar. Onlar inkişaf etmiş 
imandan kənarda idilər.

Yəni, Qari, deyirsən ki, Allah kiməsə on milyon dollar verə bil-
məz? Əlbəttə bilər. Allah üçün hər şey mümkündür. Məsələ Onun 
bunu bacarıb-bacarmadığında deyil, ancaq buna həqiqətənmi 
iman edə biləcəyinizdədir. Əgər imanınız sizə lazım olan yeməyi 
verə bilmirsə, on milyon dollara inamınızın olduğuna şübhə 
edirəm. Ancaq buna çata bilərsiniz! Olduğunuz yerdən başlamalı 
və imanın necə işlədiyini öyrənməlisiniz və əlinizdəkini idarə 
etdiyinizdən daha çoxunu idarə etmək qabiliyyətinizi genişlən-
dirməlisiniz.

Lotereyada udacağınıza inana bilərsinizmi?
Bəs lotereya necə?
Gəlin davam edərək bu mövzuya keçək. Lotereya cek potları 

son bir neçə il ərzində, həqiqətən, böyük oldu. Keçən il o, demək 
olar ki, bir milyard dollara çatmışdı! Həyatımda heç vaxt lotereya 
bileti almamışdım, amma cek pot bir milyarda çatanda ofisdəki 
bir neçə nəfər yaxınlaşıb dedi ki, “Gəl heç olmasa bir-iki bilet 
alaq”. Bu barədə çox düşünmədim, ona görə də düşündüm ki, bir-
iki dollar buna xərcləyə bilərəm. Qalib olacağıma inanmırdım, 
amma pulumu lotereyaya sərf etməyi qərara aldım. Hamının 
dediyi kimi, “Kimsə bunu udmalıdır”. Düşünürəm ki, kimsə bu 
milyard dolları qazananda heç olmasa bir dollar da olsa qazanım. 
Əslində, bunun tələsinə düşdüyümü danışanda utanıram.
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Həmin gecə Rəbb yuxuda mənimlə bu barədə danışdı. O, 
sadəcə, dedi: “Mənim bütün vədlərim sənə aiddir!” “Bəli, cənab, 
mən Səni yaxşı və aydın eşidirəm” dedim. “Mən bunu başa 
düşürəm”. Bəli, O məni islah etdi, amma həm də ruhlandırdı. 
Mənə bildirdi ki, o lotereyaya ehtiyacım yoxdur, əgər mənə bir 
milyard dollar lazım olarsa, ehtiyacım olanda Rəbb onu mənə 
verəcək. Rəbb mənə 7000-dən çox vəd verib və onlar mənə 
kifayətdir!

İndi, lotereya və ya hər hansı bir müsabiqədə qalib gəlmək 
üçün toxum səpmək haqqında sualın cavabına qayıdaq; siz bu 
işdə səlahiyyətə malik deyilsiniz. Mən maral üçün toxum səpə 
bilərəm, çünki marallar insana tabedirlər. Onların üzərində 
qanuni səlahiyyətim var. Amma mənim lotereya üzərində səla-
hiyyətim yoxdur; bu, qumar kimi bir oyundur. 

İmanda olmadığınızı necə bilmək olar
İmanda olub-olmadığınızı müəyyən etməyi öyrənmək qərar-

lar qəbul edərkən sizə kömək edəcək və qorxu içindəsinizsə, qərar 
verməməyinizə kömək edəcək. Unutmayın ki, imanda əminlik 
var, o, ümid və sülhlə doludur. İlk iri maralımı ovlayanda əmin-
liyim yox idi, imanda deyildim. İmanda olmadığınızı ayırd edə 
bilirsinizmi? Ümid edirəm ki, hə.

Bildiyiniz kimi, bizim meşə, bataqlıq və tarlanı əhatə edən 60 
hektar ərazimiz var. Bu, maral ovlamaq üçün mükəmməl bir yer-
dir. Əmlakımızı əhatə edən ağaclar, əkinlər, meşələr və bataqlıqlar 
maralları maqnit kimi cəlb edir. 

Ofisimi qarajımızın üstündə tikmişdim, orada taxta kitab rəf-
ləri və quraşdırılmış qaz kamini var. Orada işləməyi sevirəm, ora 
sakit, rahat mağara tipli ofisdir. Çatışmayan yeganə şey masamın 
üzərində asılmış gözəl maral müqəvvası idi. Düzünü desəm, ət 
ovçusu olduğum üçün heç vaxt böyük maral ovlamağa marağım 
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olmayıb və heç vaxt müqəvvaya yararlı iri bir maral ovlamamış-
dım. Amma bu barədə daha çox fikirləşdikcə ofisim üçün iri 
maralı ovlamağımı təkid edən Drenda ilə razılaşırdım. 

Bu söhbəti aparanda beş il idi ki, mülkümüzdə yaşayırdıq və 
heç vaxt əmlakımın ətrafında iri maral görməmişdim. Hər cürə 
maral mövsümündə olmuşam və bir neçə gözəl buynuz budaq-
larının sayı səkkiz olan maral ovlamışam, amma iri müqəvvaya 
yararlı bir şey ovlamamışdım. Həmin il isə mən Drendaya dedim 
ki, divardan asmaq üçün böyük maral ovuna gedəcəyəm. Yenə 
deyirəm, heç vaxt meşədə böyük maral görməmişdim. Mətbəxi-
mizin pəncərəsi meşəyə və tarlaya baxsa da, heç vaxt beləsini gör-
məmişdim.

Drenda ilə mən iri maral üçün toxum əkdik. Toxum çekimdə 
yazdım ki, buynuz budaqlarının sayı on olan və ya daha irisi üçün 

səpin edirəm. Biz o toxum üçün 
dua etdik və onu poçtla göndər-
mək üçün masamın üstünə qoy-
duq. Bu zərf üç gün orada qaldı 
və sadəcə, onu göndərə bilmir-
dim. Həmin buynuz budaqlarının 
sayı on olan marala imanım çat-
madığını bilirdim. Gün ərzində 
buynuz budaqlarının sayı səkkiz, 
altı və ya dörd olan maral üçün 

imanım çatırdı, lakin bilirəm ki, “buynuz budaqlarının sayı on 
olan iri maralı ovlaya biləcəyimə” imanım çatmırdı. Padşahlıqla 
bağlı kifayət qədər imanım olub-olmadığına dair təcrübəm var 
idi. Beləliklə, mən bu çeki cırıb onu “dördbuynuzlu və ya bun-
dan 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”. 

IT İS ALREADY ALL YOURS, 
MY FRİEND, THE ENTİRE 
KİNGDOM. GOD CANNOT 
ADD ANTHİNG TO WHAT HE 
HAS ALREADY GİVEN TO 
YOU. YOU ALREADY HAVE 
İT ALL!
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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, birdən meşədən gələn maralın səsini eşitdim. Maral düz 
ağacımıza doğru gəlirdi və özümü atəş açmaq üçün hazırla-
dım. Maral yaxınlaşdıqca görürdüm ki, o istədiyim buynuz 
budaqlarının sayı dörd olan 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 həmsər-
həd olan qarğıdalı sahəsinə atıldı və bir göz qırpımında göz-
dən 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 
silahımı 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.

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 
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qabağıma sıçradı. Birdən maral dayanıb arxaya baxdı. Əynimdə 
kamuflyaj olduğu üçün maral məni sezə bilmirdi. Hər şey bir 
neçə saniyə ərzində baş verdi, nə qədər iri olduğunu və ya neçə 
buynuzlu olduğunu deyə bilməsəm də, buynuzlarını görə bilir-
dim. 

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: “Drendanın 
imanı!” O, çox iri idi! Mən onu buynuz budaqlarının sayı iyirmi 
altı olan kimi hesabladım. Mən heç vaxt bu qədər iri maral gör-
məmişdim! 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, buynuz budaqlarının 
sayı dörd olan maral vaxtında peyda olmuşdu. Lakin Drenda iri 
marala inandığını demişdi.

İndi onun məndən çox üstünlüyü var idi. O, maral ovu etmə-
diyinə görə onun üçün iri maral buynuz budaqlarının sayı dörd 
olan 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 
buynuz budaqlarının sayı səkkiz olan maral görməmişdim, lakin 
onun imanı buna əsaslanmırdı. O inanırdı 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.
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İmanda şəriklik
O iri maralı vuracağıma heç imanım çatmasa da, Drendanın 

imanı o maralı əldə etdi. İstəyirəm ki, bunu bir daha oxuyasınız – 
bu iri maralı vuracağıma heç imanım yox idi! Nə düşündüyünüzü 
bilirəm: Dayan, Qari. Mən çaşqınlıqdayam. Əgər o maralı ovla-
mağa imanın çatmırdısa, o zaman maral niyə peyda oldu? İcazə 
verin sizə göstərim.

“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 uzaqlaşdırma-
sını xahiş etdi. Sonra İsa oturdu və qayıqdan 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.

Bilirəm ki, artıq bu hekayəyə baxmışıq, amma burada sualı-
mıza cavab olan bir şeyi qeyd etmək istərdim.

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

Sizə bir sual vermək istəyirəm. Yaqub və Yəhya qayıqlarının 
batacaq qədər dolması üçün nə qədər iman göstərdilər? Cavab: 
Heç bir iman göstərmədilər! Yadınızdadırsa, Peterin, eləcə də 

Yaqub və Yəhyanın qayığı sahildə 
idi və İsa gələndə onlar torlarını 
yuyurdular. İsa vəz etmək üçün 
Peterin qayığını istədi və sonra 
balıq tutmaq üçün torlarını dərinə 
atmağı dedi. Nəticədə Peter o 
qədər balıq tutdu ki, onun torları 
hətta cırılmağa və qayığı batmağa 
başladı. Peter sahildə olan şəriklə-

rini çağırdı ki, gəlib balıqları çıxartmağa kömək etsinlər. Onların 
da qayığı Peterin qayığı kimi dolub-daşdı. Sizə sualım budur: 
“Yaqub və Yəhya qayıqlarını doldurmaq üçün nə qədər iman 
göstərdilər?” Cavab: Heç bir iman göstərmədilər. Bəs niyə onla-
rın qayığı Peterin qayığı qədər balıqla doldurulmuşdu? Mətn bu 
suala cavab verir; onlar şərik idilər deyilir.

Kollinsin İngilis Lüğətində şərikin tərifi belədir: “Hər hansı 
bir fəaliyyətdə başqası ilə ortaq və ya əlaqəli şəxs; adətən, öz risk-
ləri 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. Bəs o məhsul kimin imanı sayəsində 
idi? Aydındır ki, Peterin. O deyirdi ki, «Ustad, biz bütün gecə 

I ALWAYS SAY THAT GOD’S 
SECRETS ARE HİDDEN 
FOR YOU, NOT FROM 
YOU! SATAN DWELLS İN 
DARKNESS AND DOES NOT 
KNOW THE PLANS OF GOD.
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çalışdıq, lakin heç nə tuta bilmədik. Amma Sənin sözünə görə 
yenə də torları ataram».

Yaqub və Yəhya bu halda iman etməsələr də, Peterlə eyni 
məhsulu biçdilər. Drenda ilə də belə idi. Biz şərikik. Həmin gün 
bu maral onun imanı sayəsində əldə edildi. Görürsünüz ki, bu 
şəriklik konsepsiyası indicə hekayədə gördüyümüz kimi güclü 
ruhani prinsipdir. Paul Filipililərə məktubda bu şəriklik prinsipi 
haqqında danışır.

“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 oldu-
nuz. Əminəm ki, sizdə xeyirli işə başlayan Allah Məsih İsa-
nın 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.

 Lütf tapşırığı yerinə yetirmək üçün Paulun üzərində olan Alla-
hın səlahiyyəti və ya qabiliyyətidir. Filipidəki 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. 
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“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 göndərdi-
yiniz hədiyyələri alandan sonra ehtiyacım qalmadı. Bu, Alla-
hın 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.

Paulun Filipidəki cəmiyyətə dediklərinə diqqət yetirin: “Alla-
hım ehtiyacınızı ödəyəcək”. Diqqət yetirin ki, Paul belə demədi: 
“Mənə səxavət göstərdiyinizə 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 Peterin imanına görə bütün balıqları tutduqları kimi, Paul 
onların 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 min dollara rahatlıqla razılaşa bilər, çünki 
30 000 dollarlıq ehtiyaclardan çoxdan keçmişik. İndi hər il mil-
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yonlarla pul xərclədiyimiz üçün 30 000 dollara asanlıqla iman edə 
bilərik. Amma o vaxtlar 30 000 dollara inanmaq mənə nəhəng 
bir dağ kimi görünürdü.

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. Etdiklərimizə və haralardan gəldiyimizə baxsanız, 
30 000 dollara inandığımı bilin! 

İndi aydındır ki, o 30 000 dollara toxum səpərkən imanlı 
olmalısan və təkcə Allahın Kəlamına deyil, həm də mənə güvən-
məlisən. Mənə iman etməli, Allah tərəfindən məsh edildiyimə 
və çağırıldığıma, dürüstlüklə fəaliyyət göstərdiyimə əmin olma-
lısınız, həyatımda və xidmətimdə nümayiş etdirilən nəticələri 
görə bilməlisiniz. Nə etdiyimizə və haradan gəldiyimizə baxsa-
nız, 30 000 dollara inandığımı bilirsiniz! 30 000 dollara imanınız 
olmaya bilər, amma biz şərik kimi birlikdə işləyib heyrətamiz şey-
lər görə bilərik. İri maral nümunəsində də eyni şey baş vermişdi. 
Bayıra çıxmamışdan bir gün əvvəl Drenda dedi: “Sən marala 
inan, mən də iri marala inanacağam”. Şəriklik belə işləyir.

Strateji şərikin seçilməsi
Əgər bir kompüter şirkəti qurmaq niyyətində olsaydınız, pulu 

olmayan və informatika dərslərinin ilk semestrində oxuyan bir 
oğlanın şərikiniz olmasını istərdiniz, yoxsa multimilyon dollar-
lıq kompüter biznesi qurub şirkətinizə kömək edəcək maliyyəyə 
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sahib olanın? Təbii ki, mən, sadəcə, illüstrasiya gətirirəm. Ancaq 
düşünürəm ki, seçiminiz sübut edilmiş təcrübəyə malik olan və 
sınmaq istəməyən biri olacaq!

Eyni şey şərik olduğunuz bir xidmətə toxum səpmək istədiyi-
niz 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. Yoxsullara və 
ya kasıblara ianə verməyi istisna etməklə pozmadığım bir qayda 
odur ki, mən həmişə iman və razılığı anlayan bir tapşırığa toxum 
səpirəm. Təbii ki, biz kasıbların və ehtiyacda olanların güclü iman 
etmələrini tələb etmirik. Biz onlara məhəbbət toxumu səpirik və 
Allah bunun əvəzini verəcək. Yenə deyirəm, kasıblara kömək 
etmək burada bəhs etdiyimizdən fərqli səpin növüdür. Toxum 
səpdiyim zaman vacib olan başqa bir şey mənə lazım olan iman 
bəhrələri əldə etmiş bir cəmiyyəti tapmaqdır.

Məsələn, mənim şirkətimin iki təyyarəsi var. Onlardan birini 
almazdan əvvəl, keçmişdə on milyonlarla dollarlıq təyyarələr 
üçün pul ödəyən bir xidmətə toxum səpdim. Həqiqətən, mil-
yonlarla deyirəm və onların hər biri nağd pulla ödənilirdi. Təy-
yarələrə gəldikdə isə, onların göz qabağında olan nəticələri var 
idi. Bilirdim ki, təyyarə barədə mənimlə asanlıqla razılaşacaq-
lar 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 
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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 inan-
malıyam. 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 təyyarədəndir, məhz istədiyim 
təyyarə idi. Açığı, bu diqqətimi çəkdi. Gedib təyyarəyə baxdım, 
sahibi ilə əlaqə saxladım və onu sınamağa getdik. Mükəmməl bir 
təyyarə idi. Yalnız bir problem var idi – onu almaq üçün pulum 
yox idi. Ancaq Allahın bir planı var idi. 

Keçən payızda atamdan ev əldə etmişdim, ofis binası. Atam 
qış başlamazdan əvvəl suyu bağladığını demişdi, buna görə də heç 
yoxlamamışdım. Təyyarəyə baxandan bir neçə gün sonra qarda-
şım 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 çevirməkdən ötrü evin divarlarının iç 
və bayır hissəsini yeniləmək üçün müqavilə bağlamışdım. 
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Burada heyrətamiz bir şey baş verdi: Sığorta şirkəti dəymiş 
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. 

Bu, imanda olduğunuz zaman toxumunuzu səpmək haqqında 
mövzumuzu bitirir. Beləliklə, toxumunuzu səpəndən sonra nə baş 
verəcək? İnanın ki, bir çox insanlar bunu bilmir, bir çox məsih-
çilər toxum səpdikləri zaman heç bir nəticə görmürlər. Məhsulu 
əldə edənə qədər oturub limonad içməlisinizmi?

Yaxşı olardı ki, belə etməyəsiniz! Nə etməli olduğunuzu növ-
bəti fəsildə müzakirə edəcəyik.



169

8-Cİ FƏSİL

SİZ PLAN QURMALISINIZ!

Bred və Çariti ilk dəfə cəmiyyətimizə gələndə mən onları tanı-
mırdım. Onlara salam dediyimi və hərdən kiçik söhbət etdiyimi 
xatırlayıram. Onlar ruhani cəhətdən ilk dəfə diqqətimi Drenda-
nın qadın konfransında çəkdilər. Konfrans cümə axşamı başla-
yıb və şənbə günü günorta başa çatmışdı. İştirak edənlərin çoxu 
şənbə günü axşam da toplantımızda qalırdılar. Məhz bu toplantı 
vaxtı Bred və Çariti xidmətdən sonra bir xahişlə mənə yaxınlaşdı-
lar. Onlar biznes qurmağı planlaşdırırdılar və məndən cəmiyyəti-
mizə toxum səpə biləcəklərini və mənim bu iş üçün onlarla dua 
edəcəyimi soruşdular.

Sonradan eşitdim ki, Çariti qadın konfransında afroameri-
kan qıvrım saçlar üçün düzəltdiyi müalicəvi saç vasitələrini sat-
maq üçün icarəyə yer götürüb. Masaya görə 150 dollar icarə pulu 
ödəmişdi və 350 dollarlıq məhsul satmışdı və bu ona 200 dollar 
qazanc gətirmişdi.

Şənbə günü axşam toplantıdan sonra onların hər ikisi 200 
dollarla irəli çıxıb onu bizneslərinin böyüməsi üçün xidmətimizə 
toxum kimi səpmək istədilər. Mən, əlbəttə ki, razılaşdım və biz 
dua etdik. Bu haqda çox da düşünmədim, amma onların gözlə-
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rindəki o həyəcanı və toxumlarını səpdikləri zaman imanlarını 
görürdüm.

Sizə Bred və Çariti haqqında bir az məlumat verim: Bred 
bir şirkətdə İT meneceri idi və Çariti yarım günlük iş rejimində 
saatda 10 dollar pul qazanırdı. Konfransdan sonra onlar öz məh-
sullarını dostlarına satmağa və bəzi onlayn satışlar etməyə davam 
etdilər, lakin deyirdilər ki, biznesləri çox da inkişaf etmir. Lakin 
Allah onların çiçəklənməsi üçün pərdə arxasında işləyirdi.

Kaliforniyadakı şirkətlərini satmaq istəyən bir dəvəquşu 
fermerindən aldıqları dəvəquşu yağı formulanın əsas tərkib his-
səsi idi. Şirkətin qiyməti 40 000 dollar idi. Çariti bunun onların 
şirkətlərinin gələcək inkişafı üçün əla fürsət olduğunu bilirdi, 
lakin Bred və Çaritinin 40 000 dollarları yox idi. Onların yalnız 
Kaliforniyadakı şirkəti görmək üçün təyyarə bileti almağa pulları 
var idi. Kaliforniyaya yaxınlaşdıqca Bred pulu olmadığına görə 
sahibinə nə deyəcəyi barədə özünü narahat hiss etdiyini deyirdi. 
Onlar söz vermişdilər ki, biznesləri üçün borc götürməyəcək-
lər. Kaliforniyaya çatanda fermer onlara hər yeri göstərdi, lakin 
artıq şirkətləri üçün alıcı tapdığını dedi. Deyəsən, işləri alınmırdı. 
Lakin sahibi Breddən onun üçün bəzi İT işləri görməsini xahiş 
etdi, Bred də bu təklifi qəbul etdi.

Bu müddət ərzində Bred və Çariti şirkətin sahibi ilə yaxşı 
münasibətlər qurdular və bir gün o, biznesini onlara satmaq 
qərarına gəldiyini dedi. O, biznesin pulunu aldı və Bred və Çariti 
dəvəquşu yağı şirkətinə sahib oldular. Məhz bu vaxt Bred və Çariti 
“Faith Life” cəmiyyətində başladığımız tikinti layihəsi haqqında 
eşitdilər və onların daxilində həyəcan yarandı. Onlar gördülər ki, 
əvvəllər səpdikləri toxumları bizneslərini tamamilə dəyişmişdi 
və indi bilirdilər ki, əhəmiyyətli bir toxumla işi növbəti səviyyəyə 
çıxarmağın vaxtıdır. Bred və Çariti bir daha məni cəmiyyətin qar-
şısında qarşıladılar və öz biznesləri və məqsədləri üçün toxum 
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səpdilər. Onlar şəxsi pulları üçün deyil, tikinti layihəsinə vermək 
istədikləri altırəqəmli məqsəd üçün əkirdilər.

Uzun sözün qısası, məhsulda yenidən böyük bir dəyişiklik baş 
verdi və Allah məhsulu dəyişdirən yeni bir tərkib hissəsi ilə təmin 
etdi və bu, afroamerikan qıvrım saçlar üçün mükəmməl məhsula 
çevrildi. Onlar da qısa zamanda tikinti layihəsinə altırəqəmli çek 
təqdim etdilər. İndi onlar Afrika üzrə bütün layihələri dəstəklə-
yirlər və onların pul axını yeddi rəqəmdən artıqdır. Bütün bunlar 
üç il ərzində baş verdi. Üç il ərzində saatda 10 dollardan milyon-
lara çatmağın inanılmaz hekayəsi! Bu, heyrətamizdir!

Bu, Allahın sizin təminat verməyinizi və təsirinizi gücləndir-
mək üçün sizinlə necə işləməsinin heyrətamiz bir nümunəsidir. 
Diqqətmi çəkən ilk şey onların Padşahlığa can atan ürəkləri və 
şirkətlərinin Allahın Padşahlığını maddi cəhətdən dəstəkləmək 
məqsədi idi. İkincisi, şirkətin strukturunu, məhsulunu və planını 
heç nədən başlayaraq inkişaf etdirmək üçün Allahla necə işlədik-
ləri idi. Bu, pulunuzdan və biliyinizdən asılı olmayaraq əhəmiy-
yətli bir iş görmək istəyən hər kəsi ruhlandırmalıdır. Allah bütün 
yol boyu sizinlə işləyəcək.

Bu məni Allahın mənə öyrətdiyi dördüncü Padşahlıq prinsi-
pinə yönəldir və bu imanla hərəkət edib toxum səpdikdən sonra 
plana riayət etməlisiniz.

4-cü addım: İmanla hərəkət edib toxum səpdik-
dən sonra plana riayət etməlisiniz.

“Amma İsa onlara cavab verdi: «Onlara yeməyi siz verin». 
Şagirdlər İsaya dedilər: «Bəlkə, gedib iki yüz dinarlıq çörək 
alaq və onlara verək ki, yesinlər?» 

Amma İsa onlara dedi: «Gedin baxın, neçə çörəyiniz 
var?» 
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Onlar da baxıb dedilər: «Beş çörəyimiz və iki balığımız 
var». 

İsa onlara əmr etdi ki, camaatı dəstə-dəstə göy otların 
üstündə oturtsunlar. Camaat yüz-yüz, əlli-əlli dəstə şəklində 
oturdu. İsa beş çörəyi və iki balığı götürüb göyə baxaraq şükür 
duası etdi. Sonra çörəyi bölüb şagirdlərinə verdi ki, camaata 
paylasınlar. İki balığı da hamıya bölüşdürdü. Hamı yeyib-
doydu. Artıq qalan çörək və balıq hissələrini yığdılar, on iki 
zənbil doldu. Çörəkləri yeyən kişilərin sayı beş min nəfər idi” 

—Mark 6:37-44.

Balıq və çörək çoxalmazdan əvvəl İsa şagirdlərinə icra planı-
nın prinsiplərini təqdim etdi. Beləliklə, əmin olun ki, bunu başa 
düşdünüz. Toxumunuzu imanla səpdikdən sonra planı Müqəd-

dəs Ruhdan almalısınız. Bunun ən 
yaxşı yolu Ruhda dua etməklə vaxt 
keçirməkdir. Allahdan eşitmədikcə 
heç bir qərar qəbul etməyin və ya öz 
gücünüzlə hərəkət etməyin. Bunun 
bir neçə səbəbi var. Birincisi, bunu 

öz gücünüzlə etməyə çalışaraq çox kiçik düşüncəyə malik olacaq-
sınız. İkincisi, Allah sizi yeni istiqamətə yönəltmək istəyərkən siz 
artıq bildiyiniz şeylər ətrafında plan qurmağa cəhd göstərəcəksi-
niz. Siz artıq bildiyinizi sınaqdan keçirmisiniz və məhsulunuzu 
dəyişdirmək üçün təzə ideyaya və plana ehtiyacınız var. Beləliklə, 
Rəbdən təzə ideyalar və planlar gözləyin. Bu, hər yerdən peyda 
ola bilər. Siz hansısa bir reklam görə bilərsiniz, bir insanla tanış 
ola bilərsiniz və ya sadəcə mənim kimi bir yuxu görə bilərsiniz. 
Allah sizin diqqətinizi cəlb edəcək və yeni planınızı formalaş-
dırmağa kömək edəcək. İcazə verin, bunun niyə bu qədər vacib 
olduğuna dair bir misal verim.

TOXUMUNUZU İMANLA 
SƏPDİKDƏN SONRA PLANI 
MÜQƏDDƏS RUHDAN 
ALMALISINIZ.
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Plan qurmağın gücü
Mən, yəqin ki, “Maddi vəziyyətinizdə inqilab” silsiləsinə 

daxil olan kitablarımın hər birində eyni nümunəni sitat gətir-
mişəm, amma təkrar etməyə dəyər. Əgər sizə desəm ki, bütün 
maliyyə problemlərinizi növbəti bir neçə kəlmə ilə həll edə-
cəyəm, əminəm ki, təfərrüatları yazmaq üçün əlinizə qələm alıb 
hazır oturacaqsınız. Yaxşı, hazırlaşın, çünki cavabınız budur. Bu il 
10 milyon dollar gəlir əldə edin. Bəli, dedim ki, il sona çatmamış 
10 milyon dollar gəlir əldə edin. Əksər insanlar üçün bu, maliyyə 
işini yaxşı həll etmə qabiliyyətinə çevriləcək.

Tamaşaçılarıma bunu deyəndə bütün auditoriyadan gülüş 
səsləri eşidirəm. Sonra niyə güldüklərini soruşuram. Onlar gülür-
lər, çünki onlar üçün bu, zarafata, mümkünsüz bir şeyə bənzə-
yir. Sonra onlara deyirəm ki, nə vaxtsa, illik gəlir hədəfimi aşağı 
salanda, onlar artıq gülməyəcəklər və “Mən bunu edə bilərəm” 
deyəcəklər.

Beləliklə, ildə 600 000 dollar olsa, gülüşə son qoyacaqsınız? 
Özünüzü necə görürsünüz, ildə 200 000, yoxsa 100 000 dollar 
qazanc əldə edən bir nəfər kimi? Ola bilsin ki, məbləğiniz çox az 
olsun, bəlkə də, ildə 45 000 dollar qazanc əldə edirsiniz. Haradasa 
illik 10 milyon dollarla 0 dollar arasında bir rəqəm seçib deyə-
cəksiniz: “Məncə, bunu edə bilərəm”. Problem orasındadır ki, siz 
elə orada da qalacaqsınız. Başa düşün ki, heç kim qeyri-müm-
kün görünən bir işə əl qatmaz. Deməli, problem bundadır. Siz öz 
düşüncələrinizlə məhdudsunuz.

İndi icazə verin sizə planın gücü barədə danışım. Gəlin yenə 
deyək ki, bu il 10 milyon dollar qazansanız, bütün maliyyə prob-
lemləriniz həll olunacaq. Amma bu dəfə sizə pul qazanmaq üçün 
müqavilə təklif edəcəyəm. Mən bir qutu üçün sizə 500 dollar 
ödəyəcəm ki, içinə bir top qoyub onu skoçlayıb, poçtla göndər-
mək üçün kənara qoyasınız. Tutaq ki, siz saatda 100 qutu, yəni 
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saatda 50 000 dollar gəlir əldə edə bilərsiniz. Tutaq ki, siz gündə 
10 saat işləyərək gündə 500 000 dollar gəlir əldə edirsiniz. İndi 
mən deyəndə ki, il bitməmiş 10 milyon dollar qazanaq, nə deyə-
cəksiniz? “ÇOX ASAN! Buna cəmi 20 günlük iş lazım olacaq”. 
Yaxşı, icazə verin sizdən nəyin dəyişdiyini soruşum. Heç bir şey 
dəyişilməyəcək, sadəcə, plana əməl etsəniz, ildə 10 milyon dollar 
gəlir əldə edərsiniz.

Başa düşdünüz? Öz düşüncənizə qalsa, yəqin ki, heç vaxt 
hədəfinizin mümkün olduğunu düşünməzsiniz və mümkün 
görünən şeylə kifayətlənərsiniz. Amma fikirlərinizlə yaşamayın; 
onsuz da artıq çox uzun müddətdir ki, o məhdud dünyada yaşa-
yırsınız. Xeyr, xəyal etmək üçün sizə Müqəddəs Ruh lazımdır.

Allahın sizin üçün bir planı var
Kitabın əvvəlində sizə dəhşətli maliyyə vəziyyətimizdən və 

maliyyə səbəbi ilə keçirdiyim panik ataklardan və depressiyadan 
danışmışdım. Padşahlığın həyat tərzini öyrənməyə başlayanda 
Allahdan başqa müraciət edəcəyim yerim yox idi. O mənimlə 
danışdı və mənə “Forward Financial Group”u yaradıb insanlara 
borcdan qurtulmaq planını verdi. Bu, ağlasığmazdır! Yadımdadır, 
o vaxt evimdə oturub Onun mənə nə dediyi barədə düşünərkən 
öz-özümə fikirləşirdim: “Kaş ki bunu mənə əvvəldən deyəydin. 
Amma o cavab verdi ki, mən planı yerinə yetirəndən sonra borc-
dan qurtulacağam.

Drenda ilə mən Allahın bizə verdiyi planı həyata keçirdəndə 
nə avadanlığımız, nə kompüterimiz var idi, heç nəyimiz yox idi. 
Amma planı görəndə onun işləyəcəyini bilirdim; bunun müm-
kün olduğunu bilirdim. Plan dedikdə, planı yerinə yetirmək üçün 
Onun bizə göstərdiyi strategiya və detalları nəzərdə tuturam. 
Mən bunu yerinə yetirə bilərdim! Əslində, bunu etməyə hazır 
idim.
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Bred və Çaritinin vəziyyətində olduğu kimi, Allah bizi başla-
maq üçün lazım olan bütün avadanlıqlarla təmin etdi. Qəribədir 
ki, bir gün pizza mağazasına sahib olan və kompüterə ehtiyacı 
olmayan atam kompüter almaq istədiyini dedi və məni də özü 
ilə apardı. Biz gedib kompüteri və istifadə edə biləcəyim mətn 
yazan proqramı aldıq. Bilin ki, kompüterlər haqqında heç bir 
məlumatım yox idi. O məndən 1,5 km aralıda yaşayırdı və mən 
müştərilərə borclardan qurtarmalarına dair əla müştəri təqdimatı 
yazdığım müddətdə həmin kompüter və proqramla oynamağa 
başladım. Pulum olmadığı vaxtda Allah mənə yol açmışdı.

Şirkət böyüdü və mən satıcıları işə götürməyə başladım. O 
günlərdə ailə planlarının müxtəlif hesablamalarını aparmaq 
üçün əl maliyyə kalkulyatorlarından istifadə edərdik. Daha sonra 
həmin məlumatları söz yazan proqramımda yaratdığım şablona 
daxil edərdik və çap edib nümayəndələrimiz vasitəsilə onları 
müştərilərin evlərinə göndərərdik. Printerimiz bütün günü işlə-
yirdi. Az sonra katibəm bu işləri çatdıra bilmədi və mən bu hesa-
batları yazıb çap etməyə kömək etmək üçün başqa bir işçi götür-
məli oldum.

Başa düşdüm ki, mənə daha yaxşı biznes yolu lazımdır. Mənə 
hər bir müştərinin hesablama işlərini aparmaq üçün bütün 
maliyyə məsələlərini hesablaya bilən və çap edə bilən kompüter 
proqramı lazım idi. Drenda ilə mən Rəbdən kömək istədik və 
şirkətimizin bütün işlərini yazmaq üçün kompüter proqramçısını 
təmin etməyini istədik.

Bu duadan bir neçə ay sonra bir müştərini ziyarət edərkən 
müştəri onun üçün çap etdiyimi gördükdən sonra məndən 
soruşdu: “Bunu əllə edirsən?” Dedim: “Bəli, amma biz bunu 
bizim üçün edəcək bir kompüter proqramına köçürmək istəyi-
rik”. O mənə baxdı və dedi ki, kompüter proqramları yazmaqla 
məşğuldur, axşam evdə olanda bizim üçün də birini yaza bilər. O 
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mənə qiymət dedi və bunu növbəti il   ərzində bacardığım qədər 
ödəməyə icazə verdi.

Həmin proqram hər şeyi dəyişdi və mənə işə daha çox adam 
götürməyə imkan verdi. Tezliklə, ABŞ-ın şərq hissəsində artıq 
300 nümayəndəmiz çalışırdı, bu da ofis satıcılarımızın 5000 ofis 
arasında birinci yer tutmasına səbəb oldu. 

Öz şirkətimizi qurmaqla və Müqəddəs Ruha tabe olmaqla biz 
tamamilə borcdan azad olduq. Dediyim odur ki, əgər Allahdan 
istəsəniz və Ona imkan versəniz, O sizə plan verəcəkdir. O sizi 
ağlınıza gəlməyən yerlərə aparacaq.

Beləliklə, icazə verin, sizə plan lazım olduğunu vurğulayım. 
Allahın çiçəklənməyiniz üçün bir planı var. Əslində, bunun üçün 
Onun çoxlu planları var. Onun ideyaları və müdrikliyi sonsuzdur.

“Sizin barənizdə olan fikirlərimi Özüm bilirəm” Rəbb belə 
bəyan edir. “Mən sizin pisliyiniz deyil, salamatlığınız barədə 
düşünürəm ki, sizə ümidli bir gələcək verim” 

—Yeremya 29:11.

Allahın planını necə eşitmək olar?
Beləliklə, Allahın planını necə eşitmək olar? Dediyim kimi, 

Ruhda dua etmək Allahdan eşitməyin ən yaxşı yoludur. Mən 
burada Ruhda dua etmək mövzusunda çox danışmaq istəmirəm, 
çünki “Maddi vəziyyətinizdə inqilab: Strategiyanın gücü” kita-
bında Müqəddəs Ruhu eşitmək barədə ətraflı danışılır. Ancaq 
qısa bir qeyd etməliyəm.

“Yetkin insanlar arasında isə biz müdrikliyi öyrədirik. Amma 
bu müdriklik nə indiki dövrün, nə də bu dövrün fani hökm-
darlarının müdrikliyi deyil,  biz Allahdan gələn sirli müd-
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rikliyi öyrədirik. Allah bu müdrikliyi bizim izzətimiz üçün 
zaman başlamazdan əvvəl müəyyən etdi və gizli saxladı. Bu 
dövrün hökmdarlarından heç biri onu anlamadı. Çünki 
anlasaydılar, izzətli Rəbbi çarmıxa çəkməzdilər. 

Amma necə ki yazılmışdı: «Allahın Onu sevənlər üçün 
hazırladıqlarını nə göz görüb, nə qulaq eşidib, nə də insan 
ürəyi dərk edib». Bizə isə Allah bunları Öz Ruhu ilə açdı. 

Çünki Ruh hər bir şeyi, Allahın dərin düşüncələrini belə, 
araşdırır.  Axı insanın düşüncələrini insanın daxilində olan 
ruhdan savayı kim bilər? Eləcə də Allahın düşüncələrini 
Onun Ruhundan savayı heç kim bilməz. Allahın bizə verdiyi 
ənamları dərk edə bilməyimiz üçün biz bu dünyanın ruhunu 
yox, Allahdan olan Ruhu qəbul etdik” 

—1 Korinflilərə 2:6-12.

Müqəddəs Yazıda deyildiyi kimi, nə qulaq eşidib, nə göz 
görüb və ya nə də insan ürəyi dərk edib kimi şeylər bizə Müqəd-
dəs Ruh tərəfindən açıqlanır. Bu mənə böyük faydadır; bundan 
istifadə edə bilərəm. Siz imanlı olandan sonra Müqəddəs Ruh 
sizdə məskən salır və O, həyatınıza rəhbərlik etməyə başlayır.

Ancaq İsanın cəmiyyətə verdiyi Müqəddəs Ruhun başqa bir 
ölçüsü var, bu, Müqəddəs Ruhla vəftiz adlanır. Əllinci gün bayra-
mında baş verənlər zamanı Müqəddəs Ruh İordan çayında İsanın 
üzərinə gəldiyi kimi, şagirdlərin üzərinə endi. Bu, İsanın xidmətə 
başladığı vaxtdır. Bu zaman Padşahlığın şahidi olmaq üçün Alla-
hın qüdrəti Onun üzərinə gəldi. İsa uşaq ikən heç bir möcüzə 
göstərməmişdir. O, ailəsinin yeməyini çoxaltmadı, suyun üzə-
rində gəzmədi. Müqəddəs Ruhla vəftiz olunmanı başa düşmək 
üçün bilməlisiniz ki, yenidən doğulmaqla (Allahın Ruhu sizə 
daxil olanda) Müqəddəs Ruhla vəftiz (Müqəddəs Ruh sizin üzə-
rinizə gələndə) arasında fərq var.
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“O gün – həftənin ilk günü axşam çağı Yəhudi başçıların-
dan qorxduqları üçün şagirdlərin olduqları yerin qapıları 
bağlı olsa da, İsa içəri girdi. O ortada durub onlara «Sizə 
salam olsun!» dedi. Bunu söyləyib onlara əllərini və böyrünü 
göstərdi. Şagirdlər də Rəbbi görüb sevindilər. 

İsa yenə onlara dedi: «Sizə salam olsun! Ata Məni 
göndərdiyi kimi Mən də sizi göndərirəm». Bunu söylədik-
dən sonra onların üzərinə üfürərək dedi: «Müqəddəs Ruhu 
alın!»” 

—Yəhya 20:19-22.

Yəhya 20-də şagirdlər yenidən doğulmuşdular, lakin Alla-
hın Padşahlığının şahidləri olmaları üçün İsa onlara Müqəddəs 
Ruhun bu vəftizini gözləməyi tapşırır.

“Ölüm əzabını çəkəndən sonra həvarilərə çoxlu inandırıcı 
dəlillərlə Özünü diri olaraq göstərdi. O, qırx gün ərzində 
onlara görünərək Allahın Padşahlığı barədə danışırdı. İsa 
onlarla duz-çörək kəsəndə bu əmri verdi: «Yerusəlimdən 
kənara çıxmayın, Atanın verdiyi, Məndən eşitdiyiniz vədin 
həyata keçməsini gözləyin. Belə ki Yəhya su ilə vəftiz edirdi, 
amma siz bir neçə gündən sonra Müqəddəs Ruhla vəftiz ola-
caqsınız»” 

—Həvarilərin İşləri 1:3-5.

“Amma Müqəddəs Ruh üzərinizə enəndə siz qüdrət ala-
caqsınız və Yerusəlimdə, bütün Yəhudeya və Samariyada, 
həmçinin yer üzünün qurtaracağınadək hər yerdə Mənim 
şahidlərim olacaqsınız” 

—Həvarilərin İşləri 1:8.
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Allahdan gələn bu məsh Allahın qüdrətini təmin edir və 
Onun işlərini görməyə qabiliyyət verir. Diqqət yetirin ki, O, içi-
nizə deyil, sizin üzərinizə gələcəyini deyir. 
Həmçinin yadınıza salın ki, Əllinci gün 
bayramında Yerusəlimdə yuxarı otaqda 
gözləyən bütün şagirdlər Müqəddəs Ruhla 
vəftiz olundular. Bunun sübutu nə idi? 
Onlar hamısı dillərdə danışırdılar. Dil-
lərdə danışmaq 1 Korinflilərə 12-də 
cəmiyyətə verilən doqquz ruhani ənam-
dan biri kimi qeyd olunur. Deyə bilərsiniz 
ki, o ənamın vaxtı keçib gedib, amma mən bununla razı deyiləm. 
Müqəddəs Ruhla vəftiz özü ilə doqquz ruhani ənamın hamısını 
gətirir, lakin mən indi yalnız bu ənam – dillərdə danışmaq ənamı 
haqqında danışıram.

Bu, ilk baxışdan faydasız görünə bilər, çünki siz bunun yalnız 
başqa dildə danışan insanlarla danışarkən və İncili təbliğ edərkən 
lazım olduğunu düşünə bilərsiniz. Ancaq naməlum dildə insan-
larla danışmaq dillərdə danışmaq ənamını nəzərdə tutmur. İcazə 
verin, bunun nə üçün əvəzsiz bir hədiyyə olduğunu və çiçəklən-
məyiniz üçün niyə vacib olduğunu sizə göstərim.

“Çünki naməlum dildə danışan, adamlarla yox, Allahla 
danışır. Onu heç kim başa düşmür. O, Ruh vasitəsilə sirlər 
söyləyir. Peyğəmbərlik edənsə adamlarla onları ruhən inki-
şaf etdirmək, həvəsləndirmək və təsəlli vermək üçün danışar. 
Naməlum dildə danışan özünü inkişaf etdirir, peyğəmbərlik 
edənsə cəmiyyəti inkişaf etdirir. İstərdim ki, hamınız dillərdə 
danışasınız, daha yaxşı olar ki, peyğəmbərlik edəsiniz. Çünki 

ALLAHDAN GƏLƏN 
BU MƏSH ALLAHIN 
QÜDRƏTİNİ TƏMİN 

EDİR VƏ ONUN 
İŞLƏRİNİ GÖRMƏYƏ 
QABİLİYYƏT VERİR.
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cəmiyyətin inkişafı üçün peyğəmbərlik edən insan dillərdə 
danışan və izah etməyən insandan üstündür” 

—1 Korinflilərə 14:2-5.

Biz burada Paulun məktubunun mahiyyətini başa düşməli-
yik. O, cəmiyyətdəki toplantının necə keçirilməsindən danışır. 
O deyir ki, cəmiyyət toplantısında dillərdə danışmaq eşidənlərə 
heç bir fayda vermir, çünki bunu eşidənlər nə deyildiyini başa 
düşmürlər. Paul deyir ki, peyğəmbərlik etmək cəmiyyəti daha 
çox inkişaf etdirir, çünki bu, insanların ümumi dilində danışılır 
və daha faydalıdır.

Ancaq dillərdə dua edən adama gəldikdə, bu, fərqli bir hekayə-
dir. Dillərdə danışmağın danışan üçün böyük faydası var. Müqəd-
dəs Kitab deyir ki, onlar öz ruhu vasitəsilə sirlər söyləyirlər. Bu 
sirlər sizin bilmədiyiniz və bilməli olduğunuz şeylərdir. İkincisi, 
Paul deyir ki, dildə danışan adam özünü inkişaf etdirir. İnkişaf 
etdirmək sözü göstəriş vermək deməkdir. Aydındır ki, əgər nəyisə 
bilməlisinizsə, bu o an sizin üçün sirr olaraq qalır. Amma dillərdə 
danışmaq danışana göstəriş verir. Əgər biliyimizdən kənar plan-
lar qurmaq istəyiriksə, o zaman sizin və mənim buna ehtiyacımız 
var. 1 Korinflilərə 2:9-10-da deyildiyi kimi:

“Necə ki yazılmışdı: «Allahın Onu sevənlər üçün hazırladıq-
larını nə göz görüb, nə qulaq eşidib, nə də insan ürəyi dərk 
edib». Bizə isə Allah bunları Öz Ruhu ilə açdı. Çünki Ruh 
hər bir şeyi, Allahın dərin düşüncələrini belə, araşdırır”.

Mənim bu köməyə ehtiyacım var, eləcə də sizin. Növbəti sua-
lınız belədir: “Əgər siz dillərdə danışırsınızsa və dediyinizi başa 
düşmürsünüzsə, dediklərinizdən nə fayda əldə edəcəksiniz?” 
Bilirsiniz, burada sirr var. Müqəddəs Ruh sizin öz insan ruhu-
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nuz vasitəsilə danışdıqca ağlınız sizdən axan bəzi fikirləri qəbul 
etməyə başlayır. Biz bunu vəhy adlandırırıq və bu söz aşkar etmək 
kökündən əmələ gəlir. Beləliklə, Müqəddəs Kitabda dillərdə 
danışmaq adlanan, Ruhda dua edərək, siz özünüzə aid olmayan 
fikir və düşüncələri qəbul etmək qabiliyyətinə malik olursunuz.

Bilirəm ki, bu barədə çoxlu sualınız var, ona görə də sizi 
“Maddi vəziyyətinizdə inqilab: Strategiyanın gücü” adlı kitabımı 
almağa ruhlandırıram. Bütün suallara cavablarınızı orada tapa 
bilərsiniz.

Fasilə edib strategiya üçün dua edin
Hələlik, gəlin başa düşək ki, toxumunuzu imanla səpdikdən 

sonra növbəti addım bir müddət dayanıb Müqəddəs Ruhda dua 
etməkdir, çünki sizin bir plana ehtiyacınız var. Karla məhz belə 
etdi.

Karla və Tod maaşdan maaşa, normal Amerika həyat tərzini 
yaşayırdılar və getdikcə borcları daha da   artırdı. Karla bir gün 
televiziyada yayımlanan «Pul işini qaydasına salmaq» verili-
şinə baxıb başa düşmüşdü ki, onların maliyyə vəziyyəti qayda-
sına salınmalıdır. Karladan aldığım məktubu xatırlayıram. Orada 
deyirdi ki, onların heç bir maliyyə planları yoxdur. Bir-iki ay irə-
lini belə görə bilmirdilər, çox gərgin idilər. Büdcələrindəki hər 
hansı çatışmazlıq kredit kartları vasitəsilə ödənilirdi.

O bilirdi ki, onlar borcdan qurtulmalıdırlar, amma necə? O 
öz həyat yoldaşı ilə kitabımı oxuduqdan sonra biznes ideyası 
üçün və onun evdən işləyə biləcəyi bir iş üçün toxum səpdilər. 
Tod yerli məktəbdə müəllim işləyirdi, Karla da ona kömək etmək 
üçün bacardığını etmək istəyirdi. Yeni ideya üçün toxum səp-
dikdən sonra Karla hər səhər Müqəddəs Ruhdan göstəriş almaq 
üçün gözləyib, ilahi nəğmələr oxuyaraq sakit vaxt keçirərdi.
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Bir gün səhər yerindən qalxaraq öz ruhu ilə küçüklər sözünü 
eşitdi. Birincidən bir az çaş-baş qaldı. Küçüklər? Küçükləri 
böyütmək? Bir vaxtlar onların iti var idi, amma bala böyütmək 
onun heç ağlına da gəlməzdi. Həmin axşam Tod evə gələndə o, 
Allahın dediklərini ona danışmaq istədi. Gözlənildiyi kimi, Tod 
bir az plandan qorxdu, lakin Karlanı bununla maraqlanmağa 
ruhlandırdı. Tezliklə Tod və Karla iki ədəd dişi küçük aldılar və 
kiçik biznesə başladılar. Təbii ki, onlar əvvəlcə balaları böyütməli, 
sonra da artırma prosesinə başlamalı idilər.

İşin gedişatında bir neçə çətinlik oldu, lakin birinci il onların 
itlərinin 13 balası doğuldu. İtlərin hər biri təxminən 1500 dollara 
satıldı və Karla Müqəddəs Ruhdan dəqiqliklə it balaları sözünü 
eşitdiyini başa düşəndə göz yaşları ilə dolduğunu dedi. Elə həmin 
il Tod yerli məktəbdə direktor vəzifəsinə də yüksəldi.

Küçük biznesi böyüməyə davam edirdi, onların küçüklərinin 
sayı 300-dən artıq idi və hər birinin qiyməti 2500 dollara qədər 
qalxmışdı. Onların maliyyə həyatı tam dəyişilmişdi! Keçən il 
evlərinin pulunu ödəyib qurtardılar və indi tam borcdan azad-
dırlar. Onlar xarici ölkələrə heyrətamiz səyahətlər etdilər və Alla-
hın onların həyatında o qədər böyük işlərini gördülər ki, Karla 
insanlara Onun Padşahlığı haqqında danışmağı mühüm sayırdı. 
O, təzəliklə öz ilk “Çiçəklənmə planı: Allahın küçüklər vasitəsilə bizə 
verdiyi maddi qurtuluşu” adlanan kitabını dərc etdi.

Tod və Karla insanların diqqətini cəlb edən və onları dayanıb 
Allah haqqında düşünməyə vadar edən Padşahlıq həyatını yaşa-
yırlar. Yeşaya peyğəmbər öz kitabının 61-ci fəslində cəmiyyət 
dövründən danışır, burada o, yer üzündə olduğumuz müddətdə 
Allahın həyatımızda nə etmək istədiyini deyir.
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“Rəbbin şöhrətini aşkar etmək üçün onlara Rəbbin əkdiyi 
salehlik palıdları deyiləcək” 

—Yeşaya 61:3.

Palıd çox möhkəm ağacdır və adətən, böyük ölçülərdə olur. 
Müqəddəs Kitab deyir ki, həyatımız palıd ağacları kimi sabit, 
möhkəm və sarsılmaz olacaq. Bu ağacın meyvəsi salehlik olacaq, 
yəni insanlar Allahın iradəsinə uyğun həyatı görəcəklər. Biz Rəb-
bin əkinləriyik, bu o deməkdir ki, Allah Öz izzətini göstərmək 
üçün bizi uyğun gördüyü müxtəlif yerlərə, peşələrə və mədəniy-
yətlərə yönəldəcək. Allah insanların diqqətini sizin vasitənizlə 
cəlb etmək istəyir! O istəyir ki, insanlar sizin vasitənizlə Onun 
yollarının yaxşı bəhrələrini görsünlər. Meyvə ağacı ləzzətli mey-
vələri ilə sizi özünə tərəf çəkdiyi kimi, Allah da sizin həyatınızın 
yer üzündəki səmalar kimi görünməsini istəyir.

Bəs Tod və Karla bunu necə bacardılar? Təbii ki, o balaları 
böyütmək üçün çoxlu zəhmət tələb olunurdu, lakin azad olmaq 
üçün, əlbəttə ki, buna dəyərdi. Bu azadlıq planı Tanrının dediyi 
sözü eşitməklə başladı. O, sadə bir söz eşitdi: “Küçüklər!” Amma 
lazım olan tək şey bu idi. Allah sizinlə də danışacaq. O, 23-cü 
Məzmurda deyildiyi kimi, sizi yaşıl çəmənlərə və sakit sulara apa-
racaq.

Lakin, sadəcə, planı eşitmək kifayət deyil. Növbəti fəsildə 
5-ci addımı müzakirə edəcəyəm və ola bilsin ki, bu, ən vacib fəsil 
olacaq, çünki insanların çoxu 5-ci addımı uğurla keçə bilmirlər. 
Amma bu sizə aid deyil, siz bu kitabda oxuduğunuz hekayələr 
kimi, Allahın xeyirxahlığında addımlayacaqsınız! Hazırsınızmı? 
5-ci addıma keçək.
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Hər bir fermer bilir ki, hər məhsulun özünəməxsus və xüsusi 
vaxtı var. Müəyyən bir məhsulun düzgün mövsümünü bilmək 
uğur və uğursuzluq arasındakı seçimdir. Açıq danışaq:  siz  məh-
sulu əldən verə bilərsiniz. Deməli, bu, çox böyük və vacib möv-
zudur. Heç dükana gedib gözəl görünən qırmızı almanı görüb 
fikirləşmisiniz ki, bu necə gözəl almadır, amma evə gəlib onu dişlə-
dikdən sonra “Vay, bu almanın heç dadı yoxdur” demisiniz? Yaxşı, 
bu, zaman məsələsidir.

Bir ideyaya can atıb vaxtı qaçıraraq maliyyə fəlakətinə uğra-
yan insanlarla çox qarşılaşmışam. Zamanla bağlı ən çox sevdiyim 
Müqəddəs Yazı Matta 13:44-dür.

“Səmavi Padşahlıq tarlada gizlədilən bir dəfinəyə bənzəyir. 
Tapan adam onu gizlətdi, sevinclə gedib bütün varını satdı və 
o tarlanı satın aldı”.

Bu hekayədə adam çox müdrik idi və bilirdi ki, o dəqiqə 
xəzinəyə sahib ola bilməyəcək. O gedib onu almağa hazırlaşmalı 
idi.



186

Maddİ vəzİyyətİnİzdə İnqİlab: Təminatın gücü

Məsələn, Karla küçük sözünü eşidəndə bu o demək deyildi 
ki, o elə həmin an elandakı balaları satışa çıxarmalı idi. O, hələ 
balalara sahib deyildi. Çoxlu hazırlıq lazım idi. Onlar əvvəlcə iki 
dişi it almalı idilər. Onları yerləşdirmək üçün bir yer tikməli və 
doğulacaq balaları planlaşdırmalı idilər. Əgər siz onları satmaq 
fikrindəsinizsə, qanuna uyğun olaraq balalara lazım olan vaksin-
lər barədə araşdırmalar aparmalısınız.

Lisenziyalaşdırma, marketinq, bank işi, vergilər və bəzi şey-
ləri qeyd etmək lazımdır. Biznes ideyanızın məhsulunu yığma-
mışdan əvvəl bunlara diqqət yetirilməlidir.

Əgər lazım olan səyi göstərdiyinizi fərz etsək, çətin hissə hələ 
qabaqdadır. Allahın sizinlə danışdığı açıqlamaya doğru addım 
atmalısınız. Bəli, ideya sizdən daha böyük görünür və addım 
atmaqla bağlı bəzi qorxular yarana bilər. Amma qorxu köhnə 
mənliyinizə aiddir. Unutmayın, siz yeni məxluqsunuz.

Allah mənim yeni biznesimi başlamaqla bağlı açıqlama 
verəndə, mən çox narahat idim. Mən tamamilə sıfırdan başlamış-
dım. Allah yuxumda mənə addım atmağı desə də və lazımi araş-
dırmalar aparmış olsam da, yenə də buna görə narahat idim. İndi 
hər şey məndən asılı idi, addım atıb bunu etməli idim. Həmişə nə 
edəcəyini danışan, lakin bunu heç vaxt etməyən bir dostunuz və 
ya tanışınız varmı? Mən belələrini tanıyıram! Unutmayın ki, mən 
30 ildən çoxdur ki, satıcılar yetişdirirəm.

Biznesimə başlayanda mənə göstəriş verən adam yox idi. Mən 
komisyon haqları ilə yaşayırdım və təkbaşına işləyirdim. Amma 
böyük həvəslə işləyirdim. Allah məni insanlara borclarından qur-
tulmağa kömək etmək üçün bir şirkət qurmağa yönəldəndə mən 
özümü tamamilə bu işə həsr etmişdim. Həyatımın çox hissəsini 
maliyyə problemləri ilə mübarizədə keçirmişəm və indi Alla-
hın Padşahlığı bütün suallarımın cavabı olduğu üçün bu barədə 
hamıya danışmaq istəyirəm. İkincisi, ev ipotekası daxil olmaqla 
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və büdcəni dəyişmədən insanların beş-yeddi il ərzində borc-
dan xilas olmaları üçün Allah mənə yazılı planlar hazırlamaqda 
kömək etdikdə mən bunu hədsiz həvəslə edirdim. Bilirdim ki, 
maliyyə bazarında yerim və deyəcəklərim var. Ancaq yenə də, 
işığı yandırmamışdan prototipi hazırlamalı idim.

Əlbəttə ki, yol boyunca həmişə öyrənəcəyiniz şeylər var, 
ancaq addım atmaq üçün əsas quruluşa sahib olmalısınız. Ancaq 
fürsətiniz, məhsulunuz və ya potensial maaşınız nə qədər böyük 
olursa olsun, bu, həmin gündür və bu gün plana doğru addım 
atmaq günüdür.

İndi bu məni əsas problemə gətirib çıxardır, məncə, bu prob-
lem bir çoxlarının maliyyə problemlərinin istiqaməti və cavabı ilə 
bağlı Allahdan eşitdikdən sonra da məqsədlərinə çatmamasının 
əsas səbəbidir.

Təxirə salınma
Təxirə salma etibarsızlıq, qorxu və ya, sadəcə, tənbəlliyə əsas-

lana bilər. Bunu etmək çox asandır! Tələbələrin təxirə salma vər-
dişləri ilə bağlı aşağıdakı araşdırmanı oxumuşam.

Cenni mənzilini təmizləyir. Keti riyazi tapmacalar edir. Met 
idmana aid nəticələri yoxlayır, Karmen isə Facebook səhifə-
sini izləyir. Onların hamısı digər işləri təxirə salan psixo-
logiya tələbələridir. Təxirə salınma fəaliyyətdədir.

Bu vərdişi atmaq çətindir. Xüsusilə də, bu günlərdə. İnter-
net tələbələrə kompüter siçanını bir dəfə klikləməklə nizamlı 
dərs vaxtından yayınmaq üçün şərait yaradır. Kalqari Uni-
versitetinin psixoloqu, fəlsəfə doktoru Piers Steel tərəfindən 
2007-ci ildə aparılan meta-analiz kollec tələbələrinin 80-95 
faizinin kurs işlərini yerinə yetirməkdə ləngitdiyini bildirir.6

6 https: //www. apa. org/gradpsych/2010/01/procrastination
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Deyərdim ki, bu təkcə məzunlara aid deyil. Diqqətin yayındı-
rılması yüksək dərəcədədir. Telefonu ələ götürmək və ya elektron 
poçtlarını yoxlamaq vaxt öldürücüləridir. Ancaq təxirə salınma-
nın daha incə, iblisanə bir tərəfi var ki, ondan xəbərdar olmalı-
sınız. Bu təhlükəli mövzunu işıqlandırmaq üçün 1 Korinflilərə 
2:6-8-i sitat gətirmək istərdim.

“Yetkin insanlar arasında isə biz müdrikliyi öyrədirik. Amma 
bu müdriklik nə indiki dövrün, nə də bu dövrün fani hökm-
darlarının müdrikliyi deyil. Biz Allahdan gələn sirli müd-
rikliyi öyrədirik. Allah bu müdrikliyi bizim izzətimiz üçün 
zaman başlamazdan əvvəl müəyyən etdi və gizli saxladı. Bu 
dövrün hökmdarlarından heç biri onu anlamadı. Çünki 
anlasaydılar, izzətli Rəbbi çarmıxa çəkməzdilər” 

—1 Korinflilərə 2:6-8.

Yaxşı olar ki, bunu harasa qeyd edəsiniz. Şeytan sizin nə 
etdiyinizi başa düşsə, taktikasını dəyişəcək! Buna görə də Allah 
məsəllərlə danışır. Buna görə də Allah bəzən cavabınızı açıqlama-
dan əvvəl gecə yarısına qədər gözləyir. Siz yadda saxlamalısınız 
ki, bizim düşmənimiz var. Düşməniniz, sadəcə, çəngəlli və qır-
mızı kostyum obrazında deyil. Müqəddəs Kitab aydın deyir:

“Ayıq durun, oyaq olun. Çünki düşməniniz olan iblis nəril-
dəyən və kimisə aşırmaq istəyən aslan kimi dolaşır” 

—1 Peter 5:8.

Əlbəttə ki, o, heç kimi aşıra bilməz, ancaq öldürmək, oğurla-
maq və məhv etmək üçün sizi səmavi Padşahlığınızdan öz qanuni 
hökmranlığına çəkmək istəyir. Müqəddəs Kitabda deyilir: Düş-
məniniz! Şeytanın taktikalarından biri sizi özünüzdən razı vəziy-
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yətə, təxirə salmaya cəlb etməkdir. Bu ona sizin və Allahın nə 
düşündüyünü başa düşmək üçün vaxt verəcək.

Bir gecə yuxu gördüm. Gördüyüm mənzərə gecə baş verirdi; 
işıq yataq otağımın pəncərəsindən çəmənliyə düşür, qaranlıqda 
qərq olurdu. İşığın söndüyü yerdə, 
kölgələrdə pəncərəmlə üzbəüz əllə-
rində qeyd kitabçası ilə dayanan iki 
şeytan gördüm. Bilirdim ki, onlar mənim evimə qanuni giriş tap-
maq üçün göndəriliblər. Onlar qeydlər aparır, Allahın işinə mane 
olmaq üçün zəif yerlər axtarırdılar.

Təxirə salma ölümcül nəticə verə bilər! Bu, təsirli səslənir, elə 
deyilmi? Təxirə salmaq bir sınaqdır və dediyim söz bu sınağa zid-
dir. Onun səsi incə və inandırıcıdır: “Bunu sonra da etsən, fərq 
etməz”. Amma bu, düzgündürmü? İcazə verin, təxirə salınmanın 
nə qədər təhlükəli olduğunu göstərən bir hekayəni paylaşım. 

“Filiştli irəliləyərək Davuda yaxınlaşırdı. Qalxan daşıyan 
nökəri isə onun qabağında idi. O nəzər salıb Davudu görəndə 
ona kinayə ilə baxdı. Çünki Davud gənc, alyanaq, üzü göy-
çək idi. Filiştli Davuda dedi: «Məgər mən itəm ki, üstümə 
dəyənəklərlə gəlirsən». Filiştli öz allahları ilə Davudu lənət-
lədi və dedi: «Yanıma gəl, sənin ətini göydəki quşlara və çöl-
dəki heyvanlara verim» 

—1 Şamuel 17: 41-44.

“Davudun qabağına çıxmaq üçün Filiştli durub yaxın-
laşanda Davud cəld onu qabaqlayıb Filişt alaylarına tərəf 
qaçdı. Davud əl atıb dağarcığından bir daş götürdü, sapandla 
fırladaraq Filiştlinin alnından vurdu. Daş onun alnına batdı 
və o, üzüstə yerə yıxıldı” 

—1 Şamuel 17:48-49.

TƏXİRƏ SALMA ÖLÜMCÜL 
NƏTİCƏ VERƏ BİLƏR!
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Davud və Qolyatın hekayəsi çox gözəl bir hekayədir. Bütün 
İsrail xalqı Qolyatın çığırtısını eşidəndə lərzə içində idi. Lakin 
Davud bir şərtlə, qoyunlarını qoruyarkən illərlə istifadə etdiyi 
sapandı ilə döyüşəcəyini deyirdi. Davud Qolyata yaxınlaşanda 
Qolyat çaşqınlıq içində bağırır. “Məgər mən itəm ki, üstümə 
dəyənəklərlə gəlirsən?” Qolyatın dəyənək hesab etdiyi şey, 
əslində, Davudun əsası idi. O, kəmərinin altına keçirilən sapandı 
görmür. Xeyr, Davud əsadan hiylə kimi istifadə edir və Qolyatın 
diqqətini sapand yerinə əsaya yönəldir. Qolyat Davuda tərəf irə-
lilədikcə Davud Qolyata tərəf qaçır. Bu, Davudun istifadə etdiyi 
başqa bir taktika idi. O bilirdi ki, birdən onun üstünə getsə, Qol-
yat sapandını görə bilməyəcək.

Bəs Davud da bir çox insanlar kimi davransaydı, necə olardı? 
Münaqişəyə girməkdən qorxaraq, onlar, sadəcə olaraq, bunu 

təxirə salırlar. Davud addım atana 
qədər Qolyatın ətrafında rəqs 
etsəydi, necə olardı? İnanıram ki, 
Qolyat sapandı görəcəkdi, Davu-
dun strategiyasını biləcəkdi və 
buna əvəzini verəcəkdi. Döyüşdə 

məğlub olacaq və bütün İsrail xalqı əsir düşəcəkdi.
Şeytan sizinlə də belə rəftar etmək istəyir. Planlarınızı ələ 

keçirmək istəyir. Əgər o özünüzü hazırlayana qədər fasilə etmə-
nizə səbəb olarsa, həyatınızdakı Allahın planına mane olmaq 
üçün taktikasını dəyişməyə onun vaxtı olacaq. Beləliklə, təxirə 
salınma təhlükəlidirmi? Sözsüz! Əminəm ki, bu, həyatınızda 
artıq minlərlə dollara başa gəlib. Davudun vəziyyətində bu, min-
lərlə insanın həyatı bahasına başa gələ bilərdi.

Buna görə də vaxtı bildiyiniz zaman və planınız olduqda, 
arxayınlıqla addım atın. İnanıram ki, Müqəddəs Ruh sizə düz-
gün vaxtda addım atmağa bir təkan verəcək. Lakin yanlış təlimə 

ŞEYTAN SİZİNLƏ DƏ BELƏ 
RƏFTAR ETMƏK İSTƏYİR. 
PLANLARINIZI ƏLƏ 
KEÇİRMƏK İSTƏYİR. 
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görə, çoxları tərəddüd edir və kənara çəkilir, sonra münaqişə ilə 
üzləşəndə   geri çəkilib fikirləşirlər ki, Allahın verdiyi imkanı əldən 
verdilər.

Münaqişədən qorxmayın
İnsanlar mənə deyirlər ki, onlar addım atarkən cəhənnəmlə 

üzləşiblər. O zaman siz cəhənnəmlə qorxusuz üzləşməyə hazır-
sınız. Düşmən indicə sizin Müqəddəs Ruh planınızı qaralayır 
və o ona mane olmaq niyyətindədir. O, indi onu dayandıra 
bilməz. Artıq gecdir. Amma səni buraya kimi gətirən Rəbbin 
sözünə şübhə etməyə vadar edə bilsə, qorxu səni geri qaytara-
caq. O, elə bir qalmaqal yaratmaq istəyir ki, sən geri çəkiləsən. 
Ancaq indi həmişəkindən daha güclü olmalı və onu nəzarətdə 
saxlamaq üçün səlahiyyətinizdən istifadə etməlisiniz. “Xeyr, 
bunu edə bilməzsən” və ya “Mənə əzab verməyə çalışan qarışıq-
lıq ruhunu bağlayıram” deməkdən qorxma. “Rəbbin mənə nə 
dediyini bilirəm və bunu İsanın adı ilə edirəm. İndi geri çəkil, 
şeytan!”

Təəssüf ki, bugünkü təlimsiz məsihçilərin əksəriyyəti şeyta-
nın əks-hücumuna təəccüblə reaksiya verirlər. Onlar inanırlar ki, 
Allah onlarla danışıb və Öz planını onlara verdiyi üçün hər şey 
asanlıqla və sürətlə baş verəcək.

İndi dediklərimi səhv başa düşməyin. Bizim pis ruhlar üzə-
rində səlahiyyətimiz var, lakin insanlar üzərində mütləq səlahiy-
yətimiz yoxdur. Qeyd etmək lazımdır ki, mən Allahın səlahiyyəti 
altında olsam da, ətrafımdakı bir çox insanlar belə deyillər, onlar 
şayiələrin və çaşqınlığın qurbanı olacaqlar. Onlar mənim motiv-
lərimi səhv qiymətləndirə və ya məni təqib edə bilərlər.

Lakin onlar sizin Müqəddəs Ruhdan aldığınız planınızı 
dayandıra bilməzlər!!! Düşmən bir günü təxirə salıb bir dolları 
oğurlamaqda davam edəcək. Əgər imanda möhkəm dayansanız 
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və güzəştə getməsəniz, Allah bundan üstündür və sizi qələbəyə 
aparacaq.

Addım atmaq mərhələsi, imanla addım atmaq daha çox 
cəsarət tələb edən bir mərhələdir. İman sizi bu yerə kimi gəti-
rir, amma indi addım atmaq cəsarət tələb edəcək. Məncə, prob-
lem insanların Qırmızı dəniz hekayəsi və İordan çayı hekayəsini 
qarışdırmalarıdır.

Qırmızı dəniz hekayəsində İsrail xalqı Misirdən çıxaraq dəniz 
və dağlarla əhatə olunan yolla Qırmızı dənizə tərəf getdi, çünki 
Firon fikrini dəyişib onların arxasınca gəlirdi. Görünür, xilas 
yolu yox idi. Lakin Musa öz əsasını (hakimiyyətini) qaldırır və 
Qırmızı dəniz aralanır. Onlar quru ilə keçirlər və fironun ordusu 
arxalarınca qaçır. Lakin fironun ordusu bunu edəndə dəniz onları 
örtür və hamısını öldürür. İsrail indi Misirdən və köləlikdən azad-
dır. Bu, qüdrətli bir qurtuluşdur və biz hamımız Allahın xilasını 
tərənnüm etməyi sevirik.

Qarşıda onları vəd olunmuş Kənan torpağı gözləyir. O, ata-
larının torpağıdır və İbrahimin nəslinə vəd edilib. Onlar səhrada 
gəzərkən Musanın sözləri qulaqlarında cingildəyirdi: ora süd və 
bal axan bir ölkə olacaq. Ömrü boyu köləlikdə olan insan üçün 
çox yaxşı səslənirdi. Amma burada bir problem var idi. Torpaq 
başqa xalqlar tərəfindən işğal olunmuşdu. Onlar İordan çayına 
yaxınlaşdıqda Musa casusları göndərir ki, onlar yeni torpağa 
keçib onların səyahət etmələri üçün asan yollar tapsınlar və bura-
nın yaxşı torpaq olduğunu insanlara sübut etmək üçün bir az ora-
nın meyvələrindən gətirsinlər.

Lakin casuslar İsrail xalqının geri qayıtmasına səbəb olan bir 
hekayə ilə qayıdırlar. Ölkə divarlı şəhərlərlə və israillilərdən daha 
hündür olan insanlarla dolu idi. İsraillilər məyus halda ağlayaraq 
və onlara yalan deyildiyini düşünərək Allaha və Musaya qarşı 
çıxırlar. İmansız olduqları üçün Allah onlara vəd olunmuş tor-
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pağa girməyə icazə vermir, çünki bilir ki, imansızlıqlarına görə 
məhv olacaqlar. O nəsil bitməyincə səhrada yaşayaraq ölür.

İndi Allah Yeşuaya onları irəli aparmağı əmr verir. Amma 
yenə də İordan çayına çatanda problem yaranır. Çay aşıb-daşmaq 
üzrə idi və insanlar güclü axan suyu keçə bilmirdilər. Lakin Allah 
bir daha suları aralayır və israillilər qurudan keçib gedirlər – bu 
dəfə Misiri tərk edərkən baş verən münaqişədən deyil, vədlərini 
həyata keçirmək üçün hazırlaşdıqları qarşıdurmaya görə.

Siz bunu bilməlisiniz. Addım atdığınız zaman problemlər 
və ya çətinliklərlə üzləşə bilərsiniz, lakin qorxmayın. Allah sizə 
kömək edəcək və sizi qoruyacaq. Unutmayın ki, bu problemin 
arxasında vəd var.

Əslində, sizi şoka sala biləcək bir şey deyəcəyəm. Problem 
düşüncəli olun. Xeyr, mən sizin şəxsi problemləriniz barədə 
qorxu ilə düşünməyinizi demirəm. Fürsət axtarmağınızdan 
danışıram. Görürsünüz, insanlar problemlərini həll etmək üçün 
çoxlu pullar xərcləyirlər. Biznes, həqiqətən, kiminsə problemi-
nin cavabıdır. Məsələn, insanların aclıq problemi var, buna görə 
kimsə yeraltı mağaza açır. Əminəm ki, siz əvvəllər yeraltı keçiddə 
sendviçlər hazırlamısınız, lakin buna biznes kimi baxmamısı-
nız. Ancaq bu gün bütün planetdə on minlərlə yeraltı dükan var, 
çünki onlar kiminsə pul problemini həll edirlər. Deyəcəksiniz 
ki, “mən də bunu edə bilərdim” və edə bilərdiniz. Ancaq fərqli 
düşünməlisiniz.

Drenda və mən bu gün milyonçuyuq, ona görə yox ki, ağıllı 
və ya yaraşıqlıyıq. Biz, sadəcə, Allahın Padşahlığının necə fəaliy-
yət göstərdiyini öyrənmişik və Allah bizə problemimizi necə həll 
edəcəyimizi göstərdi. Sonra Allah bizə başqa insanlara eyni prob-
lemi həll etməkdə necə kömək edəcəyimizi göstərdi. Bu o qədər 
də çətin deyil!
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Hazırlıq yeri
Beləliklə, imanla toxum səpdikdən və planı əldə etdikdən 

sonra düşünmədən addım atın. Matta 13-dəki Müqəddəs Yazını 
xatırlayın.

“Səmavi Padşahlıq tarlada gizlədilən bir dəfinəyə bənzəyir. 
Tapan adam onu gizlətdi, sevinclə gedib bütün varını satdı 
və o tarlanı satın aldı” 

—Matta 13:44.

Allah həmişə ilk olaraq sizi hazırlıq yerinə çağırır. Odur ki, 
siz Allahdan eşitsəniz və O sizə fantastik yeni bir biznesə başla-
maq üçün bir ideya versə də, mütləq vaxtı təyin edin. Allah hər 
zaman xəzinəni göstərir ki, sizi hazırlaşmaq üçün həvəsləndirsin. 
Demirəm ki, Allah xəzinəni verir. Deyirəm, xəzinəni göstərir. Bir 
çox insanlar xəzinəni əldə etmək vaxtını xəzinəni göstərmək vaxtı 
ilə səhv salırlar və bu, dəhşətli nəticələrə səbəb olur. Allah sizə 
xəzinəni verməzdən əvvəl həmişə sizi təlim və hazırlıq yerinə apa-
racaq.

Gənclik yaşlarımda Allah mənə görüntüdə ayaq üstündə 
dayanıb əlimdə İncil tutduğumu göstərib. Orada dayanıb təkcə 
təbliğ etdiyimi deyil, həm də təbliğ etdiyim otağı və insanları da 
görmüşdüm. O görüntünü görəndə bir səs mənə demişdi. “Mən 
səni Kəlamımı təbliğ etməyə çağırıram”. Mən bunu üç dəfə eşit-
dim, sonra görüntü yox oldu. 19 yaşım var idi. Mən o vaxt atamın 
pizza dükanını işlədirdim və həqiqətən, görüntünün nə demək 
olduğunu bilmirdim. Bilirdim ki, mən Allahın Kəlamını təbliğ 
etməyə çağırılmışam, lakin bunun necə və harada baş verəcəyini 
hələ bilmirdim.

Əslində, bu, hazırlıq çağırışı idi. Allah mənə bu vəhyi verdik-
dən sonra çox keçmədi ki, O mənə Müqəddəs Kitab məktəbinə, 
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sonra isə ORU (Oral Roberts Universiteti)-ya getməyimi dedi. 
Orada həyatımın məhəbbəti olan Drenda ilə tanış oldum. Biz 
ORU-dan anlaşılmaz bir plan olan maliyyə biznesinə keçdik. 
Bəs həyatımdakı Allahın çağırışı necə oldu? Allahın bir planı var 
idi. O bu vaxtdan mənə həyatın maliyyə sahələrini, xidmətimin 
təməl daşına çevrilmiş Padşahlığının qanunlarını və prinsiplərini 
öyrətmək üçün istifadə etdi. O həm də gəncliyimdə insanlarla 
danışmaqdan qorxduğum üçün özümə inamı artırdı.

Yalnız 1995-ci il sentyabrın 1-də Allah bizi yerli məsihçi 
radiostansiyasının zirzəmisində cəmiyyətimizi açmağa yönəltdi. 
İlk toplantımız axşam idi və mən orada dayanarkən Allahın 21 il 
əvvəl mənə verdiyi görüntünün mənzərəsini gördüm.

Ona görə də başa düşün ki, görüntü görəndə, istiqamət alanda 
və ya ideyanı əldə etdikdə bu o demək deyil ki, həmin anda addım 
atmalısınız. Allah sizə planı verdiyi kimi, nə vaxt addım atacağı-
nızı da deyəcək. O sizinlə danışacaq və siz bunu biləcəksiniz.

Mənim vəziyyətimdə biz 1995-ci ildə evimizin yaxınlığın-
dakı kiçik imanlılar cəmiyyətinə gedirdik və bazar günü axşamı 
toplantıda Allah mənimlə iş görməyə başladı. Allahın hüzuru 
üzərimdə o qədər güclü idi ki, pastorun nə dediyini belə eşidə 
bilmirdim. Addım atmaq vaxtı olduğunu bilirdim! Sizinlə də belə 
baş verəcək.

Drenda və mən Allahın etdiyi şeyləri görməyə çox sevinirdik, 
lakin O bizə böyük həvəs verirdi!!!!! Biz üzərimizə ömrümüzün 
sonuna qədər Padşahlığın bu xəbərini təbliğ etmək və öyrətmək 
öhdəliyi götürmüşük. Biz öyrətdiyimiz zaman insanların üzləri-
nin vəhylə işıqlandığını görmək qədər bizi həyəcanlandıran heç 
nə yox idi. Bunun nə demək olduğunu bilirik; onlar Tanrıdan 
cavablar alırlar.

Biz bilirik ki, Padşahlıq sizin də cavabınızdır! Bəs Allahın 
mənə öyrətdiyi beşinci prinsip nədir?



196

Maddİ vəzİyyətİnİzdə İnqİlab: Təminatın gücü

5-ci addım: Vaxtı, metodu və yeri bildiyiniz za-
man bunu təxirə salmayın! İkincisi, münaqişə ilə üz-
ləşəcəyinizə təəccüblənməyin.

Siz Tanrı ilə işi yerinə yetirə bilərsiniz, buna şübhə yoxdur! 
Sadəcə, unutmayın ki, uğur qazanmağınız Allahın iradəsidir.

“Ey sevimli, dua edirəm ki, canın uğurlu olduğu kimi özün də 
hər cəhətdən uğurlu və sağlam olasan” 

—3 Yəhya 2.

Heç kimin sizə sağlam olmağın və həyatda uğur qazanmağın 
Allahın iradəsinə uyğun olmadığını deməsinə imkan verməyin! 
Bu, şeytanın yer üzündəki padşahlıqdan oğurladığı və Allahın 
İsa Məsihdə sizə qaytardığı şeydir. Din insanlara Allah haqqında 
belə yalanlar öyrətmişdir. Bəzən insanlar həqiqəti öyrənməzdən 
əvvəl uydurma əfsanələrdən əl çəkməlidirlər. Bu günlərdə şüuru-
nuzu Allahın dedikləri ilə yeniləməyin zəruriliyini göstərən bir 
elektron məktub aldım.

Hörmətli Qari,
Mənim adım Anetdir. Mən Baptist pastorunun 
evində böyümüşəm, uşaq ikən xilas olmuşam və 
o vaxt da İsanı hədsiz dərəcədə sevirdim. Gənc 
yaşımda mən Müqəddəs Ruhla vəftiz olundum və 
həqiqi ibadət, şəfa, xilas, ruhani ənamlar və Allahın 
Padşahlığı haqqında digər həqiqətləri anlamağa baş-
ladım. Mən Məsihin bədənində müxtəlif müəllimlər 
vasitəsilə əkin və biçinin əsas prinsiplərini öyrəndim. 
Ancaq təlimləriniz həyat yoldaşım Conu cəlb etdikdə 
mən məsihçilərin, xüsusən də pastorların və ya xid-
mətçilərin əsas ehtiyaclarını ödəməkdən əlavə, çiçək-
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lənməyə can atmalı olduğuma inanmaqda problem 
yaşadığımı başa düşdüm. Biz anladıq ki, əslində, heç 
birimiz Allahın Padşahlığının necə işlədiyini başa 
düşmürük.

Biz xidmət edirdik və onda bir hissəyə sadiq idik. Biz 
həm də səxavətli idik və hətta əkin və biçin prinsipini 
öyrədirdik. Amma hiss edirdik ki, rahat həyat yaşa-
yırıq və istədiyimiz tək şey bu idi. Bu, 2003-cü ilin 
payızında biznesimizin və xidmətimizin baş qərarga-
hının yerləşdiyi yerdə güclü yanğın baş verənə qədər 
belə davam etdi. Sonra hər şeyi dəyişdirən bir neçə 
başqa hadisə baş verdi. Con daimi ürək problemləri 
ilə üzləşməyə başladı və nəticədə ona açıq ürək əməliy-
yatı lazım oldu. O vaxt bizim tibbi sığortamız yox idi 
və böyük xəstəxana xərcləri çəkməyə məcbur olduq. 
Onun işləmək qabiliyyətini itirməsi vəziyyəti daha da 
çətinləşdirirdi. Sonrakı bəzi səhv qərarlarımız isə daha 
böyük maliyyə problemlərinə səbəb oldu. 2015-ci ildə 
artıq bizim normal maddi həyat tərzimiz vəziyyəti 
yaxşı olmaqdan əks tərəfə, vergilər daxil olmaqla, ağır 
borclarla yüklənmiş həyat tərzinə çevrildi. 

Biz həmişə səxavətli olmuşuq, çünki verməyi sevirik, 
əkin və biçinə də inanırıq. Cavab almaq üçün Rəbbi 
həmişəkindən çox axtarmağa başladıq. Sonra Con 
televizorda sizin təliminizə rast gəldi. Birinci dəfə 
“Allahı belə satın ala bilməzsən” dedi və televizoru 
söndürdü. Amma bir neçə gündən sonra o, verilişi-
nizlə yenidən üzləşdi və bu dəfə dinləməkdən əl çək-
mədi. O, o vaxt əldə olan bütün təlim kitablarınızı 
sifariş etdi! Biz iki il ərzində bu materialla qidalan-
dıq, ikimiz də bolluq içində yaşamaq istəyinin yanlış 
olduğuna dair inancımızdan qurtula bildik.
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Bir gün təxminən onuncu dəfə idi ki, Matta 17-dən 
İsanın Peterə necə balıq tutmağı və vergiləri ödəmək 
üçün ağzındakı sikkədən istifadə etməyi deməsi 
haqqında öyrətdiyiniz xüsusi DVD-yə və 2 Pad-
şahlar 4-də evində olanlardan istifadə edən qadın 
haqqında hekayəyə baxdıq.

Birdən yadıma düşdü ki, bir neçə il əvvəl bir dostum 
üçün gördüyümüz bəzi işlərin müqabilində bizə qızıl 
sikkə vermişdi. Borcumuzu ödəmək üçün bu, kifayət 
deyildi, amma evimizdə toxum səpmək üçün əli-
mizdə olan “bir imkan” idi! Biz o sikkəni xidmətinizə 
toxum olaraq səpdik, sizinlə şərik olduq və Allahın 
bundan sonra nə edəcəyini izlədik. 

Növbəti bir neçə ay ərzində biz sizin təlimlərinizi 
qəbul etməkdə davam etdik və borcu ödəməklə 
yanaşı, ayaq üstə durmaq üçün mübarizə apardıq. 
Daha sonra yuxuda Allah mənə külli miqdarda 
pulun bizə tərəf gəldiyini göstərdi. Sonrakı həftələr 
ərzində biz bir neçə kiçik maliyyə xeyir-duasını gör-
dük. Biz dua etməyə və Allahın əmr etdiyi kimi daha 
çox verməyə davam etdik və Allahın həqiqətlərini 
bəyan etdik, bütün gücümüzlə Onun bizə dediyi hər 
şeyə itaət etməyə çalışdıq.

Sonra qeyri-mümkün görünən vəziyyət baş verdi. 
Qısa müddət sonra xəyalımızın reallaşdığını gördük. 
Aldığımız pulun miqdarı borcumuzu ödəmək üçün 
lazım olandan çox idi. Artıq borcumuz bitmişdi. Biz 
indi səxavətlə, hər zaman və hər fürsətdə verib müd-
rikliklə sərmayə qoymaq və ikiqat pay həyatı yaşa-
maq üçün strategiyalar axtarırıq.

—Con və Anet
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Biz həmişə Allah və Onun Padşahlığı haqqında həqiqəti 
öyrənən və din tərəfindən aldadıldıqlarını başa düşən insanlar-
dan bu cür elektron məktublar alırıq.

Mən başa düşdüm ki, düşüncələrim Allahın xeyirxahlığı 
və Kəlamı ilə təzələndikdən sonra azad olmaq üçün lazım olan 
vəhydə inkişaf edə bilərəm. Heç 
vaxt Allaha şübhə etməyin. Əgər 
həyatınızda Allahın Padşahlığı tərə-
findən uğursuzluq kimi görünən 
bir vəziyyət varsa, şagirdlərin etdik-
lərini edin. Onlar İsadan soruşma-
dılar: “İsa, o cini niyə qovmadın?” 
Xeyr, onlar soruşdular: “Niyə biz 
cini qova bilmədik?” Onlar bilir-
dilər ki, bunun səbəbi özlərində olmalıdır və İsadan bunu başa 
düşməkdə kömək istədilər. Əgər Müqəddəs Kitabın dediklərinin 
həyatınızda baş verməsini görmürsünüzsə, Allahdan xahiş edin 
ki, bunun səbəbini sizə göstərsin! O sizinlə danışacaq və Onun 
heyrətamiz Padşahlığının necə fəaliyyət göstərdiyini öyrənməyə 
kömək edəcək.

Elə dünən cəmiyyətimizdən olan bir iş adamı ona vəd edilən 
federal qrantın verilməyəcəyi barədə xəbər aldı.

O bu pulu gözləyirdi və bunun üçün planlar qurmuşdu. 
Kömək edilməsə, işçilərini işdən çıxarmalı olacaqdı. O, bank-
dan pulun niyə verilmədiyini soruşduqda cavab verməmişdilər. 
O, çoxlu pul əldə edəcəyini düşünüb əlindəki pulu lazım olan 
ləvazimatlara xərcləmişdi. Amma indi onun pulu yox idi və nə 
edəcəyini bilmirdi. Onda olan yeganə şey bir nəfərin ona ver-
diyi hədiyyə kartı idi. O, dərhal bunu götürüb cəmiyyətə getdi, 
çünki bilirdi ki, əlində olanı toxum səpməli və bu çətin vəziyyətdə 
Allahın ona kömək edəcəyinə etibar etməlidir. Hədiyyə kartını 

O SİZİNLƏ DANIŞACAQ 
VƏ ONUN HEYRƏTAMİZ 
PADŞAHLIĞININ NECƏ 

FƏALİYYƏT GÖSTƏRDİYİNİ 
ÖYRƏNMƏYƏ KÖMƏK 

EDƏCƏK.
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cəmiyyətə toxum kimi səpdikdən bir neçə saat sonra bankdan 
ona zəng edib səhv olduğuna görə üzr istədilər. Onlar pulu ona 
göndərdiklərini dedilər.

Sizin oynamalı rolunuz var
Sonda sizə lazım olan pulu əldə etməklə bağlı son sözlərimi 

demək istəyirəm. Mən başa düşdüm ki, Allahın xalqı arasında bir 
çoxlarının ürəyi verməyə hazırdır, insanlara ianə bəxş etmək üçün 
ürəkləri var, amma pulları yoxdur. İnanıram ki, insanların verdik-
lərinin qarşılığını görməmələrinin əsas səbəbi verdikdən sonra nə 
baş verəcəyi barədə yanlış anlayışlarıdır. Bir çox məsihçilər ümid 
edirlər ki, Allah onlara inandıqları pulu verəcək. Amma Allahın 
pulu olmadığı üçün bu, mümkün deyil. Bütün pullar yer üzünün 
padşahlığındadır və yalnız ticarətin məhsuludur.

Beləliklə, verdikdən sonra prosesin bu tərəfini başa düşsək, 
bazarda sərvət yarada və ya əldə edə biləcəyimiz plan, istiqamət 
və ya ideya almaq üçün Müqəddəs Ruha qulaq asmalıyıq. Bu o 
demək deyil ki, sizin öz biznesiniz olmalıdır, ancaq Müqəddəs 
Ruh şəbəkənizi qurmaq üçün sizi bazarda müəyyən yerə yönəl-
dəcək. Şəbəkə bazarda pul əldə edən və ya yarada bilən bir şey-
dir. Allah sizin addımlarınızı və izləyəcəyiniz planı istiqamət-
ləndirəcək. İnanıram ki, əksər insanlar üçün ən yaxşı, ən sürətli 
şəbəkə biznesdir. Biznes deyəndə korporasiyada işləməyi istisna 
etmirəm, ancaq şəbəkə sizə lazım olan balığı tutmaq üçün kifayət 
qədər böyük olmalıdır. Bu sizin və ya başqasının biznesi ola bilər.

Amma şəbəkələrə gəldikdə, mənim təcrübəmə görə, insanla-
rın çoxu hamam vannalarında balinalar tuturlar. İcazə verin izah 
edim. Deyək ki, kimsə yerli ərzaq mağazasında saatda 10 dollar 
pul qazanır. Amma indi onlar 150 000 dollarlıq evlərinin pulunu 
ödəməlidirlər və bunu həyata keçirmək üçün Padşahlıq qanu-
nundan istifadə etmək istəyirlər. Yaxşı, buraya qədər yaxşıdır.
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Sonra onlar Padşahlığın qanunu haqqında, əkin və biçin 
haqqında eşidirlər, toxum səpirlər və bu evin pulunu ödəyəcək-
lərinə inanırlar. Buraya qədər də yaxşıdır. Amma nədənsə düşü-
nürlər ki, pul, sadəcə, peyda olacaq. Onlar bilirlər ki, işləri evin 
pulunu ödəmək üçün kifayət deyil, ona görə də ümidlərini Rəbbə 
bağlayırlar (və bu, yaxşıdır). Amma mən “ümidimizi Rəbbə bağ-
layaq” deyəndə başa düşməlisiniz ki, biz bu pulu əldə etmək üçün 
Rəbdən müdriklik və istiqamət istəyərək ümidimizi Ona bağlayı-
rıq. Məhz bu, böyük dəyişikliklərin gələcəyini göstərir.

Görürsünüz, insanlar başa düşmürlər ki, Tanrı onları balina 
tutmaq üçün hamam vannasına deyil, yeni gölə yönəldə bilər. 
Görürsünüz, hamamınızda balinalar yoxdur! 150 000 dollarlıq 
evi bir neçə il ərzində saatda 10 dollar qazanaraq ödəmək çətin 
olacaq. Amma Allah balıqların harada olduğunu bilir və məqsə-
dinizə çatmaq, lazım olan balığı tutmaq üçün sizi düzgün yerə və 
düzgün üsula yönəldə bilər. Peterin hekayəsini və nəhəng balıq 
ovunu xatırlayırsınız? Peter bütün gecəni balıq tutmağa çalışdı və 
heç nə tuta bilmədı, lakin İsa ona harada balıq tutacağını dedi; 
sonra Peterin qayığı bütün balıqları saxlaya bilmədi. Fərq nədə-
dir? İstiqamət sözü, “Torlarınızı suyun dərinliyinə atın”. Görür-
sünüz, Peter səhv yerdə balıq tuturdu, lakin İsa ona nə edəcəyini 
dedi və bu ona uğur gətirdi.

Drenda ilə mənim çoxlu borcumuz olanda bizə lazım olan 
balığı tutmaq üçün Allahı dinləyərək və Onun ardınca gedərək 
daha böyük göllərə tərəf getməyi öyrəndik. Allahın göstərişi bizi 
daha da dərin sulara apardı. Düzünü desəm, Allah bizi o qədər 
uzaqlaşdırdı ki, biz artıq qurunu görə bilmirdik, bu, əvvəllər 
orada olmadığımız qorxulu bir yer idi və xüsusilə də fırtınalar 
görünəndə daha qorxulu idi.

İnsanların çoxu Allahdan pulun peyda olmasını gözlədiklə-
rinə görə onlara yad olan və tanımadıqları yeni və qorxulu yerlərə 
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aparan nəyisə dinləmək ağıllarına da gəlmir. İnsanların çoxu artıq 
tanıdıqlarına, bildiklərinə üz tutur. Amma balinaları vannanızda 
tuta bilməzsiniz. Dərin sulara girmək lazımdır.

Buna görə də unutmayın ki, toxum səpdikdən sonra boş otur-
mamalıyıq. Əkin edərkən Allahın Kəlamına etibar edirik və Alla-
hın bizi məhsula tərəf yönəldəcəyinə əmin ola bilərik. Amma biz 
o istiqaməti dinləməli, ona əməl etməli və sonra ora çatanda bali-
naları tutmaq üçün özümüzlə torlarımızı gəzdirməliyik.

Bir çox insanlar məhsullarını əldə etmək üsullarını dəyişmək-
dənsə gölləri dəyişməyə can atırlar. Balaca balıq üçün nəzərdə 
tutulan qarmaqla balinanı tutmaq olmaz. (Yeri gəlmişkən, mən 
demirəm ki, biz əsl balinaları tutmalıyıq. Mən bunu yalnız ölçülə-
rinə görə misal kimi gətirirəm).

Düzgün yerdə olduqdan sonra üsullarınız daha böyük məh-
sul əldə etmək üçün daha böyük çəki və təzyiqə tab gətirməlidir. 
Bütün bunları öyrənmək üçün vaxt lazımdır. Çox vaxt Allah bilir 
ki, biz ovladığımız balina ilə üzləşsək, onun öhdəsindən gələ bil-

məyəcəyik. Amma Allah bizi öyrədə-
cək və biz əmin ola bilərik ki, balığı 
görüb huşumuzu itirməsək, onu 
sahilə çıxaracağıq. Beləliklə, möcüzəvi 
pul və ya poçt qutusu düşüncəsi 
adlandırdığım şeylər haqqında 
düşünməyi dayandırmalıyıq (baxma-
yaraq ki, Allah hərdən heyrətamiz 
şeylər edir). Əksinə, biz Allahla 
işləməli, məhsul yığımına hazırlaşma-
lıyıq və Allahın qarşımıza qoyduğu 

hər fürsəti ələ keçirmək üçün əlimizdən gələni etməliyik.
Təminatın gücü sizin əlinizə verilib. Xeyr, kitabım barədə 

danışmıram. Mən Müqəddəs Ruhdan və Allahın sizi yerləşdir-

BİZ ALLAHLA İŞLƏMƏLİ, 
MƏHSUL YIĞIMINA 
HAZIRLAŞMALIYIQ VƏ 
ALLAHIN QARŞIMIZA 
QOYDUĞU HƏR FÜRSƏTİ 
ƏLƏ KEÇİRMƏK ÜÇÜN 
ƏLİMİZDƏN GƏLƏNİ 
ETMƏLİYİK.



203

ADDIM ATMAQ VAXTIDIR!

diyi Padşahlıqdan danışıram. Buna görə gedin və uğurunuz və 
nümunənizlə bir çoxlarını Məsih üçün əldə edin.

Mən indicə bu elektron məktubun daxil olduğunu gördüm 
və bitirdiyim zaman bunun yaxşı bir xatırlatma olduğunu düşün-
düm.

“Dünya iqtisadiyyatının iflasa uğradığı bir vaxtda 
biznesimizin, sadəcə, 4000 dollarlıq borcu var idi və 
8000 dollarlıq borc silinmişdi!! Bundan da əlavə!! 
Biznes maliyyəmizə nəzər yetirirdik və başa düşdük 
ki, bu günə qədər 2020-ci il üçün biznesimizin xalis 
gəliri bütün 2019-cu ilin biznes gəlirini üstələyib! Yer 
üzünün lənətlənmiş dünya iqtisadiyyatı iflasa uğra-
yarkən biz düşündüyümüzdən də çox inkişaf edirik 
(Efeslilərə 3:20). Biz Allahın etdiklərinə görə çox 
həyəcanlanırıq. O Öz Sözünə çox sadiqdir!!

Allahın Kəlamını həyatımıza gətirdikləri üçün Qari 
və Drendaya, onların ailəsinə, işçilərinə və şəriklə-
rinə çox böyük minnətdarlığımızı bildiririk! Qari və 
Drendanın 9 il yaşadıqları kimi, biz də 17 il kasıbçı-
lıq və yoxsulluq içində yaşadıq, o vaxta qədər ki, pas-
torlarımız çərşənbə axşamları cəmiyyətdə «Pul işini 
qaydasına salmaq» silsiləsini göstərməyə başladılar. 
Bu 5,5 il əvvəl baş vermişdi və biz bir daha o şeyləri 
yaşamadıq!! Bir daha təşəkkür edirəm və xeyir-dualı 
olun!”

GaryKeesee.com ünvanında mənə öz hekayələrinizi danışa 
bilərsiniz. İnsanlar Padşahlığın həyatınızda necə heyrətamiz yolla 
işlədiyini eşitməlidirlər.
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