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Gİrİş
“Maddi vəziyyətinizdə inqilab: Strategiyanın gücü”. Bu, beş cilddən 

ibarət olan “Maddi vəziyyətinizdə inqilab” silsiləsinin üçüncü kita-
bıdır. Bu kitablar 2005-ci ildə Albaniyada təşkil etdiyim bir konf-
ransın materialları əsasında yazılıb. Məhz bu konfransda həyatımın 
istiqaməti kəskin şəkildə dəyişdi. Bu hekayəni eşitmisinizsə, “Giriş” 
bölməsini oxumadan 1-ci fəslə keçə bilərsiniz. Ancaq eşitməmisi-
nizsə, mavi duman haqqında danışmaq istəyirəm. Soruşa bilərsi-
niz: “Mavi duman nədir axı?” Sualınızı başa düşürəm. Mən də onu 
görəndə nə olduğunu bilmirdim, amma Allahın qüdrəti o qədər 
güclü idi ki, bunun Rəbdən olduğunu bildim. Qoy sizə hekayəti 
danışım.

Evliliyimizə həyat yoldaşımla borcla başladıq və doqquz ili borc 
içində davam etdik. Yalnız borc içində deyildik; pul problemləri 
üzündən stres və qorxu keçirərək çox əziyyət çəkirdik. İstəməsək 
də, həyatımızı maddi cəhətdən özümüz məhv etmişdik. Bəla ben-
zin almaq üçün kredit kartından başladı. Sonra bir kredit kartı, daha 
sonra isə on ədəd kredit kartı götürdük. Kredit kartlarının borcunu 
bağlamaq üçün maliyyə şirkətlərindən 28-33%-lik kreditlər götür-
dük. Ancaq sonra kredit kartlarından yenə istifadə etdik və borc get-
dikcə artırdı. Nəhayət, limiti keçmiş on ədəd kredit kartındakı borc, 
üç maliyyə idarəsinin kreditləri, girov qoyduğumuz əşyaların faizi, 
üstəlik bir çox kiçik borclarımız gəlib on minlərlə dollara çatdı. Diş 
həkimimizə, camaşırxanaya, valideynlərimizə çoxlu borcumuz var 
idi; iki avtomobilin krediti, ev kirayəsi və s. O vaxt şirkətlər üçün 
etdiyimiz alverdən gələn faizlə yaşayırdıq və sözün əsl mənasında, 
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stres məni öldürürdü. Mənə həyəcan hücumları olurdu, qəbul etdi-
yim antidepressantların köməyi olmurdu.

Əlimizdə olan hər şey yararsız idi. Avtomobillərimizin hər biri 
350 min kilometri keçmişdi. Ayda 300 dollara kirayəyə götürdüyü-
müz 1856-cı ildən qalma kiçik, köhnə ferma daxmasında problem-
lər var idi. Pəncərələrin qırıq şüşələrini yapışqan lent ilə yamamış-
dıq. Ancaq bu, kifayət deyildi. Çöldəki meynə çərçivələrdəki çatlar 
arasından içəri keçib böyüyürdü. Həyat yoldaşım Drenda onları ev 
bitkisi kimi budayırdı. Oğlanlarımızın yataq otağındakı xalçanı yol 
kənarındakı zibillikdən tapmışdıq. Bir qocalar evinin atdığı döşəklə-
rin arasından da onlara döşək seçmişdik. Mebel hissələrinin hərəsini 
bir yerdən – işlənmiş əşyalar bazarından və ya yol kənarından tapıb 
götürmüşdük.

Hər səhər “ailəmə haradan yemək tapım?” fikri ilə oyananda 
həyat heç də xoş olmur. Qorxu canımı bürümüşdü; həyatda sağ qal-
maq vurnuxmaları sevinc və ümidi tam boğmuşdu. Drenda ilə mən 
beləcə doqquz il yaşadıq! Doqquz il az vaxt deyil! Çətinlik bir ay, 
uzağı bir il olar. Doqquz il! Doqquz illik stresdən sonra emosiyalar 
kütləşir, səbrin əsir-əlaməti qalmır.

Bu doqquz il ərzində biz imanlılar cəmiyyətinə gedirdik; burada 
yoxsulluğun Allahın iradəsi olmadığını öyrədirdilər. Biz ondabiri və 
ianələri verirdik, amma maliyyə vəziyyətimizdə Allahın sadiqliyi və 
Kəlamda yazılanlar görünmürdü. Əhdi-Ətiq kursunu bitirmişdim, 
bir ildən çox Müqəddəs Kitab məktəbində oxumuşdum. Nəyinsə 
səhv olduğunu bilirdim, amma əvvəl-axır işlərin düzələcəyinə ümid 
edirdim. Doqquz il vəziyyət dəyişmədi. Borc verənlər, demək olar ki, 
hər gün zəng edirdilər; Drenda ilə mən daha ümidimizi itirmişdik.

Bundan əlavə, səhhətim pisləşirdi və həkimlər məndə diabetin 
başlandığını demişdilər. Yemək almağa pul yox idi, çünki bütün kre-
dit kartları bağlanmışdı. Problemlər həyatımı o qədər iztiraba sal-
mışdı ki, evdən bayıra çıxmağa da qorxurdum. Həyat yoldaşım məni 
itirdiyini görüb uşaqları ilə ata evinə köçəcəyi haqda düşünürdü. 
Ancaq həyatımda dönüş nöqtəsi ən çətin anda baş verdi.
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Vəkil mənə zəng edəndə ödənişi mütləq edəcəyimə söz verir-
dim, çünki pul tapacağıma ümid edirdim. Amma pulu tapıb ödəyə 
bilmirdim. Həmin gün səhər mənə zəng edəndə onun səbri artıq 
tükəndi: “Üç gün ərzində pulu ödəməsən, səni məhkəməyə verəcə-
yik”. Onda mən boş vəd vermənin daha keçmədiyini başa düşdüm. 
Pulum yox idi, qohumlarımız da bizə daha borc vermirdilər. Çarəsiz 
vəziyyətdə balaca kənd daxmasındakı yataq otağımıza pilləkənlərlə 
qalxdım, yatağıma uzanıb Allaha fəryad etdim. Təəccüblüdür ki, 
O, dərhal cavab verdi. Əvvəlcə dəfələrlə eşitdiyim və oxuduğum bu 
ayəni mənə xatırlatdı: 

“Sizin hər ehtiyacınızı isə Allahım Məsih İsada olan Öz 
izzətli zənginliyinə görə ödəyəcək”  (Filipililərə 4:19). 

“Bu ayəni bilirəm, – deyə Rəbbə sözümü davam etdirdm, – 
amma bu, həyatımda baş vermir. Ehtiyaclarım ödənilmir”. Rəbb 
mənə cavab verdi: “Həyatındakı nizamsızlığın səbəbkarı özünsən, 
çünki Padşahlığımın qanunlarını öyrənmirsən”. Mənə başqa bir 
sözü də dedi: “Borca düşməyin Mənim iradəm deyil”. Allahın 
səsini eşitdiyim üçün sevinsəm də, Padşahlığı barədə nə demək 
istədiyini bilmədim. Müqəddəs Kitab kursunun məzunu idim və 
Müqəddəs Kitabı kifayət qədər yaxşı bildiyimi sanırdım, amma 
göründüyü kimi, yanılmışdım. Bundan dərhal sonra gedib Dren-
danı tapdım, ailədə yaratdığım nizamsızlıq üçün ondan üzr istə-
dim. Sonra hər ikimiz Allaha dua etdik və Padşahlığın qanunla-
rını bizə öyrətməsini xahiş etdik. Borca girdiyimizə görə də tövbə 
etdik və bir daha borc götürməyəcəyimizə söz verdik. Əslində, 
Müqəddəs Kitab üzrə məzun olsam da, Padşahlıq mənim üçün 
bir sirr idi. Padşahlıq sözünü yalnız Əhdi-Cədiddə Rəbbin Dua-
sından xatırlaya bilirdim. 

“Padşahlığın gəlsin, göydə olduğu kimi yerdə də Sənin iradən 
olsun”  (Matta 6:10). 
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Allahın bizə dediyini biz anlamırdıq, lakin Rəbbin Ruhuna qarşı 
daha diqqətli olduq və O bizə öyrətməyə başladı. İlk növbədə biz 
bunu anlamalı idik: Padşahlıq nədir və nə üçün Allah bu sözü bizə 
dedi? O bizə nə demək istəyirdi? Bir az araşdırdıqdan sonra Padşah-
lığın yalnız bir dəstə insan olmadığını öyrəndim. Bu, bir hökumətin 
və ya bir padşahın qanunları ilə yaşayan bir dəstə insandır. Əslində, 
padşahlıq sözü bir padşahın hökmranlığına işarə edir. Padşahın 
hökm ranlığı və ya onun səlahiyyəti və qanunları səltənətindəki hər 
bir vətəndaşa bu hökumət vasitəsilə tətbiq olunur. Beləliklə, Allahın 
Padşahlığı bir hökumətdir.

Bütün hökumətlərin öz qanunları var!
Görürsünüz, əksər məsihçilər kimi, mən də Allahın imkanlarını 

səhv başa düşmüşəm. Düşünürdüm ki, O, Allahdır; nə istəsə və nə 
vaxt istəsə, edə bilər. Bilirəm, hələ ki kitabın əvvəlindəsiniz və mənə 
səhv etdiyimi söyləmək istəyirsiniz, amma icazə verin davam edim. 
Allahın istədiyi zaman istədiyi hər şeyi edə biləcəyinə inandığım 
üçün cavabsız qalan duamı rədd etdiyini zənn edirdim. Duada qey-
ri-müəyyən olduğuma görə mənə yalnız Onun cavab verəcəyinə 
ümid etmək qalırdı. Beləliklə, duada fəryad edib yalvarırdım, Alla-
hın mənim çox ciddi olan bir məsələmə diqqət yetirəcəyinə ümid 
edirdim. Lakin Allah mənə Padşahlığının öyrənə biləcəyimiz və 
istifadə edə biləcəyimiz qanunlara malik bir hakimiyyət olduğunu 
öyrətməyə başlayanda şad oldum. Məsihi qəbul edəndə Onun 
böyük Padşahlığının varisi və vətəndaşı olduğumu bilirdim. 

“Artıq yad və qərib deyilsiniz, siz müqəddəslərlə birgə vətən-
daş və Allah ailəsinin üzvüsünüz”  (Efeslilərə 2:1).

Yadımdadır, bu ayəni oxuyanda düşünürdüm: Allahın Padşahlı-
ğında qanuni hüquqlarım var! Bu, həqiqətən, bu dərəcədə sadə ola bilərmi? 
ABŞ vətəndaşı olduğum halda vətəndaşlıq hüquqlarım üçün yalva-
rıb-yaxarmamalıyam. Vətəndaş olduğumu sübut etmək üçün dəridən-qa-
bıqdan çıxmamalıyam. Mən burada doğulmuşam. Allahın Padşahlığında 
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da doğulanda Onun Padşahlığının vətəndaşı oluram. Yəni Onun Padşah-
lığının qanunlarında qeyd olunan hər bir qanuna və faydaya hüququm 
var. Allah bunu mənə göstərməyə başlayanda həyatım tam dəyişdi. 
Görürsünüzmü, həm Drenda, həm də mən, bir çox məsihçilər kimi, 
Padşahlığı və bu Padşahlığın qanunlarını başa düşmürdük.

Əslində, məsihçilərin əksəriyyəti dara düşəndə “demək, Allahın 
izni var, ən yaxşısını Allah bilir, Allah buna nəzarət edir və ya Allah 
hökmdardır” deyirlər. Yəni Allah kömək etməyə qadirdir, lakin bunu 
etmək istəmir və ya müdaxilə etmək üçün hələ qərar verməyib. 
Belə səhv anlayışlar Allahın xarakterini və ya Allahın Padşahlığının 
qanunlarını bilməməyin nəticəsidir.

Qoy dediklərimi izah edim. Bankda bir milyard dollarınız olsa, 
“bir milyard dollarım var” deyərdiniz. Əslində isə bunu söyləyərkən 
cibinizdə bir milyard dollar yoxdur. Bir milyard dollar pulunuz 
bankdadır, bu pulu bankdan götürmək üçün qanuni prosesdən keç-
məlisiniz. Allahın Padşahlığı da belədir. Allahın Padşahlığının bir 
vətəndaşı və Allah ailəsinin bir üzvü kimi, biz, həqiqətən, Allahın 
varisləriyik. Rəsmən bizimki olan şeyləri əldə etmək üçün qanuni 
proseslərdən keçməliyik.

İnsanların çoxu Allahın Padşahlığını və Padşahlığın qanunla-
rını başa düşmədikləri üçün Allahın Kəlamında yazılanlar baş ver-
məyəndə öz təqsirlərini görməyib bunun Allahın ucbatından oldu-
ğunu düşünürlər.

Görün mən hansı nəticəyə gəlmişəm. Tutaq ki, paraşüt və sair 
olmadan 15 mərtəbəli binadan tullanmaq istəyirsiniz və əminsi-
niz ki, qollarınızı qanad kimi çoxlu çırpsanız, uçub təhlükəsiz bir 
şəkildə aşağı düşəcəksiniz. Məncə, bu axmaq fikrin nəticəsi sizə 
məlumdur, çünki cazibə qanununu bilirsiniz. Cazibə qanunu hər 
dəfə eyni şəkildə işləyir. Nə tərəfkeşlik edir, nə də sevimli kəslərə 
güzəştə gedir. Buna görə də nəticəyə əminsiniz. Eyni şəkildə, elekt-
rik açarını qoşanda işığın yanacağını gözləyirsiniz, çünki elektri-
kin qanunlarını bilirsiniz. Təyyarəyə minərkən uçmağa hazırlaşı-
ram, çünki fizikanın qanununu bilirəm. Təyyarələr və işıqlar fiziki 
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qanunlar əsasında işləyirlər. Allahın Padşahlığı da eynilə qanun-
lara uyğun işləyir.

“Bu bizi Allaha yaxınlaşdıran imanımızdır: 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 dilədiklərimizi alırıq” 

(1 Yəhya 5:14-15).

Biz buna əminik. Allahın iradəsinə uyğun nəsə dilədikdə O bizi 
eşidir, eşitdiyini bildiyimizə görə də Ondan dilədiklərimizi alırıq. 
Görürsünüz, nəticədən əmin ola bilirəm, çünki O, qanunu yaradan 
Padşahdır. O həmçinin Öz qanununu dəstəkləyir. Müqəddəs Yazı-
lar “O bizi eşidir” dedikdə sözümüzün səslənməsini nəzərdə tutmur. 
Söhbət bir hakimin ədalətli hökm çıxartmaq üçün bir məhkəmə işinə 
baxmasından gedir. Hakim öz hisslərinə əsaslanaraq hökm çıxar-
maz. Hakim vətəndaşlar üçün qanunun icrasını təmin edir. Qanunu 
bilən adam məhkəmə iclası başlamazdan əvvəl nəticəni bilir.

Drenda və mən Padşahlıq qanunlarını həyatımızda tətbiq 
etməyə başlayanda möcüzələr baş verdi. Təxminən iki il yarıma 
tamamilə borcdan qurtardıq. Bir yemək payını üç uşaq arasında 
bölən bizlər təzə maşınları nağd pul ilə almağa, 22 hektarlıq sahədə 
xəyal qurduğumuz evin tikintisinə başladıq. İldə hələ də yüz min-
lərlə dollar mənfəət gətirən şirkətlər açdıq. Daha sonra Allahın 
Padşahlığı haqqında öyrəndiklərimizi insanlarla bölüşmək üçün öz 
şəhərimizdə bir imanlılar cəmiyyətini təşkil etdik. Gördük ki, bir çox 
insan aşkar etdiyimiz həqiqətləri bilmək, Allahın Padşahlığının tək-
lif etdiyi bol həyatda yaşamaq istəyir. Padşahlığın Müjdəsinə görə 
imanlılar cəmiyyəti minqat böyüyüb güclü oldu.

Dinləmək istəyən hər kəsə, demək olar ki, hər gün Padşahlığı 
öyrətdiyimə baxmayaraq, bir növ təcrübə kimi, əvvəllər eşitməmiş 
adamlara müraciət etmək istədim. Bilirdim ki, kiminsə həyatında 
dəyişikliyi görmək üçün Padşahlıq haqqında əsas anlayışı bir neçə 
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görüş zamanı ötürməliyəm. Özüm metodist imanlılar cəmiyyətində 
böyümüşəm. Mən gənc olanda axşamlar bir həftəlik dirçəliş mövzu-
sunda toplantılarımız olurdu. Buna görə də bir həftəlik maliyyə dir-
çəlişi mövzusunda seminar keçirmək qərarına gəldim. Həftə ərzində 
beş axşam sessiyalar keçirməyi düşünürdüm. Əvvəllər heç vaxt 
Padşahlıq haqqında ardıcıl tədris etməmişdim və bunu necə edə-
cəyimi düşünürdüm. Beş sessiyanın insanlara təsirinin necə olacağı 
məni maraqlandırırdı. Belə bir toplantıların keçirilməsi barədə dua 
etməyə başladım və bunu etmək üçün Allahdan bir fürsət istədim. 
İstəyim bunu əvvəllər eşitməmiş adamlara öyrətmək idi.

Bir gün günortadan sonra Albaniyada missionerlik edən bir 
dostumla rastlaşdım. İmanlılar cəmiyyətinin və xidmətin bir çox 
cəhətləri haqda danışdıq; nəticədə söhbətimiz Allahın mənə göstər-
diklərinə doğru yönəldi. Larri hər il payızda Albaniyada xidmət 
konfransını təşkil edirdi və məni orada çıxış etməyə dəvət etdi. Ona 
beş dəfə çıxış etmək istəyim haqqında demədim, amma üç dəfə çıxış 
etmək imkanına da çox sevindim. O zaman Albaniya çox kasıb yer 
olduğu üçün gəlmək istəyən bir çox pastorun yol haqqını ödəməklə 
yanaşı, öz yol pulumu da ödəməli idim. Razılaşdım və Albaniyaya 
2005-ci ilin payızında gəlməyi planlaşdırdım.

Nəhayət, səfər zamanı gəldi və mən Məsihi yenicə qəbul etmiş 
imanlılara Padşahlığı tədris edəcəyimə şad idim. Albaniyaya gələndə 
Larri hava limanında məni qarşıladı və natiqlərdən birinin gəlməyə-
cəyini və artıq beş sessiya dərs keçəcəyimi söylədi. Bunun Müqəd-
dəs Ruhdan qurulduğunu dəqiq bilirdim! Üç çıxış üçün qeydlərim 
var idi, amma tez dua etdim və digər iki çıxışın mətnini də yazdım. 
Ağır yoxsulluq və korrupsiya hallarının yaşandığı ölkədə insanların 
məni necə qəbul edəcəyindən bir qədər narahat idim.

İlk görüşdə adamlar bir qədər tərəddüd edirdilər. Amma öyrət-
diklərimi təsdiqləyən hekayətlərlə yanaşı, Allahın mənə öyrətdiklə-
rini onlara söyləməkdə davam etdikdə onlar açılışdılar. Dördüncü 
görüşdə zərafatlarıma ucadan gülürdülər və o qədər sevinirdilər 
ki, bəziləri hətta qışqırırdı. Qəribədir, ancaq Rəbb mənə beşinci 
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görüşün sonunda ianə toplamağı söylədi. Qəribə idi, çünki toplan-
tıya gələnlərin kasıb olduğunu bildiyim üçün çoxunun yol pulunu 
mən vermişdim. Sonra düşündüm ki, insanlar öyrəndiklərini tətbiq 
etməlidirlər. Bunu Larriyə deməkdə bir az çəkinirdim, amma o, dər-
hal razılığını verdi. Əlbəttə ki, ianəni özüm üçün yığmırdım, Alban 
imanlılar cəmiyyətlərinə dəstək üçün elə Albaniyada qalacaqdı.

Son sessiya gəldi. Öyrətdiyim bəzi qanunlara aydınlıq gətirərək 
imanla hərəkət etməyi anladırdım. Sonda ianə yığılanda Alla-
hın məshi zalı elə doldurmuşdu ki, insanlar şükür nidaları ilə rəqs 
etməyə başladılar. Qarşıda səbətləri saxlayan dörd nəfər ayaq üstə 
güclə dayanırdı. İnsanlar ianələrini gətirərkən onlar Allahın hüzu-
runda ağlayır, həyəcandan titrəyirdilər. İanə vermək xüsusunda heç 
vaxt belə bir toplantı görməmişdim!

Larri və mən toplantıdan çıxarkən güclü məshin olmasına və 
insanların münasibətinə heyran qalmışdıq. Larrinin mənzilinə çat-
dıqda əvvəllər heç vaxt ianə yığılanda iki dolu kisə pulu olmadığı 
üçün əsginasları saymaq istədi. Adətən bir ianə yığımı zamanı az 
miqdarda, kisənin dörddə biri dolurdu. Larri pulu qonaq otağın-
dakı masanın üstünə tökdükdə otağı mavi bir duman bürüdü və heç 
vaxt hiss etmədiyim bir məsh üstümüzə gəldi. Heç nə edə bilmirdik, 
sadəcə, yerimizdə oturduq. Qarşımızdakı masanın üstünə tökülən 
pulun arasında bir nəfərin bəxt üzüyünə diqqət yetirdim. Bildim 
ki, bunu verən kimdirsə, pulu olmadığına görə var-yox bir üzüyünü 
verib. Üzüyü görəndə Rəbb mənimlə danışdı.

“Millətlərə maddi bərəkətim barədə əhdimi öyrətməyi sənə tap-
şırıram; hara göndərsəm, səni təmin edəcəyəm”.

Mat qalmışdım. Üç gün yata bilmədim. Daha sonra həftələrlə 
həmin məshi üzərimdə hiss edirdim. Başqa bir millətin nümayən-
dəsi ilə qarşılaşanda Rəbbin bu məshini yenidən hiss edirdim. İanə 
Alban imanlılar cəmiyyətləri üçün nəzərdə tutulsa da, evə gəldikdən 
sonra Larri mənə zəng edib dedi ki, Allah ona üzüyü mənə göndər-
məsini tapşırıb. Mən həyəcanlandım. Larriyə bu üzük barədə heç 
nə deməsəm də, o, Allahdan eşitdi və onu mənə göndərdi. Rəbbin 



GİRİŞ

15

mənə dediklərinin xatirəsi olaraq bu üzüyü Rəbdən istəmişdim və 
həmin üzük bu gün də evimdə divarda asılıb.

Ohayoya, evə gələndə Utahda kiçik bir imanlılar cəmiyyətində 
pastorluq edən Larrinin dostu mənə zəng etdi. Albaniyada baş 
verənləri eşitmişdi və məni öz cəmiyyətində çıxış etməyə dəvət etdi. 
O, bir hindu qoruğunda pastorluq edirdi və oradakıların çox kasıb 
olduğunu söylədi. İmanlılar cəmiyyətinin cəmi 60 nəfərdən ibarət 
olduğunu söylədi, mən də razılaşdım. 

Albaniyada söylədiyim nitqləri orada da söylədim. Mavi dumanı 
görməsəm də, oradakı məsh çox güclü idi.

Bu dəfə ianə mənim xidmətim üçün yığıldı. Buna görə də pul 
kisəsini çantama qoyub Ohayoya apardım. Ofisimə çatanda kati-
bəmi gördüm. Pulu sayıb banka qoymaq üçün kisəni ona verdim, 
özüm isə nahara getdim. Naharda cib telefonuma zəng gəldi və nöm-
rəsindən gördüm ki, katibədir. Telefona cavab verəndə səs eşitmə-
dim. Telefonu qapatmaq istəyəndə eşitdim ki, kimsə ağlayır. “Trasi?” 
– onu çağırdım. Trasi hisslərini cilovlamağa çalışaraq cavab verdi: 
“Pastor, Utahdan gələn bu pula nə olub ki?” “Necə yəni, nə olub?” 
“Bilirsən, kisəni açıb pulu saymaq üçün masamın üstünə tökəndə 
Allahın məshi üstümə elə gəldi ki, yerə yıxıldım. Səsi eşidən digər 
katibə nə baş verdiyini görmək üçün öz otağından yanıma gəldi və 
Allahın qüdrəti onu da eyni şəkildə yıxdı! Pula nə olub, pastor?” 
Mən ona Utahda baş verənləri və ianə toplayarkən orada olan güclü 
məsh haqqında danışdım, ancaq bundan başqa orada heç bir şey 
olmamışdı. Etiraf etməliyəm ki, əvvəllər belə bir şey eşitmədiyim 
və görmədiyim üçün baş verənlər özümə də çox maraqlı idi. Başa 
düşməsəm də, toplantıdakı məshin həmin pulun üzərində olduğu 
açıq-aydın idi! Həqiqətən!

“Maddi vəziyyətinizdə inqilab” adlı konfransları ölkənin hər 
yerində, böyük və kiçik imanlılar cəmiyyətlərində, kiminsə qulaq 
asacağı hər yerdə keçirməyə başladıq. Mavi dumanı yalnız bəzi hal-
larda görsək də, məsh həmişə güclü idi. Albaniyada və Utahdakı 
hindu imanlılar cəmiyyətində olduğu kimi, məsh ianənin üzərində 
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idi. Fikir verdim ki, ianə pulunu əlində tutsan belə, Müqəddəs Ruhun 
gücü altında silkələnməyə başlayırsan. Başqa bir maraqlı şey də odur 
ki, pulların üzərindəki məshin qədəri fərqli idi. Sonradan öyrəndim 
ki, bu, ianə verən bir şəxsin inamının nəticəsidir. Heyrətamizdir!

Beş cilddən ibarət olan “Maddi vəziyyətinizdə inqilab” silsiləsi 
Albaniyada söylədiyim beş nitqin məzmununu təqdim edir. Əlbəttə 
ki, kitablardakı mətnə əlavələr olunmuşdu. Ümidvaram, Padşahlığı 
öyrənməyə başladınız. Vaxtilə Drenda və mən də Padşahlığı öyrən-
dik. Bu sizin baxışlarınızı tam dəyişəcək. Bu, Drenda ilə mənim də 
baxışlarımı tamamilə dəyişmişdi. Silsilənin üçüncüsü olan bu kita-
bın mövzusu “Müqəddəs Ruhdan gələn sərvət” adlanır. Əminəm ki, bu 
mövzu bu gün də həqiqəti əks etdirir. Sizi rifaha gətirən Müqəddəs 
Ruhun verdiyi istiqamətdir. Ümidvaram, bu kitab vasitəsilə həyatda 
Müqəddəs Ruhun istiqaməti ilə yaşamağı öyrənəcəksiniz.
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FƏSİL 1

NƏ ETMƏYİMİZİ 
İSTƏYİRSƏN?

Albaniyadan evə qayıdanda çaşqınlıq içində idim. Rəbbin həya-
tımızda etdiklərini görəndən və Ondan millətlərə bu təlimi yaymaq 
tapşırığını alandan sonra özümü bir qədər itirmişdim. Millətlərə? 
Ailə quranda Drendaya heç vaxt səyahət etməyəcəyimi söyləyən 
mən idim; heç vaxt başqa ölkələrə missioner səfərinə getmək istə-
mirdim. Ancaq Allahın planları başqa idi. Millətlərin yanına getməli 
idim. Axı necə? ABŞ-ın əksər şəhərlərində filialları olan bir şirkətə 
və bir imanlılar cəmiyyətinə rəhbərlik edirdim; ailəm var idi, uşaq-
lara tərbiyə verirdim, bir çox başqa işlərim də öz yerində. Millətlərin 
yanına necə gedə biləcəyimi təsəvvürümə gətirə bilmirdim. Ancaq 
Allahın planı var idi. Bu, səyahət etməyimi tələb etməyən, heç 
ağlıma gətirə bilmədiyim və ağlıma gətirmək istəmədiyim bir plan 
idi: televiziya. 

Drenda ilə mən televiziya barədə qətiyyən heç bir şey bilmirdik. 
O vaxt ibadət toplantılarımızı heç videoya da çəkmirdik. Lakin Allah 
bizə gələcəyi göstərməyə başladı və bizə istiqamət verdi. Hiss etdik 
ki, televiziya cəlbedicidir, baxımlıdır. Öncə öyrəndim ki, televiziya 
böyük pul tələb edir. Hesablayıb gördük ki, bir il ərzində televiziya 
verilişləri üçün təxminən 300 000 dollar lazımdır. Etiraf etməliyəm 
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ki, televiziyanın bu qədər bahalı olduğunu öyrənəndə bir qədər şoka 
düşdüm. Məsələ ondadır ki, imanlılar cəmiyyətimizin pulu “Now 
Center” binasının tikintisinə və xidmətimizin universitetinə gedirdi; 
televiziya üçün əlavə pul qalmırdı. Rəbbə dedim ki, hələlik televiziya 
işi üçün pul yoxdur. Yadımdadır, O mənimlə razılaşdı və dedi: “Düz-
dür, bu səbəbdən bunun pulunu sən və Drenda ödəyəcəksiniz!” 

Yerimdə donub qaldım. İmanlılar cəmiyyəti üçün altı və ya yeddi 
milyon dollarlıq bir bina tikirdik. İnanın ki, “Now Center” binasının 
layihəsi öz-özlüyündə böyük bir iman işi idi və gələn bütün pullar 
tikintiyə gedirdi. Üstəlik, Drenda və mən bu tikintini 250 000 dollar 
vəsaitlə dəstəkləyəcəyimizə söz vermişdik; o vaxt bu pul bizə hələ 
çatmamışdı ki, verək. Həmin il ərzində 300 000 dollar əlavə xərc 
etmək qeyri-mümkün görünürdü.

Lakin getdiyim yolun Rəbdən olduğunu bilirdim; məni hara 
göndərsə, təmin edəcəyinə dair Onun vədi hələ ruhumda əks olu-
nurdu. Ancaq yenə də insani gözlə baxanda təsəvvürümə gətirə bil-

mirdim ki, Drenda ilə mən 
üzərimizə götürdüyümüz 
öhdəliklərdən əlavə 300 000 
dolları necə ödəyəcəyik. 
Allah Öz Sözünə sadiqdir, 
bunu bilirdim. İmanla 
hərəkət etməli olduğumu da 
bilirdim; Onun mənə 
istiqamət verəcəyinə etibar 
etməli olduğumu da. Kaş bu 

qərarı arxayın və rahat qəbul etdiyimi söyləyə biləydim, amma belə 
deyildi. İmanlılar cəmiyyətinə gələn hər bir qəpik tikintiyə gedirdi. 
Şəxsi pullarımın hamısı 250 000 dolları ödəmək üçün istifadə olu-
nurdu. Həmin il başqa işlərə də xərclərim olacaqdı. Televiziya veri-
lişlərini başlamaq üçün 300 000 dollar yox idi!

Drenda ilə Havay adalarında iki həftəlik tətildə olduq və evə 
gələndə televiziya verilişlərini başlamaq üçün müqavilə imzalamalı 

ALLAH ÖZ SÖZÜNƏ SADİQDİR, 
BUNU BİLİRDİM. İMANLA 
HƏRƏKƏT ETMƏLİ OLDUĞUMU 
DA BİLİRDİM; ONUN MƏNƏ 
İSTİQAMƏT VERƏCƏYİNƏ 
ETİBAR ETMƏLİ OLDUĞUMU DA.
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idim. Əlbəttə, tətildən, buraların təbiətindən zövq alırdım, amma 
etiraf etməliyəm ki, evə qayıdanda verməli olduğum bu qərarın 
ağırlığı səbəbindən istirahət etmək çətin idi. Puldan əlavə, televiziya 
verilişlərinə başlamaq üçün kamera qarşısında danışmağa da hazır 
deyildim. İmanlılar cəmiyyətində minlərlə insana müraciət edə 
bilirdim, ancaq bir televiziya kamerası qarşısında qorxuya düşür-
düm. Başımda və qəlbimdə olan bütün fikirlərdən başqa, bu qərarı 
vermək üçün qorxu ruhu ilə mübarizə aparırdım.

Bu fikri Rəbdən aldığımı bilirdim, lakin buna baxmayaraq, pul 
yox idi. Bütün gəlirləri artıq tam yerbəyer etmişdik və bu məsələni 
necə həll edəcəyimi bilmirdim. Bəli, qorxu və imansızlıq var idi. 
Bunu bilirəm və düzünü deyirəm. Allahın vədinə etibar etməli, pulun 
olmamasına gözümü yummalı; üzüyə baxmaqda davam etməli 
idim. Məni təmin edəcəyini Özü söyləmişdi! Bu müddət ərzində 
bir dəfə ianə toplayanda bir qızıl sikkə gəldi. Düzü, bu sikkəni əlimə 
alana qədər əvvəllər heç vaxt qızıl sikkə görməmişdim. Onu əlimə 
alanda Rəbb mənimlə danışıb dedi: “Peterə vergini ödəmək üçün 
pulun yerini göstərdiyim kimi, televiziya üçün pulun yerini də sənə 
göstərəcəyəm”.

Havay adalarındakı tətilimizdə o qızıl sikkəni özümlə götürmüş-
düm; çimərlikdə gəzib dua edirdim, sikkəyə baxıb Allahda təmina-
tın olduğu haqqında düşünürdüm. Çimərlikdə dua gəzintilərim, 
ümumiyyətlə, bu cür keçirdi. Bir müddət Ruhda dua etdikdən sonra 
sülh tapırdım və müqaviləni imzalamağa hazır idim, evə qayıdarkən 
isə ağlım pulu tapmağın mümkün olmadığını sübut edirdi. Məsələ 
onda idi ki, nə pulumuz, nə televiziya işi üçün təcrübəmiz, nə də bir 
avadanlığımız var idi; bu siyahını hələ çox uzatmaq olardı. Ancaq 
ruhumla Rəbbin Albaniyada mənə dediyi sözü təkrar eşidirdim: 
Rəbb məni hara göndərsə, təminatı verəcək. Hələ ki may ayı idi, ilin 
sonuna qədər 300 000 dollar tapmalı idim, bu da ki mümkün olan 
bir iş deyildi.

Qorxu ruhu da mənə öz sözünü deyirdi, Allahın mənə söylə-
diklərini tutmaq əzmimi sınayırdı. “Adamlara maliyyə sahəsində 
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ləyaqətli olmağı öyrədirsən, bəs borcu ödəyə bilməsən, onda nə 
olacaq?” Dönüb çimərliyə qayıdırdım, dua edirdim və sülh tapana 
qədər Allahın Kəlamına nəzər salırdım. Beləliklə, vurnuxur, bu 
müqavilə barədə ağlımda və ruhumda mübarizə aparırdım. Nəhayət, 
təxminən bir həftədən sonra daha əmin oldum. Artıq qorxu mənə 
mənfi düşüncələrlə əzab verə bilmirdi. Drenda və mən pulun hara-
dan gələcəyini bilmirdik, amma Allahdan eşitdiyimizi bilirdik. Buna 
görə də evə gələndə müqaviləni imzaladım və televiziya işini öyrən-
məyə başladıq.

Pul məsələsi isə belə həll olundu: Havay adalarına tətilə getməyi 
qərara aldığımızdan bir neçə ay əvvəl Atlantadan tanımadığım bir 
adam mənə zəng etdi; maliyyə haqqında kitabımı oxuyub bəyəndi-
yini söylədi. O vaxt kitabı özüm nəşr etdirirdim, yaşadığım şəhərdən 
kənarda satılmırdı. İşçilərimdən biri Atlantaya tətilə gedibmiş. Hava 
limanında təsadüfən qarşılaşdığı bu adamla söhbətləşib və kitabımı 
ona hədiyyə edib.

Beləliklə, kitab onu o qədər maraqlandırır ki, mənə zəng 
etmək qərarına gəlir. Onunla söhbətimiz uzun çəkdi. O, xarici 
ölkələrə gedən səyyar bir müjdəçi idi. Nə vaxtsa görüşə bilib-bil-
məyəcəyimizi soruşdu. Dedim ki, tətilim bitəndə, təxminən bir 
aydan sonra Atlantaya gedəcəyəm, hava limanında görüşə bilərik. 
Beləcə, razılaşdıq. Görüşümüz də əla keçdi. Onun bütün möcüzə 
hekayətlərini və səyahətlərində tez-tez qarşılaşdığı təhlükələr 
haqqında eşitmək mənə çox maraqlı idi. Lakin onu maliyyə möv-
zusu maraqlındırırdı. Kitabıma və borcdan qurtulma hekayətimə 
heyran qalmışdı.

Söhbətimiz əsnasında mənə bir televiziya şousunun qonağı 
olduğu Şarlottedən yenicə qayıtdığını və maliyyə hekayətimi həmin 
şouda təqdim etməyin əla olacağını söylədi. Kitabımı onlara təqdim 
edəcəyini və haqqımda məlumat verəcəyini söylədi. Bu işə məəttəl 
qaldım.

Həmin televiziya proqramı barədə heç eşitməmişdim, amma, 
doğrudan da, bir neçə həftə sonra proqram direktoru zəng edib 
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məni verilişinə dəvət etdi. Şouda iştirak etmə şərtlərindən biri də 
efirdə təklif edə biləcəkləri bir məhsulun olması idi. Beləliklə, onlara 
“Maddi vəziyyətinizdə inqilab” adlı beş CD-ni təklif etdim. Əlbəttə, 
onlara CD-ləri topdansatış qiymətinə versəm də, bundan xidməti-
miz üçün kiçik də olsa, qazanc gəlirdi. Veriliş çox müvəffəqiyyətlə 
keçdi və minlərlə CD satıldı. Təkcə bu, televiziya büdcəmizə çoxlu 
gəlir gətirdi.

Daha bir şok hadisə oldu: imanlılar cəmiyyətimizin əvvəllər müf-
lis olmuş bir üzvü yanıma gəlib televiziya yayımının maliyyələşdi-
rilməsinə kömək etmək istədiyini dedi. Padşahlıq haqqında eşitdiyi 
həqiqəti həyatında tətbiq edəndən sonra kasıblığın daşını atmışdı. 
O mənə televiziya xidmətim üçün 120 000 dollar verdi!

CD-lərin satışı, imanlılar cəmiyyətindəki dostumdan və digər 
adamlardan gələn dəstək ilə televiziya işini birinci il yola verdik; 
Drenda ilə mənim daha pul verməyimizə ehtiyac olmadı. Allah Öz 
sözünə sadiq idi. Təmin edəcəyini söyləmişdi və təmin etdi. Belə-
liklə, problemin yarısı həll olundu, amma daha böyük bir proble-
mim hələ də qalırdı. Daha əvvəl qeyd etdiyim kimi, televiziya işində 
tam biliksiz idim!

Həmin ilin payızında Drenda qadın məsihçilərin böyük bir kon-
fransına qatıldı və burada bir görüşə dəvət edildi. Görüşdə Drenda 
bir nəfərlə tanış oldu. Bir-birləri haqqında bir qədər məlumat müba-
diləsi etdikdən sonra qadın birdən sual verdi: “Televiziyada çıxış 
edirsiniz?” Drenda təəccübləndi: “Xeyr, amma bu barədə düşünü-
rük”. Sonra qadın dedi: “Elədirsə, bu oğlana zəng edin, onun sizə 
köməyi dəyər”. Drenda oğlanın telefon nömrəsini və elektron poçt 
ünvanını yazıb çantasına qoydu.

Evə gələndən bir neçə həftə sonra çantasından bu kağızı təsa-
düfən tapdı. Həmin adama elektron poçtla məktub yazmağa qərar 
verdi. Həmin adam maraqlandı və “Maddi vəziyyətinizdə inqilab” 
CD dəstini ona göndərməyi xahiş etdi. CD-ləri ona göndərəndən 
təxminən bir həftə keçdi. Onun köməkçisi bizə zəng edib dedi ki, 
mövzu, həqiqətən, maraqlıdır və həmin adam Milli Dini Yayımçı-
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ların illik konfransında bizimlə görüşmək istəyir, buna da cəmi bir 
neçə həftə qalıb. Ona dedik ki, gələcəyik.

Drenda ilə mən konfransa maşınla getdik. Toplantıdan əvvəl bir 
az həyəcanlı idik. Görüş üçün yeni bir qara kostyum almışdım və, 
həqiqətən, nə olacağını bilmirdim. Televiziya verilişlərini müzakirə 
etmək üçün bizi hotel otağına dəvət etmişdi. Hotel otağının ikiqatlı 
qapısını döyməzdən əvvəl bir az sakitləşmək üçün dəhlizdə var-gəl 
etdiyimizi xatırlayıram. Otağa girib bizimlə danışmaq üçün yığışan 
bir dəstə adamı görəndə təəccübləndik. Oturacaqlar yarımdairəvi 
şəkildə düzülmüşdü; Drenda ilə mən onların qarşısında oturmuş-
duq. Heç biri ilə əvvəllər görüşməmişdik, amma hamısı çox peşəkar 
görünürdü.

Bir az söhbət edəndən sonra televiziya verilişləri haqqında sual-
lar verməyə başladılar. İlk sualı hələ də xatırlayıram: “Niyə məhz 
televeriliş istəyirsiniz?” O vaxt bilməsəm də, sonradan otağa yığı-
şanların hamısının bu sahədə çox tanınmış insanlar olduqlarını, 
rəhbər vəzifələrdə çalışdıqlarını öyrəndim. Bizi dəvət edən adam 
da, əlbəttə ki, orada idi. Amma ondan başqa, bir çox prodüserlər, 
marketinq işçiləri və digərləri bizə müxtəlif suallar verirdilər. Ümu-
milikdə görüşün kifayət qədər yaxşı keçdiyini hiss etdim. Biz sərbəst 
idik, kimdəsə təəssürat yaratmağa çalışmırdıq; sadəcə, Allahın həya-
tımızda etdikləri barədə danışırdıq. Orada olanların hamısı bizim 
istəyimizi eşidib məmnun oldular, təfsilatları müzakirə etmək üçün 
bir qədər sonra bizi arayacaqlarını söylədilər.

Beləliklə, bir neçə həftə sonra onlarla bir daha görüşdük; bu dəfə 
televiziya yayımını planlaşdırmaq qərarına gəldik. Verilişin evimizdə 
çəkilişinə qərar verdik. Drendanın elektron poçtla məktub yazdığı 
adam növbəti görüşün bizim evdə keçirilməsini istədi; evimizin bu 
iş üçün yararlı olub-olmadığını görmək istəyirdi.

Beləliklə, günlərin bir günü o bizə gəldi və söhbət etməyə başla-
dıq. Bu görüşə qədər nə onun barəsində, nə də televiziya işi barədə 
məlumatım var idi. Təkcə onu bilirdim ki, Drendanın iştirak etdiyi 
görüşdəki xanım onun telefon nömrəsini vermişdi. Söhbət edəndə 
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o bizə hazırladığı bütün televiziya verilişləri haqqında danışmağa 
başladı. Bu verilişlərin adları mənə tanış idi! Məəttəl qalmışdım: “Ay 
Allah, bu oğlanı Los-Ancelesdən evimə necə gətirdin? Mənim evim 
bölgədə, dar və torpaq yolun kənarında yerləşir”. O, çox münasib bir 
qiymətə verilişimizi çəkməyə, montaj etməyə və yayım üçün tam 
hazır vəziyyətə çatdırmağa razı oldu. Beləliklə, ilk verilişlərin evi-
mizdə, qonaq otağımızda çəkiləcəyinə dair razılığa gəldik. 

Çəkiliş günü gəldi; etiraf etməliyəm ki, bir qədər həyəcanlı 
idim. Dediyim kimi, televiziya sahəsində heç bir təcrübəm yox idi. 
Televiziya proqramının necə çəkildini bilmirdim, heç vaxt kamera 
qarşısında danışmamışdım; bunların hamısı mənim üçün təzə idi. 
Padşahlıq haqqında öyrəndiklərimlə bölüşəcəyimə şad idim, lakin 
qorxu hissinə qalib gəlməli idim.

Həmin çəkiliş günündə bir hadisə baş verdi, bu da vəziyyəti daha 
da gərginləşdirdi. Bir həftə ərzində çəkilişlər etmək üçün gələn pro-
düseri gecə yarısı geri yola salmalı olduq. 
Evində faciə baş vermişdi: qonşu maşınını 
arxaya verəndə onun kiçik oğlunu əzib öldür-
müşdü. Bu xəbəri bizə onun köməkçisi söy-
lədi və qərara gəldik ki, çəkiliş bitənə qədər 
heç kimə bu barədə deməyək. Heç özüm də 
bilmirəm, ancaq çəkilişlər uğurlu alındı. Həmin gün üç veriliş çəkdik 
və rəsmi olaraq televiziya yayımına başladıq. Şükür! 

Hərçənd, ödənişi necə davam etdirəcəyimizi bilmirdik. Lakin 
Allah bizə yalnız yayına başlamaq üçün lazım olan 300 000 dolları 
deyil, həmçinin davamlı efir vaxtının ödənişini də təmin edəcəyini 
söylədi. Öyrənəcəyimiz çox şey var idi. Bilirsiniz, heç vaxt insanların 
televiziya xidmətimizi dəstəkləyəcəyini düşünmürdük; biz nə qədər 
də sadəlövh idik!

Yadımdadır, katibəm Trasi verilişimiz yayımlanmağa başlayan-
dan sonra ofisdən mənə zəng etdi. Cavab verəndə gördüm ki, səsi 
titrəyir: “Pastor, kimsə verilişə baxıb bizə 500 dollar göndərdi. Hin-
duların qoruğundan yığılan pulların üzərində də eyni məsh var idi”. 

ARANIZDA ƏZAB 
ÇƏKƏN VARMI? 

QOY DUA ETSİN.
YAQUB 5:13
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Dilim dolaşdı: “Nə? Bizə pul göndəriblər?” O günə qədər insanların 
yayımı dəstəkləmək üçün pul göndərəcəkləri heç ağlıma gəlmirdi. 
Ancaq, Allaha həmd olsun, insanlar o vaxtdan bəri bu proqram üçün 
pul göndərirlər, verilişlər hər gün dünyanın müxtəlif yerlərində 
yayımlanır! İndi televiziya verilişlərinə görə milyonlarla pul ödəyi-
rik; Allah mənə verdiyi sözü həmişə yerinə yetirir. Təminatı həmişə 
göndərir.

Bu kitab Allahın Ruhunu eşitmək və Onun tərəfindən idarə 
olunmaqdan bəhs edir. Televiziya verilişləri haqqında şəhadəti-
miz Müqəddəs Ruhun insanları arzuladıqlarından da çox şeylərə 
istiqamətləndirməsinin yaxşı bir nümunəsidir. Allahın həyatımızda 
etdiyi hər şey bizim Ona etibarımızdan və münasibətimizdən asılı-
dır.

Yalnız Padşahlığının qanunlarını bildiyimiz, Allahın bizə ver-
diyi istiqaməti hiss etdiyimiz, Onun bizə verdiyi müdriklik və məs-
ləhətlərini eşitdiyimiz üçün Allah həyatımızda böyük işlər görə 
bilir. Müqəddəs Ruhun səsini eşidə bilməsəydim, sizə söylədiyim 
hadisələr heç vaxt baş verməzdi. Həyatda hamımız ümidsiz görünən 
çətin vəziyyətlərə düşürük. Lakin Allah həmişə çıxış yolunu verir.

“Aranızda əzab çəkən varmı? Qoy dua etsin” (Yaqub 5:13).

Niyə dua edək? Çünki problemi həll etmək üçün bizə məsləhət 
və istiqamət lazımdır. Drenda və mən dəfələrlə buna şahid olduq 
ki, biz çətinliyə düşəndə Allah təsəvvür etdiyimizdən də çox kömək 
edir. O, problemləri görünməmiş və ya qəribə yollar ilə həll edir. 
Elə edir ki, növbəti dəfə çıxılmaz vəziyyətə düşəndə Allahın hər 
şeyə Qadir olduğuna və bizə mütləq kömək edəcəyinə əmin olaq. 
Qələbə və ya məğlubiyyət, həyat və ya ölüm – bunu Allahdan eşit-
mək qabiliyyətiniz müəyyən edir. Bu kitabda Müqəddəs Ruhun 
səsini eşitmək barədə çox danışacağam, amma icazə verin əvvəlcə 
çətin anlarda Müqəddəs Ruhun sizə necə kömək edə biləcəyinə dair 
bir nümunə verim.
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“Now Center” binasının tikilməsi üçün altı milyon yarım dollar-
lıq layihəyə başlayanda əvvəlcə iki milyon yarım nağd ianə yığdıq, 
bankdakı pulumuzdan da istifadə etdik. 18 aylıq tikinti ərəfəsində 
də maddi dəstək alırdıq. 550 nəfərlik bir imanlılar cəmiyyəti üçün 
bu, olduqca böyük bir layihə idi. 2007-ci ilin payızında bünövrəni 
qazdıq. 2008-ci ilin yazına qədər işlər yaxşı gedirdi. 2008-ci ildəki 
böhranı xatırlaya bilərsiniz. Bəli, biz həmin dövrdə tikirdik. Hər 
şeyin qiyməti kəlləçarxa çıxmışdı! Tikinti materiallarının qiyməti 
qalxdı və planlaşdırdığımızdan 300 000 dollar çox xərclədik. Bu yal-
nız bir nümunədir. Həmin il əmtəə qiymətləri artdıqca layihə büd-
cədən kənara çıxdı.

2008-ci ilin sonuna tənəzzül artırdı. Bankımız tərəfindən əvvəl-
cədən təsdiqlənmiş ödənişləri edə bilmirdik və tikintini davam 
etdirmək üçün pul yox idi. Bankdan bir milyonluq çeki nağdlaşdıra 
bilmirdik. Banklar daha kredit vermirdi; bunu biləndə şoka düşdük. 
Təkcə bizim bankda belə deyildi; ölkədəki bütün banklar belə vəziy-
yətdə idi. O həftə bu mövzu manşetlərdən düşmürdü. Həmin günlər 
banklar 550 işçisini ixtisara saldılar və maliyyə böhranından sağ çıx-
maq üçün mübarizə aparırdılar.

Biz isə işçilərə maaş verməli və tikinti materialları almalı idik. 
Bunun üçün bizə bir milyondan çox pul lazım idi. Şirkətlər ödəniş-
ləri, ailələr isə maaş gözləyirdilər. Artıq qeyd etdiyim kimi, banklar 
kredit vermirdilər. Nə edək? Belə bir vəziyyətdə nə etmək olardı? 
Nağd pulumuz yox idi; imanlılar cəmiyyətimizdəki insanlardan pul 
istəməyə getmək fikrində də deyildim. Bununla yanaşı, getdikcə 
genişləndiyimiz üçün televiziya xərcləri artmışdı, ayda 50 000 dollar 
ödəyirdik. Yaqub 5:13-də deyiləndən başqa əlacımız qalmamışdı – 
dua edirdik!

Elə oldu ki, həmin vaxt Havay adalarında bir görüşə getməli 
oldum. Bankların kredit vermədiyini bir neçə gün əvvəl öyrənmiş-
dim. Maui şəhərinə uçmaq üçün hava limanında ikən, etiraf etmə-
liyəm ki, özümü itirmişdim. Ağlım gərgin işləyirdi. Hava limanında 
oturub özümə yazığım gəlirdi ki, birdən Rəbbin səsini eşitdim: 
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“İşçilərin sayını artır!” Donub qaldım, Rəbbin mənə dediyini başa 
düşməyə çalışırdım. Birdən aydın oldu.

Allah Musaya da eyni sözü demişdi. Fironun ordusu tərəfindən 
təqib olunan İsraillilər geriyə dönə bilməyib Qırmızı dənizin sahi-
lində çıxılmaz vəziyyətdə idilər. Allah Musaya əsasını dənizə tərəf 
qaldırmasını əmr etdi. Musa bunu edəndə sular ayrıldı və İsrailin 
keçib qaçmasına bir yol açıldı. Musanın əlindəki əsa Allahın ona 
verdiyi vədləri və işi yerinə yetirmək üçün Allahın ona verdiyi səla-
hiyyəti təmsil edirdi.

Allahın o an mənə nə dediyini başa düşdüm. Mən bu imanlılar 
cəmiyyətinin başçısı idim; bu məsələni həll etmək səlahiyyəti mənə 
verilmişdi. Səlahiyyətimdən istifadə edərək ayağa qalxmalı və çıxış 
yolunu tapmalı idim. Mənzil başına çatanda mən elə hey dua edir-
dim. Gecə yata bilmədim. Ruhum narahat idi və lazım olan cavabı 
almaq üçün Ruhda mübarizə apardığımı bilirdim. Nəhayət, Drenda-
nın ağlına Rəbdən bir fikir gəldi. Həyat yoldaşıma görə Allaha şükür 
edirəm! Hər cür çətinliklərdə ehtiyac duyduğum istiqaməti mənə 
Allah dəfələrlə onun vasitəsilə verib. Onun mənim üçün nə qədər 
dəyərli olduğunu və onu nə qədər çox sevdiyimi ifadə edə bilmirəm. 
Heç vaxt təslim olmayan bir xanımdır!

Drendanın planı sadə, lakin böyük idi. Planın uğur gətirəcəyini 
heç nə göstərmirdi, lakin biz dərhal onun icrasına başladıq. Bu plana 
görə, biz inşaat şirkətimizin bankına bir təklif verməli idik. Bank isə 
bizə borc verməyə razılaşmalı idi. Bank rəhbərliyi bu kreditin hər 
ikimizə faydalı olacağını bilməli idi. Bu, məsələnin tez həlli deyildi, 
çünki artıq qeyd etdiyim kimi, ölkənin heç bir bankı kredit vermirdi. 
Təklifimiz bundan ibarət idi: ehtimalımıza görə, inşaat şirkətinə ödə-
niş etməsək, onlar müflis olacaqlar; bu halda öz banklarından götür-
dükləri kreditləri də ödəyə bilməyəcəklər. Bu isə banka böyük zərər 
gətirər və əlbəttə ki, bank bunu istəməz. Yenə də təkrar edirəm ki, bu 
bizim bankımız deyildi. Bu bankın bizimlə heç bir əlaqəsi yox idi.

Beləliklə, krediti almaq üçün lazım olan bütün sənədləri, ərazi-
mizin demoqrafik göstəricilərini və ərazinin sürətlə böyüdüyünü 
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əks etdirən məlumatı topladıq. Banka keçmiş illərin maliyyə sənəd-
lərini və gözlənilən artımımızı təqdim etdik. Televiziya verilişlərin-
dən gəlirlərimizin nə qədər sürətlə artdığını və imanlılar cəmiyyəti-
mizin xidmətdən kənar gəlir gətirəcəyi bir çox yollarını da nümayiş 
etdirdik. Zənnimizcə, bu məlumat onlara maraqlı olmalı idi. Onlara 
bu çətin günlərdə banka qazanc gətirəcək böyük bir fürsətin oldu-
ğunu göstərmək istədik. Həm də inşaat şirkətinə pul vermədiyimiz 
təqdirdə bank böyük zərər çəkəcəkdi və biz banka “kömək etmək” 
istəyirdik. Bankın direktor müavini və kommersiya kredit bölməsi-
nin rəhbəri olan şəxs ilə görüşmək istədik. Dua edib banka getdik; 
Müqəddəs Ruhun bizə verdiyi məsləhətinə əmin idik və beləliklə, 
xahişimizi səsləndirdik. 

Maraqlıdır ki, söhbətimizdən sonra bankın təmsilçisi katibə-
sindən xahiş etdi ki, dərhal bizə 500 000 dollarlıq çek versin. Bu 
onun təcrübəsində birinci 
dəfə idi. Heç bir müqavilə 
imzalanmadı, sənədlər tərtib 
olunmadı. Sadəcə, 500 000 
dollarlıq çek verildi. Digər 
500 000 dolları vermək üçün 
sənədləri hazırlamalı oldu-
ğunu söylədi. Amma bizi 
əmin etdi ki, qərarı verən özü-
dür və o bu qərarı artıq verib. 
Beləliklə, biz inşaat şirkətimizə bir milyon dolları ödədik və 
tikintini bitirdik.

Cibimizdəki 500 000 dollarlıq çeklə evimizə qayıdan bir saatlıq 
yolda Drenda ilə məni bürüyən hissləri təsvir etmək olduqca çətin-
dir. Çox sevinirdik və özümüzü əla hiss edirdik! Sözlə ifadə oluna 
bilməsə də, Müqəddəs Ruhun işinə heyran qalmışdıq. İlk növbədə 
inşaatçımıza zəng etdik. Ona xoş xəbəri çatdıranda səsində hiss etdi-
yim sevinci hələ də duyuram. “Nə? Çeki yerindəcə verdilər?” Bunun 
Allahdan olduğunu bilirdik.

ALLAHIN PADŞAHLIĞINDA 
MÖHTƏŞƏM HƏYATI YAŞAMAQ 

İSTƏYİRSİNİZSƏ, MÜQƏDDƏS 
RUHUN SƏSİNİ EŞİTMƏYİ 

ÖYRƏNİN. ƏLİNİZDƏKİ 
KİTABIN MÖVZUSU BUDUR.
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Bu necə oldu? Müqəddəs Ruh! Dostum, Allahın hər bir vəziy-
yət üçün çıxış yolu var. Elə bir çıxılmaz vəziyyət yoxdur ki, Allahı 
qəfildən çaşqınlığa və ya çarəsizliyə salsın. Allahın Padşahlığında 
möhtəşəm həyatı yaşamaq istəyirsinizsə, Müqəddəs Ruhun səsini 
eşitməyi öyrənin. Əlinizdəki kitabın mövzusu budur. 

Müqəddəs Ruhla müxtəlif vəziyyətlərdən çıxmaq gördüyünüz 
ən gözəl filmlərdən daha maraqlıdır! Eynilə film kimi, nə qədər gər-
gin anlar ortaya çıxsa da, həmişə kimin qalib gəldiyini əvvəlcədən 
bilirsiniz.
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FƏSİL 2

PADŞAHLIQ

Əminəm ki, bir çox qeyri-ciddi məhkəmə iddiaları haqda eşitmi-
siniz. Məsələn:

Kolorado həbsxanasında bir məhkum Milli Futbol Liqasına 
qarşı 88 milyard (bəli, milyard) dollara yaxın iddia ərizəsi verib. 
“Dallas Kowboys” ilə “Green Bay Packers” arasında keçirilən bir 
oyun zamanı “Dallas Kowboys” komandasından olan Dez Bryan-
tın vurduğu qol hesaba alınmadı. Məhkum bununla razılaşmırdı. O, 
Milli Futbol Liqasının rəhbərliyini səhlənkarlıqda və öhdəliklərini 
pozmaqda ittiham edirdi. Nə üçün məhkum 88 milyard dollar tələb 
edirdi? Çünki futbolçu Bryantın formasının nömrəsi 88-dir.

Axmaqlıqdır, elə deyilmi? Düşünürəm ki, hər kəs bu iddianın 
heç yerdə qəbul olunmayacağını anlaya bilər. Bəs, iddianın etibarlı 
olub-olmadığını nə müəyyənləşdirir? Law.com saytında yazılan-
lara görə, iddia məhkəmə tərəfindən iki səbəblə rədd edilə bilər: 
birincisi, iddia qanuna qarşıdırsa və ikincisi, iddianın qanuni əsası 
yoxdursa. Müqəddəs Ruh haqqında yazılmış bir kitabda nə üçün 
mən qanuni məsələlərdən danışıram? Çünki Müqəddəs Ruhun 
müdaxiləsini istəyirsinizsə, qanunu dəqiq bilməlisiniz. Allahın 
Padşahlığı qanunların çərçivəsində fəaliyyət göstərən bir padşah-
lıqdır. Bu silsilədəki ilk iki kitabın adları belədir: “Maddi vəziyyə-
tinizdə inqilab: Padşahlığa sədaqətin gücü” və “Maddi vəziyyətinizdə 
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inqilab: İstirahətin gücü”. Bu kitablarda mən Allahın Padşahlığının 
ədalət və qanuna əsaslandığını izah etmişəm. Lakin Müqəddəs 
Ruh haqqında dediklərimi başa düşmək üçün bu iki kitaba müra-
ciət edib həmin prinsipləri təkrarlamaq yaxşı olardı. Gəlin bir 
mətnə nəzər salaq.

“İsa dedi: «Bir peyğəmbərə öz yurdundan, qohum-əqrəba-
ları arasından və öz evindən başqa heç bir yerdə xor baxmaz-
lar». Orada O heç bir möcüzə yarada bilmədi, yalnız bir neçə 
xəstənin üzərinə əl qoyub şəfa verdi. İsa onların imansızlığına 
heyrət edirdi”  Mark 6:4-6.

İsa bu yerdə niyə şəfa möcüzələrini yarada bilmədi? Dindar 
adam belə cavab verər: “Çünki buna Allahın iradəsi olmalıdır. Axı 
Allah ən yaxşısını bilir və adamları sağaltmaq istəsəydi, sağaldardı”. 
O, Allahdır, istəsə, şəfa verər. Orada şəfaya ehtiyacı olan, lakin şəfa-
sını almamış insanların sayı çox idi. Mətndən bu, aydın görünür. İsa-
nın insanlara niyə şəfa verə bilmədiyinə dair suala cavabı tapmaq çox 
vacibdir. Mətnin sonunu oxusaq, görərik ki, İsa Özü deyir: insan-
ların inamsızlığı səbəbilə onlara şəfa verə bilmədi. İsanın sözlərini 
anlamaq üçün imanın nə olduğunu bilməliyik; həmçinin başa düş-
məliyik ki, Göylərin yer üzündə qanuni əsası olmalıdır.

İcazə verin bu mətnə aid fikrimi yekunlaşdırım. Demək olmaz 
ki, İsanın şəfa verməyə gücü çatmadı və ya O, şəfa vermək istəmədi. 
Buradakı məsələ qanuna aiddir. Əslində, Göylərin əksər insanla-
rın həyatına müdaxilə etmək üçün qanuni əsası yox idi. Çox xahiş 
edirəm, “Bu adam nə danışdığını bilmir” düşünüb kitabı kənara 
atmayın; mənə bir dəqiqə izin verin ki, izah edim.

Allah Adəm və Həvvaya yer üzündə tam səlahiyyət verdi. Növ-
bəti ayələr dediklərimi tam təsdiqləyir:

 “Onu mələklərdən az müddət ərzində aşağı tutdun, izzət 
və əzəmət tacını onun başına qoydun. Hər şeyi onun ayağının 
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altına qoyub tabe etdin. Allah hər şeyi insana tabe etdiyinə görə 
ona tabe olmamış heç nə qoymadı”  (İbranilərə 2:7-8).

Diqqət yetirin ki, Müqəddəs Kitabda yazılanlara görə, Allah 
Adəmə izzət və əzəmət tacını verdi. Əslində, Adəm Eden bağında 
başına tac qoyub gəzmirdi. Tac deyiləndə burada Adəmə verilən 
səlahiyyətdən bəhs edilir. Adəm Allahın Padşahlığının izzətinə 
(məsh və əzəmətinə) və calalına (səlahiyyət mövqeyinə) sahib olub. 
Bu iki şeydən istifadə edərək Adəm yer üzünü idarə edirdi. Bu səla-
hiyyət ona yuxarıdan, Allahın Padşahlığı tərəfindən verilmişdi. Şey-
tan da yer üzündə yaşayırdı, insana xor baxırdı və onun səlahiyyə-
tini ələ keçirmək istəyirdi. Adəmin onun üzərində tam səlahiyyəti 
var idi. Beləliklə, səlahiyyəti ələ keçirmək üçün iblis hiylə işlədərək 
Adəmi öz səlahiyyətindən uzaqlaşdırdı. 

Şeytan beləcə Həvvanı aldatdı və Adəm də onun ardınca 
gedərək Allaha qarşı üsyan etdi. Nəticədə onlar Allahın Padşahlı-
ğındakı mövqelərini itirdilər, şeytanın sözünə aldanıb onun səltənə-
tinin hökmünə tabe oldular. Beləliklə, soruşa bilərsiniz: “Əvvəla, 
niyə Allah şeytana cənnətdə olmağa izin verdi?” Çünki Allah bunu 
etməyə məcbur idi. Bilirəm, bu cavab sizə qəribə gəlsə də, onun 
doğru olduğunu indi görəcəksiniz. Yaradılış 2:8-9-a nəzər salaq.

“Rəbb Allah şərqdə yerləşən Edendə bir bağ saldı və düzəlt-
diyi insanı orada yerləşdirdi. Rəbb Allah torpaqda gözəl görü-
nüşlü və yemək üçün şirin meyvəli cürbəcür ağaclar yetirdi. O, 
həmçinin bağın ortasında həyat ağacını və xeyirlə şəri bilmə 
ağacını bitirdi”.

Bu ayələri oxuyarkən ağlımızda bir sual yarana bilər: niyə Allah 
xeyirlə şəri bilmə ağacını Həyat ağacının yanında yerləşdirdi? Çünki 
şeytanın işğal etdiyi əraziyə müdaxilə etməsi üçün Allah Adəmə 
seçim verməli idi: Adəm kimə xidmət edəcək – Allaha, yoxsa şey-
tana? Allahın iblisin ərazisinə daxil olub Adəmi orada yerləşdirməyə 
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haqqı yox idi. Adəm kimə itaət edəcəyini müəyyən etdikdən sonra 
Allah bunu edə bilərdi. İnsan kimə tabe olacağını seçməli idi. Adəm 
Allahı və Həyat ağacını seçəndə şeytanın üzərində hökmranlıq 
edirdi. Buna görə də xeyirlə şəri bilmə ağacı Həyat ağacının sağında 
yerləşdirilmişdi. 

Vacib bir fikirlə bölüşmək istəyirəm. İnsanın iradə azadlığı olma-
dan o, yer üzünə yerləşdirilə bilməzdi. Bilirəm, məsihçilərin əksəriy-
yəti deyir: Allah insanın Onu sevdiyini bilmək üçün ona azad iradə 
verdi. Məncə, bu ifadə qismən həqiqətdir. Əslində isə insana seçim 
imkanı verilməsəydi, qanunsuzluq olardı. İnsana iradə verilməsəydi, 
onu burada yerləşdirmək olmazdı. Bu mövzuda çox söz deyə 
bilərəm, amma əvvəlki iki kitabımda bu barədə məlumat verilmişdir.

Beləliklə, Adəm şeytanın yalanını seçir və Allahın Padşahlığını 
itirir. Yaradılış 3:17-19-da Allah Adəmə deyir:

“Rəbb Allah Adəmə dedi: «Arvadının sözünə qulaq asdığın 
üçün, qadağan etdiyim, “meyvəsini yemə” dediyim ağacdan yedi-
yin üçün sənə görə torpaq lənətlənir. Ömrün boyu zəhmətlə tor-
paqdan yemək əldə edəcəksən. O sənə tikan və qanqal bitirəcək, 
sən də çöldəki ot-ələfi yeyəcəksən. Alın tərinlə çörək yeyəcəksən. 
Axırda torpağa qayıdacaqsan, çünki oradan götürülmüsən, ona 
görə ki yerin torpağısan, torpağa da qayıdacaqsan”.

Beləliklə, Allah Adəmə onun səbəbilə dünyaya lənətin gəldiyini 
deyir. Adəm yer üzündə tam hökmranlığa sahib idi. Adəm şeytanın 
hökmranlığına izin verdi və Allahı yer üzündən kənarlaşdırdı. Alla-
hın əl-qolu bağlandı; indi Adəm öz əziyyətli zəhməti və alın təri ilə 
yaşamalı idi. Şeytan Həvvanı sınağa çəkərkən ona bu sözü söyləməyi 
unutdu: Allah şeytanı artıq mühakimə edib, cənnətdən qovub 
və əbədi cəhənnəmdə olacağını elan edib. Bunu başa düşməyiniz 
vacibdir. Çox adam deyir: “Sevən Allah insanları cəhənnəmə necə 
ata bilər?” Bunu Allah deyil, Adəm etdi. Aşağıdakı ayələrdə görəcə-
yiniz kimi, cəhənnəm insan üçün yaradılmamışdı:
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“O zaman solundakılara deyəcək: “Ey lənətə gəlmişlər, çəki-
lin önümdən! İblislə onun mələklərinə hazırlanmış əbədi olan 
oda yollanın!”  (Matta 25:41).

Adəm və Həvva şeytanın sələhiyyətinə tabe olandan sonra 
onun cəzasına məhkum oldular. Adəm vasitəsilə bütün insan-
lar şeytanın hakimiyyətinə tabe oldular. Heyvandarlıqda necə-
dir? İnəyin bir buzovu olsa, bu buzov sizə məxsus olacaq; buzov 
sizin naxıra aid olacaq və sizinki olacaq. Beləliklə, Adəmin nəsli 
qanunla şeytana məxsus oldu. İstənilən din öyrədir ki, pis adam-
lar cəhənnəmə, yaxşı adamlar isə cənnətə gedir. Bu, tamamilə 
səhv bir anlayışdır. Məsələ ondadır ki, hökm artıq verilmiş-
dir. Hamı cəhənnəmə gedir. Şər əməllərinə görə deyil, Adəmin 
etdiyinə görə bütün adamlar cəhənnəmə gedir. Lakin yaratdığı 
insanları sevən Allah İsa Məsih vasitəsilə xilas yolunu təmin etdi; 
insanlar cəhənnəm cəzasından xilas olub Allahın Padşahlığına 
qayıda bilərlər.

“O bizi zülmət hakimiyyətindən xilas edib Öz sevimli 
Oğlunun Padşahlığına köçürtdü”  (Kolosselilərə 1:13).

Qeyd etmək lazımdır ki, Allah şeytanın səlahiyyətindən və 
hökmündən xilası qanuni bir yol ilə təmin etdi. Lakin bundan fay-
dalanmaq üçün hər bir kəs Xilaskar İsanın adını çağıraraq xilasdan 
faydalanmağı şəxsən seçməlidir. Ey oxucu, məni eşit! Qonşuluqda 
yaşayan mehriban ağbirçək ölməzdən əvvəl Xilaskar İsanı çağırmasa, 
cəhənnəmə düşəcək. Cəhənnəmdə bir çox gözəl insan olacaq. İnsan-
ları yaxşı işlər gördükləri üçün cəhənnəmdən qaçacaqlarını düşün-
dürən şeytanın yalanıdır. Xilası və şeytanın hökmündən qurtulmaq 
imkanını verən yeganə ad İsanın adıdır. Bir də qeyd etmək istəyirəm 
ki, Adəm günah edəndə ruhən öldü və Allahla əlaqəsi kəsildi; lakin 
yer üzündə hələ də yaşayır. Belə ki, yer üzündə öz iradəsini təmin 
etmək üçün şeytan cinlərin təsiri altında olan insanlardan istifadə 



MADDİ VƏZİYYƏTİNİZDƏ İNQİLAB: Strategiyanın gücü

34

edir, Allah isə Öz Ruhu ilə dolan insanlardan istifadə edir. Beləliklə, 
cənnətə və ya cəhənnəmə getmək qanuni bir məsələdir; yaxşı adam 
olmağımıza deyil, çarmıxda İsanın şeytana qalib gəlməsinə əsasla-
nır. İsa adamların şeytanın hakimiyyəti altından çıxmasına qanuni 
yol açsa da, hər bir insan imanla İsanın adını çağıraraq bu yolu seç-
məlidir.

Mövzudan bir qədər kənarlaşsaq da, gəlin daha əvvəl verdiyimiz 
suala qayıdaq: “Mark 6-cı fəsildə niyə İsa adamlara şəfa verə bil-
mədi?” Qeyd etdiyim kimi, bu, qanuni bir məsələdir. Adəm insan-
ların üzərində səlahiyyəti şeytana verdiyi üçün Allah istədiyi zaman 
dünyadakı işlərin gedişatına müdaxilə edə bilməz, çünki bu, qey-
ri-qanunidir. Dediklərim sizi çaşdırmasın. Müqəddəs Kitab aydın 
yazır: “Rəbbindir yer üzü və orada mövcud olanlar”. Lakin bəşəriy-
yətin hakimiyyəti üzərində Allahın qanuni hakimiyyəti yoxdur. Bu, 
Luka 4:5-7-də yazılıb:

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

Bu ayələrdən görürük ki, Adəm dünyanın səltənətləri üzərində 
qanuni səlahiyyəti şeytana verib. Bu səbəbdən Allah yer üzündə 
yaşayan adamların həyatına müdaxilə edərək istədiyini edə bilmir. 
Lakin Allah Ona inanan, Səmavi Padşahlığın səlahiyyətinə tam 
əmin olan bir adam tapa bilsə, həmin adam vasitəsilə Allah Öz səla-
hiyyətini həyata keçirə bilər. Başlanğıcda şeytan da eynilə bu yol ilə 
yer üzünə gəldi – yer üzünün qanuni sahibi Adəmin vasitəsilə. Allah 
Öz adamını – Adəmi itirəndən sonra yer üzündə xilas planını icra 
etmək üçün Ona başqa bir adam lazım idi və bu adamın adı İbrahim 
idi. Rəbb ona dedi:
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«Öz torpağından, qohumlarının arasından, 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 vasitəsilə Allah yer üzünə qayıdaraq Özünün bəşəriyyəti 
xilas etmək işini davam etdirdi. Allah İbrahim və onun nəsli ilə bir 
əhd bağladı; bu qanuni razılaşma sayəsində Allah İsa Məsihi İbra-
himin nəslindən dünyaya gətirmək imkanını əldə etdi. Məhz buna 
görə İsa İbrahimin nəslindən olmalı idi; yəhudilərin başqa xalqlarla 
evlənməsinə icazə verilməməsinin səbəbi də budur. Məhz buna görə 
Əhdi-Cədid nəsil şəcərəsi ilə başlayır. Bu nəsil şəcərəsi İsanın İbra-
himin nəslindən olduğunu və qanuni xilas qurbanı olduğunu sübut 
edir.

Adamlar hələ də dünyanı qanuni olaraq idarə etdiklərinə görə 
(ruhani idarəçilikdən söhbət getmir) Allah və şeytan öz iradələrini 
həyata keçirmək üçün insanlardan istifadə etməlidirlər. Sadə dillə 
desək, yer üzündə insanlar yeganə hüquqi şəxslərdir. İblis Adəmlə 
Həvvanı öz dediklərinə inandıraraq müdaxilə etdiyi kimi, Allah da 
yer üzünə müdaxilə etmək üçün Onun sözlərinə inanan insanları 
tapmalıdır. Şeytanın deyil, Allahın sözünə ürəkdən inanan adam 
vasitəsilə Allah yer üzünə müdaxilə edir və Öz iradəsini icra edərək 
iblisin səltənətinə qarşı çıxır. Deyiləsi hələ çox sözüm var, amma bu 
mövzunu ilk iki kitabımda çox ətraflı izah etmişəm.

Əsas məsələ budur: şeytan yer üzündə olduğu üçün həmişə öz 
səltənətini müdafiə edir və Allahın işinə mane olmağa çalışır. Bu 
səbəbdən Allah yer üzündə gizli işləyir. Allahın necə gizli işlədiyini 
öyrənsəniz, həyatda müvəffəq və qalib olacaqsınız. Bunu “strategiya-
nın gücü” adlandırıram!
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FƏSİL 3

HEYRƏTAMİZ

Bir dəfə mənə tanımadığım bir adam zəng edərək özünü təq-
dim etdi. Bir neçə tanışı ilə mənim “İman ovu” adlı kitabımdan və 
Allahın Padşahlığı haqda təlimimdən çox zövq aldıqlarını söylədi. 
O məni Montanaya dəvət etdi ki, cümə axşamı və şənbə günü səhər 
təxminən 70 nəfərə dərs keçim. Mən cavab verməyə macal tapma-
mış əlavə etdi: “Şənbə günü dərsini deyib bitirəndən sonra möv-
sümü olduğu üçün sizi ceyran ovuna aparmaq istəyirik”. Oğullarımı 
da dəvət etdi. Oğlum Tim oraya getmək istədi. Hər ikimiz ov üçün 
lisenziya almışdıq.

Bu imanlılar cəmiyyətinin adı “Vədə Sadiqlər” adlanırdı. Mənim 
ov hekayətlərimə və imanla maral ovladığıma heyran qalmışdılar. 
Həmişə 30 və ya 40 dəqiqə ərzində necə maral ovladığımı, eləcə də 
Allahın mənə ovlayacağım heyvanın cinsini, buynuzlarının sayını 
və boyuna dair dəqiq məlumatı əvvəlcədən söyləməyi öyrətməsi 
haqqında eşitmək istəyirdilər. Bunların hamısı fövqəltəbii idi və 
əslində, bunlar öz başıma gəlməsəydi, yəqin ki, onlar kimi mənə də 
maraqlı gələrdi.

Nəhayət, Montanaya getmək vaxtı çatdı. Tim və mən oraya 
təyyarə ilə getdik, Rəbbi sevən bir çox adamlarla görüşdük. Bizi 
qızılxallı balıq ovuna, eləcə də tirə apardılar. Ohayo ştatında böyü-
düyüm üçün uzaq məsafələrə güllə atmağa vərdiş etməmişəm. 
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Qanunlarımız yalnız ov tüfənginə icazə verirdi və məsafələr, demək 
olar ki, həmişə 50-100 metr idi. Hədəfin 180 metrdə təyin edilməsi 
mənim üçün faydalı oldu; bir az məşq etdikdən sonra polad lövhəni 
vura bildim və artıq ova hazır idim.

Həmin axşam və növbəti günün səhəri kişilərə dərs keçdim. 
Oradakıların hamısı Allahın Padşahlığını, xüsusən Allahın mənə 
ov etmək yolu ilə Padşahlıq qanunlarını necə öyrətdiyini eşitməyə 
və öyrənməyə can atırdılar. Nahardan sonra “Tamam, indi ceyran 
ovuna gedək” dedilər. Heç vaxt ceyran ovlamamışdım və nə ola-
cağını bilmirdim. Ovçuluq təcrübəmdə ova ən çox iki-üç adamla 
getmişdim. Onlar isə üç-dörd dolu maşın adamla yola düşdülər. 
Yadımdadır, Tim bir gün əvvəl mənə sual verdi: “Ata, ceyran ovuna 
getdiyin üçün həyəcanlanırsan? Onlara Padşahlıq haqqında dərs 
verdin, Padşahlığın qanunlarının hər dəfə işlədiyini söylədin; hamı 
sənə baxır, ceyran ovlamasan, onda necə?” Ona dedim ki, ceyran 
ovlamağımdan heç narahat deyiləm. Drenda və mən artıq toxumu-
muzu əkmişdik və bu ceyran üçün duada razılığa gəlmişdik; ceyran 
olacaq.

Maşınla çıxıb meşəyə gəldik. Bizə izah etdilər ki, ovlayacağımız 
ceyran Şimali Amerikada ən sürətlisidir; planetimizdə isə sürətdə 
geparddan sonra ikincidir. Ceyranın çox iti görmə qabiliyyəti var; 
əsasən qaçmaqla özlərini müdafiə edirlər. Buna görə də səni gör-
sələr, bir saniyə içində yox olacaqlar. Məndəki metal uclu güllələr 
erkək, Timdə olanlar isə dişi ceyran üçün yaxşı idi.

Heyvanları görmək üçün maşınla meşə ilə hündür yerə getmək, 
sonra daha yüksəyə piyada qalxaraq aşağıya, dərələrə baxmaq istə-
yirdik. Yuxarıya qalxarkən uzaqdan bir sürü ceyran gördük. Yaxın-
laşıb atəş açmaq istədik. Sonuncu təpəni aşıb çox ehtiyatla gizlən-
məli, ceyranlar hələ də orada olsa, 200-220 metrlik məsafədən güllə 
atmalı idik. 

Tim və mən təpənin kənarına yaxınlaşmaq üçün torpaqla xeyli 
süründük. Plan belə idi ki, mən atəş açandan sonra Tim də dişi 
ceyrana güllə atacaqdı. Yavaşca kənara qədər sürünüb baxdım. Elə 
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fikirləşdiyimiz kimi də oldu; azsaylı sürü bizi görməmişdi. Tüfən-
gimi qaldırdım; sürünməkdən təngnəfəs olmuşdum. Buna görə də 
tüfəngi əlimdə düz tutmaq çətin idi. Amma nişangahımda bir 
erkək ceyranın olduğunu görüb tətiyi çəkdim. Boşa getdi. Sürü 
karıxmış görünürdü. İkinci atəşi açanda yenə boşa getdi. Sürü 
yerindən götürüldü… üçüncü atəş, sonra dördüncüsü də boşa 
getdi. Beşinci atəşi açmaq istəyəndə təkcə bir çırtıltı eşitdim. Gül-
lələrim bitmişdi.

Bütün sürü vəlvələ içində qaçıb meşədən kənara çıxmışdı. 
Nişangaha götürdüyüm erkəkdən başqa hamısı qaçmışdı. O, ilk dəfə 
atəş açdığım yerin yaxınlığında, mükəmməl bir yerdə dayanmışdı. 
Çılğınlıqla Timdən onun tüfəngini istədim. Oradaca ayağa qalxıb 
fikirləşmədən atəş açdım və erkək 
ceyran yıxıldı. Mən həm sevindim, 
həm də rahat oldum. Bu erkək ceyran 
mənimki idi. Başımı döndərib arxaya 
baxdım: kişilərin hamısı sevincin-
dən haray qoparmışdılar. Bəziləri cib 
telefonu ilə danışırdı və birinin belə 
dediyini eşitdim: “Hə, eynən “İman ovu” kitabında olduğu kimi 40 
dəqiqə ərzində erkək ceyranı vurdu. Kitabda necə yazılmışdısa, elə 
oldu”. Onların hamısı Padşahlığın qanunlarının işləməsini gözləri 
ilə görmək üçün gəlmişdi. Axı mən bunu saatlarla onlara öyrədir-
dim, indi isə onlar bunu əyani surətdə görmək istəyirdilər. Güllələri-
min çoxu boşa çıxsa da, yenə də alındı və bu, öyrətdiklərimə etibar 
qazandırırdı. Günortadan sonra Tim qaçan bir dişi ceyranı mükəm-
məl bir atəşlə ovladı. İkimiz də çox sevinirdik! Montana çox gözəl 
yerdir; Timlə mən Padşahlığı təcrübədə yaşadıq. Padşahlığı və Alla-
hın sadiqliyini xatırlatmaq üçün həmin ceyranın başını müqəvva 
etdim və ofisimdəki masanın üstündən asdım.

Niyə bu kitabda sizə ovdan söz açıram? Çünki Allah sizin vasitə-
nizlə Öz Padşahlığını bütün dostlarınıza, qonşularınıza və qohum-
larınıza göstərmək istəyir. Onların hamısı Padşahlığın qanunlarının 

DÜNYA HƏQİQİ ŞEYLƏRİ 
GÖRMƏYİ ÇOX İSTƏYİR, 

ALLAH DA ONLARI 
VALEH ETMƏYİ SEVİR. 
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həyatda işlədiyini görmək istəyirlər. Dünya həqiqi şeyləri görməyi 
çox istəyir, Allah da onları valeh etməyi sevir. Adamları valeh etmək 
üçün siz Allahın Padşahlığının qanunlarının necə işlədiyini öyrən-
məlisiniz; Müqəddəs Ruhun sizin özünüzü və ətrafdakı adamları 
təəccübləndirmək üçün lazımi təminatı və imkanları necə verdiyini 
bilməlisiniz. Sonradan öyrəndiyim kimi, imanlılar cəmiyyətinin 
rəhbərləri təcrübədə Padşahlığı nümayiş etdirərək adamları dindar-
lıqdan azad etmək üçün məni dəvət etmişdilər. Həmin gün bir çox-
ları həyatlarını Rəbbə həsr etdilər. Müqəddəs Ruh Öz işini gördü; 
sizə də kömək edərək həyatınıza uğur gətirəcək.

Sizə daha bir hekayət danışım. Bu, Müqəddəs Kitabdandır, Alla-
hın ətrafınızda olan adamları Öz həqiqətini və sevgisini göstərən 
fövqəltəbii işləri ilə təəccübləndirdiyini bir daha açıqlayır.

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 qayı-
ğına 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 apa-
rın 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 cırıl-
mağa başladı. O biri qayıqdakı yoldaşlarına da işarə etdilər ki, 
gəlib kömək etsinlər. Onlar gəlib hər iki qayığı balıqla doldurdu-
lar. 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 balıqların 
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, Yaqub və Yəhya bütün gecə çalışsalar da, balıq tutmadılar. 
Uşaqlıqdan balıq tutan, gölü yaxşı tanıyan təcrübəli bir balıqçı idilər, 
amma əliboş qayıtdılar. Ancaq, təbii ki, hekayə bununla bitmir. İsa 
təlim vermək üçün Peterin qayığına minir və sonra ona toru dərin 
suya atmasını söyləyir. Bir az çaşqınlığa düşən Peter bütün gecəni 
tor atdıqlarını, amma balıq tutmadıqlarını dedi. Lakin İsanın dediyi 
üçün toru atacağını söylədi. Müqəddəs Kitabda deyildiyinə görə, 
Peter toru atanda o qədər balıq tutdu ki, toru boşaltmaq istəyəndə 
toru balıqların çoxluğuna davam gətirməyib yırtıldı, buna görə yol-
daşlarını köməyə çağırdı. Müqəddəs Kitab yoldaşlarının torlarının 
da az qala yırtıldığını söyləyir. Hər iki qayıq o qədər balıqla doldu ki, 
batmaq təhlükəsi ilə üzləşdi. Müqəddəs Kitabda deyilir ki, bu təcrü-
bəli balıqçılar həmin gün o qədər təəccübləndilər ki, balıq ovundan 
imtina edib İsanın ardınca getdilər.

Bu, Müqəddəs Kitabda ən çox sevdiyim hekayələrdən biridir, 
çünki iki Padşahlığın – zülmət padşahlığı ilə Allahın Padşahlığı 
arasındakı fərqi açıq şəkildə nümayiş etdirir. Şeytanın hakimiyyəti 
altında olan zülmət padşahlığı sınıq, əldən düşmüş, bütün gecəni 
balıq tutmaq istəyən, lakin heç nə tuta bilməyən, sağ qalmaq üçün 
ağır zəhmət dolu və qan-tər içində vurnuxan insanın yaşadığı sis-
temdir. Adəmin üsyanı yer üzünə lənət gətirdi. Allahın Padşahlı-
ğının möhtəşəm mənzərəsi və onun yaratdığı isə tam fərqlidir. İki 
həddə diqqət yetirin. Allahın sizə Padşahlığı verdiyini dərk edin. 

Hər bir imanlı əl çalaraq nida edə bilər: “Bəli, Allahın Padşah-
lığı gözəldir; gör nə qədər balıq tutdular!” Ancaq çox az adam İsa 
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Məsihin bunu necə etdiyi ilə maraqlanacaq. Əksəriyyət Peter, Yaqub 
və Yəhyanın o gün yaşadıqları təminatın necə verildiyini bilmir. İsa 
Məsih bunu necə etdi? Çoxları bu suala eyni cavabı verirlər: “Axı 
O, İsadır!” Lakin dayanın; bundan əvvəl gördük ki, İsa Mark 6-da 
adamlara şəfa verə bilmədi, çünki Allah orada heç bir səlahiyyətə 
malik deyildi. Beləliklə, həmin gün Padşahlığın qanunları işləyərək 
balıq ovunu mümkün etdi. 

Ancaq burada bir məsələ var. İmanlıların əksəriyyəti İsanın etdiyi 
eyni möcüzələri etməyin qeyri-mümkün olduğunu düşünür; etsələr 
belə, İsanın bunu necə etdiyi barədə anlayışları yoxdur. Konfransla-
rımda istifadə etdiyim bir söz var: öyrətmədiyin şeyləri həyatında 
tətbiq edə bilməzsən. Sözümün canı odur ki, balıq ovunun necə 
baş verdiyini dəqiq izah edə bilmirsinizsə, bunu heç vaxt təkrarlaya 
bilməyəcəksiniz. Beləliklə, o nəhəng balıq sürüsü necə zahir oldu? 
Bunu izah edə bilərsinizmi? Bu cür uğur qazanmaq istəyirsinizsə, o 
balıqların necə peyda olduğunu anlamalısınız. Lakin mən belə danı-
şanda insanların çoxu çaşqınlığa düşür. Bəs İsa nə deyib?

“Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm: Mənə iman edən şəxs 
Mənim etdiyim işləri özü də edəcək, hətta bunlardan da artığını 
edəcək. Çünki Mən Atanın yanına gedirəm”  (Yəhya 14:12).

İsa Atanın yanına getdiyi üçün Onun etdiyi işləri eyni şəkildə 
edə biləcəyimizi söyləyərkən ölüb-dirildikdən sonra üzərimizə 
gələn Müqəddəs Ruhdan bəhs edirdi. Bu, İordan çayında Onun üzə-
rinə enən, Onun Allahın qüdrətli işlərini etməsinə imkan verən eyni 
Müqəddəs Ruhdur. Bunu biz Məsihin xidmətindən görürük. Mark 
6-da xalqın inamsızlığı Müqəddəs Ruhun gücünə mane oldu; Luka 
5-də, balıq hekayətində isə heç nə mane olmadı. Müqəddəs Ruha 
nə mane olur və nə mane olmur? Bunu müəyyən etmək üçün Pad-
şahlığın qanunlarını öyrənməliyik. Beləliklə, hekayətə nəzər salaq, 
buradakı Padşahlıq qanunlarını və prinsiplərini müəyyənləşdirək və 
onları öyrənək.
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Əgər mənim birinci kitabımı oxumusunuzsa, Peter istifadə 
üçün İsaya qayığı verəndə ruhani cəhətdən nə baş verdiyini bilmə-
lisiniz. Peterin qayığı və ya onun bütün balıqçılıq işi bir padşah-
lıqdan digərinə keçərək bir qanun altından çıxıb digərinə keçdi! 
Bəli, İsa qayığı Öz xidməti üçün götürəndə bu qayıq artıq Allahın 
Padşahlığının qanunlarının təsiri altına keçdi. Qayıq Allahın Pad-
şahlığına keçdikdən sonra Müqəddəs Ruhun İsaya bilik sözünü 
– balıqların harada olduğunu deməyə hüququ oldu. Həmin gün 
uğurlu balıq ovu Müqəddəs Ruhun İsa vasitəsilə Peterə çatdırdığı 
fövqəltəbii istiqamətin nəticəsi idi. Bu, sirli bilikdir. Bu biliyə görə 
Peter, Yaqub və Yəhya həyatlarında ən böyük balıq ovunu etdilər. 
Əslində, Müqəddəs Kitab bu təcrübəli balıqçıların heyrətə düş-
düklərini söyləyir.

Əminəm ki, İsa sizin də heyrətli bir həyat yaşamağınızı istəyir. 
İsa istəyir ki, siz ətrafınızdakı insanlara Padşahlığı nümayiş etdirəsi-
niz, adamlar heyrətə gəlib İsanı qəbul etsinlər. Əminəm ki, boş din 
qayıqları insanları heç vaxt Allaha yaxınlaşdıra bilməz. Allah insan-
ların Onun Padşahlığının yaxşılıqlarını görməsini istəyir ki, hamı 
Onun xeyirxah olduğunu və Ona gələnlərin hamısını qəbul etməyə 
hazır olduğunu görsün və inansın. Yeşaya imanlılar cəmiyyətindən 
bəhs edən növbəti peyğəmbərliyi edərkən bu barədə danışıb.

“Rəbbin şöhrətini aşkar etmək üçün onlara [bizi nəzərdə 
tutur] Rəbbin əkdiyi salehlik palıdları deyiləcək” (Yeşaya 
61:3b).

Beləliklə, Luka 5-ci fəsildəki balıq hekayətindən aldığımız ibrət 
dərsi nədir? Burada bir çox ruhani qanun var, ancaq bu həqiqəti qav-
rasanız, həyatınızı dəyişdirəcək:

İsa onlara torlarını hara atacaqlarını dəqiq desə, hər kəs balıq 
tuta bilər!!! Qoy bunu başqa cür deyim: İsa balığın harada oldu-
ğunu və onu necə tutmağın lazım olduğunu desə, hər kəs balıq 
tuta bilər!
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İnsanlar mənə deyə bilərlər: “Yaxşı, Qari, çox gözəl. Axı İsa 
artıq burada deyil”. Düzdür, lakin balığın yerini İsaya söyləyən eyni 
Müqəddəs Ruh bu gün buradadır və hər bir imanlının qəlbində yaşa-
yır. İsa şagirdlərindən ayrılmağa hazırlaşarkən onlara dediyi sözlərə 
fikir verin: 

“Hələ yanınızda qalarkən sizə bu sözləri söylədim. Lakin 
Vəsatətçi – Atanın Mənim adımla göndərəcəyi Müqəddəs Ruh 
hər şeyi sizə öyrədəcək və söylədiyim bütün sözləri yadınıza sala-
caq. Aranızda sülh qoyub gedirəm, Öz sülhümü sizə verirəm. 
Mən onu sizə dünyanın verdiyi kimi vermirəm. Qoy ürəyiniz 
təlaşa düşməsin və qorxmayın”  (Yəhya 14:25-27).

İsa niyə rahat idi? Çünki Ona qarşılaşdığı hər vəziyyətdə necə 
davranacağını söyləyən Müqəddəs Ruh var idi. İsa Müqəddəs Ruhu 

“Məsləhətçi” adlandırırdı. Dos-
tum, bu Məsləhətçi sizdə də yaşa-
yır; O sizi heç vaxt tərk etməyəcək. 
Onun səsini dinləyirsinizmi? Siz 
razılaşmalısınız ki, düşdüyünüz 
hər vəziyyətə aid Allahın mütləq 
bir məsləhəti var. İsa bu Məsləhət-
çinin sizə hər şeyi öyrədəcəyini və 
ya məsləhət verəcəyini söylədi.

Müqəddəs Kitabın izahlı lüğə-
tinə görə, burada tərcümə olunan “Məsləhətçi” sözünün yunan 
dilində hərfi tərcüməsi belədir: çağırılan və ya tərəfinə çağırılan, 
xüsusilə köməyə çağırılan. Həmçinin hakim qarşısında başqasını 
müdafiə edən, müdafiə edən məsləhətçi, qanuni köməkçi və ya 
vəkil. Geniş mənada bu söz yardımçı, imdada çatan və ya köməkçi 
mənasını verir.

Sizi bilmirəm, amma mən belə bir köməkçidən necə istifadə 
edə bildim? Əla deyilmi? Peter bütün gecəni balıq tuta bilməyəndə 

İSA MÜQƏDDƏS RUHU 
“MƏSLƏHƏTÇİ” 
ADLANDIRIRDI. DOSTUM, 
BU MƏSLƏHƏTÇİ SİZDƏ DƏ 
YAŞAYIR; O SİZİ HEÇ VAXT 
TƏRK ETMƏYƏCƏK.
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Müqəddəs Ruh ona yol göstərdi. Borcdan qurtarmaq üçün lazım olan 
pulu haradan tapacağımı bilməyəndə Müqəddəs Ruh mənə də məs-
ləhət verdi. Bütün bu illər ərzində ailəmi belə bir maliyyə cəncəlinə 
salandan sonra Allahdan imdad dilədim; mənə işlədiyim şirkətdən 
çıxmağı və öz şirkətimi açmağı məsləhət edən Müqəddəs Ruh oldu. 

Mənə bu yeni şirkətin vəzifəsinin Allahın xeyirxahlığını elan 
etmək olduğunu və Onun insanların borcdan qurtulmalarına kömək 
etmək istədiyini söyləyən Müqəddəs Ruh idi; bu, eşitdiyim ən çılğın 
düşüncə idi. İnsanlara borcdan qurtarmağa kömək etməliyəm? Mən 
özüm pulla düzgün davranmırdım. Həyatım maliyyə kabusu idi. 
Fəqət Rəbb bunu dedi; Drenda və mən də imanla hərəkət etdik və 
Peter kimi dedik: “Rəbb, bu, mənasız görünür, ancaq Sənin dediyin 
üçün edəcəyik”. Müqəddəs Ruhun tövsiyələrini yerinə yetirərkən 
yeni şirkət böyüdükcə böyüdü və Drenda ilə mənim borcdan tama-
milə qurtulmağımızı təmin edən pulu yetirdi. Həmin şirkət bu gün 
də fəaliyyət göstərir, 30 il sonra hələ də ildə yüz minlərlə dollar mən-
fəət gətirir.

Baxın, nə mənim ağlım aşıb-daşır, nə də sizin, amma Allah sizə 
həyatda lazım olan məsləhəti almaqda kömək etmək üçün Müqəd-
dəs Ruhu göndərdi. Ancaq bu kitabdan öyrənəcəyimiz kimi, Allahın 
iradəsini yerinə yetirmək üçün gərək biz Müqəddəs Ruhla əməkdaş-
lıq edək.

Təəssüf ki, təcrübədən görünür ki, bir çox imanlı həyatda qarşı-
laşdığı problemlərə həll tapa bilmir. Onlar var gücləri ilə balığı tut-
mağa çalışırlar; bütün gecəni zəhmət çəksələr də, daim əliboş və ya 
çox az qazanc ilə qayıdırlar. Müqəddəs Ruhun hər vəziyyətdə onlara 
kömək etmək üçün yanlarında olduğunu heç eşitməyiblər. İmanlıla-
rın əksəriyyəti belə deyir: “Allah bunu və ya onu etməyimə kömək 
edəcək”, lakin onlar Onun necə kömək edəcəyini və məsləhəti 
necə eşidəcəklərini anlamırlar. Odur ki, çoxları ehtiyac duyduqları 
köməyi almaq üçün Allahla birlikdə çalışmalı olduqlarını bilmir və 
yenə də Allahdan kömək gözləyirlər, halbuki Allahın təminatı onla-
rın daxilindədir.
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Məsələn, pul məsələsində insanlar “Allah mənə bərəkət verə-
cək”, deyə ümid edirlər. Deyirəm: “Əla! Allah sənə bərəkəti necə 
verəcək?” Belə bir sualı eşidəndə onlar əvvəlcə inciyirlər, sanki 
inanclarına şübhə edirəm. Ancaq mən israr edirəm: “O pul haradan 
gələcək? Allah pulu sənə necə yetirəcək?” Cavab üçün onlara təzyiq 
edəndə heç bir fikir söyləmirlər. Bir müddət çaşqınlıqda qala bilər-
siz, amma nəticədə bir cavabınız olmalıdır. Görmədiyiniz bərəkəti 
götürə bilməzsiniz. Unutmayın, İsa Peterə balıqların harada oldu-
ğunu deyəndə çox dəqiq məsləhət verdi və hətta onlara necə ov edə-
cəklərini də söylədi: “Torlarınızı suya atın”. Hərçənd, balıq tutmağa 
hazırlaşırsınızsa, torunuzu haraya atacağınızı bilməlisiniz.

İmanlılar əksər hallarda Allahdan kömək gözləsələr də, maddi 
həyatları dəyişmədən 10 və ya 20 il eyni qarmaqarışıqlıqda qalırlar. 
Bu, kədərlidir. Niyə eyni vəziyyətdə qaldıqlarını bilmək istəyirsi-
nizmi? Çünki onlara heç vaxt Müqəddəs Ruhun, Padşahlığın yolu 
ilə balıq tutmağı öyrətməyiblər. Müqəddəs Ruhun onların müvəffəq 
olmalarına kömək etmək üçün yer üzündə necə işlədiyini bilmirlər. 
Çox ehtiyac duyduqları müvəffəqiyyəti əldə etmək üçün Müqəddəs 
Ruhun və özlərinin öhdəliklərini bilmirlər.

Bu gün naharda gördüyüm bir nəfər kim idi? Yekəpər, çəkisi 
170 kq-a çatardı. Bir ayağında möhkəm dayaq, əllərində də iki əsa 

vardı. O, çətinliklə yerindən tərpə-
nirdi. Çizburgerini yedikdən sonra bir 
pay fıstıqlı tort sifariş etdi. Tortu 
istəməsini eşidəndə şoka düşdüm. Nə 
düşündüyünü bilmirəm, amma o, 
ömründə kifayət qədər tort yeyib. Bu, 
aydın görünürdü və artıq çəki onu 
ölümə aparırdı. Masadan qalxmağa 
cəhd etdi və asta-asta, əzabla restoran-
dan çıxdı. Bu gün yaşayan məsihçilər 

də bu vəziyyətdədirlər – vədləri eşidib zəhər yeməkdə davam edirlər, 
sonra da vəziyyətin dəyişmədiyinə təəccüblənirlər. 

MÜQƏDDƏS RUH – 
ALLAH ÖZÜ BİLMƏYİNİZ 
LAZIM OLAN HƏR 
HANSI BİR MƏSLƏHƏTİ 
VERMƏK ÜÇÜN 
DAXİLİNİZDƏ YAŞAYIR. 
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Dostum, çıxış yolu var! Müqəddəs Ruh – Allah Özü bilməyiniz 
lazım olan hər hansı bir məsləhəti vermək üçün daxilinizdə yaşayır. 
İnsanlar məndən müxtəlif məsləhətlər istəyirlər: “Suzi və ya Salli ilə 
evlənim?”, “Bu, yaxud başqa işə girim?”, “Burada qalım, yoxsa başqa 
şəhərə köçüm?”, “Pulumu hansı işə yatırım?” Daxilinizdəki Müqəd-
dəs Ruh məsləhət verir. Yenə də bu kitab sizə Müqəddəs Ruhun 
necə kömək etdiyini və Müqəddəs Ruhun səsini eşitməklə Padşahlı-
ğın necə işlədiyini öyrədəcəkdir.

Beləliklə, qısa icmal etmək istərdim.
İsa Məsih balığın yerini və necə tuta biləcəyini göstərsə, hər 

kəs balıq tuta bilər, hətta siz!
Karol bu məktubunda həyatının necə dəyişdiyini bizə izah edir:

Keçən il, elə bugünkü tarixdə kredit kartımla Milad hədiy-
yələri alırdım. Kartda kreditin məbləği tükənirdi. Hələ də Şaxta 
babaya inanan qızıma hədiyyə almağa kifayət qədər pulum 
qalmırdı. Daim narahatlıq və kədər içində yaşayırdım. Pastor 
Qariyə yazdım ki, onun təlimi bir nəticə vermədi, heç bir şey baş 
vermədi; o mənə səbirlə cavab yazdı ki, gözlə, bar gətirmək üçün 
vaxt lazımdır, bu gün əkib sabah biçmirsən.

İndi bu gün, bir il sonra bütün ailəmə nağd pulla hədiyyələr 
alıram. İndi mən 300-400 dollarlıq hədiyyələr alıram, ağır 
günümdə mənə əl tutanlara minnətdarlığımı göstərirəm. Keçən 
il dostlarım mənə evlərinin alt mərtəbəsində bir neçə ay yaşama-
ğıma izin vermişdilər. Nə yemək, nə də benzin üçün pulum var 
idi. İndi isə gözəl bir mənzildə yaşayıram, soyuducum yeməklə 
doludur.

3 dekabr qızımın ad günü idi və onu Pensilvaniya ştatındakı 
Hershey Parkına gəzməyə apardıq. Ən yaxşı dostunu dəvət etdik 
və Hershey hotelində qaldıq; bütün xərcləri nağd pul ilə ödəyir-
dik. Keçən il qızımın ad gününü qeyd etmək üçün bir nəfər mənə 
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30 dollar vermişdi, bu il isə mən ona 400 dollarlıq bir hədiyyə 
aldım.

Bu sözləri yazarkən göz yaşlarımı saxlaya bilmirəm. Pas-
tor Qari və həyat yoldaşı Drendaya çox minnətdaram. Bu il 
həyatımın ən yaxşı ili oldu. Allahın həyatımda gördüyü işlər 
çox gözəldir. Başıma gələnləri yazsam, bir kitab olar. Mənə yer 
üzündə səmavi həyat yaşaya biləcəyimi öyrətdiyiniz üçün təşək-
kür edirəm.

Növbəti məktub isə Miçiqandakı Şarondan gəlir ki, bu da Pad-
şahlıq haqqında eşitdiyim ən valehedici hekayədir:

Pastor Qari, bunu ərim və öz adımdan yazıram. Təşək-
kür etmək istəyirəm, çünki siz və həyat yoldaşınız bizə ilham 
verdiniz. Təxminən üç-dörd il əvvəl Sid Rotun verilişində sizin 
haqqınızda eşitmişdik. Çox çətin bir dövr keçirirdik. Ərim 18 
ildən sonra işindən çıxarıldı; o vaxt 280 000 dollara borca ev 
tikmişdik. Stres və borc içində boğulurduq.

CD-lərinizi sifariş etdik və onlar bizi bu vəziyyətdən çıxart-
dılar. Borcun bu qədər şikəst edə biləcəyini, sağlamlığınıza və 
həyatınıza necə mənfi təsir edə biləcəyini öyrəndik. Çıxış yolu 
görmədik. Yeni evimizin borclarını ödəyə bilməsək də, köçməzdən 
əvvəl iki il bu evdə yaşadıq. Bu da bir xeyir-dua idi.

Uzun sözün qısası, ərim dörd ildən sonra köhnə işinə 
qayıda bildi, çünki inanırdı və Allahın vədlərini özünə aid 
edirdi. Sizin və arvadınızın CD-lərini dinləmək bizə kömək 
etdi. Ərim köhnə işinə qayıtdı, üstəlik bu dörd il üçün bütün 
ödənişləri aldı! Vəkilsiz və məhkəməsiz. Həm də dörd ilin 
məzuniyyət ödənişlərini ona ödədilər. Əslində, onu geri işə 
götürdükdə əvvəlcə məzuniyyətə göndərdilər! Aldığı pul ilə itir-
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diyimiz evdən də yaxşısını nağd ala bildik. Xidmətiniz üçün 
sizə təşəkkür edirəm.

Missuridəki Endrüdən bir məktub:

İki il əvvəl may ayında dara düşmüşdüm. Əvvəlki işimdən 
məmnun deyildim və satışla məşğul olan bir ofisə işə getdim. 
Borc verənlər zəng edirdilər, benzinə və ya yeməyə zülmlə pul 
çatdırırdım; ayın sonu və kirayə pulunu ödəmək vaxtı tez 
gəlirdi. Lakin məndə Qarinin CD toplusu var idi. Bir gün iba-
dət zamanı pulu əkmək istədim, amma yalnız 23 dollarım 
və həftəni başa vurmaq üçün azca benzinim var idi. İşlərim 
yaxşı getmirdi və mən pulu əkmək istədiyimi Allaha bildirir-
dim, amma, sadəcə, pulum yox idi. İçimdən bir səsin gəldiyini 
eşitdim: Mən (Allah) bu 23 dolları səndən yaxşı xərcləyə 
bilərəm. Mən də 20 dolları əkdim və Allahdan bol məhsul göz-
ləməyə başladım.

Cümə axşamı ofisdə qalıb bir iş yoldaşıma kömək etdim. 
Onsuz da, satış ilə məşğul olsaydım, gəlirim az olacaqdı. Gün 
bitdikdən sonra rəhbərim köməyi yüksək qiymətləndirdiyini 
söylədi və 2000 dollar mükafat verdi. Bir həftədən az müddət 
keçdi, əkdiyim pulu 100 QAT GERİ ALDIM!

Allah, həqiqətən, sadiqdir və Allahda böyük bərəkət var. 
O vaxtdan bəri qazancımın onda birini və ianələrimi sevinclə 
verirəm.

Bu baş verdikdən bir neçə ay sonra pul əkərək etdiyim arzuya 
uyğun yeni bir vəzifə bəxş edildi. Cəmi iki ildə gəlirlərim dörd qat 
artdı. Allaha həmd olsun. O, bütün izzətə layiqdir. Qeyd: Bank 
artıq avtomobilimə sahib deyil. Təzə, tam ÖDƏNİŞ etdiyim 
maşını sürürəm!!!
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Koreyadan bir məktub:

Əziz pastor 
Qari, məqsədsiz bir həyat sürürdüm və borc içində yaşayır-

dım. İnsanlar mənə kömək etməkdən yorulmuşdular. Yeganə 
arzum çörək və su almaq idi. İki övladımla belə dolanırdıq. Nə 
kirayə pulunu, nə də borclarımı ödəməyə imkanım var idi. Bir 
dəfə sizin canlı verilişinizə baxdım. Həmin günü yaxşı xatır-
layıram. Xidmətinizi təmsil edən pastor ilə onlayn yazışdıq, 
vəziyyətimin nə dərəcədə pis olduğunu izah etdim. O dedi ki, 
vergi ödəmək üçün İsa Peterə balığın ağzından pulu çıxartmağı 
söylədi. Eləcə də mən Rəbdən dəqiq məsləhət istəməliyəm. Uzun 
sözün qısası, pastor Qarinin təlimini dinlədikdən sonra indi bir 
restoranım və bir bərbərxanam var. Bütün izzətlər Allaha olsun!

Bu şəhadətlər əladır! Ancaq deyə bilərsiniz: “Bu, çox yaxşıdır, 
Qari. Əlbəttə, yaxşı işlər başqa adamların həyatında baş verir. Mənə 
isə bunun köməyi olmadı”. Sizə sözüm budur: hekayəniz hələ bit-
məyib! Bir sual verim. Bu kitabı oxuyarkən oturacağınızdan yıxıl-
maqdan qorxaraq ondan möhkəm tutursunuzmu? Yox, əlbəttə. 
Niyə? Çünki cazibə qanunu haqqında eşitmisiniz və bunun hamı 
üçün eyni işlədiyini bilirsiniz. Allahın Padşahlığı da belə işləyir. Pad-
şahlığın qanunlarını öyrənə bilərsiniz. Həyatınızı Allahın gücünün 
bir şəhadətinə çevirəcək bənzərsiz məsləhətləri Müqəddəs Ruhdan 
eşitməyi öyrənə bilərsiniz. Bu hekayətləri gerçəkləşdirən Müqəddəs 
Ruhun bəsirəti və köməyi olduğunu artıq qeyd etmişik. Beləliklə, 
Müqəddəs Ruha aid bəzi həqiqətləri nəzərdən keçirməklə səyahəti-
mizə başlayın, sonra isə ehtiyac duyduğumuz məsləhətləri dinləmə-
yin yollarını daha ətraflı təfərrüatlarla öyrənəcəyik.
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FƏSİL 4

ƏSASLAR:  
BUNSUZ EVDƏN  

BAYIRA ÇIXMAYIN

Müqəddəs Ruhun məsləhətləri ilə Müqəddəs Ruhun qələbələri 
dolu bir həyat yaşamaq istəyirsinizsə, əvvəlcə yenidən doğulmalısı-
nız. İkincisi isə Müqəddəs Ruhla vəftiz olunmalısınız. Bəli, bunlar 
eyni Ruhun iki tamamilə fərqli işidir. Sizin üçün tamamilə yad bir 
şeydirsə, narahat olmayın. Mən sizə hər şeyi ətraflı izah edəcəyəm. 
Ancaq icazə verin əsas məsələyə keçim: İsa demişdi ki, Müqəddəs 
Ruhla vəftiz o qədər vacibdir ki, onu almadan evdən belə, çıxmayın! 
Bunu mən demirəm; Həvarilərin İşləri 1:4-5-də bunu İsa deyir.

“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 olacaqsınız”  (Həvarilərin İşləri 1:4b-5).

“Müqəddəs Ruh üzərinizə enəndə siz qüdrət alacaqsınız 
və… Mənim şahidlərim olacaqsınız”  (Həvarilərin İşləri 1:8).
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Diqqət yetirin, İsa deyir: “Müqəddəs Ruhu almadan evdən 
bayıra çıxmayın. Bu, zəruridir!” Başqa sözlə, İsa deyir: “Allahın tap-
şırıqlarını yerinə yetirmək üçün, Padşahlığın şahidləri olmaq üçün 
sizə Müqəddəs Ruhun qüdrəti gərəkdir”. Buna baxmayaraq, bir çox 
imanlı Müqəddəs Ruhla vəftiz barədə eşitməyib. Onlar imanlılar 
cəmiyyətində böyüsələr də, Ruhla vəftizin bu günə aid olmadığını, 
möcüzələrin zamanının keçdiyini düşünürlər.

Mən də belə bir imanlılar cəmiyyətində böyüməyimə baxmaya-
raq, Müqəddəs Ruhla vəftiz barədə heç eşitməmişdim. Dünyanın 
hər yerindən bu güclü həqiqəti bilməyən insanlardan bir çox mək-
tub alıram; onlar Müqəddəs Ruhla vəftizin bu gün də olub-olmama-
sına dair suallar verirlər. Buna görə də bu mövzunu izah etmək üçün 
vaxt ayırdım.

Əminəm ki, Müqəddəs Kitab bu barədə çox aydın yazır. Buna 
görə də gəlin Müqəddəs Kitaba müraciət edək. O, bütün suallarınıza 
cavab verəcəkdir. Ancaq əvvəlcə sizə Müqəddəs Ruhla vəftiz barədə 
həqiqəti necə aşkar etdiyimə dair bir az məlumat vermək istəyirəm.

Kiçik yaşlarımdan Allahı tanımağa can atırdım (yaşım çoxalsa 
da, indi də eləyəm). Məzhəbli bir imanlılar cəmiyyətinə gedirdim. 
Bazar günü səhər adətən ənənəvi dini toplantı keçirdi. Bəlkə, sizdə 
də belə olub. Yadımdadır, bir neçə ilahi oxuyandan sonra dua olu-
nurdu. Həmişə Rəbbin Duasını söyləyirdik, sonra pastor vəz edirdi, 
yekunda bir ilahi nəğmə oxunurdu və xeyir-dua veriləndən sonra 
hamı dağılışırdı. Hər bir toplantı eyni qayda ilə keçirdi. 

Oradakı insanlar çox gözəl idilər və Allahı, həqiqətən, sevirdilər. 
Ancaq orada canlı Müjdəni, insanların həyatının tam dəyişdiyini 
və ya Allahın qüvvəsi ilə şəfa almış insanları, Allahın Padşahlığının 
təzahürünü çox da görmürdüm.

Beləliklə, mən 18 yaşında ikən Allahı tanımağa can atırdım. Ata-
mın pizza kafesini işlədirdim. Bir dəfə kafeyə bir nəfər gəlib məni 
oyanış tədbirinə dəvət etdi. Tədbir şəhərimizdəki kiçik bir Metodist 
imanlılar cəmiyyətində keçirilirdi. Qonaq vaiz İsanın Müqəddəs 
Kitabda yazılanları bu gün də etdiyini söyləyən bir müjdəçi idi.
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Mənə maraqlı gəldi və bunu öz gözlərimlə görmək istədim. Bir 
neçə dostum bu imanlılar cəmiyyətinə gedirdi, buna görə də oyanış 
tədbirinə getməyə qərar verdim. Həmin görüşdə Müqəddəs Ruhla 
vəftiz haqqında eşitməsəm də, Allahın hüzuru mənə çox təsir etdi. 
Oradakı dostlarımın dəvəti ilə bazar günü də toplantıya getdim. 
Bu imanlılar cəmiyyətini çox xoşladım və artıq toplantılara buraya 
gedirdim.

Oyanış tədbirindən bir neçə həftə keçəndən sonra imanlı-
lar cəmiyyətində hər həftə Müqəddəs Kitab dərslərini tədris edən 
xanımlarla tanış oldum. Onlar Müqəddəs Ruhla vəftiz, Ruhun ənam-
ları və əvvəllər eşitmədiyim başqa şeylərdən danışırdılar. Müqəddəs 
Ruhun qüdrəti haqqında dedikləri məni o qədər maraqlandırdı ki, 
qadınların dərslərinə getmək istədim. Onların Müqəddəs Kitab 
dərsləri səhərlər keçirilirdi; pizza kafesində axşamlar işlədiyim üçün 
getməyə qərar verdim.

Gələndə gördüm ki, orada cavanlardan təkcə mənəm. Amma bu, 
mənim üçün problem deyildi. Allaha can atdığım üçün Müqəddəs 
Kitab dərsinə getdim. O qədər sual verirdim ki!

Xanımlar mənimlə çox səbirli davranırdılar; mənim Müqəddəs 
Kitabımdakı ayələrdə Müqəddəs Ruhla vəftizin bu günə də aid oldu-
ğunu, Allahın qüdrətinin İsanın dövründə olduğu kimi bu gün də 
fəal olduğunu göstərdilər. Ən yaxşısı isə o idi ki, bu, bütün imanlılara 
verilirdi. Sadəcə, bunu istəmək lazım idi.

Onların Müqəddəs Kitab dərslərində bir neçə həftə iştirak 
etdikdən sonra məni ölkəmizdəki “Atəşli qadınlar” adlı təşkilatın 
tədbirinə dəvət etdilər. Bu, Müqəddəs Ruhla vəftizi öyrədən bir 
təşkilatdır. Bu görüşlərə hər məzhəbdən olan insanlar gəlir. Əsasən, 
Əllincilər cəmiyyətlərində danışılan bu vəftiz haqda eşidir və onu 
qəbul edirdilər. “Xarizmatik Yeniləmə” adlanan o dövrdə Müqəddəs 
Ruha aid təlim bütün məzhəblərdə verilirdi.

“Atəşli qadınlar” təşkilatının toplantısına yüzlərlə xanımın yığıl-
dığını gördüm. Orada da kişilərin sayı çox az idi, amma Allahın 
möhtəşəm hüzuru hiss olunurdu.
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İnsanların şəfa haqqında şəhadətlərini eşidəndə Ruhun qüdrəti-
nin təsiri altında bəzilərinin yerə yıxıldıqlarını görüb təəccüblənir-
dim. Heç vaxt belə şey görməmişdim; mənə çox maraqlı gəlirdi; bir 
az çaşbaş qalmışdım. Oradakılar bunu “Ruhda ölüm” adlandırırdı-
lar. Təbii ki, qəribə görünsə də, bunu yaşayan insanlar sevinirdilər; 
Allahın onlara toxunduğu aydın görünürdü. Daha sonra xanımlar 
mənə yerə yıxılmanı izah etdilər: bəzən insan bədəni məshin təsiri 
altında Allahın qüvvəsinə tab gətirə bilmir.

Bunun mənə İsanın xidmətində də baş verdiyini Müqəddəs 
Kitabdan göstərdilər: 

 «Kimi axtarırsınız?» deyə onlardan soruşdu. Ona cavab 
verdilər: «Nazaretli İsanı». İsa onlara «Mənəm» dedi. Ona 
xəyanət edən Yəhuda da onlarla yanaşı idi. İsa onlara «Mənəm» 
deyəndə geri çəkilib yerə qapandılar 

(Yəhya 18:4b-6).

İbadət zamanı ətrafımdakı qadınlar çox həyəcanlanır, müxtə-
lif dillərdə danışaraq Allahı izzətləndirirdilər. Baş verənlər mənim 
üçün o qədər yeni idi ki, toplantının əksər vaxtını mat qalmışdım. 
Görüşdə bir çox şey mənə qəribə gəlsə də, orada Allahın möhtəşəm 
hüzurunu inkar edə bilmədim. Müqəddəs Kitabda yazılan Müjdə-
nin həqiqiliyini və Allahın qüdrətini gördüyümə sevinirdim.

Həmin gün vaiz oradakıları dəvət etdi ki, Müqəddəs Ruhun bu 
ənamını almaq istəyənlər irəli çıxsınlar ki, onlar üçün dua edilsin. 
Beləliklə, xanımların mənim üçün dua etmələri diləyi ilə irəli çıx-
dım. Dua etdikləri zaman Allahın hüzurunu daha da çox hiss etdim. 
Onun hüzuruna təslim olduqda özümün də Müqəddəs Ruhla dua 
etməyə başladığıma və anlamadığım sözləri danışdığıma təəccüb-
ləndim. Həmin gün uzun müddət fərqli dillərdə dua etdim. Başıma 
gələnlərdən çox təsirlənmişdim, görüşdüyüm hər kəsə baş verənləri 
danışmaq istəyirdim! Lakin yaşadıqlarımı imanlılar cəmiyyətindəki 
dostlarımla bölüşəndə   onlar o qədər də sevinmədilər. Ümumiy-
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yətlə, fərqli dillərin şeytandan olduğunu və ya fərqli dillərin dövrü-
nün keçdiyini söyləyirdilər. Mənə onlardan uzaq durmağı məsləhət 
görüb xəbərdar etdilər.

O günlərdə imanlılar cəmiyyətləri Ruhun ənamlarını qəbul 
etməyərək bunların həvarilərin dövrünə aid olduğunu hesab edir-
dilər. Ancaq indi mən əminəm ki, Allahın qüdrəti hələ də fəaldır!

“Atəşli qadınlar” təşkilatının tədbirinə getməzdən əvvəl mən o 
kiçik Metodist imanlılar cəmiyyətində gənclərə rəhbər təyin edilmiş-
dim. Əslində, çox iş tapşırmamışdılar, yalnız hər bazar günü axşam 
imanlılar cəmiyyətinin zirzəmisində bir gənclər toplantısı keçirir-
dik. Adətən bəzi oyunlar oynayırdıq, çay içirdik və bir az Müqəddəs 
Kitabdan oxuyurduq. Mən özüm də gənc idim, amma Allahın işlə-
rinə səy göstərir, adamlara köməyə can atırdım.

Qrupda təxminən 15 gənc var idi; onlara “Atəşli qadınlar” təşki-
latının tədbirində yaşadıqlarımı, Müqəddəs Ruhdan aldığım vəftiz 
haqqında danışmaq istədim. Başa düşdüm ki, mənim kimi onların 
da əksəriyyəti bunu təcrübədən keçirməyiblər və həmin imanlılar 
cəmiyyətində bu barədə eşitməyəcəklər.

Bundan sonra nə baş verdiyi haqqında sizinlə bölüşməzdən 
əvvəl düşünürəm ki, olanları etiraf etməliyəm. Bu barədə gənc-
lərlə danışmaq üçün pastordan icazə almamışdım (artıq başa 
düşdüm ki, almalı idim). Öz başıma gələnləri də pastora danış-
mamışdım.

İmanlılar cəmiyyətində üsyan qaldırmaq niyyətim yox idi, pasto-
run başının üstündən də iş görmək istəmirdim. Sadəcə, çox şad idim. 
O vaxt bu mövzu ilə bağlı mübahisələrin olduğu barədə bilmirdim 
və pastorumun bunun əleyhinə olmayacağına əmin idim.

Müqəddəs Ruhla vəftiz olunandan sonra bazar günü axşam 
gənclərə başıma gələnləri danışmaq və Müqəddəs Yazılardan 
müvafiq ayələri göstərmək istəyirdim. Beləliklə, təcrübəmi onlarla 
bölüşərək bu təcrübəni təsdiqləyən Müqəddəs Yazıların ayələrinə 
nəzər salarkən imanlılar cəmiyyətinin zirzəmisində yerdə dairəvi 
şəkildə oturmuşduq.
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Həmin görüşə pastor da gəlmişdi və kəlam paylaşdığım zaman sol 
tərəfimdə oturmuşdu. Pastorun orada olmasının heç fərqinə varma-
dım. Düşündüm ki, pastorum onsuz da paylaşacağım hər şeyi bilir.

Beləliklə, getdiyim toplantı və gördüklərim barədə onlarla bölüş-
düm. Fərqli dillərdə danışmağı ətraflı izah etmədim. Diqqətimi 
Həvarilərin İşləri 1:9-a yönəltdim ki, burada Müqəddəs Ruh Allahın 
şahidi olmaq üçün üzərimizə gələndə qüdrət alacağıq. Toplantının 
sonunda sözümü necə bitirəcəyimi bilmirdim, buna görə uşaqlara 
müraciət etdim: kim Müqəddəs Ruhla vəftiz almaq istəyirsə, əlini 
qaldırsın.

O anda nə edəcəyimi bilmirdim. Demək istədiyim odur ki, mən 
“Atəşli qadınlar” təşkilatının tədbirində gördüklərimdən başqa heç 
kimin Müqəddəs Ruhla vəftiz ilə bağlı xidmətini görməmişdim. 
Düşünürəm ki, o zaman bu barədə yalnız iki-üç ayəni bilirdim.

Beləliklə, “Müqəddəs Ruhun ənamını almaq istəyirsinizsə, əli-
nizi qaldırın və gəlin başımızı aşağı salıb birlikdə dua edək”. Dedik-
lərim, sadəcə, bu oldu. Onlara əlimlə toxunmadım və Müqəddəs 
Ruhu necə qəbul edəcəklərinə dair göstərişlər vermədim. Başımızı 
aşağı salıb dua etdik. Əlbəttə ki, bütün “yaxşı” məzhəbli məsihçilərə 
öyrədildiyi kimi, dua etmək üçün gözlərimizi yumduq.

“Amin” dedikdən sonra yerimdə oturdum və uşaqlar arasında bir 
az səs-küy eşitməyə başladım. Baxıb gördüm ki, uşaqlardan bəziləri 
ağlayır, bəziləri titrəyir, yeddi uşaq isə naməlum dillərdə danışır. 
Başqa dillərdə danışmağa başladıqda üzlərində ən qeyri-adi parıltı 
gördüm. Onlar şam kimi işıq saçırdılar! Mən heyrətə gəlmişdim!

Bu vaxta qədər heç nə danışmayan pastorum məni başqa otağa 
söhbətə çağırdı. Orada gözlərimin içinə baxaraq dedi: “Bu, şeytan-
dandır. Artıq burada gənclər lideri ola bilməzsən. Burada belə şeylər 
olmayacaq”.

Düşündüm ki, bunun şeytandan olduğunu necə demək olar? Uşaq-
lara baxmaq kifayətdir! Onlar işıq saçırlar! Onların məshini fiziki göz-
lərlə görmək olur. Əslində, o zaman “məsh” sözünün nə olduğunu 
da bilmirdim. Mən onlara toxunmamışdım, onlara nə etmək lazım 
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olduğunu söyləməmişdim, sadəcə, bunu bilirdim ki, onlar işıq saçır-
lar. Pastorumun məni belə məzəmmət etməsi mənim üçün çox ağır 
və kədərli idi; nə edəcəyimi bilmirdim.

Növbəti bazar günü imanlılar cəmiyyətinə qayıtdım, amma 
həmişəki kimi qarşıda oturmaq əvəzinə, arxada oturdum. Gənclər 
toplantısından sonra pastorumun gözündən düşmüşdüm və hər şeyi 
başa düşənə qədər bir az ondan uzaq olmaq istəyirdim.

Bazar günü səhər ibadətdə dua vaxtı idi. İmanlılar cəmiyyəti-
mizdə bu, çox təntənəli bir dua anı idi. Hamı başını əyib sakitcə dua 
edirdi. Yerə bir çöp düşsə, eşidilərdi. Məhz bu anda kiminsə çiynimə 
toxunduğunu hiss etdim. Cərgənin sonunda idim və görünür ki, 
kimsə keçiddə dayanıb çiynimə toxundu.

Əvvəlcə çox təntənəli və səssiz bir dua anında kiminsə yerin-
dən durub gəzdiyini düşünəndə çox təəccübləndim. Başımı qaldı-
rıb ötən həftə gənclər toplantısında olan uşaqlardan birini gördüm. 
O, Müqəddəs Ruhla vəftiz olan yeddi nəfərdən biri idi. Mənə baxıb 
“Gedək!” dedi. Düşündüm: “Gedək? Hara gedək?”

Valehedici bir şəkildə, Müqəddəs Ruhu aldığı gecə işıq saçdığı 
kimi onun üzü yenə də nurlu idi. Allahın nə isə etdiyini yəqin bilir-
dim. Ancaq indi bir hərəkət etməyə çəkinirdim, çünki pastorla ara-
mız onsuz da dəymişdi. Bunu da bilirdim ki, bazar günü səhər iman-
lılar cəmiyyətində istədiyimizi edə bilmərik. O zaman o, belə dedi: 
“Anam üçün dua etməyə gedirəm”.

Artıq nələrin baş verdiyini anlamağa başlamışdım. Anasını 
tanıyırdım. Balaca, arıq bir qadın idi və çoxdan idi ki, xəstə gəzirdi. 
Onurğa sütununda beş yerdə yırtıqlar var idi və həkimlər əməliy-
yat etmək istəyirdilər. Əməliyyat çox ağır, dostum isə onun yeganə 
övladı idi. Əlbəttə ki, o, anası üçün narahatlıq keçirirdi. 

Müqəddəs Ruhla vəftiz olunandan sonra İsanın onun anasına 
şəfa verəcəyinə əmin olmuşdu. Beləliklə, o “gedək” deyəndə, qarşıya 
çıxacağını və əllərini anasının üstünə qoyub sakitcə onun üçün dua 
edəcəyini düşündüm. Ancaq bunu etmədi. O, anasına yaxınlaşdı, 
əllərindən tutub adamların qarşısına çıxartdı.
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Sonra diz çöküb bacardığı qədər uca səslə onun üçün başqa dil-
lərdə dua etməyə başladı. Təsəvvür edin – bunların hamısı artıq səs-
siz olmayan “səssiz” dua vaxtı baş verirdi. Mən dəhşətə gəlmişdim. 
Sonra mənə tərəf döndü və dedi: “Gəl, nə baş verdiyini izah elə”.

İndi məni niyə çağırdığını başa düşdüm. Ona Müqəddəs Ruhla 
vəftiz haqqında danışdığım üçün anasına başqa dillərdə dua etdiyini 
eşidən adamlara bu barədə danışmağımı istəyirdi.

Beləliklə, mən adamların qarşısında onun sözçüsü kimi dayan-
mışdım, o isə orada anası üçün başqa dillərdə dua edirdi. Əslində, 
nə deyəcəyimi bilmirdim. Pastorum da gözünü məndən çəkmirdi. 
Sadəcə, adamlara anasının xəstə olduğunu və Müqəddəs Kitabda 
yer alan başqa dillərdə onun üçün dua etdiyini söylədim. Bilirsiz nə 
oldu? Qadın dərhal şəfa aldı!

Bu, oğulun imanı idi. Adamların nə düşünəcəklərindən çəkin-
məyib duasını etdi. Müqəddəs Ruhun canlı və xeyirxah olduğuna, 
anasına da şəfa verə biləcəyinə inanırdı.

Anası şəfa alsa da, imanlılar cəmiyyəti bunu qəbul etmədi. 
Əslində, bir çoxu sonradan yanıma gəlib dedi: “Anası üçün dua 
etməsinə qarşı çıxmırıq; amma bu naməlum dilləri qəbul edə bilmə-
rik”. Şeytan naməlum dillərə nifrət edir, inanın. Bunun səbəbini sizə 
bu kitabda izah edəcəyəm.

Bəlkə də, naməlum dillərin və Ruhun ənamlarının qəbul olun-
madığı bir imanlılar cəmiyyətində böyümüsünüz. Yaxud naməlum 
dillərin bu gün üçün olmadığını və ya həvarilərin dövrünə aid olduğu 
öyrədilərək böyümüsünüz. Bu suallara cavab vermək çətin deyil. 
Müqəddəs Kitab bu mövzuda çox açıq yazır. Beləliklə, Müqəddəs 
Kitaba nəzər salaq və Müqəddəs Ruhla vəftizə aid həqiqəti öyrənək. 
Bu fəslin əvvəlində oxuduğumuz ayələrə qayıdaq. 

 “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 olacaqsınız”  (Həvarilərin İşləri 1:4b-5).
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Bu ayədə bir neçə vacib məqama diqqət yetirməliyik:
1. Müqəddəs Ruhla vəftiz su ilə vəf-

tizdən fərqlidir.
2. İsa bunun zəruri olduğunu söylədi. 

Əslində, O bunsuz bir şey edə bilməyəcə-
yimizi açıq bildirdi.

Unutmayın, İsa şagirdlərinə Müjdəni 
hər millətə təbliğ etməyi tapşırmışdı. 
Lakin onlar Ruhla vəftiz olmadan Səmavi 
Padşahlığı nümayiş etdirə və təsdiqləyə 
bilməzlər. Buna görə də “Bu qüdrəti alana qədər yerinizdə qalın” 
dedi.

“Müqəddəs Ruh üzərinizə enəndə siz qüdrət alacaqsınız və 
Yerusəlimdə, bütün Yəhudeya və Samariyada, həmçinin yer üzü-
nün qurtaracağınadək hər yerdə Mənim şahidlərim olacaqsınız” 

(Həvarilrin İşləri 1:8).

Qüdrət! Qüdrət yunan dilində “dunamis” sözü ilə ifadə edilir. 
“Dinamit” sözünü də biz buradan götürmüşük. Beləliklə, Allahın 
işlərini görmək üçün Onun qüdrəti üzərimizə gəlir. İsa Öz xidmətinə 
başlayanda demişdi ki, Onda olan qüdrət və ya məsh Atasındandır.

“Sizə söylədiyim sözləri Özümdən söyləmirəm, Məndə olan 
Ata Öz işlərini görür”  (Yəhya 14:10b).

“Doğrusunu… sizə deyirəm: Oğul… Özündən bir şey 
etməz”  (Yəhya 5:19).

Gördüyünüz kimi, İsa Özü Allahın Ruhunun qüdrətinə ehti-
yac duyurdu. “Məsh” sözü “sürtmək” mənasını daşıyır. İsa İordan 
çayında bu məshi Müqəddəs Ruh göyərçin şəklində Onun üzərinə 
enəndə Atasından aldı.

“SİZƏ SÖYLƏDİYİM 
SÖZLƏRİ ÖZÜMDƏN 

SÖYLƏMİRƏM, 
MƏNDƏ OLAN ATA ÖZ 

İŞLƏRİNİ GÖRÜR”
Yəhya 14:10b
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İsa yalnız bu məshi aldıqdan sonra Padşahlığın işlərini görə bildi. 
İsa buna ehtiyac duyurdusa, bizim də buna ehtiyacımız var! Bu qüd-
rət Allahın Onu tanımayanlara gerçək olduğunu nümayiş etdirəcək 
(və ya şəhadət edəcəkdir).

Müqəddəs Kitabda həmçinin deyilir ki, Müqəddəs Ruh ÜZƏ-
RİNİZƏ GƏLƏN zaman qüdrət alacaqsınız. Söhbət yenidən doğu-
landa Ruhun qəlbinizə gəldiyindən getmir.

Bir çoxları Müqəddəs Ruhla vəftiz barədə eşidəndə çaşırlar. 
Onlar Məsihi qəbul etdikdə Müqəddəs Ruhu da qəbul etdiklərini 
düşünürlər. Bəli, Məsihi qəbul etdikləri zaman onlar Müqəddəs 
Ruhu almışlar. Müqəddəs Ruh onların ruhlarını canlandıraraq Allah 
ilə vəhdət yaratdı.

Daxilimizdəki Müqəddəs Ruhun qüvvəsi ilə biz Allahın Padşah-
lığında doğuluruq. Diqqət yetirin ki, bu, Müqəddəs Ruh üzərinizə 
gələndə baş verir. Bu, sonradan bu kitabda izah edəcəyimiz vacib 
bir həqiqətdir: yenidən doğulmaq və Müqəddəs Ruhla vəftiz olmaq 
(məsh olunmaq) fərqli şeylərdir. Yəhya 20:21-22-yə baxsaq, bunu 
daha yaxşı başa düşə bilərik.

İsa onlara dedi: “Sizə salam olsun! Ata Məni göndərdiyi 
kimi Mən də sizi göndərirəm”. Bunu söylədikdən sonra onların 
üzərinə üfürərək dedi: “Müqəddəs Ruhu alın!”

Burada biz İsanın diriləndən sonra şagirdləri ilə salamlaşarkən 
üzərlərinə üfürərək “Müqəddəs Ruhu alın” söylədiyini görürük. Bu 
anda onlar yenidən doğulurlar və onların daxilində ruhları dirilərək 
Allahla birləşir. Lakin İsa onlara daha sonra Müqəddəs Ruhla vəftizi 
gözləmələrini söyləyir.

İsa onların üzərinə üfürəndə Müqəddəs Ruhu tam alsaydılar, O, 
şagirdlərinə Müqəddəs Ruh üzərlərinə enənə qədər Yerusəlimdə 
gözləməyi əmr etməzdi. Yenə də təkrar edirəm: bunlar eyni Ruhun 
iki fərqli işidir. Həm də dediyim kimi, İsa Məsih Öz xidmətində 
təsirli olmaq üçün Müqəddəs Ruh ilə vəftiz olunmalı idi. İsa Müqəd-
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dəs Ruh ilə vəftiz olunmazdan əvvəl heç bir möcüzə etməmişdi. İsa 
gənc ikən süfrə arxasında çörəyi çoxaltdımı? Körpə ikən möcüzələr 
yaratdımı? Körpəlikdə ac olanda yeməyini çoxaltdımı? Yox! Möcüzə 
etməyib. Niyə etməyib? Sadə və dürüst cavab budur: O, möcüzə edə 
bilmirdi.

İordan çayında Müqəddəs Ruhu aldıqdan sonra İsa möcüzələr 
etməyə başladı. Görürsünüz, İsa insan kimi gəldi. O, ilahi qüdrəti 
və izzəti ilə Allahın Oğlu kimi gəlmədi. Bir insan olduğu üçün, hər 
insanda olduğu kimi, Onun imkanları da məhdud idi. Siz və mən 
bir möcüzə göstərə bilmədiyimiz kimi, O da şəfa verə və ya möcüzə 
göstərə bilmirdi.

Lakin bizdən fərqli olaraq, İsa körpə kimi dünyaya gələndə ruhu 
Allah üçün ölü deyildi. İsanın ruhu həmişə Allah üçün diri idi. İsa-
nın bizim kimi yenidən doğulmağa ehtiyacı yox idi. Lakin Onun 
ruhu həmişə Allah üçün diri olduğuna baxmayaraq, xidmətinə baş-
lamazdan əvvəl O bizim kimi, Müqəddəs Ruhla vəftiz olunmalı idi. 

“İsa vəftiz olunan kimi sudan çıxdı. O vaxt göylər yarıldı 
və Allahın Ruhunun göyərçin kimi endiyini və Öz üzərinə 
qonduğunu gördü. Göylərdən bir səda gəldi: Bu Mənim sevimli 
Oğlumdur, Ondan razıyam”  (Matta 3:16-17).

Unutmayın, İsa Məsih Padşahların Padşahı və Rəblərin Rəbbi 
olsa da, bu mövqedən xidmət etmirdi. İordan çayında Müqəddəs 
Ruh İsanın üzərinə gəldikdən sonra O, möcüzələr edə bildi.

Hər bir imanlı xidmət etməyə çağırılır. Müqəddəs Ruhla vəftiz 
olunmasanız, xidmətə başlaya bilməzsiniz. Allahın işlərini görmək 
üçün Müqəddəs Ruhun qüdrətinə ehtiyacınız var. Bu işləri necə 
edəcəyimizi bilmək üçün Ruhda dua etmək qabiliyyətiniz olmalıdır, 
bunu daha sonra izah edəcəyəm.

Əlbəttə, Müqəddəs Kitabın xilas haqqında söylədiklərini adam-
lara danışsanız, onlar yenidən doğulacaqlar. Müqəddəs Ruhla vəftiz 
olunmayan bir çox məsihçi Müjdəni müvəffəqiyyətlə paylaşır. Lakin 
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İsa kimi, Padşahlığı nümayiş etdirmək üçün onların qüdrəti yoxdur. 
Bu, bir çox zəif vəzlərə səbəb olur.

İsa fariseylərə imansız olduqlarını deyəndə Öz möcüzələrinə 
işarə etdi:

“Mən Atadayam, Ata da Məndədir, bu sözümə inanın. Heç 
olmasa o işlərə görə inanın”  (Yəhya 14:11).

İsa, əsasən, deyir ki, Padşahlığı nümayiş etdirməklə bütün müba-
hisələrə son qoyulur; məsələ həll olunur. Əlbəttə, hər bir imanlının 
şəfa daxil olmaqla, İsanın təmin etdiyi hər şeyə haqqı çatır. Hər bir 
kəs Allah ilə razılaşmaqla Allahın hər bir vədini imanla qəbul edə 
bilər. Bunları Allahdan almaq üçün Müqəddəs Ruhun vəftizinə ehti-
yac duymurlar.

Lakin bu qüdrəti başqalarına ötürmək, Ruhun ənamlarında sər-
bəst xidmət etmək, naməlum dillərdə dualar vasitəsilə Padşahlığın 
möcüzələrini yaşamaq üçün sizə Müqəddəs Ruhun qüdrəti gərəkdir. 
Naməlum dillərdə dua deyəndə nəyi nəzərdə tutduğumu anlamaya 
bilərsiniz. Bu sizi qorxutmasın; daha sonra bunu tam izah edəcəyəm.

Qızım Ami Ohayo ştatının Yeni Albani şəhərində yerləşən 
imanlılar cəmiyyətimizdə musiqi xidmətinə rəhbərlik edir. Bir neçə 
il ərzində hamımızı çaşdıran bir vəziyyət baş verirdi: onun qarnı 
yavaş-yavaş böyüyür və qabağa çıxırdı. Bir çox həkimlərə müraciət 
etsək də, kimsə bunun niyə baş verdiyini anlaya bilmirdi. Hamısı 
onun bədən quruluşunun, sadəcə, belə olduğunu söyləyirdi.

Bəli, bu, təxminən altı aylıq hamilə qadın kimi görünənə qədər 
davam etdi. O vaxt Ami rentgenə getdi və rentgendə qarnındakı 
kütlənin böyüdüyü aydın şəkildə görünürdü. Rentgen şəklini görən 
Ami növbəti addımın əməliyyat olacağını bilirdi. Yenicə ailə qurmuş 
Ami bu cür əməliyyatın onu sonsuz edə biləcəyindən ehtiyatlanırdı. 
Lakin başqa seçimi yox idi. Ömrü boyu o, ana olmağı arzu etmişdi. 
Rentgen həmçinin göstərdi ki, kütlə böyüyə-böyüyə bütün orqan-
ları sıxışdıraraq yerindən oynadıb, bu da Aminin həzm prosesində, 
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böyrəklərində ciddi problem yaratmışdı. O zaman Ami Allahın 
Kəlamını cidd-cəhdlə araşdırıb şəfa təlimini tədqiq etmək qərarına 
gəldi. Elə həmin həftələrdə “İman Həyatı” imanlılar cəmiyyətində 
mən şəfa haqqında öyrədirdim. Bu müddətin sonunda Ami xahiş 
etdi ki, Yaqub 5:14-15-də yazıldığı kimi, ağsaqqallar onun üzərinə 
əllərini qoyub dua eləsinlər.

“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”  (Yaqub 5:14-15).

Allahın Kəlamına əmin olan Ami əllərimizi onun üzərinə 
qoyanda şəfa aldığını etiraf etdi. Şəfanı gözlə görməsək də, o, şəfa 
aldığına əmin idi.

İki həftə ərzində şəfa aldığına heç bir sübut yox idi, ancaq günlə-
rin bir günü səhər oyanıb heyrətə gəldi. Gecə yuxuda qarnı 6 kilo 
(23 santimetr) arıqladı. Əyilmiş onurğa sütunu da tamamilə normal 
idi. Şəfa möcüzəsi bir gecədə baş verdi!

    ƏVVƏL       SONRA
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    ƏVVƏL   SONRA
Bu şəkillər şəfa möcüzəsini göstərir. Ami yatmağa gedəndə sol-

dakı şəkildəki kimi görünürdü. Oyananda isə sağdakı şəkildəki kimi 
görünürdü. 

Sol tərəfdə şəfa almazdan əvvəl, sağ tərəfdə isə şəfa alandan bir 
həftə sonra çəkilən rentgen şəklini görə bilərsiniz. Onurğadakı kəs-
kin dəyişikliyə diqqət yetirin!

Ami hələ də “İman Həyatı” imanlılar cəmiyyətinin musiqi xid-
mətinin rəhbəridir. Növbəti bazar günü o, imanlılar cəmiyyətinə 
gedəndə nə baş verdiyini təsəvvür edirsiniz? İnsanlar onu görüb 
heyran oldular! Yerlərində donub qalmışdılar: “Sənə nə oldu? Təzə 
bədən aldın?” Bazar günü musiqi xidmətinə rəhbərlik edən Amini 
görənlər təəccüblərini gizlədə bilmirdilər. Allahın Padşahlığının bu 
möcüzəsi çoxlarını Allaha yaxınlaşdırdı və bir çoxları şəfa aldı.

Mənimlə razılaşmalısınız: adamlar Allahın Padşahlığını təc-
rübədə görməlidirlər. Həvarilərin İşləri 1:8-də gördük ki, məsh – 
Müqəddəs Ruhla vəftiz vacibdir.

“Müqəddəs Ruh üzərinizə enəndə siz qüdrət alacaqsınız və 
Yerusəlimdə, bütün Yəhudeya və Samariyada, həmçinin yer üzü-
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nün qurtaracağınadək – hər yerdə Mənim şahidlərim olacaqsı-
nız”  (Həvarilərin İşləri 1:8).

İsanın sözlərindən görürük ki, bu, Allahın Padşahlığını 
göstərmək üçün vacib şərt idi: 

“İman edənləri isə bu əlamətlər müşayiət edəcək: Mənim 
adımla cinləri qovacaqlar, yeni dillərdə danışacaqlar, ilanları 
əlləri ilə götürəcəklər, öldürücü zəhər içsələr belə, onlara təsir 
etməyəcək, əllərini xəstələrin üzərinə qoyacaq və onlar şəfa tapa-
caq” 

(Mark 16:17-18).

İlanları əlləri ilə götürmək və zəhər içmək şeytanın səltənətinə 
işarə edir; bunlar qorxuya birbaşa işarədir. Şeytanın səltənəti məğ-
lub oldu. İsa ilanı götürməyimizi və ya zəhər içməyimizi istəmir; O, 
düşmən üzərində qüdrətimizin olduğunu göstərir. Allahın bu səla-
hiyyətini və qüdrətini şeytanın səltənətinə gətirərək insanları azad 
etməliyik!

Diqqət yetirin ki, İsa “iman edənləri isə bu əlamətlər müşayiət 
edəcək” deyir. İnsanlar Padşahlığın bu əlamətlərini (təzahürlərini) 
görəndə bunların necə baş verdiyini soruşacaqlar. Əlamət nəyə isə 
işarə edir. Əlamət özlüyündə bir şey deyil; əlamət Var olan İsaya 
işarə edir!

Bu əlamətlər İsanın Rəbb olub-olmadığına dair bütün müba-
hisələrə son qoyur; O, VAR OLAN RƏBDİR! İnsanlar Onun Var 
olduğunu gördükdə tövbə edib Allaha tərəf gəlirlər. Bu səbəbdən 
sizə və mənə Müqəddəs Ruhla vəftiz gərəkdir; vəftizsiz səmərəli ola 
bilmərik!

Müqəddəs Ruhla vəftizin zəruriliyi haqqında danışdıq. İndi 
gəlin bu məshə istinad edən Müqəddəs Yazıları nəzərdən keçirək. 
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FƏSİL 5

MÜQƏDDƏS KİTAB 
DƏLİLLƏRİ

Müqəddəs Ruhla vəftizi başa düşməyin ən yaxşı yollarından biri 
Həvarilərin İşləri kitabında Ruhla vəftiz olunanlara nəzər salmaqdır. 
Müqəddəs Yazıları araşdırdıqda bu vəftizin sizə də lazım olduğunu 
biləcəksiniz.

“Əllinci Gün bayramı zamanı onların hamısı bir yerə 
yığılmışdı. Birdən güclü külək uğultusu kimi göydən bir səs gəlib 
onlar oturan evin hər tərəfini bürüdü. Onlara göründü ki, nə isə 
alov kimi dillərə parçalanaraq hər birinin üstünə düşür. Onların 
hamısı Müqəddəs Ruhla doldu və Ruhun danışdırdığına görə 
başqa dillərdə danışmağa başladılar.

Bu vaxt səma altında mövcud olan bütün millətlər arasın-
dan gələn mömin Yəhudilər Yerusəlimdə yaşayırdılar. Bu səs 
gələndə orada böyük izdiham toplandı. Hamı öz dilində danışıl-
dığını eşidəndə çaşbaş qaldı. Mat qalaraq heyrət içində dedilər: 
«Bu danışanların hamısı Qalileyalı deyilmi? Bəs necə olur ki, 
biz hamımız öz ana dilimizi eşidirik? Biz Parfiyalılar, Midiyalı-
lar, Elamlılar, Mesopotamiyada, Yəhudeyada, Kappadokiyada, 
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Pontda və Asiya vilayətində, Frigiyada, Pamfiliyada, Misirdə 
və Liviyanın Kirenaya yaxın bölgələrində yaşayanlar, Romada 
yaşayan Yəhudilər və Yəhudi dinini qəbul edənlər, Kritlilər, Ərəb-
lər eşidirik ki, onlar bizim dilimizdə Allahın əzəmətli işlərindən 
danışır». Hamı mat qalıb çaşqınlıq içində bir-birindən soru-
şurdu: «Bu nədir?» Bəziləri də rişxəndlə deyirdi: «Bunlar şirin 
şərabdan sərxoş olublar»”  (Həvarilərin İşləri 2:1-13).

Əvvəlcə istərdim fikir verəsiniz: Müqəddəs Kitab onların hamı-
sının Müqəddəs Ruhla dolduğunu, hamısının başqa dillərdə danış-
dığını söyləyir. Bəlkə də, insanların bu ayələrə dair fikirlərini eşit-
misiniz. Bəziləri deyirlər ki, bu, bir dəfə baş vermiş hadisədir, çünki 
orada bir çox millətlərdən gələn adamlar toplaşmışdılar və Müjdəni 
müxtəlif dillərdə bütün insanlara çatdırmaq üçün bu dillərə ehtiyac 
var idi.

Lakin Müqəddəs Yazılara baxsanız, yuxarı otaqda olan 120 
nəfərin Allahın ecazkar işlərindən bəhs etdiyini görəcəksiniz. Onlar 
Müjdəni vəz etmirdilər, sadəcə, Allahı izzətləndirirdilər:

«…Onlar bizim dilimizdə Allahın əzəmətli işlərindən danı-
şır». Hamı mat qalıb çaşqınlıq içində bir-birindən soruşurdu: 
«Bu nədir?»  (Həvarilərin İşləri 2:11b-12).

Öz ana dillərində Allaha həmdi eşidən insanlar heyrətə gəlmiş-
dilər. Sonra Peter ayağa qalxdı və xilas Müjdəsini vəz etdi; həmin 
gün imanlılar cəmiyyətinə 3000 nəfər əlavə olundu. Əgər şagird-
lər müxtəlif dillərdə Müjdəni vəz etsəydilər, Peter ayağa qalxıb vəz 
etməzdi. Lakin Peter ayağa qalxıb vəz edənə qədər adamlar eşitdik-
lərinin nə olduğunu bilmirdilər. Beləliklə, naməlum dillər Müjdəni 
vəz etmək üçün deyildi. İmanlı üçün naməlum dillərin faydasını 
növbəti fəsillərin birində təsvir edəcəyik, hələlik isə eşitdiyim bir 
mübahisəyə toxunuram.
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Yenə də Müqəddəs Kitabda yazılana diqqət yetirməyinizi istə-
yirəm. Deyilir ki, oradakıların hamısı başqa dilləri qəbul edib hamısı 
başqa dillərdə danışırdı. Müqəddəs Kitabda bu yazılmasaydı, bütün 
imanlılar cəmiyyətinə başqa dillərdə danışmaq lazım olmazdı. 
Ancaq Müqəddəs Kitab belə demir. Əksinə, Həvarilərin İşləri kita-
bını oxusaq, görəcəyik ki, Əllinci Gündən sonra Müqəddəs Ruhla 
vəftiz olunan hər bir şəxs başqa dillərdə danışır.

Əllinci Gün bayramında olan adamlardan birinin adı Filip idi. 
Onun barəsində danışmaq istəyirəm. 

“Pərən-pərən düşən imanlılar hər yerdə Allahın kəlamını – 
Müjdəni yayırdı. Filip də Samariya şəhərinə gəlib Məsihi vəz 
edirdi. Filipi eşidib, göstərdiyi əlamətləri görən izdiham onun 
sözlərinə birlikdə diqqət yetirirdi”  (Həvarilərin İşləri 8:4-6).

Buradan görürük ki, Filip möcüzələr edərək insanlara Padşahlığı 
vəz edirdi. Bu gün də belə olmalıdır! İnsanlar Padşahlığın əlamətlə-
rini, dəlilləri görəndə dediklərinizə diqqətlə yanaşırlar.

“Natəmiz ruha tutulan çox adamdan bu ruhlar bərkdən 
çığıraraq çıxır, çox iflic və ayaqları şikəst olanlar şəfa tapırdı. 
Ona görə bu şəhərdə bol sevinc var idi”  (Həvarilərin İşləri 
8:7-8).

Fikir verin ki, Filip Yerusəlimdə aldığı qüdrətdə gəzirdi. Əlamət-
lərin səbəbi ilə Allahın qüdrəti hamıya bəlli idi. Filip Yunan dilində 
“qüdrət” mənasını daşıyan “dunamis”i almışdı; indi o, Allahın Pad-
şahlığının şahidi olmağa qadir idi.

“Yerusəlimdə qalan həvarilər Samariyalıların Allahın Kəla-
mını qəbul etdiklərini eşidəndə Peterlə Yəhyanı onların yanına 
göndərdi. Peterlə Yəhya oraya çatanda dua etdilər ki, Samari-
yalı imanlılar Müqəddəs Ruhu alsınlar. Çünki Ruh hələ onların 
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heç birinin üzərinə enməmişdi, sadəcə olaraq, Rəbb İsanın adı 
ilə vəftiz olmuşdular. Sonra Peterlə Yəhya əllərini onların üstünə 
qoydular və onlar Müqəddəs Ruhu aldılar”  (Həvarilərin İşləri 
8:14-17).

Yerusəlimdəki həvarilər Samariylıların Allah Kəlamını qəbul 
etdiyini eşidəndə Peter və Yəhyanı onların yanlarına göndərdilər. 
Oraya gələndə Müqəddəs Ruhu ala bilmələri üçün dua etdilər, çünki 
onlar hələ Müqəddəs Ruhu almamışdılar. Yenə də Müqəddəs Kitab 
cinlərin çıxdığını, insanların şəfa tapdığını, Allahın qüdrətli işlərini 
gördüklərini, adamların İsaya inandığını və su ilə vəftiz olunduğunu 
yazır. Lakin eyni zamanda, Müqəddəs Kitab Müqəddəs Ruhun heç 
birinin ÜZƏRİNƏ enmədiyini söyləyir.

Görürsünüz ki, Filip xilası vəz edirdi və onlar bunu qəbul 
etdilər, lakin Müqəddəs Ruhla vəftizi hələ almamışdılar. Yeni-
dən doğulsalar da, bu sözlərə diqqət yetirin: Müqəddəs Ruh 
hələ “ONLARIN HEÇ BİRİNİN ÜZƏRİNƏ ENMƏMİŞDİ”. Bu 
fərqi burada yenə görürük: daxilimizdəki Müqəddəs Ruh (yeni-
dən doğulmaq) və Müqəddəs Ruh ilə vəftiz (qüvvə ilə üzərimizə 
gəlir).

Müqəddəs Kitab Filipin niyə Müqəddəs Ruhla vəftiz barədə 
onlara vəz etmədiyini açıqlamır. Ola bilsin ki, özü Müqəddəs Ruhla 
vəftiz olunandan dərhal sonra Yerusəlimi tərk etdi və bunun hər kəsə 
aid olduğunu bilmirdi. Səbəbi nə olursa olsun, aydın görünür ki, bu 
insanlar Müjdəyə inanıb (yenidən doğulub) su ilə vəftiz olundu-
lar. Ancaq Samariyada xalqın Müqəddəs Ruhla vəftiz olunmasının 
həvarilər üçün nə qədər vacib olduğuna diqqət yetirin.

Əvvəla, həvarilər ilk növbədə onlara geyim haqqında təlim ver-
məyi düşünmürdülər. Demədilər: “Gəlin onlara saleh tərzdə geyin-
məli və ya nə vaxt ibadət etməli olduqlarını izah edək”. Təlimin 
qaydaları onları maraqlandırmırdı. Onları ilk növbədə nə maraqlan-
dırırdı? Müqəddəs Ruhla vəftiz! Buna görə də dərhal oraya gedib 
adamlara Müqəddəs Ruhla vəftiz haqqında söylədilər.
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Sonra Peter və Yəhya əllərini onların üstünə qoydular və onlar 
Müqəddəs Ruhu aldılar. Həmin vaxt və həmin yerdə onlar Müqəd-
dəs Ruhu aldılar. Hansı dəlil bunu göstərir? Əlbəttə ki, digərləri 
kimi, onlar da başqa dillərdə dua etdilər.

“Həvarilərin əl qoyması ilə Ruhun verildiyini görən Şimon 
onlara pul təklif edərək dedi: «Mənə də belə bir səlahiyyət verin. 
Əlimi kimin üstünə qoysam, Müqəddəs Ruhu alsın». 

Peter ona dedi: «Pulun da yox olsun, sən də! Ona görə ki 
sən Allahın ənamını pulla əldə edə bilmək xəyalına düşmüsən. 
Bu işdə sənin nə haqqın var, nə payın. Çünki Allahın qarşısında 
ürəyin düz deyil. Bu pisliyin üçün tövbə et, Rəbbə yalvar. Bəlkə, 
ürəyinin bu niyyəti bağışlanar. Görürəm ki, səndə acı zəhər var 
və haqsızlığın əsirisən». 

Şimon ona cavab verdi: «Mənim üçün Rəbbə siz yalvarın ki, 
dediklərinizin heç biri mənim başıma gəlməsin»” 

(Həvarilərin İşləri 8:18-24).

Simon Ruhun əlqoyma ilə ötürülməsini görəndə bu cür qüdrəti 
almaq üçün onlara pul təklif etdi. Simon nə isə görmüşdü, Müqəd-
dəs Ruhu alarkən nəyin isə baş verdiyini, hansısa əlamətin olmasını 
görmüşdü. O da həmin qüdrəti istədi.

Orada adamların başqa dillərdə danışmasından deyilməsə 
də, gözə görünən bir əlamət var idi. Simon qüdrətli olan bir şeyi 
görmüşdü, adamlara bu qüdrəti ötürmək qabiliyyətini istəyirdi. 
Əminəm ki, onlar da Ruhla vəftiz olunanda digərləri kimi başqa 
dillərdə danışırdılar. Yerusəlimdəki imanlılar cəmiyyəti Müqəddəs 
Ruhla vəftizi zəruri hesab edirdi. 

Paul Dəməşqə gedən yolda İsanı qəbul edəndən sonra Xananya 
adlı bir nəfər Paulun yanına dua etmək üçün göndərildi.
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Xananya …dedi: «Qardaşım Şaul, Rəbb, yəni bura gələrkən 
yolda sənə görünən İsa məni göndərdi ki, sənin gözlərin açılsın və 
Müqəddəs Ruhla dolasan»  (Həvarilərin İşləri 9:17).

Müqəddəs Kitab Paulun Müqəddəs Ruhla vəftiz olarkən başqa 
dillərdə danışdığını söyləmir, amma əminəm ki, o da Müqəddəs 
Ruhla vəftiz olarkən digərləri kimi başqa dillərdə danışırdı. “Nəyə 
görə buna əminəm?” deyə soruşa bilərsiniz. Cavab asandır. Paul özü 
1 Korinflilərə 14:18-də yazır:

“Mən dillərdə hamınızdan çox danışdığım üçün Allaha 
şükür edirəm”  (1 Korinflilərə 14:18).

Beləliklə, bu nəticəyə gəlirik ki, Paul Müqəddəs Ruhla vəftiz olu-
nanda başqa dillərdə danışdı. Həvarilərin İşləri kitabını oxuduqda 
Müqəddəs Ruhla vəftizin imanlılar cəmiyyətində hər gün davam 
etdiyini görəcəksiniz. Bu, yalnız Əllinci Gündə baş vermədi.

Daha sonra Həvarilərin İşləri 10-cu fəsildə Peter qeyri-yəhudilərin 
evinə Müjdəni vəz etmək üçün Ruh tərəfindən göndərildi. Fikir verin 
ki, yəhudi olan Peter üçün qeyri-yəhudinin evinə getmək qeyri-adi bir 
məsələ idi. O bunu Müqəddəs Ruhdan görüntü aldığına görə etdi. 

“Peter bu sözləri deyirdi ki, Müqəddəs Ruh söhbətə qulaq 
asan hər kəsin üzərinə endi. Peterlə birlikdə gəlmiş sünnətli 
imanlılar Müqəddəs Ruhun bəxşiş olaraq başqa millətlərin də 
üstünə töküldüyünə mat qaldı; onların başqa dillərdə danışıb 
Allahı mədh etdiyini eşitdilər. 

Onda Peter belə dedi: «Bu adamlar bizim kimi Müqəddəs 
Ruhu alıb. Bunların su ilə vəftiz olmalarına kim mane ola 
bilər?» Beləliklə, onların İsa Məsihin adı ilə vəftiz olmalarını 
buyurdu. Sonra onlar Peterdən xahiş etdilər ki, bir neçə gün 
onların yanında qalsın”  (Həvarilərin İşləri 10:44-48).
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Peter qeyri-yəhudilərin evində Məsihin Müjdəsini vəz edərkən 
Müqəddəs Ruh vəzi eşidənlərin hamısının üzərinə endi. Allahın 
Ruhunu görmək qeyri-mümkündür. Bəs Müqəddəs Ruhun onların 
üzərinə endiyini necə bildilər? Mətndə yazılıb ki, Peterlə birlikdə 
gəlmiş sünnətli imanlılar Müqəddəs Ruhun bəxşiş olaraq başqa mil-
lətlərin də üstünə töküldüyünə mat qaldılar; onların başqa dillərdə 
danışıb Allahı mədh etdiyini eşitdilər.

Bəs Müqəddəs Ruhun orada olduğunu hansı əlamət göstərirdi? 
Peter bu insanların Allah tərəfindən qəbul edildiklərini dəqiq bil-
məli idi. Peter onlara Müqəddəs Ruhla vəftiz haqqında öyrətmə-
diyi halda onların başqa dillərdə danışdıqlarını görəndə hər şey ona 
aydın oldu. Peter onların Müqəddəs Ruhu qəbul etdiklərini bilirdi, 
çünki onlar da Peter kimi Müqəddəs Ruhu alıb başqa dillərdə dua 
edirdilər. 

Müasir imanlılar cəmiyyətinin vacib hesab etdiyi şeylərlə erkən 
imanlılar cəmiyyətinin vacib hesab etdikləri arasında çox böyük bir 
fərq tapacaqsınız. Həvarilərin İşləri 19:1-2 ən sevdiyim ayələrdən-
dir. Bunlar hər kəsin Müqəddəs Ruhla vəftiz olunmalı olduğunu açıq 
şəkildə göstərir və yenidən doğulmaqdan əlavə, bunun da Müqəd-
dəs Ruhun bir işi olduğunu təsdiqləyir.

“Apollo Korinfdə olarkən Paul daxili bölgələrdən keçərək 
Efesə gəldi və orada bir neçə şagirdlə rastlaşdı. Onlara dedi: 
«İman etdiyiniz zaman Müqəddəs Ruhu aldınızmı?» Onlar 
dedilər: «Müqəddəs Ruhun mövcudluğundan belə, xəbərimiz 
yoxdur»”  (Həvarilərin İşləri 19:1-2).

Paul Efes şəhərinə gələndə bir neçə şagirdə rast gəldi və onlar-
dan soruşdu: “İman etdiyiniz zaman Müqəddəs Ruhu aldınızmı?” 
Həmin imanlılarla rastlaşan Paulu ilk növbədə bu maraqlandırırdı.

Paul yenidən doğulmanı Müqəddəs Ruhla vəftizdən fərqlən-
dirirdi. Paul üçün Müqəddəs Ruhla vəftizin sübutu başqa dillərdə 
danışmaq idi.
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Paul niyə onlara ilk növbədə bu sözü dedi? Çünki Həvarilərin 
İşləri 1:4-də İsanı da eyni məsələ narahat edir. İsa demişdi: “Bunsuz 
şəhəri tərk etməyin!” Samariyalıların Müjdəni qəbul etdkilərini eşi-
dən həvarilər dərhal Yerusəlimdə nə etdilər? Dedilər: “Uşaqlar, cəld 
oraya gedin. Bunun bünövrəsi düzgün qurulmalıdır. Onlar Müqəd-
dəs Ruhla vəftiz olunmalıdırlar”. Efesdə Paul bəzi şagirdlər ilə rast-
laşanda onlara ilk növbədə bu sualı verdi: “İman etdiyiniz zaman 
Müqəddəs Ruhu aldınızmı?”

“Müqəddəs Ruhun mövcudluğundan belə, xəbərimiz yoxdur”, 
– deyə cavab verəndə Paul onlardan soruşdu: “Elə isə nəyə əsasən 
vəftiz oldunuz?” Onlar cavab verdilər: “Yəhyanın vəftizinə əsasən”. 
Paul dedi: “Yəhyanın etdiyi vəftiz tövbə ilə bağlı bir vəftiz idi. Xalqı 
özündən sonra Gələnə, yəni İsaya iman etməyə çağırdı”.

Onlar bunu eşidən kimi Rəbb İsa-
nın adı ilə vəftiz oldular. Paul əllərini 
onların üzərinə qoyanda Müqəddəs 
Ruh onların üzərinə endi və onlar başqa 
dillərdə danışmağa və peyğəmbərlik 
etməyə başladılar. Paul sual verəndə 
onlar artıq İsa Məsihə iman gətirmiş-
dilər. Ona görə də “İman etdiyiniz 
zaman Müqəddəs Ruhu aldınızmı?” – 
deyə soruşdu. Müqəddəs Ruhla vəfti-
zin yenidən doğulmaqdan aydın şəkildə 
fərqləndiyini başa düşürdü.

İmanlılar cəmiyyətlərində bu mövzu çox mübahisəlidir; 
Müqqəddəs Kitabda bu barədə aydın yazılsa da, şeytan buna nifrət 
edir.

Bu həqiqi qüdrətdirsə, sizə həyatınızı dəyişdirmək və dünyaya 
şahid olmaq üçün qabiliyyət verirsə, onda siz bu dünyanın hökm-
darına qarşı çıxacaqsınız və o, bunu istəmir. Müqəddəs Ruhla vəftiz 
bizə Allahın izzətləndirilməsi üçün, İsanın işlərini görmək üçün bir 
qüvvə mənbəyini, Allahın qüdrətini verir!

İMANLILAR 
CƏMİYYƏTLƏRİNDƏ 
BU MÖVZU ÇOX 
MÜBAHİSƏLİDİR; 
MÜQQƏDDƏS KİTABDA 
BU BARƏDƏ AYDIN 
YAZILSA DA, ŞEYTAN 
BUNA NİFRƏT EDİR.
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FƏSİL 6

HAMI MÜXTƏLİF 
DİLLƏRDƏ DANIŞIRMI?

Bəlkə, eşitmiş olarsınız, bəzi adamlar müxtəlif dillərdə danış-
mırlar və hamının belə dillərdə danışa bilməsinə inanmırlar. Onlar 
1 Korinflilərə 12:27-30-a əsaslanırlar və hesab edirlər ki, Paul özü 
hamının müxtəlif dillərdə danışmadığını söyləyir. Yaxşı, gəlin mətnə 
nəzər salaq və Paulun dediklərinə diqqət yetirək.

“Siz də Məsihin bədənisiniz, ayrı-ayrılıqda isə bu bədənin 
üzvlərisiniz. Allah imanlılar cəmiyyətində birinci yerdə həva-
riləri, ikinci yerdə peyğəmbərləri, üçüncü yerdə də müəllim-
ləri təyin etdi. Sonra bəzilərinə möcüzə yaratmağı, habelə şəfa 
ənamlarını, yardımçılığı, idarəçiliyi, müxtəlif dillərdə danışmağı 
verdi. Hamı həvaridirmi? Hamı peyğəmbərdirmi? Hamı müəl-
limdirmi? Hamı möcüzə yarada bilirmi? Hamının şəfa ənam-
ları varmı? Hamı naməlum dillərdə danışırmı? Hamı belə dilləri 
izah edə bilirmi?” 

(1 Korfililərə 12:27-30).

Bu məktubda Paul Korinfdəki imanlılar cəmiyyətinə hamının 
faydası üçün nizamlı bir tərzdə fəaliyyət göstərməli olduğunu izah 
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edir. Korinf cəmiyyətindəki imanlılar ruhani ənamları və vaizlik 
məharətləri ilə bir-birlərindən üstün olmağa çalışırdılar. Paul onlara 
birlik və məhəbbətdə vahid bir bədən kimi fəaliyyət göstərmələrini 
öyrədirdi. İndi isə gəlin 1 Korinflilərə 12:27-28-i oxuyaq: 

“Siz də Məsihin bədənisiniz, ayrı-ayrılıqda isə bu bədənin 
üzvlərisiniz. Allah imanlılar cəmiyyətində [bu ifadənin altından 
xətt çəkməyi məsləhət görürəm] birinci yerdə həvarilər, ikinci 
yerdə peyğəmbərlər, üçüncü yerdə də müəllimlər təyin etdi. Sonra 
bəzilərinə möcüzə yaratmağı, habelə şəfa ənamlarını, yardımçı-
lığı, idarəçiliyi, müxtəlif dillərdə danışmağı verdi”.

Paul davam edir, amma mən burada dayanacağam, çünki “cəmiy-
yətdə” ifadəsi haqqında bir az ətraflı danışmaq istəyirəm. Burada 
imanlılar cəmiyyətinin toplantısından danışır. Paul eyni cümləni 
həmçinin 1 Korinflilərə 14:18-19-da istifadə edir:

“Mən dillərdə hamınızdan çox danışdığım üçün Allaha 
şükür edirəm. İMANLILAR CƏMİYYƏTİNDƏ isə naməlum 
dildə minlərlə söz deməkdənsə başqalarını öyrətmək üçün şüurlu 
surətdə beş kəlmə deməyi üstün tuturam”. 

Paul deyir: “Mən dillərdə hamınızdan çox danışdığım üçün 
Allaha şükür edirəm. İmanlılar cəmiyyətində isə…” Həmin söz 
burada da təkrar olunur və bu dəfə Paul Məsihin ümumdünya bədə-
nindən deyil, imanlılar cəmiyyətinin toplantısından danışır. Paul, 
əlbəttə ki, Məsihin ümumdünya bədəni olan “cəmiyyətinin” bir his-
səsidir. Paul Korinfdəki bütün imanlılardan daha çox dillərdə danış-
dığına görə sevindiyini söyləyir. Bunu oradakı imanlıların dillərdə 
danışma ənamlarına görə cuşa gəlib həddi aşaraq qarışıqlığa səbəb 
olduqları üçün söylədi.

Paul deyir: “Ay qardaşlar, dillərdə hamınızdan çox danışı-
ram, amma bunu imanlılar cəmiyyətində etməyin bir qaydası və 
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yolu var. Dillərdə danışmaq qarışıqlığa səbəb olmamalıdır”. Daha 
sonra imanlılar cəmiyyətində başqalarını öyrətmək üçün anlayışla 
(hamının başa düşdüyü dildə) danışmağı üstün tutduğunu söylə-
yir. 

1 Korinflilərə 12-də qeyd olunduğu kimi, imanlılar cəmiyyə-
tində bəzi imanlılar başqa dillərdə danışmalı, digərləri isə bu dilləri 
izah etməlidirlər; hamı eyni zamanda bu ənamlarla xidmət etsə, 
cəmiyyət inkişaf etməyəcək. Paul hətta məhdudiyyət qoyaraq bir 
görüş zamanı ən çox üç nəfərin naməlum dillərdə danışıb dilləri izah 
etməli olduqlarını söyləyir.

“Əgər kimsə naməlum dildə danışırsa, iki, yaxud ən çox üç 
adam növbə ilə danışsın, bir nəfər də izah etsin” 

(1 Korfililərə 14:27).

Beləliklə, Paul hamının naməlum dillərdə danışmağından söz 
edərkən imanlılar cəmiyyətindəki yığıncağı nəzərdə tutur.

Siz başa düşməlisiniz ki, hər bir imanlının dillərdə dua etmək 
qabiliyyəti olsa da, toplantıda bunu etməməlidir. Əgər toplantıda 
naməlum dillərdə danışmaq istəyirsinizsə, Müqəddəs Kitab deyir ki, 
gərək bu dillərdə danışdığınız sözün tərcüməsi də olsun. Buna görə 
də izah etmək qabiliyyətini almaq üçün dua edin. 

Beləliklə, Paul “hamı dillərdə danışmamalıdır” deyəndə imanlı-
lar cəmiyyətindəki toplantıdan bəhs edir. 

“…Naməlum dildə danışan öz dediklərini izah edə bilməsi 
üçün dua etsin”.  (1 Korfililərə 14:13).

Əminəm ki, cəmiyyətdə naməlum dillərdə danışan şəxs dediyi 
sözün izahını da verməlidir, çünki vəhy onun vasitəsilə gəlir.

Niyə naməlum dillərdə dua etməlisiniz? Şeytan Ruhda (dil-
lərdə) dua etməyi bacaran imanlılara nifrət edir. Səbəbini sizə izah 
etmək istəyirəm.
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Paul dillərdə hamıdan çox danışdığı üçün Allaha şükür edirdi və 
bunun səbəbi var. 1 Korinflilərə 14-də Paulun söylədiklərini oxuma-
lıyıq:

“Naməlum dildə danışan özünü inkişaf etdirir, peyğəmbər-
lik edənsə cəmiyyəti inkişaf etdirir”  (1 Korfililərə 14:4).

Gəlin bunu yaxşıca tədqiq edək. “İnkişaf etdirmək” nə demək-
dir? Göstəriş və ya fayda vermək, xüsusilə də mənəvi və ruhani 
sahədə; ruh yüksəkliyi yaratmaq.

Etiraf etməlisiniz ki, həyatda sizə hansı istiqamətdə getmək, düş-
düyünüz vəziyyəti dərk etmək, düzgün qərar qəbul etmək üçün 
məsləhət lazım olur. Dillərdə dua sizə bunda kömək edə bilər. Dil-
lərdə dua sizi inkişaf etdirərək həyatınızın istiqamətinə dair məs-
ləhət verəcək. Paul Romalılara Məktubda bunu aydın edir:

“Beləcə Ruh da bizə zəif olarkən 
kömək edir. Biz nə üçün və necə dua 
etmək lazım olduğunu bilmirik, lakin 
Ruh Özü dillə deyilməyən ahlarla 
vəsatətçilik edir. Ürəkləri sınayan Allah 
da Ruhun nə düşündüyünü bilir, çünki 
Ruh Allahın iradəsinə görə müqəddəs-
lər üçün vəsatətçilik edir” 

(Romalılara 8:26-27).

Paul bizim problemimizi və zəifliyimizi belə təsvir edir: “Biz nə 
üçün və necə dua etmək lazım olduğunu bilmirik”. Sual verə bilərsi-
niz: “Bu niyə zəiflik sayılır?” Bunu anlamaq üçün 1 Yəhya 5:14-15-i 
oxuyaq:

“Biz Onun hüzurunda ona görə cəsarətlə danışa bilirik ki, 
Onun iradəsinə uyğun nəsə dilədikdə O bizi eşidir. Bilirik ki, nə 

“BELƏCƏ RUH DA BİZƏ 
ZƏİF OLARKƏN KÖMƏK 
EDİR. BİZ NƏ ÜÇÜN VƏ 
NECƏ DUA ETMƏK LAZIM 
OLDUĞUNU BİLMİRİK”

Romalılara 8:26-27
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diləyiriksə, O bizi eşidir; beləcə də, bilirik ki, Ondan dilədikləri-
mizi alırıq”.

Allahın iradəsini bilmədən və buna arxayın olmadan imanla 
hərəkət edə (Allahla razılaşa) bilmərik. İmanla hərəkət etmiriksə, 
şübhəsiz ki, zəif bir vəziyyətdəyik, çünki lütf və ya iman olmadan 
Allahın qüdrətini və lütfünü əldə edə bilmərik. Buna görə də Paul 
deyir ki, dua etməyi bilməməyimiz zəifliyimizdir; bu halda dillərdə 
dua bizə yardım edir. Mətni bir daha oxuyaq:

“Beləcə Ruh da bizə zəif olarkən kömək edir. Biz nə üçün və 
necə dua etmək lazım olduğunu bilmirik”  (Romalılara 8:26).

Zəifliyimiz budur ki, necə dua etməli olduğumuzu bilmirik! 
Müqəddəs Kitab bizə kimlə evlənəcəyimizi, harada yaşayacağımızı 
və nə iş görəcəyimizi bildirmir. Allahın iradəsini bilməsək, dua 
edərkən nəyi Allahdan qəbul etdiyimizi də bilməyəcəyik, eləcə də 
iman edə bilməyəcəyik. Bu, böyük bir zəiflikdir! Allahın iradəsini 
bilmədikdə Allahın bizə verəcəyinə əminliyimiz də olmur. Lakin 
həyatdakı hər bir vəziyyətdə Allahın iradəsini bilməyimizin yolu var. 
Allahın iradəsinə əmin olmağımızın bir yolu var ki, inamla və əmin-
liklə hərəkət edə bilək.

Paul Ruhun verdiyi biliklərə sahib olmaqdan danışır. Ruhda 
və ya dillərdə dua edərək Ruhu eşitməyə başlayırıq. Romalılara 
8:26b-27-də Paul tövsiyələrinə davam edir:

“…Lakin Ruh Özü dillə deyilməyən ahlarla vəsatətçilik 
edir. Ürəkləri sınayan Allah da Ruhun nə düşündüyünü bilir, 
çünki Ruh Allahın iradəsinə görə müqəddəslər üçün vəsatətçi-
lik edir”.

Burada Paul demir ki, Ruhda dua edəndə ahlarla vəsatətçilik 
etməliyik. Paul bu barədə əvvəlki ayələrdə yazır:
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“Bilirik ki, bütün yaradılış indiyəcən birlikdə inildəyib doğuş 
ağrısı çəkir. Ancaq təkcə yaradılış yox, Ruhun nübarını alan 
biz özümüz də övladlığa qəbul olunmağımızı, yəni bədənimi-
zin satın alınmasını gözləyərək içimizdə inildəyirik. Çünki biz 
ümidlə xilas olduq. Amma gözə görünən ümid ümid deyil. Axı 
kim gördüyü şeyə ümid edər? Amma görmədiyimiz şeyə ümid 
edəndə onu səbirlə gözləyirik. 

Beləcə Ruh da bizə zəif olarkən kömək edir. Biz nə üçün və 
necə dua etmək lazım olduğunu bilmirik, lakin Ruh Özü dillə 
deyilməyən ahlarla vəsatətçilik edir. Ürəkləri sınayan Allah da 
Ruhun nə düşündüyünü bilir, çünki Ruh Allahın iradəsinə görə 
müqəddəslər üçün vəsatətçilik edir”  (Romalılara 8:22-27).

Daxilimizdəki vəziyyəti təsvir etmək üçün Paul burada 
“ahlar” sözündən istifadə edir. Doğuş ağrısı çəkən bir qadın kimi 
daxilimizdə ah çəkirik. Yəni içimizdəki Allahın Ruhundan əvvəl-
lər olmayan, yeni bir şeyi dünyaya gətiririk. Başqa sözlə desək, 
özümüzə aid olmayan bir şeyi dünyaya gətiririk. Beləliklə, Ruhda 
dua etməklə bilmədiyimiz yeni bir şeyi öz ruhumuzdan doğuruq. 
Müqəddəs Kitab deyir ki, Müqəddəs Ruh hər bir vəziyyətdə Alla-
hın mükəmməl iradəsinə uyğun olaraq bizim ruhumuz vasitəsilə 
dua edir. Yəni Allah Özü insani ruhumuz vasitəsilə dillə deyil-
məyən (başa düşülən nitqlə ifadə olunmayan) ahlarla bizim üçün 
dua edir.

Beləliklə, burada görürük ki, Müqəddəs Ruh aydın olmayan 
sözlərdən (dillərdən) istifadə edərək ahlar (doğuş) ilə bizim 
üçün vəsatətçilik edir. Qəlbləri bilən Allah Ruhun nə demək istə-
diyini bilir, çünki Ruh (Allahın Ruhu) müqəddəslər üçün Alla-
hın mükəmməl iradəsinə uyğun olaraq vasitəçilik edir. Dillərdə 
dua edərkən Allahın Ruhu hər bir vəziyyətdə bizim ruhumuz 
vasitəsilə Allahın mükəmməl iradəsinə uyğun olaraq vəsatətçilik 
edir. 
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Beləliklə, Allahın iradəsini bilməyəndə zəif oluruq. Allahın 
iradəsini bilməyincə imanla hərəkət edə bilmirik. Paul deyir ki, 
Ruhda dua etsək, Allahın Ruhu hər vəziyyətdə həyatımız üçün 
Allahın mükəmməl iradəsinə uyğun olaraq bizim vasitəmizlə dua 
edəcəkdir.

Allahın Ruhu bizim vasitəmizlə dillərdə dua etdikdə nə dedi-
yimizi bilmədiyimiz halda biz necə fayda əldə edə bilərik? Bunun 
cavabını Paulun yazdığı başqa bir Məktubda görürük:

“«Allahın Onu sevənlər üçün hazırladıqlarını nə göz görüb, 
nə qulaq eşidib, nə də insan ürəyi dərk edib». Bizə isə Allah bun-
ları 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, Allah-
dan olan Ruhu qəbul etdik. Bunları insani müdrikliyin öyrət-
diyi deyil, Ruhun öyrətdiyi sözlərlə bildiririk. Ruhani anlayışları 
ruhani sözlərlə ifadə edirik”  (1 Korfililərə 2:9b-13).

İlk növbədə Paul deyir ki, eşitmədiyimiz, görmədiyimiz və 
düşünmədiyimiz şeyləri biz əldə edə bilərik. Sonra davam edir və 
bunun necə işlədiyini izah edir:

 “Axı insanın düşüncələrini insanın daxilində olan ruhdan 
savayı kim bilər? Eləcə də, Allahın düşüncələrini Onun Ruhun-
dan savayı heç kim bilməz”  (1 Korfililərə 2:11).

Müqəddəs Yazının bu tərəfini izah etməzdən əvvəl, ilk növbədə 
vacib bir dərsi almalıyıq. 1 Saloniklilərə 5:23-ə əsasən, biz üç hissə-
dən – ruh, can və bədəndən ibarətik.
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“Qoy sülh qaynağı olan Allahın Özü sizi tamamilə təqdis 
etsin və Rəbbimiz İsa Məsihin zühurunda ruhunuz, canınız və 
bədəniniz nöqsansız olaraq qorunsun”  (1 Saloniklilərə 5:23).

Ruhumuz Allaha aid olan hissədir; canımız – düşüncələrimiz, 
iradəmiz və duyğularımızdır; bədən də bədəndir. Paul deyir ki, canı-
mız (ağlımız, iradəmiz və duyğularımız) ruhumuzla sıx əlaqəli oldu-
ğuna görə ruhumuz düşündüyümüzü bilir.

Bunun əksi də doğrudur. Ağlımız ruhumuzdan gələn düşün-
cələri götürə bilər. Paul deyir ki, Allahın Ruhu Allahın düşüncələrini 
bilir; Allahın Ruhu bizdə olanda Allahın bizə verdiklərini dərk edə 
bilərik.

“Allahın bizə verdiyi ənamları dərk edə bilməyimiz üçün bu 
dünyanın ruhunu yox, Allahdan olan Ruhu qəbul etdik. Bunları 
insani müdrikliyin öyrətdiyi deyil, Ruhun öyrətdiyi sözlərlə bil-
diririk. Ruhani anlayışları ruhani sözlərlə ifadə edirik” 

(1 Korfililərə 2:12-13).

Paul davam edir ki, Allahın Ruhu tərəfindən bizə aşkar olunan 
gizli biliyi biz Ruhun söylədiyi sözlərlə ifadə edirik; bu sözləri biz 
təbii dərrakəmizlə və ya bildiyimiz dildə demirik. Paul 1 Korinflilərə 
14:14-15-də dillərdə danışmağı təsvir etmək üçün eyni sözdən isti-
fadə edir. Ruhda dua etdiyimizi söyləyərkən dillərdə dua etməkdən 
danışdığını bilirik:

“Əgər mən naməlum dildə dua edirəmsə, ruhum dua edir, 
amma şüurum bəhrəsiz qalır. Bəs mən nə edim? Ruhən də, 
şüurlu surətdə də dua edəcəyəm, ruhən də, şüurlu surətdə də ilahi 
oxuyacağam”. 

Paul “ruhən dua” etməkdən danışarkən dillərdə danışmağı 
nəzərdə tutur. Paul Ruhun bizə öyrətdiyi sözlərlə danışdığımızı 
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söyləyərkən eyni dillərdə danışmağı nəzərdə tutduğunu düşünə 
bilərik.

“Naməlum dildə danışan, adamlarla yox, Allahla danışır. 
Onu heç kim başa düşmür. O, Ruh vasitəsilə sirlər söyləyir” 

(1 Korinflilərə 14:2).

Yenə də Paul ruhumuzun görmə-
diyimiz, eşitmədiyimiz və ya bilmədi-
yimiz şeyləri və ya “sirləri” danışdığın-
dan bəhs edir. Bu ayədə Paul deyir ki, 
öz insani ruhumuzda biz Allahın Ruhu 
vasitəsilə sirləri söyləyirik. Bilmədiyi-
miz bir şey ruhumuza necə daxil ola 
bilər? Bu, asandır! Ruhumuzla bir olan 
Allahın Ruhu vasitəsilə! 

“Axı insanın düşüncələrini insanın daxilində olan ruhdan 
savayı kim bilər? Eləcə də, Allahın düşüncələrini Onun Ruhun-
dan savayı heç kim bilməz”  

(1 Korinflilərə 2:11).

Ruhumuz Allahın düşüncələrini aldıqda ağlımız da bu düşün-
cələri alır. Şüurumuz Allahın düşüncələrini aldıqda buna “vəhy”, 
“ziya” və ya Paulun ifadə etdiyi kimi, “fayda” deyilir. Paul niyə dil-
lərdə hamıdan çox dua etdiyinə görə Allaha şükür edirdi? Cavabı 
artıq bilirsiniz: çünki hər bir vəziyyətdə Allahın iradəsini bilməkdən 
faydalanırdı.

Paulun 1 Korinflilərə 2:15-16-ya istinad etdiyi budur.

Ruhani adam isə hər şeyi araşdıra bilər. Fəqət onun daxi-
lini heç kim araşdıra bilməz. Axı «Rəbbin ağlını kim dərk etdi? 
Ona kim məsləhətçi oldu?» Amma biz Məsihin ağlına malikik.

MÜQƏDDƏS RUHLA 
VƏFTİZ ALLAHIN 

GİZLİ SİLAHIDIR! O, 
ŞEYTANDAN XƏBƏRSİZ 

YER ÜZÜNDƏ ÖZ 
İRADƏSİNİ YERİDƏ 

BİLƏR.
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Biz adi insan düşüncəsi ilə məhdud deyilik; hər şeyi Allahın 
köməyi ilə dərk edə bilərik. Bu, əladır! Sirləri əldə etmək qabiliy-
yətimiz var; bu, Ruhda (dillərdə) dua vasitəsilə mümkündür. Bu 
bilik sayəsində hər şey haqqında düzgün düşünə və ya qərar verə 
bilərik!

Müqəddəs Ruhla vəftiz Allahın gizli silahıdır! O, şeytandan 
xəbərsiz yer üzündə Öz iradəsini yeridə bilər. Əslində Ruhda dua 
Efeslilərə 6:18a-da ruhani zirehimizin bir hissəsi kimi qeyd edilmiş-
dir:

“Hər cür dua və yalvarışla, həmişə Ruhun idarəsi ilə dua 
edin”. 

Ruhda dua bizə düşməndən yan keçməyə imkan verən strate-
giyaları seçməyimizə və ya nadir, yaxud qeyri-adi taktikalarla irə-
liləməyimizə imkan yaradır.

Allahın məsləhəti ilə düzgün qərarlar qəbul edə bilərik. Qələbə 
üçün bu, zəruridir! Bunu təcrübəmdə dəfələrə görmüşəm!

Məsələn, işimlə bağlı ciddi bir qərar verməli olduğumu xatırla-
yıram. Əməkdaşlıq etdiyim təchizatçı şirkətin bir filialının rəhbəri 
müstəqil bir şirkət açdı və onunla müqavilə bağlamadığım üçün 
şirkətimi məhkəməyə verəcəyi ilə təhdid edirdi. O mənimlə əmək-
daşlığı davam etdirmək istəyirdi. İşindən çox razı qalsam da, hiss 
edirdim ki, ona deyil, əvvəl çalışdığı şirkətə sadiq qalmalıyam. Çünki 
bu şirkət həmişə ədalət prinsiplərinə riayət edirdi. Əməkdaşlıq etdi-
yim təchizatçı şirkət ona bütün müştərilərini özü ilə aparmağa razı-
lıq vermişdi. Onunla müqavilə bağlasaydım səhv bir iş görməzdim, 
amma yenə də məni məcbur etdiyinə görə istəmədim. 

Məni məhkəməyə verməklə hədələyirdi, çünki bir neçə ay əvvəl 
yeni bir şirkətə köçəcəyini deyib onunla işləyəməyi təklif etmişdi. 
Çox düşünmədən ona bu barədə söz verdim. O da mənim sözümün 
əsasında yeni şirkət açmaq qərarını verdi. Lakin müqavilə imzala-
maq vaxtı gələndə narahat hisslər keçirməyə başladım. Beləliklə, bir 
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neçə gün ərzində Ruhda dua etdim, ancaq yenə də lazım olan cavabı 
eşidə bilmədim.

Drenda və mən tez-tez uşaqlarımızı bir neçə saatlıq məsafədə 
yerləşən Cedar Point adlı böyük bir əyləncə parkına aparırıq. Bu, 
ABŞ-ın ən böyük əyləncə mərkəzidir və biz ildə bir neçə dəfə oraya 
gedirik. Cümə günü axşam idi və bazar ertəsi səhərə qədər müqa-
viləyə dair Allahın məsləhətini almalı idim. Qərara gəldim ki, bir 
az istirahət etsəm, duanın cavabını eşidərəm. Buna görə də Dren-
danı əyləncə parkına apardım. Bilet növbəsində durmuşdum. Bazar 
ertəsi səhərə qədər cavab verməyin lazım olduğu haqqında düşünür-
düm ki, birdən nə etməli olduğumu dəqiq bildim. Məsələ mənə tam 
aydın oldu. Müqəddəs Ruh mənə söylədi və mən əvvəlki şirkətdə 
qaldım. Yeni şirkət isə bir neçə aydan sonra müflis oldu.

Buna görə də uğurlu olmağın sirri duadır! Salamat olmağınız və 
düzgün qərarlar verməyiniz üçün, həmçinin qələbəyə gətirən düz-
gün strategiyanın sirlərini öyrənməyiniz üçün Ruhda dua edin. 

“Durmadan dua edin” 
(1 Saloniklilərə 5:17). 
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FƏSİL 7

XƏZİNƏ SANDIĞI

Danla ilk görüşdüyüm günü xatırlayıram. O, imanlılar cəmiy-
yətində son sırada, əmiqızım Ceniferlə birlikdə dayanmışdı. Sonra 
məlum oldu ki, görüşürlər. Bununla birlikdə, Danın danışığından 
hiss etdim ki, özünə yer tapmır. Əslində, o, göründüyündən daha çox 
narahat idi. Sonra bildim ki, bizim imanlılar cəmiyyəti onun əvvəl-
lər qatıldığı imanlılar cəmiyyətindən çox fərqlənir. Ancaq Padşahlıq 
haqqında eşitdikcə rahat olurdu və nəticədə əmiqızımla evləndi.

O zaman Danın Mərkəzi Ohayoda təxminən 1400 hektar əkin 
sahəsi var idi və işi heç də yaxşı getmirdi. Əslində, mənfəət əldə 
etmirdi və narahat idi. Ancaq Padşahlıq və Müqəddəs Ruhun məs-
ləhəti barədə eşitdikdə bir gün Ceniferin yanına gəldi və “verdiyim 
ianəni ikiqat artırmaq istəyirəm” dedi. Cenifer təəccüblənsə də, çox 
sevindi. Belə də etdilər.

Həmin il 1400 hektarlıq sahə əvvəlki ilə nisbətən 128% çox məh-
sul verdi. Gəlir o qədər böyük idi ki, nağd pula təzə maşın və daha bir 
ferma aldılar; yəni növbəti il  əkin üçün daha böyük sahəni istifadə 
edə bildilər. Dan çox sevinirdi. Atası yeni fermanın kreditini 10 ilə 
ödəyəcəyini düşünürdü, Dan isə onu özü ala bildi. Beləliklə, Dandan 
bunu mənə danışmasını istədim.

Dan və Cenifer ikiqat ianəni verdikdə dua edərək Allahdan məs-
ləhət istədilər. Bir gün Dan poçtla gələn məktublara baxırdı. Əksə-
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riyyəti fermerlərə reklam təklifi idi. Baxdıqlarını zibil qutusuna 
atanda hiss etdi ki, məktublardan birini mütləq geri götürməlidir. 
Məktubda xüsusi bir şey yox idi, bir təsərrüfat avadanlığı haqqında 
növbəti reklam idi. Avadanlığı müzakirə etmək üçün fermerləri bir 
yığıncağa dəvət edirdilər.

Dan qəribə təkid hiss etdi; görüşə gedib reklam olunan aləti 
aldı. Alət torpağı hazırlayıb toxum səpirdi; yeni bir məhsul idi. Dan 
mənə bunun məhsuldarlığı artırdığını elmi dildə izah etməyə çalışsa 
da, izahatı ilə məni tam çaşdırdı. Əsas odur ki, məsələni özü başa 
düşürdü. Dan mənə həmin aləti Ohayo ştatında alan ikinci adam 
olduğunu dedi. Bu kiçik alət sayəsində məhsuldarlıqda 128%-lik 
artım oldu. Dan daha çox torpaq sahəsi əldə edirdi və bu gün o, min-
lərlə hektar sahədə əkinçilik edir. Müqəddəs Ruhun onun təsəvvür 
edə biləcəyindən daha yüksək qərarlara dair məsləhətləri haqqında 
bir çox şəhadəti var. 

Dan zəif təsərrüfatını necə inkişaf etdirə bildi? Məsləhətçi 
Müqəddəs Ruhun tövsiyələrini izlədi. Təəssüf ki, əksər məsihçilər 
bu barədə eşidir, lakin bunun necə baş verdiyini bilmirlər; bu səbəb-
dən də mən bu kitabı yazmaq qərarına gəldim. Əksər məsihçilər 
Allahın böyük olduğunu və böyük möcüzələr etdiyini bilirlər, lakin 
özləri bu böyük işləri görməyin yolunu bilmirlər. Nəticədə Allahdan 
ümidini kəsmiş məsihçilər dərd içində yaşayaraq Allahı günahlandı-
rırlar: “Allah haradadır? Bilmirəm, Allah mənə niyə kömək eləmir?” 
kimi ifadələr işlədirlər. 

Ümid edirəm, bunu indiyə qədər artıq başa düşmüsünüz: Pad-
şahlıq qanunlarla işləyir, seçilmiş adamlara iltifat göstərilmir. Allah 
bərəkət vermək və ya yoxsul etmək üçün adamları seçmir. Dan Alla-
hın seçilmişlərindən deyil və Allah onu sizdən çox sevmir. Padşah-
lıqda siz də Dan kimi, eyni hüquqlara sahibsiniz. 

Əkinçinin toxum əkmək və məhsul yetişdirmək qaydalarını bildiyi 
kimi, Allahın Padşahlığının da qanunlarını bilən hər kəs uğurlu olacaq. 
Siz Allahın ailəsinin üzvü, Onun böyük Padşahlığının bir vətəndaşısı-
nız; siz Allahın sahib olduğu hər şeydən istifadə edə bilərsiniz.
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İmanlıların həyatındakı uğursuzluqların səbəbini sizə demək 
istəyirəm. Onlar Padşahlığın qanunlarını bilmirlər, onlar Müqəd-
dəs Ruhun səsini eşitməyi öyrənməyiblər.

“Səni Satınalan, Rəbb, İsrailin Müqəddəsi belə deyir: Alla-
hın Rəbb Mənəm, Mən sənin xeyrinə səni öyrədirəm, getdiyin 
lazım olan yolla səni aparıram”  (Yeşaya 48:17). 

Dan öz ağlı ilə uğura nail olmadı. O, Müqəddəs Ruhun misilsiz 
strategiyasını sezdi, çünki Padşahlığın qanunlarını tətbiq etdi; həyat 
yoldaşı ilə birlikdə Müqəddəs Ruhun məsləhətini dinləyirdilər. 
Bunu yazmağınızı istəyirəm.

MÜQƏDDƏS RUHUN PLANI VAR!

Planın olmasından qüvvətli heç nə yoxdur. Plansız işiniz bir 
xəyaldır, amma planla xəyallar gerçəkləşir.

Məsələn, bir ailə başçısı istəyər ki, çoxlu yataq otaqları, geniş 
qonaq otağı, böyük müasir mətbəxi olan gözəl bir evi olsun. Əslində, 
istək bir xəyaldır. Bu arzunu həyata keçirmək üçün plan və layihə 
tərtib edilməlidir. Planı inşaatçıya verəndən sonra ev tikilə bilər. 
Nədənsə məsihçilərin əksəriyyəti hazırını istəyirlər. Dan kimi, dua 
etdikdə və Allahdan ehtiyac duyduqları pulu istədikdə pulu kiminsə 
onlara verəcəyini gözləyirlər. Pulu əldə etməyin yolunu ağıllarına 
gətirmirlər.

Bəli, əvvəlcə istədiyini təsəvvür etməlisən. Ancaq xəyalını ger-
çəkləşdirməyin yolu var. Onu həyata keçirmək üçün bir plan və ya 
strategiya gərəkdir. Bir misal çəkim. Mən sizin maliyyə probleminizi 
çox tez həll edə bilərəm; siz qələm və kağızınızı hazır edincə cavab 
artıq masanızın üzərində olacaq; məsləhəti, sadəcə, eşidib qələmə 
almaq lazım olacaq. Bu kitabı oxuyanların çoxu maddi çətinliklər-
dən qurtulacaq və borclarından azad olacaqlar. İndi isə diqqətli 
olun, dediklərimi qaçırmayın.
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Əslində, cavab çox sadədir. Bu il 10 milyon dollar qazanın. Yəqin 
ki, bir anlıq mənə baxıb ürəyinizdə rişxənd etməyə başlayacaqsınız. 
On milyon dolların az olduğunu düşünüb sizə deyə bilərəm: “Bu, 
kifayət deyilsə, onda 25 milyon dollar qazanın”. Onda siz bərkdən 
gülməyə başlayacaqsınız. Niyə? Çünki 10 milyon dollar əksər insan-
ları, həqiqətən, borcdan azad edərdi, ancaq adamlar bir ildə 10 mil-
yon dollar qazanacaqlarını ağıllarına gətirə bilmirlər. 25 milyon dol-
larlıq seçim isə gülməlidir, reallıqdan çox uzaqdır.

Tutaq ki, bir şirkətin işçisisiniz, qablaşdırdığınız hər topa görə 
1000 dollar alırsınız. Tutaq ki, hər gün 500 topu qablaşdıra bilərsi-

niz; bir illik iş müqaviləniz var. Bu, 
bir nümunədir, fikrimi çatdırmaq 
üçün misal üçün söyləyirəm. Belə işi-
niz olduğu halda bir il ərzində 10 və 
ya 25 milyon qazanacağınız barədə 
eşidəndə reaksiyanız necə olacaq? 
Sevinc. Niyə? Çünki belə iş müqa-
viləsi ilə 10, 25 və hətta 100 milyon 

dollar qazanmaq mümkündür. Münasibətiniz niyə fərqlidir? Çünki 
plan var – nə edəcəyinizi bilirsiniz. Əvvəllər söylədiyim kimi, İsa 
harada və necə balıq tutmağı göstərsə, hər kəs balıq tuta bilər. İcra 
edə biləcəyiniz bir planınız olsa, daha problem yoxdur.

“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).

Qoy sizə yenidən deyim – düşünürəm ki, siz bunu yenə eşitmə-
lisiniz – SİZİN planınız Allahdadır!

Bir neçə ay əvvəl təlim verdiyim imanlılar cəmiyyətində ortaq-
larımdan biri ilə görüşdüm. O, toplantının sonunda bir sual, daha 
doğrusu, bir ərz ilə mənə yaxınlaşdı: “Alınmır! Toxumumu əkdim, 
böyük erkək maral haqqında ərimlə razılaşdım, amma heç nə alın-

QOY SİZƏ YENİDƏN 
DEYİM – DÜŞÜNÜRƏM 
Kİ, SİZ BUNU YENƏ 
EŞİTMƏLİSİNİZ – SİZİN 
PLANINIZ ALLAHDADIR!
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madı”. Mənə dedi ki, maralı yaxşı nişan alıb vuracağına inanırdı. Ona 
sual verməyə başladım və nəhayət, “ova getdiyin gün heç olmasa 
bir maral görə bildinmi?” deyə soruşdum. Dedi, “Bəli, qurduğum 
pusquya böyük erkək maral düşdü və vurmağım üçün mükəmməl 
məsafədə dayandı”.

Təəccübləndim və sonra nə baş verdiyini soruşdum. Dedi ki, 
mükəmməl bir atəş açdım, ancaq silahımı hazırlamağı rəfiqəmdən 
xahiş etmişdim; tüfəngin hazır olub-olmadığını özü yoxlamamışdı. 
Tüfəng isə yaxşı doldurulmamışdı. Buna görə də o, hədəfi qaçırdı. 
Mənə hər şey aydın idi. Qəribəsi o idi ki, o nə üçün belə alındığını 
anlamırdı. 

Məncə, bir çox imanlılar belədirlər. Nədənsə işin gedişatını 
dərk etmirlər və nəticəni əldə etmək üçün hansı rolu oynamalı 
olduqlarını bilmirlər. Ona izah etdim ki, Allah Öz vəzifəsini yerinə 
yetirmişdi, sən isə öz fürsətini əldən verdin. Görürsünüz, Allah 
sizə plan verə bilər, amma bunun reallaşması üçün plandakı rolu-
nuzu oynamalısınız. Allah Öz vəzifəsini, siz də öz vəzifənizi yerinə 
yetirməlisiniz! 

“Səmavi Padşahlıq tarlada GİZLƏDİLƏN bir dəfinəyə 
bənzəyir. Tapan adam onu gizlətdi, sevinclə gedib bütün varını 
satdı və o tarlanı satın aldı”  (Matta 13:44).

Müqəddəs Yazıların bu hissəsində Padşahlığa aid çoxlu həqiqət 
var! Əvvəlcə, xəzinə. Lüğətə baxsaq, xəzinə – hər növ dəyərli və ya 
qiymətli bir sərvətdir. Yəni xəzinənin bir qızıl parçasından ibarət 
olması vacib deyil; o, ehtiyac duyduğunuz hər şey ola bilər. Yəni bu 
ayələrə görə, Səmavi Padşahlıq bir xəzinədir, həyatda ehtiyac duydu-
ğunuz bir şeydir. Beləliklə, Padşahlıq haradadır? Müqəddəs Kitabda 
İsa bunun bir tarlada gizlədildiyini deyir. Bu tarlanın harada oldu-
ğunu bilmək istəməzdinizmi? Xoş xəbər budur ki, İsa bu tarlanın 
harada olduğunu və orada gizlənmiş xəzinəni necə tapacağımızı bizə 
söyləyir.
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Mark 4-cü fəsildəki əkinçi haqqında məsələ gəldikdə, İsa insanın 
ürəyində imanın necə yarandığını öyrədir. Orada insanın ruhunu 
yerlə, Allahın Kəlamını isə yerə əkilən toxumla müqayisə edir. Eyni 
bənzətmədən istifadə etsək, Matta 13-də tarla – insanın ruhudur. 
Bir anlıq oxuduğunuz kitabın 6-cı fəslindən öyrəndiyimizi xatırlat-
maq istəyirəm ki, yenidən doğulanda insani ruhumuz Allahın Ruhu 
ilə vəhdət qurur və Allah Onun düşüncələrini əldə etmək imkanını 
yaradır. Beləliklə, tarladakı xəzinə təkcə bizə deyil, Ruhda vəhdət 
təşkil etdiyimiz Allaha da aiddir. 

“Allahın Onu sevənlər üçün hazırladıqlarını nə göz görüb, 
nə qulaq eşidib, nə də insan ürəyi dərk edib. Bizə isə Allah bun-
ları Öz Ruhu ilə açdı. Çünki Ruh hər bir şeyi, Allahın dərin 
düşüncələrini belə, araşdırır. Axı insanın düşüncələrini insa-
nın 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 Korinfinlərə 
2:9-12).

Sonra isə 1 Korinfinlərə 2:16-da deyilir ki, biz Məsihin ağlına 
malikik! Luka 17:20-21-də İsa bu xəzinənin harada olduğunu 
deyir:

“Allahın Padşahlığı müşahidə ilə gəlməz… çünki budur, 
Allahın Padşahlığı sizin daxilinizdədir”. 

“Məgər bilmirsiniz ki, bədəniniz Allahdan aldığınız, sizdə 
yaşayan Müqəddəs Ruhun məbədidir? Siz özünüzə məxsus 
deyilsiniz, çox baha qiymətə satın alınmısınız. Beləliklə, bədəni-
nizlə Allaha izzət gətirin”  (1 Korinflilərə 6:19-20).

Beləliklə qoy demək istədiklərimi yekunlaşdırım:
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XƏZİNƏ DAXİLİNİZDƏDİR!

Xəzinə böyükdürmü? Ən çılğın xəyalların fövqündə olan böyük 
bir xəzinə! Sayagəlməz bir xəzinə!

“Bizdə fəaliyyət göstərən qüdrətlə istədiyimiz, yaxud düşün-
düyümüz hər şeydən daha artığını etməyə qadir olan Allah…” 

(Efeslilərə 3:20).

İndi biz özümüzü fərqli bir şəkildə öyrətməliyik. Bu xəzinə təsəv-
vür etdiyimizdən daha böyükdür! 
Adətən bir şeyə və ya bir köməyə ehtiyac 
duyanda bunu kənarda axtarmağa öyrən-
mişik. İndi isə Allah Özü – Müqəddəs 
Ruh daxilimizdə yaşayır və bizə kömək 
edir. Ruhda və ya dillərdə dua etməyin 
təlimat gətirdiyini və sirləri açdığı haqda 
sizə artıq söyləmişəm. Ancaq bir çox 
insan bu cür köməyin nə qədər əvəzsiz 
ola biləcəyini və ya Allahın, həqiqətən, 
həyatın hər sahəsində kömək etmək istə-
diyini anlamaqda çətinlik çəkir.

Yenidən doğulanda Allahın ailəsinin üzvü və Onun böyük Pad-
şahlığının vətəndaşı oldunuz. Onda olan hər şeyi Allah sizə artıq 
verdi! Əslində, Luka 12:32-də deyilir: qorxmayın, çünki Atanız 
Padşahlığı sizə verməyi münasib gördü. Hansı Padşahlığı? Öz Pad-
şahlığını! 

“Qorxma, ey kiçik sürü! Çünki Atanız Padşahlığı sizə ver-
məyi münasib gördü”  (Luka 12:32).

Dostum, bütün Padşahlıq artıq sənə verilib. Sənə verdiyinə Allah 
daha heç nə əlavə edə bilməz, çünki artıq sən hər şeyə sahibsən! 
Bir çox insan gündəlik məişət məsələləri ilə Allahı narahat etmək 

DOSTUM, BÜTÜN 
PADŞAHLIQ ARTIQ 

SƏNƏ VERİLİB. SƏNƏ 
VERDİYİNƏ ALLAH 

DAHA HEÇ NƏ ƏLAVƏ 
EDƏ BİLMƏZ, ÇÜNKİ 

ARTIQ SƏN HƏR ŞEYƏ 
SAHİBSƏN!
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istəmir. Ancaq bu, sadəcə, cahillikdir. Məsələn, Birləşmiş Ştatların 
vətəndaşı olduğunuz halda deyirsiniz: “Bir mağaza açmaq istəyirəm, 
amma bəzi qanunlardan istifadə etsəm, qorxuram ki, kimisə nara-
hat edərəm”. Bir vətəndaş olaraq sizin hüquqlarınız var. Bunlar artıq 
sizindir! Vaz keçməyin. Qanuni olaraq sizə məxsus olan bütün fay-
daları əldə edin!

Nəyə görə Allahın Padşahlığı xəzinə ilə müqayisə olunur?
Çünki səmavi biliyi əldə edə bilirsinizsə, hər vəziyyətdə Allahın 

verdiyi məsləhətlərlə nə edəcəyinizi biləcəksiniz. Bunun necə işlədi-
yinə dair başqa bir nümunə:

Drenda ilə mən Padşahlığı öyrənməyə başlayanda həyatımız 
tam dəyişdi. Borcdan qurtulandan sonra həyat tamamilə yeni bir 
rayihəyə büründü. 55 hektar sahəni nağd pulla alanda sanki bir 
xəyal yaşayırdıq. Amma bu sahədə bir ev də tikməli idik. Tikin-
tidən anlayışımız yox idi və nədən başlamaq lazım olduğunu da 
bilmirdik. Ancaq ehtiyacımız olan evi necə əldə edə biləcəyimiz 
barədə dua etməyə başladıq. Bizə kömək edəcək Müqəddəs Ruha 
etibar edirdik.

Borca girmək istəmədiyimiz üçün ev tikməyin bir yolunu axtarır-
dıq. Ucuz qiymətə əla bir yığma ev təklifi var idi. Yığma ev – zavodda 
hissə-hissə tikilmiş, daha sonra isə sahənizə gətirilərək yığılan evdir. 
Bu evlər adi üsulla tikilənlərlə eyni keyfiyyətdədir, lakin səmərəli 
tikinti metodlarının istifadəsi sayəsində daha ucuz başa gəlir. Belə-
liklə, bir qədər araşdırdıqdan sonra şirkəti və evi seçdik. Virciniyada 
təlim verməyə dəvət edildiyimiz təhsil toplantısından evə qayıtdıq-
dan sonra müqaviləni imzalamağa hazır idik. Evə aid bütün xırdalıq-
ları müzakirə etmək üçün layihəni özümüzlə aparmışdıq.

Virciniyadakı konfransda danışmağa dəvət almağımızın necə baş 
verdiyini xatırlamıram, ancaq orada olduğumuz müddətdə bir evdə 
qonaq qaldıq. Gözəl Cənub üslubunda tikilmiş ev valehedici idi. 
Söhbət əsnasında bildik ki, bu evi sahibi özü tikib. Əvvəlcə heyrət 
bizi bürüdü. “Ay dostlar, siz inşaatçısınız?” deyə soruşdum. “Xeyr” 
dedilər. Evin kişisi bizə bildirdi ki, böyük bir şirkətdə mühasib işlə-
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yir. “Yaxşı, dostlar, bəs, özünüzə ev tikməyi haradan öyrəndiniz?” 
deyə soruşdum.

Müxtəlif mövzularda danışmağa başladılar və söhbət əsnasında 
onlara dedik ki, ev tikdirməyə hazırlaşırıq və şəhərə qayıdan kimi 
müqaviləni imzalayacağıq. Bunu eşidəndə şad oldular və yeni evimiz 
barədə suallar verməyə başladılar. Onlara Padşahlıq və həyatımızın 
necə dəyişdiyini izah etməyə başladıq. 55 hektarı nağd pulla aldığı-
mızı və ev tikmək istədiyimizi dedik. 

Layihə üstümüzdə idi. Beləliklə, masa arxasında layihəyə bax-
mağa başladıq. Evin xanımı dedi: “Yox, bu otaq çox kiçikdir” və ya 
“Mətbəxi daha   böyük edin” və ya “Uşaqlarınız böyüyəndə necə? Evi 
adam sayına görə tikmək lazımdır. Pastor olduğunuza görə daha 
böyük həyətiniz olmalıdır”. Nəticədə dedikləri hər iradla razılaşdıq. 
“Yaxşı, əlimizdə olan pul ilə necə daha böyük bir ev tikə bilərik?” 
“Bu, asandır, – dedilər. – Özünüz tikin!” Bu sözləri eşidəndə gül-
düm: “Mən ev tikim?” Dediyim kimi, tikinti haqqında heç nə bil-
mirdim! Onlar bunun o qədər də çətin olmadığını söyləyərək bizi 
həvəsləndirməyə başladılar və Uoren V Cegerin bir kitabını oxumağı 
məsləhət etdilər: “50 000 dollar və ya daha çox qənaət et: Xəyal evini 
özün tik” (“Save up to $50,000 or more as your own General Contractor: 
How to Plan, Subcontract and Build Your Dream House” by Warren V. 
Jaeger).

Buna görə də evə çatanda tikintiyə dair müqaviləni imzalama-
dıq. Həmin kitabı sifariş etdik. Hər fəsli diqqətlə oxuduq. Kitab-
dakı ev layihələrinə də baxdıq. Nəhayət, bir layihəni seçdik və onu 
addım-addım tədqiq etməyə başladıq. Ev tikmiş dostlarımızla da 
məsləhətləşirdik. Nəhayət, evi özümüz tikməyə qərar verdik! Evin 
layihəsinə baxıb özümüzə sual verdik: “Bu evi büdcəmizə uyğunlaş-
dırmaq üçün nə edə bilərik?” İnanılmazdır. Ömrümdə əlimə məf-
til almasam da, bütün evin elektrik naqilləşməsini çəkə biləcəyimə 
qərar verdim. Bu işdən başı çıxan bir dostum bunun asan olduğunu 
və nəyi necə etməyi göstərəcəyini söylədi.



MADDİ VƏZİYYƏTİNİZDƏ İNQİLAB: Strategiyanın gücü

96

İşdə çox məşğul olduğum üçün Drenda briqadir vəzifəsini 
üzərinə götürdü. Divarları tikmək üçün bir bənna çağırdıq, 
qalanı bizlik idi. Ardınca gələnlər həyatımızın ən gərgin, lakin ən 
xoş günləri idi. Uzun sözün qisası, bizim ev əvvəlcə düşündüyü-
müz yığma evdən iki dəfə böyük oldu. Otaqlara taxta qapılar 
aldıq; palıd ağacından parket; mətbəxdə yeni, paslanmayan 
poladdan hazırlanmış dolablı xüsusi anbar otaqları. Tikintini 
özümüz aparmaqla 200 000 dollardan çox vəsaitə qənaət etdiyi-
mizi başa düşdük!

Müqəddəs Ruhdan kömək 
istədiyimiz üçün şadam. Nəticələr 
arzuladığımızdan da yaxşı oldu. 
Allahın Virciniyaya səfərimizi təşkil 
etdiyini, yenicə ev tikmiş ailədə bizi 
yerləşdirdiyini düşünəndə hələ də 
mat qalıram. Əminəm, bunlar olma-
saydı, yəqin ki, yığma ev tikiləcəkdi. 
Yığma evin bir müddət işə yaraya-
cağını demirəm, amma tezliklə onu 
böyütməli olacaqdıq. Tikdiyimiz ev 
hələ də Müqəddəs Ruhun hər vəziy-

yətdə kömək etməsinin, xəyalınızda düşündüyünüzdən də böyük 
bir plan və istiqamət verməsinin nümunəsidir. 

Qoy sizə yenidən deyim: SİZİN planınız Allahdadır!
Amma ola bilər, siz deyəsiniz: “Qari, bunların hamısı yaxşıdır, 

amma Matta 13:44-də deyilir ki, bu plan gizlidir!” Bəli, elədir və 
bu sizin xeyrinizədir. İsanın Matta 13:10-11-də dediklərinə fikir 
verin:

“Şagirdlər İsaya yaxınlaşıb dedilər: «Nə üçün onlara məsəl-
lərlə danışırsan?» O isə onlara belə cavab verdi: «Səmavi Pad-
şahlığın sirlərini bilmə qabiliyyəti sizə verilmişdir, lakin onlara 
verilməmişdir»”.

HƏMİŞƏ DEYİRƏM Kİ, 
ALLAHIN SİRLƏRİ SİZİN 
XEYRİNİZƏ GİZLİDİR, 
SİZDƏN GİZLİ DEYİL! 
ŞEYTAN QARANLIQDADIR 
VƏ ALLAHIN 
NİYYƏTLƏRİNİ BİLMİR.
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Gizli bilik sizin üçündür, şeytan və ya şər adamlar üçün deyil 
ki, bundan istifadə edib Allahın planlarına maneə törətsinlər. 
Müqəddəs Kitabda deyilir ki, şeytan Allahın niyyətlərini bilsə, tak-
tikasını dəyişir.

“Biz Allahdan gələn sirli müdrikliyi 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 2:7-8).

Həmişə deyirəm ki, Allahın sirləri sizin xeyrinizə gizlidir, sizdən 
gizli deyil! Şeytan qaranlıqdadır və Allahın niyyətlərini bilmir. O 
yalnız Allahın işlərinə qarşı çıxa bilər. O, baş verənləri öyrənəndə 
artıq gec olur! Buna görə növbəti dəfə gecə yarısına qədər gözləsəniz 
də, Allahdan cavabınızı almasanız, narahat olmayın: Allah heç vaxt 
gecikmir. Gecikdiyini zənn etsəniz də, Allahın müəyyən vaxta qədər 
cavabı gizli saxlaması sizin xeyrinizədir.

“Səmavi Padşahlıq tarlada GİZLƏDİLƏN bir dəfinəyə 
bənzəyir. Tapan adam onu gizlətdi, sevinclə gedib bütün varını 
satdı və o tarlanı satın aldı” (Matta 13:44).

Sahənin harada olduğunu və xəzinənin niyə gizlədildiyini müza-
kirə etdik. Ruhda dua edərək Müqəddəs Ruhun səsini dinləyib 
Allahın Padşahlığından gizli sirləri necə eşidəcəyimizi də müzakirə 
etdik. Ancaq Müqəddəs Kitabımızda daha bir vacib prinsip də var. 
Bu prinsipə diqqət yetirməmək bir çox yaxşı niyyətlərin məhvinə 
gətirib çıxartdı və insanların həyatını dağıtdı. Müqəddəs Kitabda 
deyilənə fikir versəniz, xəzinəni tapan insan əvvəlcə onu gizlədir. Bu, 
Allahın məsləhətidir. Xəzinəni tapan insan DƏRHAL HƏRƏKƏT 
ETMİR! Rəbdən eşitdiklərini, yaxud yeni planlarını bütün dostları 
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və qonşuları ilə bölüşmür. Müqəddəs Kitabda deyilir ki, o, xəzinəni 
yenidən gizlədir, gedib əlindəki hər şeyi satır və sonra tarlanı alır. 
Sadə dillə desək, xəzinənin yerləşdiyi sahənin həqiqi sahibi olma-
yana qədər bu barədə heç kimə demir. Sahibi oluncaya qədər gözlə-
yir, çünki kimsənin xəzinəni oğurlamasını istəmir.

Müqəddəs Yazılar deyir ki, xəzinəni ilk dəfə tapanda həmin 
insan, əslində, xəzinəni əldə etmək iqtidarında deyil; sahəni satın 
almaq üçün bir neçə tədbir görməlidir. Məsələ pulda və sadəcə, 
bir şey almaqda deyil. Bu məsəl bizə həyatın ibrət dərsini öyrədir; 
uğurlu olmaq üçün Müqəddəs Ruhun sizə açıqladıqlarına dair necə 
hərəkət etməli olduğunuzu göstərir.

Müqəddəs Yazılarda deyilir ki, Ruhdan göstərişi eşitdiyiniz 
zaman onu ələ keçirməyə qadir olmayana qədər hərəkət etməyin. 
Düşünürəm ki, bunu pul məsəlində asanlıqla görə bilərik. Tor-
paq sahəsini almaq üçün kifayət qədər pulunuz yoxdursa, əlbəttə 
ki, kiməsə bu torpaq sahəsində xəzinənin olduğunu deməzdiniz. 
Xəzinə haqda sözü dilinizdən qaçırsanız, bir başqası sizi qabaqlaya-
raq onu satın alacaq. Buna görə də torpağı almaq üçün lazım olanı 
edərək pulu hazırlamalı, gizli xəzinənin sirrini saxlamalınız.

Bu qayda Allahın sizə açıqladığı hər bir istiqamətə aiddir. Məsih-
çilər dəfələrlə bu qaydanı pozaraq məğlub olurlar. Müqəddəs Ruh 
bizə bir açıqlama verir, lakin dərhal hərəkət etməyimizi istəmir. 
Allahın istəyini həyatımızda icra etmək üçün hazırlaşmalı və tədbir 
görməliyik. Hazırlıq mərhələsi işin ən vacib hissəsidir. İdmanda heç 
kimin baxmadığı bir vaxtda məşq zamanı idmançının yarışa necə 
hazırlaşdığı ona uğur və ya məğlubiyyət gətirir. Ancaq məşq maraqlı 
deyil, bu barədə mənimlə razılaşmalısınız; məşq çətin və yorucu 
olur. Hər kəs yarışın həyəcanını, izdihamı, işıqları və qələbə həyə-
canını sevir.

Təəssüf ki, hazırlıq mərhələsinə diqqət yetirilməsə, xəyallar ağrı 
və kədərə çevrilir. Bu prinsipi bilməyən saysız-hesabsız adamın məğ-
lub olduğunu görmüşəm. Allah tərəfindən çağırılmış, Müqəddəs 
Ruhla məsh olunmuş insanları görmüşəm ki, emosional və maddi 
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cəhətdən hazır olmadıqları halda gedib bir imanlılar cəmiyyətini 
qurmağa başlayıblar və xəyal etdikləri yuxu əvəzinə, fəlakətlə qar-
şılaşıblar. Allahın bəzi adamlara biznes məsləhətini verdiyini gör-
müşəm: onlar müvəffəqiyyətə əmin olub lazımi səy göstərmədən 
və hazırlaşmadan işlərindən çıxıb iflasa uğrayıblar. Bu hekayətlərin 
kədərli tərəfi budur ki, adamlar belə nəticəyə görə Allahı günahlan-
dırırlar. İnsanların əksəriyyəti müvəffəqiyyətin bir günün içində gəl-
diyini düşünürlər. Lakin insanlara Müqəddəs Kitabda yer alan bu 
sadə müvəffəqiyyət prinsipini öyrətmək gərəkdir.

İnsanlar yanıma gəlib deyirlər: “Pastor, Allah mənə dedi ki, bu 
mənim imanlılar cəmiyyətimdir”. Qısa müddət keçəndən sonra 
onları bir daha görmürəm. “Pastor, Allah mənə biznes məsləhətini 
verdi”. Sonra eşidirik ki, krediti ödəmək üçün evi və maşını satışa 
çıxarılıb. Bu, Allahın planı deyil.

Müqəddəs Ruhdan bir açıqlamanı aldığımız zaman o andaca 
hərəkətə keçməməliyik. Əksər vaxt bu sirri gizlətməli və onu əldə 
etmək üçün hazırlaşmalıyıq. Allahın məsləhətini uğurla icra etmək 
üçün hazırlıq mərhələsi bir həftə, hətta bir neçə il çəkə bilər. Anlama-
lısınız ki, hazırlıq mərhələsi və hərəkətə keçmək üçün düzgün vaxtı 
seçməyiniz zəruridir!

Öz təcrübəmdən deyə bilərəm ki, 19 yaşımda Müqəddəs Kitabı 
təbliğ etməyə çağırıldım. Bir görüntü gördüm: əlimdə Müqəddəs 
Kitabı tutmuşdum, Rəbb üç dəfə “Səni Sözümü təbliğ etməyə çağı-
rıram” dedi. Çox real və güclü bir görüntü idi. Ancaq Rəbb mənə 
həmin anda gedib təbliğə başlamağı söyləmədi. Əvvəlcə məni təh-
sil almağa göndərdi. Orta məktəbi zəif oxumuşdum. Həm də son 
dərəcə utancaq idim, insanlarla danışmaqdan çəkinirdim. Pastor 
xidməti üçün yetkin deyildim. Beləliklə, ali təhsil müəssisəsinə daxil 
oldum; çox çətin olsa da, səbirlə dörd ili başa vurub diplomumu 
aldım.

Bundan sonra təbliğ etməyin vaxtının çatdığını düşündüm. 
Ancaq Rəbb mənə sığorta və qiymətli kağızlar satan yerli bir maliyyə 
firmasında işləməyi məsləhət gördü. Bu iş mənə maraqlı olmasa da, 
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Allahın səsini eşitdiyimi bilirdim və deyiləni etdim. Həmin iş ali təh-
sil almaqdan da çətin idi. Hər gün əsəbi adamlar mənə zəng edirdi; 
insanlardan çəkinməyimin öhdəsindən gəlməyi öyrənirdim. Maaş 
az idi, hər gün işdən çıxmaq haqda fikirləşirdim, amma bilirdim ki, 
bunu etməməliyəm. Nəhayət, bir neçə il sonra əziyyətimin səmərə-
sini gördüm. Drenda ilə birlikdə birinci şirkətimizi açdıq. Bu gün 
həmin şirkətin 5000 filialı var.

Elə həmin vaxt Allah mənə bir imanlılar cəmiyyəti açmağın vax-
tının çatdığını söylədi. O vaxt 40 yaşım var idi. Allah 19 yaşımda 
görüntüdə mənə pastor olacağımı göstərsə də, hazırlıq mərhələsi 
21 il çəkdi. Pastorluq etməyə başladıqdan sonra niyə bu qədər 
hazırlığa ehtiyac olduğunu başa düşdüm. Pastor işi düşündüyüm-
dən daha çətin idi. Ancaq insanlarla işləməklə qazandığım təcrübə 
və işdə çətinliklərə üstün gəlməyim sayəsində Allahın tapşırığını 
sədaqətlə icra edə bildim. Hazırlıq mərhələsi həmişə 21 il çəkmir, 
amma bu prinsip hamı üçün eynidir.

Hazırlıq prinsipini nəzərə alaraq Matta 13:44-ü belə izah etmək 
istəyirəm:

Daxilinizdə olan Allahın Padşahlığı sizə Allahın gizli sirlə-
rini əldə etmək imkanını verir. Bu biliklər daxilinizdə yaşayan 
Allahın Ruhundan sizə gəlir. Bir insan bir xəzinə haqqında gizli 
biliyi əldə etdikdə onu yenidən qəlbində və zehnində gizlədir 
və sonra sevinc içində var gücü ilə səylə hazırlaşır; ona verilən 
istiqamət və məsləhətə uyğun olaraq hərəkət edir və uğur əldə 
edir. 
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FƏSİL 8

YÜKSƏLİŞİN AĞIR 
MƏQAMI

Dostum pastor Peter və həyat yoldaşı Bev Yeni Zelandiyada 
böyük bir imanlılar cəmiyyətinə pastorluq edirdi, ABŞ-a qısamüd-
dətli bir səfər etdilər. Milad mövsümü idi və Milad bayramından 
zövq almaq üçün bir neçə gün Kolorado Springsdəki Broadmoor 
hotelində qaldılar. Broadmoorda olmamısınızsa, bilin ki, bu, Ame-
rikanın ən yaxşı kurortlarından biridir, dağlıq ərazidə yerləşir və 
ecazkar Milad bəzəkləri ilə tanınır. Pastor Peter bizə zəng edib orada 
olacağını bildirdi və onlara qoşulmağa dəvət etdi. Fürsəti əldən ver-
mədən üç gözəl günü orada keçirdik.

Pastor Peterin yanında olanda, ümumiyyətlə, həmişə xidmət 
haqda söhbət edirik, bu dəfə də belə oldu, çünki o, idarə heyətimizin 
üzvü idi və səfərə də elə bu məqsədlə gəlmişdi. Hər ikimiz qarşıdakı 
il üçün planlardan danışır, fikir mübadiləsi aparırdıq. Nəhayət, vida-
laşma vaxtı gəldi. Bizə çox əziz dost olduqları üçün ayrılmaq həmişə 
kədərlidir. Drenda və mən, ümumiyyətlə, ildə bir dəfə və ya heç 
olmasa iki ildən bir Yeni Zelandiyada onlara baş çəkirdik, amma bu 
il çox məşğul olduğum üçün oraya getmək fikrim yox idi.

Beləliklə, evə qayıdaraq yeni ili böyük bir sevinclə qarşıladıq. 
Ancaq maraqlısı budur ki, 9 yanvarda bir yuxu gördüm. Gördüm 
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ki, pastor Peter məni fevral ayında imanlılar cəmiyyətində təbliğ 
etməyə dəvət edəcək. Bu yuxu mənə qəribə gəldi. Çünki onunla üç 
gün vaxt keçirsəm də, bu barədə heç bir söz deməmişdi və fevrala 
cəmi bir neçə həftə qalmışdı. Səhər yeməyində Rəbbin mənə dedik-
ləri haqda Drenda ilə bölüşdüm.

Kompüterim mətbəx masasının üstündə idi və mən onu işə 
saldım. Oturub bir fincan qəhvə içmək istəyirdim ki, pastor Peter-
dən bir məktub gəldi. Elektron poçtu açarkən pastorun məni illik 
maliyyə konfransında vəz etməyə dəvət etdiyini görəndə təəccüb-
ləndim. Tədbir üç həftədən sonraya planlaşdırılırdı. Əlbəttə ki, təəc-
cübləndim, ancaq yuxuda gördüyüm üçün hazırlıqlı idim. Peterin 
məni Yeni Zelandiyaya dəvət etdiyi vaxtda qrafikim çox sıx idi. Ona 
görə də cədvəlimə baxdım. Drenda və mən Oklanda gələndən bir 
neçə gün qabaq Argentinanın Buenos-Ayres şəhərinə uçmalı idik. 
Vaxtında oraya çatmağımın yeganə yolu Buenos-Ayres konfran-
sından sonra birbaşa Avstraliyanın Sidney şəhərinə uçmaq və daha 
sonra Aucklanda uçmaq lazım idi. Heç vaxt belə bir səfər təşkil 
etməmişdim, amma Rəbb mənimlə danışdığına görə getməli oldu-
ğumuzu bilirdim. 

Argentinaya səfərimiz şirkətimin əməkdaşlıq etdiyi təchizat-
çılardan biri tərəfindən maliyyələşdirilirdi. Yaxşı bir səyahət idi. 
İldə bir dəfə görə bildiyim bəzi dostlarımla görüşmək fürsəti idi. 
O dövrdə Argentina olduqca ciddi maliyyə problemləri ilə üzləş-
mişdi və şəhərdə bəzi iğtişaşlar baş verirdi, amma ümumilikdə bu 
səyahət çox yaxşı keçdi. Sidneyə uçuş 16 saat çəkdi, indiyə qədər 
etdiyim ən uzun uçuş idi. Dünyanın o tayını havadan görməyə 
ümid edirdim; təyyarəmiz Cənub Qütbünün üstündən keçməli 
idi.

Uçuş zamanı pəncərədən baxanda aşağıda buz və qardan başqa 
bir şey görmədim. Maliyyə çətinlikləri yaşayan Argentinanın avia-
şirkətində uçduğumu başa düşdüm. Bir an ağlımdan bir fikir keçdi: 
bu şirkət təyyarələrini qısa yolla uçurdur; dünyanın bu hissəsinə 
enməyə məcbur olsaq, pis vəziyyətə düşə bilərik. Ancaq Rəbbin eti-
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barlı əllərində olduğumu bilirdim; O Özü mənə bu səfərə getməyi 
əmr etmişdi. 

Sidneyə çatdıqda pastor Peter və Bevə zəng etdik; pastor Peterin 
infarkt keçirdiyi üçün xəstəxanada oldu-
ğunu eşidəndə təəccübləndik. Böyük 
maliyyə konfransında həftəsonu boyunca 
vəz edə bilməyəcəyini bildirib məndən 
bütün konfransı aparmağı xahiş etdi. Rəb-
bin Yeni Zelandiyaya gəlməyimi əmr etdi-
yini bilirdim və Müqəddəs Ruhun bizə 
istiqamət verdiyinə heyrətlənirdim. Roma-
lılara 8:14-də deyilir:

“Allahın Ruhu ilə yönəldilənlərin hamısı Allahın oğulları-
dır”. 

Biz Müqəddəs Ruhdan istiqamət, məsləhət və anlayışları eşit-
mək qabiliyyəti haqqında danışırıq. Müqəddəs Kitabda Danielin 
hekayəsi Müqəddəs Ruhu eşitməyin yaxşı bir nümunəsidir: 

 “Navuxodonosor padşahlığının ikinci ilində bir yuxu gördü, 
buna görə ürəyi sıxıldı və yuxusu qaçdı. Padşah əmr etdi ki, 
yuxusunu yozmaq üçün onun yanına sehrbazlar, ruhçağıranlar, 
cadugərlər və Xaldeyli müdriklər çağırılsın. Onlar gəlib padşa-
hın hüzurunda dayandı. Padşah onlara dedi: «Bir yuxu gör-
müşəm və ürəyim sıxılır. İstəyirəm ki, bu yuxunun yozumunu 
bilim». 

Xaldeyli müdriklər Arami dilində padşaha dedilər: «Pad-
şah sağ olsun, yuxunu bu qullarına danış, biz də onu yozaq». 

Padşah Xaldeyli müdriklərə cavab verdi: «Mən belə qərara 
gəlmişəm: əgər siz mənə həm yuxunu, həm də yozumunu söy-

“ALLAHIN RUHU İLƏ 
YÖNƏLDİLƏNLƏRİN 

HAMISI ALLAHIN 
OĞULLARIDIR”

Romalılara 8:14
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ləməsəniz, parça-parça ediləcəksiniz və evləriniz də viran qoyu-
lacaq. Əgər yuxunu və yozumunu söyləsəniz, məndən hədiyyələr, 
mükafatlar və böyük hörmət görəcəksiniz. İndi isə mənə yuxunu 
və yozumunu söyləyin»”  (Daniel 2:1-6).

“Xaldeyli müdriklər padşaha cavab verdilər: «Yer 
üzündə padşahın tələbini yerinə yetirə biləcək bir adam yox-
dur. Ən əzəmətli və qüdrətli padşah da bir sehrbazdan, ruh-
çağırandan yaxud Xaldeyli müdrikdən belə bir şey istəməyib. 
Padşahın istədiyi şey elə çətindir ki, allahlardan başqa heç 
kəs bunu aşkar edə bilməz. Onların da məskəni insanlar ara-
sında deyil».

Padşah bu sözdən sonra özündən çıxıb bərk qəzəbləndi və 
əmr etdi ki, bütün Babil müdriklərini məhv etsinlər. Müdrikləri 
qətlə yetirmək barədə əmr çıxanda Danieli və onun yoldaşlarını 
öldürmək üçün axtardılar”  (Daniel 2:10-13).

“Daniel öz evinə qayıdıb əhvalatı dostları Xananya, Mişael 
və Azaryaya danışdı ki, bu sirr barədə göylərin Allahından mər-
həmət diləsinlər və Daniellə onun yoldaşları başqa Babil müd-
rikləri ilə birgə məhv olmasın. O zaman bu sirr Danielə gecə 
gələn görüntüdə aşkar oldu, buna görə də Daniel göylərin Alla-
hına şükür etdi. Daniel söylədi: Allahın adı əbədi olaraq izzət-
lənsin! Çünki hikmət və qüdrət Ona məxsusdur. Vaxtı və dövrü 
dəyişdirən Odur! O, padşahları taxtdan salar və taxta qoyar, 
müdriklərə hikmət, aqillərə ağıl verər. Dərin və gizli sirləri O 
açar, qaranlıqda qalanı O bilər. İşıqla əhatə olunan Odur” 

(Daniel 2:17-22).

Daniel ölüm və həyat arasında qalmışdı, ölümlə üz-üzə idi. 
Ancaq növbəti yüksəlişin sirri buradadır. Allah sizi endirmək üçün 
deyil, ucaltmaq üçün bu vəziyyətə salır. Müqəddəs Ruhun gizli 
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biliyini əldə edə bilən Daniel padşah Navuxodonosora yuxunu və 
yozumunu verə bildi. Aşağıdakı hissədə gördüyümüz kimi, padşah 
heyrətə gəlir:

“O zaman padşah Navuxodonosor üzü üstə düşüb Danielə 
səcdə etdi, onun üçün təqdim gətirməyi və buxur yandırmağı 
əmr etdi. Padşah Danielə dedi: «İndi ki sən bu sirri aça bildin, 
həqiqətən, sizin Allahınız allahların Allahı və padşahların Ağa-
sıdır, sirləri açan da Odur». 

Bundan sonra padşah Danieli yüksək vəzifəyə qoydu 
və ona çoxlu qiymətli hədiyyə verdi. Onu Babil vilayətinin 
başçısı və bütün Babil müdriklərinin baş rəisi təyin etdi. 
Daniel padşahdan xahiş etdi, o da Şadrakı, Meşakı və Aved-
Neqonu Babil vilayətinə məmur qoydu. Daniel isə padşah sara-
yında qaldı” 

(Daniel 2:46-49).

Daniel Allahın səsini eşidəndən sonra nə baş verdi? Yüksəliş və 
sərvət!

Eyni nəticəni Müqəddəs Kitabdakı başqa bir hekayədə, Yusifin 
hekayəsində oxuya bilərik. Buna bənzər bir vəziyyətlə qarşılaşan 
Yusifə Fironun yuxusunu yozmaq imkanı verilir. Yuxunu düzgün 
yozandan sonra yuxuda deyilən quraqlıqdan Misiri qurtarmaq üçün 
Yusif bir plan hazırlayır. Fironun Yusifə cavabını Yaradılış 41:39-
40-da oxuyuruq:

“İndi ki Allah sənə bütün bu şeyləri bildirdi, deməli, sənin 
kimi ağıllı və müdrik adam yoxdur. Sən mənim saray adamla-
rıma başçılıq edəcəksən və bütün xalqım sənin əmrinlə idarə olu-
nacaq. Mən yalnız taxtda səndən böyük olacağam”        

(Yaradılış 41:39-40).
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Bu hekayələrin hər ikisində başlanğıcda ümidsizlik, nəticədə 
isə yüksəliş və zənginlik oldu. Sadə desək, böyük problemləri həll 
edən insanlara dünya böyük pul ödəyir. Böyük problemlər baş ver-
dikdə daxilinizdəki Müqəddəs Ruh sizə düzgün istiqamət verməyi 
sevir! Çətinliyə düşəndə qorxmayın, Rəbbə həmd etməyə başlayın, 
çünki O, Daniel və Yusifə kömək etdiyi kimi, sizə də kömək edəcək! 
Həmişə deyirəm: izzət Allaha gedir, mən isə pul mükafatı alıram! 
Danielin Rəbb haqqında söylədiklərini sevirəm: “Dərin və gizli 
sirləri O açar, qaranlıqda qalanı O bilər. İşıqla əhatə olunan Odur”. 
Daniel deyir ki, işıqla əhatə olunan Odur. Yəni qaranlıq bir gecədə 
işıq yandırılır və siz haraya getdiyinizi görürsünüz! İşıq gələndə 
qorxu yox olur və siz düz yolu görürsünüz. Paul Allahın danışdığını 
və çətin anlarımızda bizə kömək etdiyini deyir:

“Bilirsiniz ki, siz bütpərəst olarkən necə tovlana-tovlana dil-
siz-ağızsız bütlərə tərəf yönəldiniz” (1 Korinflilərə 12:2).

Paul deyir ki, bütlər danışmır, Allah isə danışır!
İndi bu fəsli niyə “Yüksəlişin ağır məqamı” adlandırdığımı anla-

dınızmı? Çünki siz dara düşəndə Müqəddəs Ruh danışır. Bunu 
açması üçün sizə mükəmməl bir fürsət verən məhz çətin vəziyyətdir. 
Çətinlik sizi növbəti yüksəlişə hazırlayır. Təəssüf ki, bir çox imanlı 
çətinlikdən yan keçməyi üstün tutur. Hərçənd, çoxları çətin vəziy-
yətə düşəndə Allahın cəzasına məruz qaldıqlarını düşünür.

Xatırlayıram ki, ilk dəfə televiziya verilişlərinə başlayanda ayda 
təxminən 9000 dollar ödəyirdik. O vaxt bu məbləğ mənə çox böyük 
gəlirdi; hər ay bu qədər pulu haradan tapacağam?! Sonra ayda 20 000 
dollar, daha sonra isə ayda 50 000 dollar ödəyirdik. Bir gün hamımız 
dua etdiyimiz zaman qızım Ami peyğəmbərlik ənamı ilə danışmağa 
başladı:

“Məhsul sizin üçün hədsiz böyükdür. Xidmət sahənizi geniş-
ləndirirəm. Nə baş verəcəyini yalnız Ruhumla anlaya bilərsiniz! 
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İrəli gedəcəksinizmi? Təsəvvürünüzə gətirə biləcəyinizdən də çətin 
vəziyyətlərə sizi aparmağıma imkan verəcəksinizmi?”

Davam etməzdən əvvəl mənə deyin, bu peyğəmbərlik sözü-
nün mənası nədir? İRƏLİLƏYİŞ! Allahın mənə bir seçim verməsinə 
şadam. Onunla məsafəni qət etməyə hazır olub-olmadığımı soruşurdu. 
Razılığımı almalı idi. “Xeyr” desəydim, əminəm ki, başqasına müraciət 
edəcəkdi. Mən isə yüksəlmə imkanını əldən vermədim. Bəs, siz necə?

Dedim: “Bəli, Rəbb, mən hazıram”. Bundan bir neçə həftə sonra 
Daystar şəbəkəsi bizə gündəlik vaxt ayırmağı təklif etdi, halbuki 
əvvəllər yalnız həftədə bir dəfə yayım edirdik. Razılaşdığımız halda 
ayda təxminən 200 000 dollaradək ödənişlər etməli idik. Lakin bu 
peyğəmbərlik sözünə və Müqəddəs Ruhun verdiyi istiqamətə əsas-
lanaraq razılaşdım. Hamı mənə deyirdi ki, bir neçə ay ərzində insan-
lar proqramınızı anlayana qədər ziyana düşəcəksiniz. Elə də oldu; 
hətta gözlədiyimizdən də kəskin vəziyyətə düşdük. Beş aya 500 000 
dollar ziyana düşdük. Əslində, ödənişləri gecikdirdiyimizə görə 
vəkil mənə elektron poçtla məktub yazıb televiziya şirkətinin nara-
hatlığını bildirdi.

Buna görə də Allahla güləşməyə başladım! Bir az ruhdan düş-
düm və Drendaya dedim ki, bəlkə, televiziyadakı işimi azaldlm? 
Ancaq o, “Allah nə dedi? Xərci ödəyəcəyini söylədi, düzdür?” Bir 
neçə gün ərzində bu barədə danışmaq üçün ona yaxınlaşanda eyni 
sözü təkrarlayırdı. Dua etdik və Allahdan cavab almasam da, sülhü 
hiss etdim. Həmin həftə yuxumda bir topa çek gördüm. Yuxunun 
qəribə tərəfi odur ki, çeklərin məbləğini və kimlərin yazdığını gör-
düm. Səhər oyananda televiziya verilişlərinin haqqının ödənilə-
cəyinə əmin idim və sülhüm var idi. Həftəsonu yuxuda gördüyüm 
500 000 dollar ianə vaxtı toplandı. Gördüyüm məbləğlər və yazan-
ların hamısı orada idi. 

Görürsünüz, çətinə düşmək pis bir şey deyil! Yüksəlişin təkan 
nöqtəsi onlardır, dostum. İnsanlar mənə səhv etməkdən qorxduqları 
üçün çətin vəziyyətlərdən çəkindiklərini söyləyirlər. Lakin Müqəd-
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dəs Ruhun səsini dinləsəniz, O sizi gözlənilən səhv barədə xəbərdar 
edəcək.

Xatırlayıram ki, bir neçə il əvvəl 
maliyyə şirkətində işləyərkən müş-
tərilərdən biri evini girov qoyaraq 
bir şirkətə sərmayə qoymaq istədi. 
Bu işdən gözüm su içmirdi. Yadım-
dadır, ofisdə pilləkənlərlə yuxarı 
qalxarkən iş yoldaşlarımdan biri 
mənimlə bu barədə danışmağa 
başladı. Birdən Müqəddəs Ruhun 

mənə məsləhət verdiyini hiss etdim. Dərhal iş yoldaşıma dedim: 
“Onun istədiyini edə bilərsən, amma müştəriyə ərizə yazdır ki, biz 
bu əməliyyatı onun istəyi ilə edirik”. Bundan əlavə, müştəriyə bir 
daha söylədik ki, bu yatırıma görə məsuliyyət daşımırıq və ona 
da bunu etməyi məsləhət görmürük. Təxminən altı ay keçəndən 
sonra hər şey puç oldu. Sərmayəni alan şirkət müştərinin bütün 
pullarını itirdi. Müştəri həm bu şirkəti, həm də mənim işlədiyim 
şirkəti məhkəməyə verdi. Lakin vəkil müştərimizin yazdığı ərizəni 
görəndə biz məhkəmədən azad olduq.

Həmin gün pilləkəndə mənə məsləhət verən Müqəddəs Ruh 
idi. Müqəddəs Ruhun sizə kömək edəcəyinə və düşdüyünüz hər cür 
vəziyyətdə rəhbərlik edəcəyinə etibar edə bilərsiniz. İsanın dediyi 
kimi: “Qorxma”.

Növbəti hekayəni başqa bir kitabımda qeyd etdiyimə baxmaya-
raq, mövzuya aid olduğuna görə burada onu təkrarlamaq istəyirəm. 
Bir dəfə həftəsonu ailəliklə üç günlük istirahətə getdik. Hamı mik-
roavtobusda əyləşdi və mən mühərriki işə salmaq istəyəndə birdən 
Müqəddəs Ruh mənə dedi ki, evdəki maşınının yerini dəyiş. Mikro-
avtobusun yanında başqa bir maşınımız da var idi. Müqəddəs Ruh 
“maşını həyətdəki çəmənlikdə saxla” dedi. Çox qəribə idi. “Niyə 
Müqəddəs Ruh mənə avtomobili yerindən çəkib otun üstünə sür-
məyimi söyləyir?” deyə düşündüm. Ağlım heç nə kəsmirdi. Amma 

MÜQƏDDƏS RUHUN SİZƏ 
KÖMƏK EDƏCƏYİNƏ VƏ 
DÜŞDÜYÜNÜZ HƏR CÜR 
VƏZİYYƏTDƏ RƏHBƏRLİK 
EDƏCƏYİNƏ ETİBAR EDƏ 
BİLƏRSİNİZ.
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Müqəddəs Ruh təkid etdi. Drendaya nə etmək istədiyimi söylə-
dim və düşüb avtomobilin yerini dəyişdim. Bazar günü axşam evə 
dönənə qədər bu barədə heç düşünmədim. Maşının əvvəl dayandığı 
yerə böyük bir ağcaqayın ağacı aşmışdı. Maşınım çəmənlikdə sax-
lanıldığı üçün salamat idi; ağac onu əzməmişdi. Yerində qalsaydı, 
maşın ələ gəlməzdi. 

Əlbəttə, Drenda və mən maliyyə işimizdə qəyyuma möhtac uşaq-
lar kimi idik. Bizə lazım olan yalnız bir neçə gizli strategiya və hik-
mət idi ki, bizi olduğumuz yerdən yüksəklərə qaldırsın. İndi bütün 
dünyada göstərilən televiziya verilişlərimizin əvvəlindəki çətinliyi 
yadıma salanda gülümsəyirəm!

Dostum, gələcəyin budur:

“Zəiflikdən qüvvətləndilər, döyüşdə güclü oldular, yadellilə-
rin ordularını qovdular”  (İbranilərə 11:34b).

Məsləhəti alandan sonra çətin və həlli mümkün olmayan işlər 
daha ağır gəlmir!
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FƏSİL 9

SAKİT SƏS

Müqəddəs Ruhun səsinə aid təlim verməyə başlayanda çoxları 
mənə deyirdi ki, heç vaxt Allahın səsini eşitməyiblər. Ancaq mən 
onlara həmişə “Eşitmisiniz!” deyirəm. Əgər siz də Allahın səsini 
heç vaxt eşitmədiyinizi düşünürsünüzsə, xahiş edirəm 1 Padşahlar 
19:11-12-ni oxuyun.

“Rəbb dedi: “Çıx, dağda Rəbbin önündə dur, çünki Rəbb 
buradan keçəcək”. 

Dağları yaran və Rəbbin önündə qayaları parçalayan böyük 
və güclü bir külək əsdi, ancaq Rəbb küləkdə deyildi. Küləkdən 
sonra zəlzələ oldu, ancaq Rəbb zəlzələdə deyildi. Zəlzələdən 
sonra od düşdü, ancaq Rəbb odda deyildi. Oddan sonra xəfif bir 
meh səsi gəldi”  (1 Padşahlar 19:11-12).

Müqəddəs Ruhun səsini müxtəlif ifadələrdə eşitdiyimə bax-
mayaraq, Onun normal səsi zərif pıçıltıdır. Balaca, sakit bir səs-
dir. Kitabın əvvəlində dediyim kimi, adətən Allahın səsi fərqli 
bir fikir kimi səslənir. İzdihamın içərisində övladınızın səsini 
ayıra bildiyiniz kimi, Müqəddəs Ruhun da səsini tanımağa baş-
laya bilərsiniz. Bu fəsildə sizinlə heç kimin o barədə düşünmə-
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diyi, lakin hamının eşitdiyi Allahın səsi haqqında danışmaq istə-
yirəm.

Oral Roberts Universitetində oxuduğum müddətdə Əhdi- 
Ətiqə aid bir neçə ilahiyyat kursu keçmişdim. Əvvəllər heç vaxt 
eşitmədiyim məlumatları oradan aldım; doğrudan da, orada 
keçdiyim əksər dərslər haqqında heç vaxt heç nə eşitməmiş-
dim. Orta məktəbdə pis oxuduğuma görə bu kursda da, xüsusilə 
imtahan həftəsində çox çətinlik çəkirdim. Bir dəfə xatırlaya bil-
mədiyim mövzuda Əhdi- Ətiqə aid bir yoxlama işi yazmalı idim. 
Yazı məni qorxudurdu. Əslində, universitetin birinci kursunda 
ilk yazı işim idi; yazını mənə qaytaranda vərəqin ön hissəsində 
qırmızı mürəkkəblə “Qeyri-kafi. Heç məktəbə getmisən?” yazıl-
dığını gördüm. İngilis dilim və qrammatikam çox pis gündə idi, 
müəllimlər mənim universitetə daxil olmağıma təəccüb edir-
dilər. Birinci kursu bitirmək üçün ingilis dilindən əlavə dərslər 
götürdüm.

Beləliklə, imtahan həftəsinin həyəcanını yaşayırdım; mənə yazı 
işi verdilər. Yoxlama işləri məni bezdirmişdi. Yoxlamanı yazmaq 
üçün masa arxasına keçirdim, amma yaza bilmirdim; buna görə də 
kitablardan hazır cümlələri götürüb bir az dəyişirdim ki, köçürül-
düyü bilinməsin. Bunu səhv bir iş saymadığım üçün vicdanım təmiz 
idi. Beləliklə, oxuduqlarımı öz sözlərimlə yenidən yazırdım; amma 
əslində, yazmağı bacarmırdım.

Bu dəfə vaxtım az idi. Mənimlə eyni fakültədə bir dostum oxu-
yurdu; o, həmin imtahanı artıq vermişdi. Fakültədə hər kəsə eyni 
mövzuda yoxlama işi verildiyindən dostumdan yazısını mənə göstər-
məsini xahiş etdim. Yoxlama işinə baxandan sonra başa düşdüm ki, 
onun qədər yaxşı bir yazı yaza bilməyəcəyəm və ondan köşürməyə 
qərar verdim. Bilirəm, bunu etməməli idim. Unutmayın, mən gənc 
məsihçi idim. Onun yazdığını bütöv deyil, yarısını köçürdüm. İmta-
han həftəsinin sonunda yazını müəllimimə təhvil verdim və arxayın-
laşdım. Amma bundan sonra baş verənlər Allahın səsini eşitməkdə 
mənə dəyərli bir ibrət dərsi oldu.
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Gecə yatmağa gedəndə yuxum qaçdı. Vicdan əzabından qur-
tula bilmirdim. Etdiyim işin səhv olduğunu, oğurluq etdiyimi, həm 
də yalan danışdığımı bilirdim. Üstəlik dostuma qarşı hörmətsizlik 
etmişdim və onu pis vəziyyətə salmışdım. Özümü çox bədbəxt hiss 
edirdim! Gecə saat 03:00-da gedib dostumu oyatdım. Ondan üzr 
istədim. Mənə yuxulu gözləri ilə baxıb “Qari, get yat” dedi. Sonra 
yerinə girib yenidən yuxuya getdi.

Növbəti gün professorun yanına getdim və etdiklərimi etiraf 
etdim. Əlbəttə, qiymətimi “qeyri-kafi” yazdı. Amma gülümsəyərək 
cəsarətimə görə məni təriflədi. Sonra dedi: “İndi ki gəlib etiraf etdin, 
illiyə sənə “dörd” yazacağam”. Nə gözəl! Vicdan əzabından qurtuldu-
ğuma, azad və rahat olduğuma görə sevinirdim.

Buna görə izin verin sizə bir sual verim: “Dostum bu qədər 
mənəvi əzab çəkdiyimi görə-görə necə rahat yata bildi? Niyə o da 
belə bir əzab içində deyildi? Niyə yata bilmədim və niyə bu qədər 
bədbəxt idim?” Hər dəfə yatmağa çalışdığım zaman bir səs mənimlə 
danışırdı. Məni mühakimə edən vicdanım idi! Vicdanın tərifi budur: 
düzgün və yanlış olanın instinktiv biliyi. Sözün hərfi mənası “bil-
mək” və ya “biliyə sahib olmaq”dır.

Bu, qaranlıqda yanıb işıq saçan bir şama bənzəyir. İndiyə qədər 
başınızda olan hər düşüncənin və hər bir əməlin mükəmməl bir 
qeydini aparır. Məhkəmədəki şahid kimi, ən gizli işlərə şahidlik 
edir. Vicdan danışır; doğru olanı etməyi və yanlışdan çəkinməyi 
xatırladır. Vicdan hər insanın daxilindən gələn Allahın səsidir. 
Vicdan hər bir kəsi öz hərəkətlərinə görə cavabdeh olmağa çağırır. 
Vicdan, məhkəmədə olduğu kimi, hər kəsi Allah qarşısında hesa-
bat verməyə çağırır. Şahid məhkəməyə çağırıldığı kimi, vicdanımız 
da ya bizim tərəfimizdən danışır (müdafiə edir), ya da bizi qınayır 
(ittiham edir).

“Medical Xpress” şirkəti tərəfindən edilən bir araşdırma bu 
həqiqətləri təsdiqləyir: 

“İnsanın inkişafına dair nəzəriyyəyə əsasən, insanların həyatı 
təmiz vicdanla başlayır. Lakin yeni tədqiqatlar bu nəzəriyyəyə ziddir. 
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Tədqiqatçılar aşkar ediblər ki, altı aylıq körpələr mənəvi müha-
kimələr edirlər. Alimlər hesab edirlər ki, biz beynimizə yeridilmiş bir 
əxlaq qanunu ilə dünyaya gəlmişik”.

“Bununla həqiqətdən olduğumuzu 
biləcəyik və ürəyimiz bizi mühakimə 
edirsə, ürəyimizi Allahın önündə sakit-
ləşdirəcəyik. Çünki Allah bizim ürəyi-
mizdən üstündür və hər şeyi bilir. Ey 
sevimlilər, əgər ürəyimiz bizi məhkum 
etmirsə, demək, Allahın hüzurunda 
cəsarətlə danışa bilərik və Ondan nə 
diləyiriksə, alırıq. Ona görə ki Onun 
əmrlərinə riayət edirik və önündə Ona 
məqbul olan işlər görürük” 

(1 Yəhya 3:19-22).

Vicdan hər kişidə və qadında Allahın səsinin təsviri, yaradılışın 
yaşamaq üçün verdiyi həyatların tələbidir. Heç kim vicdanından 
qaça bilməz. Əvvəllər kimisə öldürən və ya bank qarət edib yaxasını 
qurtara bilən birinin qəfildən özünü təslim edəcəyinə təəccüblənir-
dim. Ancaq indi bilirəm ki, insanı günahkar kimi qınayan vicdanın-
dan daha böyük bir əzab yoxdur! Paul 2 Korinflilərə 1:12-də vicda-
nın şəhadət etdiyini söyləyir.

“Vicdanımız da şahiddir ki, dünyaya, xüsusən sizə görə bəşəri 
müdrikliklə deyil, Allahın lütfü ilə, Allahdan gələn səxavətlə və 
səmimiyyətlə həyat sürmüşük. Biz buna görə fəxr edirik”. 

Soruşa bilərsiniz: “Vicdan hansı səlahiyyətlə danışır? Niyə onun 
ifadəsi mənəvi məhkəmədə etibarlı sayılır?” Çünki bu, Allahın səsi-
dir. Paul Romalılara 2:14-15-ci ayələrdə vicdanın bizimlə fəal şəkildə 
danışdığını söyləyir: 

VİCDAN HƏR KİŞİDƏ 
VƏ QADINDA ALLAHIN 
SƏSİNİN TƏSVİRİ, 
YARADILIŞIN YAŞAMAQ 
ÜÇÜN VERDİYİ 
HƏYATLARIN TƏLƏBİDİR. 
HEÇ KİM VİCDANINDAN 
QAÇA BİLMƏZ.
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“Beləcə Qanuna malik olmayan başqa millətlər təbiətlərinə 
görə Qanuna əməl edəndə Qanuna malik olmadıqları halda 
onlar özləri üçün qanun olur. Onlar bununla göstərirlər ki, 
Qanunun tələbləri ürəklərində yazılıb. Onların vicdanı buna 
şahiddir, düşüncələri də onları gah ittiham, gah da müdafiə 
edir”. 

Hər kəsin vicdanı var. Razılaşmaya bilərsiniz. Heç də həssas 
görünməyən insanları tanıya bilərsiniz. Ancaq sizi əmin edirəm ki, 
əvvəllər onlar belə olmayıblar. İnsan vicdanının səsini hər dəfə sus-
dursa, onun səsi getdikcə azalacaq.

“Bu təlimlər yalançıların ikiüzlülüyü ilə yayılır. Onların vic-
danı sanki yanıq yarası kimi hissiyyatını itirmişdir” 

(1 Timoteyə 4:2).

Paul vicdanlarını yandırıb yox edən insanlar haqda danışır; onlar 
öz ürəklərini vicdana qarşı inadkar etdiklərinə görə daha onu hiss 
edə bilmirlər və ya onu eşidilməz hala salırlar. Dəriniz barədə düşü-
nün. Əgər onu yandırsanız, yəni yanıq olarsa, yaranın qaysağı köh-
nəlib qopana qədər, yeni dəri çıxana qədər dəri həssaslığını itirir. 
Eyni şey vicdanımıza aiddir. Vicdan sizi məcbur edə bilməz ki, nə isə 
edəsiniz. Vicdan təkcə danışır. Onun səsinə etinasızlıq göstərə bilər-
siniz və ya onun səsinə qarşı çıxa bilərsiniz. Ancaq Paul xəbərdarlıq 
edir: belə etsəniz, böyük bəlaya düşəcəksiniz, ya da imanınız qəzaya 
uğrayan gəmi kimi batar:

“Oğlum Timotey, əvvəlcədən sənin haqqında söylənən 
peyğəmbərlik sözlərinə əsasən, bu əmri sənə həvalə edirəm ki, 
bu sözlərə güvənərək yaxşı mübarizə aparasan, imana və təmiz 
vicdana sarılasan. Bəziləri təmiz vicdanı rədd edərək imanlarını 
qəzaya uğrayan gəmi kimi batırdılar”  (1 Timoteyə 1:18-19).
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Ümumiyyətlə, vicdanlarının səsini susduran insanlar həyatla-
rını idarə etmək qabiliyyətini itirirlər. Onların kompası zədələnir və 
artıq işləmir. Hansı istiqamətdə getdiklərini bilmirlər. Paul deyir ki, 
təmiz vicdanla yaşamalıyıq, çünki doğru yolla getdiyimizə o bələd-
çilik edir. Qəlbimizi sərtləşdirə bildiyimiz üçün, yaxşını və pisi hiss 
etmək qabiliyyətimizə zərər yetirə bildiyimiz üçün Paul qanunlara 
riayət etməyin və doğru olanı etməyin vacib olduğunu deyir.

“Bu səbəbdən yalnız qəzəbə görə deyil, vicdanın xatirinə də 
hakimiyyətə tabe olmaq lazımdır”  (Romalılara 13:5).

Qanunu pozsanız, vicdanınız sizi qınayacaq. Buna görə də Paul 
deyir: Qanuna tabe ol, vicdanının həlim və həssas qalması üçün düz-
gün olanı et. Allah vicdanı səni təhlükədən qorumaq üçün yaratmış-
dır. Vicdanı qorumaq lazımdır ki, Allahın istədiyi kimi danışmaqda 
davam edə bilsin.

Vicdana aid bu prinsipi izah edən başqa bir axmaq işimi xatır-
layıram. Bu hadisə pastor vəzifəsinə gəlməzdən əvvəl baş vermişdi. 
Hekayəti eşidəndən sonra Allahın mənə pastor işini o vaxt niyə tap-
şırmadığını biləcəksiniz. Danışacaqlarım bir vaxtlar sahib olduğum 
bir avtomobil haqdadır. Çox sevdiyim Peugeot 505 idi. Bir gün bir 
oğlan maşınımı işıqforda arxadan vurdu. Yük yeri əzildi, çərçivə 
əyildi, özüm də xəsarət aldım. Məni vuran oğlanın sığorta agenti 
maşını görmək və ödəyəcəyi məbləği müəyyən etmək üçün evimizə 
gəldi.

Lakin əvvəlcə sizə bu qəzanın baş verməsindən bir neçə həftə 
əvvəl səsboğucunun qopduğunu deməliyəm. Yük yerinin qapısı da 
hadisədən bir həftə əvvəl xarab olmuşdu, açılmırdı. Sığorta agenti 
avtomobilin vəziyyətini yoxlamaq üçün gəldikdə maşının yanında 
yerdə olan səsboğucunu görüb (mən onu görsün deyə üzə qoy-
muşdum) bunun da qəza nəticəsində qopub-qopmadığını məndən 
soruşdu. “Bəli, cənab” deyərkən vicdan əzabı çəkdim. Daha sonra 
yük yerinin qapısı barədə soruşdu. Yenə də “bəli” dedim.
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Ruhumda vicdanımın bağırtısını eşidirdim: “Qari, nə edirsən? 
Yalan danışırsan!” Baxın, görün mən özümü necə aldadırdım. Fikir-
ləşirdim ki, vicdanımın səsini saymasam, bir müddət sonra susacaq. 
İndi bunu yadıma salanda xəcalət çəkirəm. O vaxt imanlılar cəmiy-
yətinin pastoru olmadığıma sevinirsiz? Əminəm ki, Allah buna sevi-
nirdi!

Nə isə, maşını təmirə apardılar və bir həftədən sonra məni çağır-
dılar ki, gəlib onu götürüm. Avtomobilimi görəndə çox sevindim. 
Əla vəziyyətdə idi! Tam təmir olunduğuna görə şad idim. Təxminən 
bir həftə sonra Drenda və uşaqlarla nahara evə gəldim. Evimiz 
maliyyə şirkətim üçün icarəyə götürdüyüm ofisdən cəmi üç kilo-
metr aralı idi. Avtomobili evin yaxınlığında saxladım, içəri girdim 
və əla nahar etdim. 

İşə qayıtmaq üçün evdən çıxarkən avtomobilimi saxladığım 
yerdə görmədim. Çaşıb qaldım. Maşınım hara gedə bilər? Ətrafa 
baxdım və maşını gördüm. Evimiz bir təpənin üstündə idi. Görünür, 
əl əyləcini çəkməyi unutmuşdum. Bu, ilk dəfə baş vermişdi. Maşın 
arxaya gedib bir ağaca çırpılmışdı. Maşını görüb dəhşətə gəldim. 
Baqaj açılmırdı, səsboğucu qopub yerə düşmüşdü. Maşın təmirdən 
əvvəlki vəziyyətdə idi. 

Bunu görüb hər şeyi başa düşdüm və gülməyə başladım. Allah 
mənə ibrət dərsi verdi. İnsanlara rəhbərlik etməzdən əvvəl vaiz özü 
bu dərsi öyrənməli idi. Daha maşını təmir etdirmədim. Çox köhnə 
olduğuna görə onu hissələrə bölüb satdım. 

Həyatımda bir dəfə də vicdanım mənə bağırmışdı. Bunu “velosi-
ped hekayəti” adlandırıram.

Ümid edirəm ki, bu hekayətlər sizə kömək edər. Bilirəm, xasiy-
yətimin hələ də dəyişmədiyini düşünürsünüz, amma yanılırsınız. 
Xilasıma görə çox sevinirəm. Çünki xilas olmasaydım, həyatımın 
tamamilə fərqli olacağını düşünmürəm. 

Velosiped hekayəsi bir neçə il sonra baş verdi; təzə imanlılar 
cəmiyyətimizə yenicə pastorluq etməyə başlamışdım. Şənbə günü 
günorta Dodge Caravan ilə atama baş çəkdim və sonra geri qayıt-
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maq üçün yola çıxmağa hazırlaşırdım. Atamın evi hər iki tərəfindən 
yolu olan bir yastı təpənin üstündə idi. Nədənsə təpədən enən velo-
sipedçini görmədim. Yavaş-yavaş geri çəkildim; o, arxamda deyildi. 
İrəli sürməyə başladığım zaman o, sürətlə mənə çatdı.

Onu görmədim. Ancaq birdən maşınıma dəyən BAM, BAM, 
BAM səsi eşitdim. Arxa baxış güzgüsündə sükanı buraxıb iki əli ilə 
mənə tərəf işarə edərək ucadan söyən velosipedçini gördüm. Pərt 
oldum, velosipedçi ardımca gələrək məni təhqir edirdi. Bilirdim 
ki, təpədən enərkən mənim geri çəkildiyimi görüb asanlıqla sürəti 
azalda bilərdi. Həm də əmin idim ki, istəsəydi, sürətlə yanımdan ötə 
də bilərdi. Ancaq o məni günahlandırırdı.

Onun davranışı məni heyrətə gətirdi. Dərsini vermək istədim, 
sürəti azaltdım və maşınıma yaxınlaşmasını gözlədim; sonra əyləci 
basdım. Maşınımın arxasına girməmək üçün cəld əyləc qollarını 
tutduğunu görüb məmnun oldum. O, əvvəllər eşitmədiyim çılğın 
söyüşləri mənə yağdırırdı.

İrəli  sürüb maşınımı ona tərəf döndərdim və gözləməyə baş-
ladım. Bunu görəndə o sakitləşdi. Düşünürəm ki, nəhayət, onun 
velosipeddə olduğunu və maşınların velosipeddən daha böyük 
olduğunu başa düşdü. Pəncərəmi açıb onu gözləyirdim. O mənə 
gəlib çatanda var gücümlə bağırdım ki, bu yolda onu bir də görsəm, 
maşınla üstündən keçəcəm. Sonra təxminən dörd metr məsafədə 
maşınımı düz onun üstünə sürdüm. Yolumdan cəld kənara çəkilsə 
də, maşınım velosipedə sürtüldü. Özümü haqlı hiss edirdim. “Dər-
sini verdim!” – deyə düşünsəm də, bu, çox çəkmədi. 

Ruhum ilə Müqəddəs Ruhun güclü və nüfuzlu səsini eşitdim: 
“Qari, nə edirsən?” Siz bu sözləri oxuyursunuz, mən isə onları eşi-
dəndə haqsız olduğumu hiss etdim. Birdən adamı öldürə biləcəyimi 
anladım. Arxanı göstərən güzgüyə baxdım və o, çox yavaşca hərəkət 
edirdi, başını aşağı salıb ya sağ qaldığına təəccüblənirdi, ya da yara-
larına baxırdı. Bilmirəm. Maşını sürüb getdim, amma vicdanım 
məni rahat buraxmırdı. Gənc bir pastor olaraq nələrin ola biləcəyini 
başa düşdüm. Qəzetlərin üz səhifəsində başlıqları təsəvvür edirdim: 
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“İnam Həyatı imanlılar cəmiyyətinin pastoru velosipedçinin üstün-
dən keçdi”. Müqəddəs Ruh mənə xatırlatdı ki, məhz bu velosipe-
dçi kimi insanlar üçün O məni bir imanlılar cəmiyyəti yaratmağa 
çağırdı. Öz hərəkətlərimdən dəhşətə gəlib göz yaşları içində Rəbbin 
qarşısında tövbə etdim.

Beləliklə, etiraf edin ki, əslində, Allahın səsini əvvəllər eşitmi-
siniz. Vicdanınızı həssas vəziyyətdə qoruyub-saxlayın və inadkar 
olmağa qoymayın ki, hər zaman Allahı eşidə biləsiniz. Müqəddəs 
Kitabda deyilir ki, İsrail xalqı Allaha qarşı ürəklərini inadkar etdi və 
heç vaxt vəd olunmuş diyara girə bilmədilər. İbranilərə Məktubun 
müəllifi Əhdi-Cədiddə bizi xəbərdar edir:

Buna görə Müqəddəs Ruhun dediyi kimi: “Bu gün əgər Onun 
səsini eşitsəniz, qoy ürəkləriniz üsyan vaxtı olduğu kimi… inad-
kar olmasın”  (İbranilərə 3:7-8).

Bu xəbərdarlıq üçüncü və dördüncü fəsillərdə ən az üç dəfə tək-
rarlanır. Niyə xəbərdarlıq? Çünki Allah sizə xeyir-dua vermək istəyir 
və İsa sizin üçün ödədiyi hər bir şeyə sahib olmanızı istəyir.

İnadkar ürəkli olmaqdan danışarkən uşaqlıqda məndə olan poni 
yadıma düşür. O, gördüyüm ən sərt 
xasiyyətli və eyni zamanda, ağıllı hey-
van idi. Ona minən, yaxud minməyə 
cəsarət edən təkcə mən idim. Atları 
sevən və onlarla dil tapdığını deyən 
bir dostum var idi. O, Toniyə (poni-
nin adı belə idi) minmək istəyirdi. 
İcazə verməyim üçün bir müddət 
mənə yalvardı. Tonini yəhərlədim. 
Oğlanın adı Caki idi və o, poniyə 
minəndə baş verənləri heç vaxt unut-
mayacağam. Toninin üstünə əyləşib   
yola düşdülər. At evdən təxminən 50 metr məsafədə yerləşən göl-

BUNA GÖRƏ MÜQƏDDƏS 
RUHUN DEDİYİ KİMİ: 

“BU GÜN ƏGƏR ONUN 
SƏSİNİ EŞİTSƏNİZ, QOY 

ÜRƏKLƏRİNİZ ÜSYAN 
VAXTI OLDUĞU KİMİ… 

İNADKAR OLMASIN”
İbranİlərə 3:7-8
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məçəyə doğru qaçdı. Caki var gücü ilə atı cilovlamağa çalışırdı, poni-
nin dayanması üçün bağırırdı, amma Toni ona heç bir əhəmiyyət 
vermirdi. Toni sürətlə çaparaq həmin gölməçəyə çatdı və qəflətən 
suyun kənarında başını aşağı tutaraq dayandı. Əlbəttə ki, Caki poni-
nin üstündən düz gölməçəyə uçdu. Toni sonra geri döndü və sanki 
heç bir şey olmamış kimi otlamağa başladı. 

Laqeyd idi və ona heç bir əhəmiyyət vermirdi. Bu poni dəyərsiz 
idi; məndən başqa heç kimə fayda vermirdi. Mənim özümə nə fayda 
verirdi ki? Dediyim kimi, o, ağıllı idi. Onu bəsləyən mən idim. Onu 
tövlədən təmiz havaya çıxarmağım, yaşıl çəməndə otarmağım üçün 
ona minməli olduğumu bilirdi. Ancaq çox diqqətli olmalı idim. 
Məni belində gəzdirəndə başını qaldırıb bir gözü ilə mənə diqqət 
yetirirdi. Üzümü kənara çevirməyimi gözləyirdi. O zaman tez başını 
uzadıb ayağımı dişləyirdi. Sizə deyim ki, çox ağrılı idi. Buna görə də 
ayıq olmalı idim. Ancaq ondan bir fayda yox idi.

Ürəyimizin inadkarlaşmasına imkan versək, Toni kimi, Allah 
üçün yararsız olacağıq. Bir dəfə Tonini çöldə bir zəncirə bağlan-
mışdıq. Atam Toni üçün bir vedrəyə su tökürdü. Dönüb getmək 
istəyəndə Toni arxadan onu qapdı. Atam xilas olmamışdı, xasiyyəti 
sərt idi. Su vedrəsinin yanında bir duz daşı var idi; atam onu götürüb 
var gücü ilə poniyə tərəf atdı. Toni bu dəfə sağ qaldı. Bu ata etibar 
edirdimmi? Əsla!

İnsanların həyatı da belədir. Daha bir dəfə də itaətsizlik edəcək-
lərini, vicdanlarının əleyhinə çıxacaqlarını düşünürlər, amma anla-
mırlar ki, bunu etdikdə hər dəfə çapıq yeri daha da böyüyür. Allaha 
itaət etməsələr və ya Onun dediklərini eşitməsələr, günlərin bir 
günü onlar Toni kimi rəhmsiz və vicdansız olacaqlar. Çarə – vicdanı-
nıza qarşı çıxdığınızı anladığınız zaman tez tövbə etməkdir.

Məzmur 51-i Davud Batşeva ilə günah işlədikdən sonra yazmış-
dır. Bu, tövbə məzmurudur:

“Məhəbbətinə görə, ey Allah, mənə rəhm et, bol mərhəmətinə 
görə qanunsuzluqlarımı sil. Təqsirimi tamamilə yu, günahım-
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dan məni təmizlə. Çünki qanunsuzluqlarımı bilirəm, günahım 
daim gözümün qarşısındadır. Sənə, yalnız Sənə qarşı günah 
işlətmişəm, gözündə pis sayılanı etmişəm. Mənə görə çıxarılan 
hökmündə ədalətlisən. Məni məhkum etməkdə haqlısan. Mən 
doğulandan bəri günahkaram, ana bətnindən belə, təqsirkaram. 
Sənsə ürəkdə düzlüyün olmasını istəyirsən. Mənə daxilən hikmət 
öyrət. Məni züfa ilə pak et, təmiz olum, məni yu, qardan da ağ 
olum. Mənə şadlıq, sevinc səsini eşitdir, qırdığın sümüklərim xoş-
hallansın. Üzünü tut, günahlarımı görmə, bütün təqsirlərimi sil. 
Ey Allah, məndə təmiz ürək yarat, daxilimə yenidən sədaqət 
ruhunu ver. Məni Öz hüzurundan atma, Müqəddəs Ruhunu 
məndən götürmə. Xilasının sevincini mənə qaytar. İtaətkarlıq 
ruhu verib mənə dayaq ol”  (Zəbur 51:1-12).

“Sən qurbanlardan zövq almazsan, yoxsa kəsərdim. Yan-
dırma qurbanlarından razı qalmazsan, Allaha məqbul olan 
qurban sınmış ruhdur, Sən sınan və peşman olan ürəyə xor bax-
mazsan, ey Allah!”  (Zəbur 51:16-17).

Davud Allaha fəryad edərək Ondan təmiz və tövbəkar bir ürək, 
həlim ruh istəyir. Əslində, Davud Allahdan yenə hiss edə bilən ürək 
istəyir. Vicdanına qulaq assaydı, Davud heç vaxt bəlaya düşməzdi. 
Buna görə də unutmayın, əgər vicdanınızın səsinə etinasızlıq göstər-
səniz, ürəyiniz inadkar olacaq, günahı yenə, yenə, yenə etsəniz, daha 
Allahın səsini heç eşitməyəcəksiniz.

Allahın səsini müxtəlif yollarla eşitmək olar. Vicdan bu yollar-
dan biridir. Əlbəttə ki, Müqəddəs Ruh birbaşa müraciət edərək bizə 
göstəriş və istiqamət verir. Artıq qeyd etdiyim kimi, Müqəddəs Ruh 
mənimlə həm uca və səlahiyyətli, həm də sakit səslə danışır. O, yuxu və 
görüntülər vasitəsilə də danışır. Bu barədə növbəti fəsildə danışacağam. 
Bu fəsildə isə öyrəndik ki, Allahın səsini eşitməyi öyrənmək istəyiriksə, 
vicdanımızı təmiz saxlamalıyıq, vaxt itirmədən tövbə etməliyik. Alla-
hın səsini eşitməyimiz üçün ürəyimiz yumşaq və həssas olmalıdır. 
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FƏSİL 10

GÖRÜNTÜLƏR VƏ 
YUXULAR

Mən qəfil yatağımdan qalxıb Drendaya dedim: “Hamiləsən. 
Qızın olacaq!”

Beş uşağımız var idi, ancaq Allah bizə yalnız bir dəfə – dördüncü 
uşağımız olan Pollinin cinsini demişdi. Zənnimcə, o vaxt Drenda 
Polliyə təxminən altı aylıq hamilə idi. Ailəmiz avtomobil qəzasına 
düşəndə   bu açıqlama sayəsində qızımızı saxlaya bildik. İki zolaqlı 
yolda saatda 90 km/saat sürətlə gedərkən bir gənc qəflətən sağa 
döndü. Maşını saxlamağa imkan tapa bilmədik və onun avtomobi-
lini vurduq. Heç kim ağır yaralanmasa da, hamımız xəstəxanaya get-
məli olduq. Hamilə olan Drendanı təhlükəsizlik kəməri zədələmişdi. 
Uşaqdan narahat idi. Allah bizə Polli haqqında dediyi üçün rahat 
idik. Bizdə uşağın da yaxşı olduğuna dair əminlik var idi. Pollidən 
danışarkən xəyalım məni onun həyatda ilk dəfə ana olacağı hamiləlik 
vaxtına apardı. Drenda ilə mən bir işgüzar səfər üçün xaricə getməli 
idik. Pollinin azad olma tarixi səfərimizin ortasına düşdü. Drendanı 
tanıyırsınız; o öz qızının doğuşunu qaçırmaz. Beləliklə, səfəri ləğv 
etməli olub-olmadığımızı düşünürdük. Bu barədə dua etmək üçün 
bir az vaxt ayırdım və Müqəddəs Ruh mənə tarixin səhv olduğunu, 
körpənin qayıdışımızın ertəsi günü dünyaya gələcəyini söylədi. 
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Allahın tarixlə bağlı dediklərini Drendaya danışdım və səyahətimizə 
davam etdik. Evə gəldikdən sonra Rəbbin söylədiyi tarixdə Pollinin 
körpəsi dünyaya gəldi. Yeni nəvəmiz İvori vaxtında doğulmuşdu.

Bunlar Müqəddəs Ruhun həyatımıza aid məsləhətlərinin 
nümunəsidir. Ancaq Müqəddəs Ruhun bizimlə danışmağının başqa 
yolları da var ki, bunları bilməliyik.

“Bütün bəşər üzərinə Ruhumu tökəcəyəm. Oğullarınız və 
qızlarınız peyğəmbərlik edəcək, ağsaqqallarınız röyalar, cavan-
larınızsa görüntülər görəcək. O günlərdə qul və qarabaşların 
üzərinə də Ruhumu tökəcəyəm”  (Yoel 2:28-29).

Yoel peyğəmbər Allahın bütün insanların üzərinə Ruhundan 
tökəcəyi günün gələcəyini söyləmişdi. İndi həmin gündə yaşayırıq. 
Əllinci Gündə Müqəddəs Ruh yuxarı otaqda gözləyənlərin üzərinə 
endi. Onların başqa dillərdə danışdığını və Allahı izzətləndirdi-
yini görən izdiham sərxoş olduqlarını düşünərək “Bu nədir?” deyə 
soruşdu. Peter xalqa müraciət etmək üçün ayağa qalxdı:

“Ey Yəhudilər və Yerusəlimin bütün sakinləri, sizə bildi-
rirəm, sözlərimə qulaq asın. Bu adamlar fikirləşdiyiniz kimi 
sərxoş deyil. Hələ günün üçüncü saatıdır. Bu gördükləriniz Yoel 
peyğəmbər vasitəsilə əvvəlcədən deyilən hadisədir. Allah dedi 
ki, axır zamanda “Bütün bəşər üzərinə Ruhumdan tökəcəyəm. 
Oğullarınız və qızlarınız peyğəmbərlik edəcək, cavanlarınız 
görüntülər, ağsaqqallarınızsa röyalar görəcək. O günlərdə qul 
və qarabaşların üzərinə də Ruhumdan tökəcəyəm, Onlar da 
peyğəmbərlik edəcək”  (Həvarilərin İşləri 2:14-18).

Yuxular və görüntülər Müqəddəs Ruhun bizimlə danışmağının 
əsas hissəsidir. Müqəddəs Ruhun niyə bəzən yuxuda, bəzən isə sakit 
səslə danışdığını bilmirəm. Ola bilsin, hamımız çox məşğul oluruq. 
Sakit olduğumuz zaman O, diqqətimizi cəlb edə bilir. Qarma-qa-
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rışıqlıq içində olanda isə sakit səsi eşidə bilmərik. Müqəddəs Ruh 
bizə sözünü çatdırmaq istəyir. Bir dəfə görmək min dəfə eşitməkdən 
yaxşıdır. Səbəbi nə olursa, olsun, yuxu və görüntülər üçün Allaha 
şükür edirəm. Yuxu və görüntü bir-birinə oxşayır. İkisi də gördüyü-
müz şəkillərdir, fərqi odur ki, görüntünü biz oyaq olanda, yuxunu 
isə yatanda görürük.

Görüntülərə gəlincə, onlardan yalnız bir neçəsini görmüşəm. 
Bunları da “açıq görüntülər” adlandırıram; oyaq olanda real kimi 
görünən görüntülərdir. Ən mənalı görüntü 19 yaşımda vəz etməyə 
çağırıldığım zaman olub. Bu baş verməmişdən bir ay əvvəl Müqəd-
dəs Ruhda vəftiz olunmuşdum. Əlbəttə ki, mənim üçün bunların 
hamısı yeni idi, çünki üzv olduğum imanlılar cəmiyyətində Müqəd-
dəs Ruh haqqında çox öyrətmirdilər.

Ad günüm idi; dostlarım mənim üçün gözəl bir qonaqlıq təşkil 
etmişdilər. Yeməkdən əvvəl Allaha təşəkkür etdik və birdən Müqəd-
dəs Ruhun mənə çox güclü surətdə gəldiyini hiss etdim. Bir daha 
qeyd edim ki, bu şeylər mənim üçün yeni idi. Amma Müqəddəs 
Ruhda vəftiz olandan sonra Müqəddəs Ruhun üzərinizə gəlməsinin 
nə kimi hiss olduğunu təsəvvür edirdim. O anda nə etməli olduğumu 
bilmirdim, üzr istəyib masanın arxasından qalxdım və çölə çıxdım.

Çölə çıxanda Allahın hüzuru daha da gücləndi; bir açıq görüntü 
gördüm, yəni real həyatda təbii olan bir şeyə baxırmış kimi gördüm. 
Təxminən 35-40 nəfərin qarşısında dayanıb danışdığımı gördüm, 
hamısı qatlanan stullarda oturmuşdu. Pəncərələrdən görünürdü 
ki, gecədir, çünki çöl qaranlıq idi. Sonra bir səs dedi: “Səni Sözümü 
təbliğ etməyə çağırıram”. Bu, üç dəfə təkrarlandı, sonra görüntü yox 
oldu və məsh götürüldü. Dostlarımın yanına qayıdanda onlar mən-
dən nə olduğunu soruşdular. Dedim: “Düşünürəm ki, mən, sadəcə, 
vəz etməyə çağırıldım!”

Xatırlayıram ki, həmin axşam evə gəlib baş verənləri atama 
danışdım. Vaizlərin çox pul qazanmadıqlarını söylədi. Dediyi bu 
oldu. O dövrdə atam məsihçi deyildi, ancaq Allaha şükür olsun ki, 
80 yaşında həyatını İsaya həsr etdi və indi göylərdədir.
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Müqəddəs Ruhun mənimlə açıq bir görüntü ilə danışdığının 
səbəbini indi başa düşürəm: çünki mən gənc idim. Ona xidmət etdi-
yim üçün ailəmdə çoxlu təqiblərlə qarşılaşacağımı və qarşıdakı həyat 
yolum üçün bu lövbərə ehtiyacımın olduğunu bilirdi. Həqiqətən, bu 
görüntü illər boyu məni ruhlandırmaqda davam edirdi.

Başqa bir açıq görüntünü yaşadığımız köhnə kənd evində gör-
müşdüm. Təxminən 9 il idi ki, yoxsulluq içində bu köhnə, sınıq-
salxaq kənd evində yaşayırdıq. Ancaq Allahın Padşahlığının qayda-
larını öyrənməyə başladıqda bərəkət tapdıq və borcdan tamamilə 
qurtulduq. 

Bu, vaiz olacağıma dair birinci görüntümün yerinə yetirildiyi 
zaman baş verdi. Görüntüdən sonra 21 il ərzində mən təhsil alıb 
maliyyə sahəsində çalışırdım. 21 idən sonra isə Allah mənə bir iman-
lılar cəmiyyəti açmağı tapşırdı. O vaxt 40 yaşında idim. 

İmanlılar cəmiyyətimizi bir məsihçi radiostansiyasının zirzə-
misində başladıq; oradakı ilk görüşümüz Allahın mənə 21 il əvvəl 
verdiyi görüntü ilə uyğun gəlirdi. Həmin adamlar qatlanan stullarda 
oturmuşdular, pəncərələrdən bayırda gecə görünürdü. Onların qar-
şısında dayandığım yer də həmin idi.

Drenda və mən imanlılar cəmiyyətini qurduq və Padşahlığın 
işlərinə o qədər sevinirdik ki, yaşadığımız yerə daha az əhəmiyyət 
verirdik. Bilirdik ki, əvvəl-axır bu kənd evindən köçməliyik, çünki 
ailədə beş uşaq böyüyürdü, darısqallıq idi. Ancaq uğurlu biznes və 
imanlılar cəmiyyəti ilə çox məşğul idik və sevinirdik.

Bir gün imanlılar cəmiyyətindən evə gələndən sonra qonaq ota-
ğına keçib divanda oturdum. Qəfildən otaq boş oldu, bir mebel belə 
yox idi. Otağın qapısı yemək otağına açıldı. Ora da tamamilə boş 
idi. Görüntü cəmi beş saniyə davam etdi və bildim ki, kənd evindən 
çıxmağın vaxtı çatıb. Görüntü bitəndə dərhal Drendaya nə baş ver-
diyini danışdım və köçmə vaxtının gəldiyini dedim.

Əminəm ki, Allah Öz planını açıqlamaq üçün bir görüntüdən isti-
fadə etdi. Çox məşğul idik və evi dəyişmək məsələsini dəfələrlə təxirə 
salacaqdıq. Ancaq görüntü bizi tələsdirdi: “Köçmə vaxtı gəlib!!!” 
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Yalnız sonra bu tələsikliyi başa düşdük. Doqquz il ərzində bu kənd 
evində kirayə yaşasaq da, bir gün sökülməli olduğunu bilirdik.

Uzun sözün qısası, Allah bizi gözəl bir yerdə torpaq sahəsi almaq 
və burada təzə bir ev tikməyə yönəltdi. Təzə evi yavaş-yavaş, bir-iki 
ilə tikməyi düşünürdük. Ancaq tikintiyə başlayandan təxminən altı 
ay sonra ev sahibimiz bizə zəng edib dedi ki, bir ay ərzində kiçik 
kənd evini boşaltmalısınız. Təzə evi tikdiyimizi söylədik və bu evdə 
2-3 ay artıq qalmaq üçün icazə istədik. O, razılaşdı.

İşləri sürətləndirdik və güzəşt müddətinin sonunda yeni evimizə 
köçdük. Allah bizə köçməyə hazırlaşmağımızı vaxtında deməsəydi, 
təzə evin tikildiyi müddət ərzində bir neçə dəfə ordan-bura, bur-
dan-ora köçməli olacaqdıq; çox məşğul olduğumuz üçün bu, prob-
lem olacaqdı.

Əlbəttə, bu kitabın əvvəlində bəhs etdiyim mavi dumanın görün-
tüsü də həyatı dəyişdirən bir təcrübə – açıq bir görüntü idi. Gələcəyi 
açıqlamasa da, görüntüdə Müqəddəs Ruh məni millətlərə vəz 
etməyə çağırırdı.

Daha bir neçə açıq görüntülərim 
olub, amma yuxular mənim üçün daha 
böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Alba-
niyaya getməyimdən bir həftə əvvəl 
yaxınlaşan səfərlə bağlı bir yuxu qur-
dum. O vaxtlar indiki qədər çox səyahət etmirdim; həmin gün Allah 
mənimlə danışmazdan əvvəl səyahət etmək heç ağlıma da gəlməzdi.

Beləliklə, Albaniyaya getməzdən bir həftə əvvəl bu yuxunu gör-
düm. Yuxuda müayinə masasında uzanmış halda bir həkim otağında 
idim. Bir tibb bacısı otağa girib məndən bir az qan götürməli oldu-
ğunu dedi. Qan götürmək üçün əlimdən tutub iynəni orta barma-
ğıma sancdı. Bu mənə qəribə gəldi. Ancaq yuxuların necə olduğunu 
bilirsiniz; bəzi şeylər var ki, yalnız yuxu vasitəsilə açılır.

Bu yuxuda, təyyarədə uçuşdan əvvəl barmağımın hər birinə qan 
almaq üçün iynə sancılacağını bilirdim. Bu yuxu mənə uşaqlıqda keç-
diyim imanlılar cəmiyyətinin beş xidmətini xatırlatdı: baş barmaq – 

YUXULAR ALLAHIN SİZİ 
İSTİQAMƏTLƏNDİRMƏSİ 

ÜÇÜN DƏ VERİLİR. 
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həvari, şəhadət barmaq – peyğəmbər, orta barmaq – müjdəçi, üzük bar-
mağı – pastor, çeçələ barmağı isə pastorla birlikdə çalışan müəllimdir.

Beləliklə, tibb bacısının mənə nə dediyini başa düşdüm. Həyatı-
mın müxtəlif mərhələlərində imanlılar cəmiyyətinin hər bir xidmə-
tində çalışacağımı bildim. Əlbəttə, bir pastor və müəlliməm, amma, 
eyni zamanda, imanlılar cəmiyyəti üçün Padşahlıq və maliyyə ilə 
bağlı peyğəmbərlik sözü daşıdığımı da bilirəm. Albaniyada olarkən 
İsa məni buna çağırdı. Yuxuda tibb bacısının orta barmağımı sancdı-
ğını gördüm, buna görə də Albaniyaya müjdəçi kimi göndərildiyimi 
bildim. Həyatımın həvarilik mərhələsinə isə yenicə başlayıram.

Nə olursa olsun, o, yuxuda orta barmağıma iynə sancdıqdan 
sonra əllərini dua üçün birləşdirib üzümə baxdı və ağzı ilə səssiz 
“dua” sözünü dedi. Dua sözünü ucadan söyləmədi; danışa bilmədi-
yin yerdə ağzınla səssiz danışdığın kimi etdi. Bu yuxudan belə anla-
dım ki, mən Albaniya camaatına müjdəçi kimi göndərilirəm və bu 
səfər üçün dua etməliyəm.

Saysız-hesabsız yuxu görmüşəm. Burada onlar barəsində danışa 
bilmərəm, amma yuxu Müqəddəs Ruhun səsidir. Hər gecə “ruhani” 
mənalı yuxu görən insanlarla rastlaşmışam. Hesab edirəm ki, yuxu-
ları ayırd etmək gərəkdir. Ruhani kimi görünməyə can atan bəzi 
insanlar var ki, ruhani qürura qapılıb Allahdan olmayan şeyləri 
görürlər. Hərçənd, çox yuxu görmürəm. İldə təxminən 4-10 yuxu-
nun Allahdan olduğunu bilirəm; bunlar mənə əhəmiyyətli olan 
məlumatı çatdırırlar. Əlbəttə ki, yuxuların sayı hər il fərqli ola bilər. 
Əhəmiyyət kəsb edən yuxuların sayı deyil, onların öyrətdikləridir.

Həyatımın istiqamətini tam dəyişən yuxu səkkiz ildir işlədiyim 
maliyyə şirkətini tərk edərək insanlara borcdan qurtarmaq xidmə-
tini göstərən bir şirkəti yaratmağı söyləyən bir yuxu idi. Bu, əlbəttə, 
önəmli yuxu idi.

 Sonra xəbərdarlıq edən yuxular olur. Bir qəribə xəbərdarlıq 
yuxusunu xatırlayıram. Həmin dövrdə ölkədə maliyyə böhranı yaşa-
nırdı. Yatağımda uzanmışdım. Otağın qapısı açıq idi və dəhlizdə 
(röyada) bir səs eşitdim; qapıya tərəf baxdım. Orada təxminən bir 



GÖRÜNTÜLƏR VƏ YUXULAR

129

metr hündürlüyündə balaca bir cin gördüm. Çiynində pul dolu bir 
torbanı çəkib aparırdı. Torba Şaxta babanın torbası boyda idi. Pul 
dolu bu böyük torbanı cin arxası ilə sürüyüb aparırdı. Evdən çıxmaq 
niyyəti yox idi, keçib pilləkənlərlə üçüncü mərtəbəyə qalxdığını eşit-
dim. Oyanıb yuxu haqqında düşünəndə Rəbbin mənə pulun oğur-
landığını və ya itirildiyini göstərdiyini başa düşdüm.

Maraqlıdır ki, yuxuda torbadakı pulun qədərini bilirdim: təx-
minən 25000 dollar. Pul kisəsi evdən çıxmadı, yəni pulu oğurlayan 
və ya sui-istifadə edilməsinə imkan verən şəxs və ya şəxslər pulu 
evdən çıxarmamışdılar. Bu yuxunun xidmətimə aid olduğunu bil-
dim. Ertəsi gün səhər duran kimi baş köməkçimə zəng edib maliyyə 
kitablarımızı yoxlamasını xahiş etdim. Bunu etdikdə aşkar olundu ki, 
diqqətdən kənarda qalmış bir çox lazımsız xərclər olunur, ayda, təx-
minən, 25 000 dollar. Əslində, heç kim oğurluq etmirdi; sadəcə, pul 
səhlənkarlıqla israf edilirdi. Maliyyə böhranı yaşandığı bu  dövrdə 
bizim bu pula ehtiyacımız var idi.

Yuxular Allahın sizi istiqamətləndirməsi üçün də verilir. 2018-ci 
ildə çox sadə bir yuxu gördüm; “Gəmiləri çağırın” sözlərini eşitdim. 
Bu sözləri yazdım, amma mənasını anlaya bilmirdim. Rəbdən yuxu-
nun mənasını soruşurdum və bu barədə Drendadan başqa heç kimə 
danışmadım. Yanvar ayında ildə bir dəfə kişilər üçün görüş keçiri-
rik. Bu il üçün kişilərə müxtəlif tapşırıqlar verirdim. Tapşırıqlardan 
biri plan tərtib edən kiçik bir qrupun yaradılması idi. Bu barədə mən 
illərlə düşünsəm də, nəhayət, bunun həyata keçirilmə vaxtının gəlib 
çatdığını hiss etdim. Görüşdən sonra qardaşlardan biri mənə yaxın-
laşıb özünü axmaq kimi hiss etsə də, bu sözləri söylədi: “Rəbb sənin 
Troya Heleninə bənzədiyini dedi”. Nədən danışdığını başa düşmə-
dim, o da mənə izah etməyə başladı. Ondan xahiş etdim ki, dediklə-
rini elektron poçt ilə yazıb mənə göndərsin. Budur onun məktubu:

Sparta padşahı Menelaus arvadı Heleni troyalılardan azad 
etmək üşün 1000 gəmi göndərilməsini əmr edir. “Min gəmini 
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hərəkətə gətirən şəxs” Troyanın Heleni barəsindədir və danışıq 
dilində çox məşhur ifadədir.

Çərşənbə, 30 yanvar 2019-cu il tarixində siz kişi toplantı-
sında danışanda Rəbb sizi Heleni azad etmək üçün 1000 gəmini 
işə salan padşaha bənzətdi. Günah əsirlərini, inanclarını, ailələ-
rini itirənləri və maliyyə məsələlərində çaşqınlıqda olanları azad 
edən pastor. 

Hörmətlə, 
Harun.

Növbəti gün mənə başqa bir məktubu da göndərdi:

Pastor, 
Troyalı Helenin hərbi görüşünü sizə təsvir etmək istəyirəm. 

Əksər insanlar üçün o, arvadını troyalılardan xilas etmək üçün 
1000 gəmi göndərən bir padşahdır. Hərbi baxımdan isə bu, 
“Troyalı Helen əməliyyatı” adlı qoşun yerləşdirmə taktikasıdır. 
Hər bir hərbi yerləşdirilmənin öz adı var. Məsələn, Üsamə bin 
Ladenə qarşı qoşunun yerləşdirilməsinə “Neptunun nizəsi” adı 
verilmişdi. Missiyalara da belə adlar verilmişdir: “Maykın irə-
liləyiş əməliyyatı”, “Elvis Marşal”, “Santa Klaus” və s. 

Hərbdə əməliyyatların növünü, rəhbərini müəyyənləşdirmək 
üçün onlara adlar verilir. Rəbb sənin Troyalı Helenə bənzədiyini 
söylədi. Bir hərbçi kimi, mən bunu belə başa düşürəm: pastor Qari 
itmiş adamları xilasa gətirmək üçün 1000 gəmi göndərəcək.

Bundan əlavə, 1000 gəmi haqda eşidəndə döyüşçülərin sayı, 
dəstək heyəti, təlim, maddi-texniki təminat və hər gəminin yerləş-
dirilməsi üçün lazım olan inzibati proseslər barədə düşünürəm. 
Bu qoşuna rəhbərlik etmək üçün sizdən daha güclüsü yoxdur. 
İllər boyu bu ana hazırlaşmaq üçün bizi öyrədirdiniz. Digər 
imanlılar kimi, ailəmlə birlikdə mən bu işə hazıram.

Hörmətlə, 
Harun. 



GÖRÜNTÜLƏR VƏ YUXULAR

131

Harun dəniz donanmasında xidmət edirdi və 21 illik xidmət 
müddətində 9 əməliyyata göndərilmişdi. Çarmıxın gücü ilə kökdən 
dəyişməsi barədə möhtəşəm bir hekayəti var. Rəbbin gəmiləri çağır-
maq haqda yuxuda mənə dediklərindən xəbəri yox idi. Ancaq onun 
“bilik sözü” mənə düzgün eşitdiyimi təsdiqlədi və Allahın mənim 
üçün hazırladığı yola üz tutmağımda kömək etdi. Hədəfimiz Pad-
şahlıq Müjdəsini yaymaq üçün ölkəmizdə 1000 kiçik qrup yarat-
maqdır. Bu orduya yazılmaq istəyirsinizsə, Garykeesee.com vasitə-
silə mənimlə əlaqə saxlayın.

Düşünürəm ki, bu sizə aydındır. Yuxular vasitəsilə Allah Öz 
adamları ilə danışır, onları yönəldir, istiqamət verir, xəbərdarlıq edir 
və təsəlli verir.

Bu fəsil bitməzdən əvvəl daha bir sözü demək istəyirəm. Allahın 
birbaşa istiqamət verməsi üçün istifadə etdiyi vasitə peyğəmbərlik 
ənamıdır. Harun yeni bir layihəyə başlamaq planlarımla əlaqəli bir 
bilik sözü aldı. Bilik sözü, sadəcə, bilik sözüdür. Allahın Ruhundan 
sizə bilik verilir, bu biliyi özbaşına əldə edə bilməzsiniz. Bilik sözü 1 
Korinflilərə 12-də Müqəddəs Ruhun doqquz ənamı sırasında qeyd 
olunur. Bu kitabda həmin ruhani ənamları öyrətmək niyyətim yox-
dur, amma onlardan birini – peyğəmbərlik sözünü qeyd etmək istə-
yirəm. 

Bu ənamı səhv başa 
düşən bir çox insan öz həya-
tını fəlakət vəziyyətinə gəti-
rib çıxarıb. Buna görə də bu 
ənama diqqət yetirmək istə-
yirəm. İnsanlar peyğəmbərlik 
ənamı haqda düşünəndə hər 
hansı bir peyğəmbəri təsəv-
vür edirlər. Bu peyğəmbərin 
barmağı ilə adamlara göstərib 

“Afrikaya getməlisən” və ya “Pastor olmalısan” söylədiyini düşü-
nürlər. Bu ifadələr həqiqi peyğəmbərlik sözü ola da bilər, olmaya 

“PEYĞƏMBƏRLİK EDƏNSƏ 
ADAMLARLA ONLARI 
RUHƏN İNKİŞAF ETDİRMƏK, 
HƏVƏSLƏNDİRMƏK VƏ TƏSƏLLİ 
VERMƏK ÜÇÜN DANIŞAR”

1 Korİnflİlərə 14:3
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da. Bunları yozmağınızdan asılıdır. Bu ifadələr istiqamət verirlərsə, 
onda səhvdir. Təsdiq edirlərsə, düz ola bilər. Paul peyğəmbərliyin 
məqsədini izah edir.

“Peyğəmbərlik edənsə adamlarla onları ruhən inkişaf etdir-
mək, həvəsləndirmək və təsəlli vermək üçün danışar” 

(1 Korinflilərə 14:3).

Aydın deyilir: peyğəmbərlik sözü istiqamət vermir. Lakin 
Kəlamda yazılanlara baxmayaraq, insanların əksəriyyəti peyğəm-
bərlik sözündən məhz istiqamət gözləyirlər. Ancaq Paulun dediyinə 
görə, peyğəmbərlik sözü istiqaməti yalnız təsdiqləmək üçündür, 
istiqamət vermək üçün deyil. Görürsünüz, yenidən doğulduqdan 
sonra daxilinizdəki Müqəddəs Ruh sizə Özü məsləhət edəcək. Alla-
hın yolunda nə etməli olduğunuzu bilmək üçün bir adamdan gələn 
sözə ehtiyacınız yoxdur. Peyğəmbərlik sözü artıq bildiyiniz bir şeyi 
təsdiq edə bilər.

Məsələn, “Afrikaya getməlisiniz” nümunəsində qeyd etdim ki, 
əgər Müqəddəs Ruh sizə bunu artıq demişdisə, onda bu, həqiqi 
peyğəmbərlik sözü ola bilər. Bu sözlə dediyini yenidən təsdiqləyir. 
Ancaq Afrikaya getmək ağlınızda deyilsə və bunu ilk dəfə eşidirsi-
nizsə, bu, Əhdi-Cədid imanlıları üçün peyğəmbərlik sözünün həqiqi 
bir nümunəsi deyil.

İnsanlar bəzən ağlasığmaz sözlər danışırlar. Məsələn, məsihçilər 
yanıma gəlib deyirlər: “Allah toplantıda mənə varlı olacağımı söy-
lədi”. Bəli, bunun üçün sizə peyğəmbərlik sözü lazım deyil; Müqəd-
dəs Kitab bunu yazır. Məsihçilərin peyğəmbərlik sözünü axtar-
dıqlarını görürəm. Bu sözü adamlarda axtarmağa ehtiyac yoxdur! 
Daxilinizdəki Müqəddəs Ruh sizinlə danışacaq. Bəli, Allah dediyini 
təsdiqləmək üçün peyğəmbərlik sözünü göndərə bilər, lakin bu, bir 
təsdiq sözüdür, sizə istiqamət verən söz deyil.

Həyatımda baş verən hadisə buna yaxşı bir nümunədir. O vaxt 
Drenda ilə görüşürdük. Onun Corciya ştatında yaşayan ailəsinə elçi 
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getməyə hazırlaşırdım. Orada olarkən onunla birlikdə üzv olduğu 
imanlılar cəmiyyətini də ziyarət etmək istəyirdim. O dövrdə mənə 
maliyyə sahəsində iş təklif olundu. 19 yaşımda vaizliyə çağırıl-
mışdım, Əhdi-Ətiq üzrə təhsil almışdım, lakin maliyyə sahəsində 
işləməyə məcbur idim. Ümumiyyətlə, nə edəcəyimi bilmirdim.

Bazar günü səhər ibadətindən sonra Drendanın imanlılar cəmiy-
yətində tanımadığım bir qadın yaxınlaşıb mənim üçün bir peyğəm-
bərlik sözünün olduğunu dedi: “Sənə bir iş təklif olunacaq. Bu işin 
10 cəhəti var…” Davam edib yeni işdə edəcəyim hər şeyi təfsilatlarla 
söylədi. Sonra dedi: “Sən bu işi görməlisən və Rəbb xeyir-dua verə-
cək”. Onun sözlərindən sonra işi götürməli olduğumu hiss etdim. 
Onun peyğəmbərlik sözü mənə rahatlıq gətirdi və getməli olduğum 
istiqaməti təsdiqlədi. Daxilimizdəki Müqəddəs Ruh bizi idarə edir 
və məsləhət verir.
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FƏSİL 11

MÜQƏDDƏS RUH  
MÜDİRİM KİMİDİR

İmanlılar cəmiyyətimdə işə ehtiyacı olan bir ailə var idi. Gözəl 
bir ailə idi və həmişə imanlılar cəmiyyətində ürəkdən xidmət edir-
dilər. Amma həmişə maliyyə problemləri olurdu. Ailə başçısı yenə 
işsiz qalanda onlara kömək etməyə qərar verdim. O vaxt ev tikir və 
bütün elektrik işlərini özüm görürdüm. Bu ailə başçısının elektrik 
işlərindən başı çıxdığını görəndə ona iş təklif etdim. Gəldi və ona 
verdiyim tapşırığı əla yerinə yetirdi.

Bu barədə artıq unutmuşdum. Amma təxminən bir ay sonra o 
mənə yenidən zəng etdi. Bir neçə nəfərin mənim üçün dua etmək 
məqsədilə görüşdüyünü söylədi. “Nə olub ki?” – deyə soruşdum. 
İmanlılar cəmiyyətində dəyişdirilməsi lazım olan bəzi şeylərin oldu-
ğunu söylədi və müzakirə etdikləri 10 maddədən ibarət siyahısının 
olduğunu dedi. Siyahıda ilk yeri evimin çox böyük olması tuturdu. 
İmanlılar cəmiyyətinin mənə belə bir evi tikmək üçün nə qədər 
pul verdiyini açıqca soruşdu. Ona imanlılar cəmiyyətinin mənə bir 
qəpik də vermədiyini, oradan maaş almadığımı söylədim. Bunu eşi-
dib bir qədər susdu. Sonra soruşdu: “İmanlılar cəmiyyəti sənə maaş 
vermir?” “Əlbəttə, yox” – dedim. Yenə bir qədər susdu və sonra dedi: 
“Onda verməlidir”. Bununla söhbət bitdi.
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Təxminən bir həftə sonra bir şirkətdə iş yeri haqda eşidib 
ona uyğun olduğunu düşündüm və ona dedim. Gedib həmin işə 
düzəldi. Yadımdadır, ailəsi həmin vaxt evlərindən qovulmaq üzrə 
idi. İşə başladıqdan bir həftə sonra imanlılar cəmiyyətində yanıma 
gəlib işdən çıxdığını dedi. Mən heyrətə gəldim. “Niyə? Niyə işdən 
çıxdın?” Dedi ki, həftəsonu ona döşəməni süpürməyi tapşırıblar; 
o isə deyib ki, buraya döşəmə süpürmək üçün gəlməyib və işdən 
çıxıb. Eşitdiyimə inana bilmirdim. Bu gənc həyatda uğur qazan-
maq üçün dözümlü olmalı idi. Həmişə onun arvadına yazığım 
gəlirdi. Qısa müddət sonra onlar imanlılar cəmiyyətini tərk etdilər, 
sonra nə olduğunu bilmirəm. Lakin ehtimal edirəm və təxmi-
nimdə yanılmıram: onun təkəbbürlü münasibətinə və zəhmətkeş 
olmadığına əsaslanaraq deyə bilərəm ki, az yerlərdə işləyəcək, işlə-
diyi müddət də qısa olacaq; kasıbçılıqdan çıxa bilməyəcək. Lütfən 
məni səhv başa düşməyin. Əlbəttə, insanlar dəyişir və mən onun da 
dəyişəcəyinə ümid edirəm. Ancaq bilirəm ki, onu tanıdığım zaman 
səhv istiqamətdə gedirdi. Görürsünüz, o, Allahın səsinə laqeyd 
yanaşırdı.

Soruşa bilərsiniz: “Necə yəni, Allahın səsinə laqeydlik?” Əminəm 
ki, o da həmin sualı verərdi, çünki bu barədə onun heç bir anlayışı 
yox idi. O, Allahın insanları həyata hazırlaması üçün öyrətdiyi əsas 
dərsə etinasız yanaşırdı: tabelik. Ola bilsin, bu fəslin adı sizi çaşdırdı. 
Müdirimin Müqəddəs Ruhla nə əlaqəsi var? Bu fəsildə müdirinizin 
Müqəddəs Ruhu eşitmə qabiliyyətinizlə çox əlaqəli olduğunu görə-
cəksiniz.

Matta 8:5-10 ayələri ilə bu zəruri olan mövzunu araşdırmağa 
başlamaq istəyirəm:

“İsa Kefernahuma girərkən bir yüzbaşı Ona yaxınlaşıb 
yalvardı: «Ya Rəbb, xidmətçim iflic olub evdə yatır, çox iztirab 
çəkir». 

İsa ona dedi: «Mən gəlib ona şəfa verəcəyəm». 
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Yüzbaşı cavab verərək dedi: «Ya Rəbb, mən layiq deyiləm ki, 
Sən mənim evimə girəsən. Ancaq bir söz söylə, onda xidmətçim 
sağalacaq. Çünki mən də tabeçilik altında olan bir adamam, 
mənim də tabeçiliyimdə əsgərlər var. Birinə “Get!” deyirəm, o 
gedir, digərinə isə “Gəl!” deyirəm, o da gəlir. Quluma “Bunu et!” 
deyirəm, o da edir». 

Bunu eşidən İsa heyrət etdi. O ardınca gələn xalqa dedi: 
«Sizə doğrusunu deyirəm: İsraildə heç kimdə belə böyük iman 
görmədim»  (Matta 8:5-10).

Niyə bu adam inanırdı ki, İsa onun xidmətçisini sağalda bilər? 
Bu suala cavabı özü verir: “Çünki mən də tabeçilik altında olan bir ada-
mam, mənim də tabeçiliyimdə əsgərlər var. Birinə “Get!” deyirəm, o gedir, 
digərinə isə “Gəl!” deyirəm, o da gəlir. Quluma “Bunu et!” deyirəm, o da 
edir”. O, səlahiyyətin necə işlədiyini bilirdi. Özü rəhbərliyə tabe 
olduğu kimi, adamları da ona tabe idilər. Rəhbərinin sözü onun 
üçün Sezarın sözü kimi idi. Əslində, həqiqəti bilmək istəyirsinizsə, 
rəhbərinin sözü onun üçün Sezarın sözü idi. Rəhbərliyi altında olan 
adamlar üçün də onun sözü Sezarın sözü kimi olmalı idi. O bunu 
başa düşmüşdü. Səlahiyyət belə işləyir. Tabelikdə olmağı bacar-
dığına görə İsa Məsihin səlahiyyətlə bir sözü deməklə məsələni 
həll edə biləcəyinə əmin idi. O özü də belə edirdi. Nökərləri onun 
əmrlərinə tabe olurdular. Bu, çox sadədir. Öyrənməli olduğunuz 
həqiqət budur:

SƏLAHİYYƏTLİ OLMAĞINIZ ÜÇÜN SƏLAHİYYƏTƏ 
TABE OLMALISINIZ!

Əgər şeytan hakimiyyəti tam səlahiyyətdən salarsa, kim nə istəyir 
onu da edə bilərsə, onda dünya xaosa və viranəyə çevriləcəkdir. İblis 
Həvvanın ürəyinə şübhə saldı: “Doğrudanmı, Allah sizə… deyib?” 
Bunu eşidin: yer üzündə yaşayan hər bir şəxs bir və ya bir neçə səla-
hiyyət altındadır. Kimin səlahiyyəti altında olduğunuzu bilsəniz, 
kimə qulaq asmalı olduğunuzu və kimə qulaq asmamalı olduğunuzu 
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biləcəksiniz. Bu gün isə hər kəs səlahiyyətə tabe olmadan səlahiyyət 
sahibi olmaq istəyir, bu isə mümkün deyil.

Bu yaxınlarda mən bir rəhbər ilə danışırdım. Vergi və sosial ödə-
nişlərini azaltmaq məqsədilə işçilərinə nağd pulla maaş verdiyini 
dedi. Bunun aqibətini bilirəm. Bir gün işçi zədə alsa, sosial təminatı 
almaq üçün ərizə yazacaq və müdirin qanunu pozaraq ödəniş etmə-
diyi aşkar olunacaq. Beləliklə, müdiri məhkəməlik olacaq. İmanlılar 
cəmiyyətimizdə bir neçə təchizatçının başına gəldiyinin şahidiyəm.

Keçən həftə bir qadınla danışırdım. Deyir ki, ona pastor lazım 
deyil; Müqəddəs Ruh kifayətdir. Doğrudanmı? Onda bu sözü İsa 
Məsihə desin, çünki Efeslilərə 4-cü fəsildə yazıldığı kimi, pastorları 
təyin edən və yerli imanlılar cəmiyyətlərini quran İsa Məsihdir. Əgər 
o, İsa Məsihə tabedirsə, onda İsanın təyin etdiyi səlahiyyətə də tabe 
olacaq. Əslində isə o, İsaya tabe deyil və istədiyini etmək istəyir. Çox 
güman ki, buna görə aldanacaq və dara düşəcək.

Bu yaxında bir nəfərlə danışırdım. Bir müddət satıcı işləyəndən 
sonra işdən çıxıb və satış üzrə şirkətini açıb. Əvvəlki iş yerindən tanı-
dığı bütün müştərilərini özü ilə aparıb. Hərçənd, bunu etməyəcəyinə 
dair sənəd imzalamışdı. Bundan sonra da o, iş avandlığı gözləyir? Bu 
ki oğurluqdur!

Bilirəm, Müqəddəs Ruhun fövqəltəbii, böyük işləri haqda yazdığım 
digər fəsilləri oxumaq sizə daha xoşdur, ancaq bu fəsli düzgün qəbul 
etməsəniz, irəliləyiş olmayacaq, çünki insanı yüksəldən Allahdır. 

Yadımdadır, dua toplantıla-
rının birində bir qadın gözünün 
yaşını tökə-tökə yanıma gəldi. 
Dua görüşünə onu çağırmadı-
ğım üçün məni qınadı. Donub 
qaldım! Dua görüşünə çağırıl-
maq onun üçün niyə bu qədər 
vacib məsələ idi? Ona görə ki 
adamların gözündə o, ruhani 
görünməyə çalışırdı.

KİMİN SƏLAHİYYƏTİ 
ALTINDA OLDUĞUNUZU 
BİLSƏNİZ, KİMƏ QULAQ 
ASMALI OLDUĞUNUZU VƏ 
KİMƏ QULAQ ASMAMALI 
OLDUĞUNUZU BİLƏCƏKSİNİZ.
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Əlbəttə, qulaq assaydı, mən duaya niyə onu çağırmadığımı 
deyərdim. Bu qadın ərinə hörmət etmir, daim iştirak etdiyi dedi-
qodu məclislərində ərinin ruhani vəziyyətini pisləyirdi. Buna görə 
də onu duaya çağırmadım. Qadın ağlayırdı, çünki dua edənlər ara-
sında onu görməyən imanlılar belə fikirləşərlər: o, pastora itaətsizlik 
edən təhlükəli bir qadındır.

Sizə bir sual verim. İstədiyiniz yerə gedə bilirsinizmi? Pastoru-
nuzdan və ya müdirinizdən sizin haqqınızda dürüst fikirlərinin nə 
olduğunu soruşsam, nə deyərlər? Görürsünüz, tabe ola bilməyən 
adam səlahiyyətə sahib ola bilməz. Bunu mən deməmişəm, İsa 
deyib.

“Ən balaca bir işdə sadiq olan kəs böyük işdə də sadiqdir, ən 
balaca bir işdə haqsız olansa böyük işdə də haqsızdır. Beləliklə, 
əgər siz haqsız sərvətdən istifadə etməkdə sadiq olmadınızsa, 
əsl var-dövləti sizə kim əmanət edər? Əgər başqasının malından 
istifadə etməkdə sadiq olmadınızsa, öz malınızı sizə kim verər?” 

(Luka 16:10-12).

Rəhbəriniz sizə etibar edirmi? Bunu tabeliyiniz göstərir. 
Gəlin həyatdakı uğurunuza təsir göstərən həqiqət barədə 

Müqəddəs Kitabda oxuyaq:

“Filiştlilər İsraillə vuruşmaq üçün yığıldılar. Otuz min döyüş 
arabası, altı min atlı və dənizdəki qum dənələrinin sayı qədər 
camaat çıxıb Bet-Avenin şərqində Mikmasda ordugah qurdu. 
İsraillilər təhlükə qarşısında olduqlarını gördülər, çünki xalq 
sıxışdırıldı, xalq mağaralarda, kolluqlarda, qayalarda, məq-
bərələrdə və nohurlarda gizləndi. İbranilərdən bəzisi İordan 
çayından Qad və Gilead torpağına keçmişdi. Şaul isə hələ 
Qilqalda idi və bütün xalq qorxudan əsə-əsə onun ardınca 
gedirdi. 
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Şaul Şamueli təyin etdiyi vaxta qədər yeddi gün gözlədi, 
lakin Şamuel Qilqala gəlmədi, ona görə də xalq Şaulun yanın-
dan dağılmağa başladı. Şaul dedi: «Yandırma qurbanını və 
ünsiyyət qurbanını yanıma gətirin». O, yandırma qurbanını 
təqdim etdi”  (1 Şamuel 13:5-9).

“Şamuel Şaula dedi: «Ağılsızlıq etdin, Allahın, Rəbbin sənə 
verdiyi əmrə əməl etmədin. Belə olmasaydı, Rəbb İsrail üzərində 
sənin padşahlığını əbədi saxlayacaqdı. Lakin indi padşahlığın 
davam etməyəcək. Rəbb Özü üçün Öz ürəyinə yatan bir adam 
tapıb. Həmin adamı Rəbb xalqına başçı təyin etdi. Çünki sən 
Rəbbin verdiyi əmrlərə əməl etmədin»”   (1 Şamuel 13:13-14).

Əmrə tabe olmadığı üçün Şaulun səlahiyyəti əlindən alındı. 
Burada da eyni qayda görünür: səlahiyyətə tabe olmayan səlahiyyət 
sahibi olmur. Burada çox vacib bir məqamı qeyd etmək istəyirəm. 
Rəbb ürəyinə yatan bir insanı axtardı. “Ürəyinə yatan” nə deməkdir?

Şaulu aradan götürəndən sonra Allah Davudu ucaldıb onla-
rın üzərində padşah etdi və onun barəsində şəhadət etdi: “Öz 
ürəyimə yatan adam olaraq Yessey oğlu Davudu tapdım və o 
Mənim bütün istədiklərimi yerinə yetirəcək” 

(Həvarilərin İşləri 13:22).

Allah ürəyinə yatan adamı necə müəyyən edir? Bu, Allahın nifrət 
etdiyinə nifrət edən, Allahın sevdiyini sevən kəsdir. Allahın etdiyi 
işləri icra edən bir adamdır. Başqa sözlə, Allah günaha nifrət edir, 
o da günaha nifrət edir. Allah bir işi görmək istəyirsə, onlar da eyni 
işi görmək istəyirlər. Allahın ürəyinə yatan kəs ruhani ənamları bol 
olan insandır. Bəziləri zənn edir ki, ruhani olmaq həzin musiqi səda-
ları altında ibadət etməkdir. Allah isə açıq deyir: Ruhda ibadət itaət-
karlıqdır.
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Şamuel isə dedi: «Rəbb Öz sözünə itaət edilməsindən xoşu 
gəldiyi qədər Yandırma qurbanı və başqa qurbanlardan xoşu 
gələrmi? Bax itaət etmək qurbandan, qulaq asmaq qoçların 
iç piyindən daha yaxşıdır. Çünki üsyankarlıq falçılığa bərabər 
günahdır, inadkarlıq isə özbaşınalıq və bütpərəstliyə bərabərdir. 
İndi ki sən Rəbbin sözünü rədd etdin, O da səni padşahlıqdan 
rədd etdi»  (1 Şamuel 15:22-23).

Bir daha təkrar edirəm: Allahın səsi müdirinizin səsinə bənzəyir! 
Anonim anketdə rəhbərlik haqqında yazdıqlarınız Allah üçün əhə-
miyyətlidir. Əksər insanlar bunu anlamırlar. Yarım gün işlədiklərini 
əhəmiyyətli hesab etmirlər. Əslində isə bilmirlər ki, bununla onlar 
özlərini subyektiv itaətə öyrədirlər; onlar 
yalnız istək və məqsədlərinə uyğun olanda 
itaət edirlər. İnsanlar anlamırlar ki, az maaşlı 
yarım gün işlədikləri yerdə məsuliyyəti 
üzərlərinə götürərək etibarlı işçi olsalar, işə 
can yandırsalar, vəziyyət dəyişəcək. İnsanla-
rın əksəriyyəti belə etmir. Əksəriyyət böyük 
şeyləri hədəf seçirlər. Az maaşlı yarım gün işlədikləri vəzifəni əhə-
miyyətli hesab etmirlər. Lakin belə münasibət səhvdir!!! 

Heç bir iş əhəmiyyətsiz deyil. Tapşırığın böyüyü, kiçiyi olmaz. 
Davud qoyun otaranda kiçik, əhəmiyyətsiz bir vəzifəsi var idi. 
Ancaq o bunu əhəmiyyətsiz saymırdı; qoyunları qorumaq üçün 
ən azı iki dəfə həyatını təhlükəyə atdı. Yəni ona verilən etimada 
çox ciddi yanaşdı. Adamlar ona əhəmiyyət verməsə də, Allah onun 
ürəyini görürdü! Allah hər zaman onun harada olduğunu dəqiq 
bilirdi.

Allah sizin də harada olduğunuzu bilir; səlahiyyətə münasibə-
tinizi də bilir. Gördüyünüz insana tabe ola bilməsəniz, görünməz 
Allaha tabe olmayacaqsınız. Bir çox adam görmüşəm ki, işi-gücü 
elə hey mühakimə etməkdir; özlərini zavallı hesab edirlər. Düşdük-
ləri pis vəziyyətə görə təqsiri həmişə başqasında görürlər. Həmişə 

BİR DAHA TƏKRAR 
EDİRƏM: ALLAHIN 
SƏSİ MÜDİRİNİZİN 

SƏSİNƏ BƏNZƏYİR!
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rəhbəri, hökuməti təqsirləndirirlər. İşə isə məcbur olduqlarına görə 
gedirlər, bir az qazandılarsa, bəsləridir. Onlar, ümumiyyətlə, düşünə 
bilmirlər; kimsə onlara nə etməli olduqlarını mütləq söyləməlidir. 
Yüz illərlə kölə olan İsrail övladları da belə düşünürdülər. Azadlığa 
çıxsalar da kölə kimi düşünməkdə davam edirdilər. Lakin vəd olun-
muş torpaqda nəhəng cəngavərlərlə qarşılaşdıqda kölə təfəkkürü 
artıq işə yaramır. Vəd olunmuş torpağa gətirməzdən əvvəl Allah 
onlara həyat dərsləri keçdi. Sizi də vəd olunmuş torpağa gətirməz-
dən əvvəl öyrətməlidir. Vəd olunmuş torpaq sizin payınızdır. Belə-
liklə, Rəbb İsrail xalqını öyrətdimi? 

“Təkəbbürünüzü qırmaq üçün sizi ac qoydu, sonra isə 
nə sizin, nə də atalarınızın gördüyü manna ilə qidalandırdı. 
Bununla öyrətdi ki, insan yalnız çörəklə deyil, Rəbbin ağzından 
çıxan hər kəlmə ilə yaşayar”  (Qanunun Təkrarı 8:3).

“Sizi atalarınıza məlum olmayan manna ilə qidalandırdı. 
Xoş güzəranınız olsun deyə təkəbbürünüzü qıraraq sizi sınaq-
dan keçirdi”  (Qanunun Təkrarı 8:16).

Allah onların təkəbbürünü qırırdı; yəni ehtiyaca salıb köməyə 
möhtac qoyurdu. Özlərinə deyil, Allaha güvənməyi öyrənməli 
idilər. Onları irəlidə yemək tapmaqdan daha böyük işlər – döyüş-
lər gözləyirdi. Qarşıda nəhəng cəngavərlər və hündür divarları olan 
şəhərlər İsrailliləri qorxuya sala biləcəkdi. Allahın böyük olduğunu, 
onları bəlalardan xilas edəcəyini öyrənməli idilər.

İkincisi, məcbur edilmədən özləri düzgün seçim etməyi öyrən-
məli idilər. Bu gün valideynlər övladlarının ürəyinə deyil, əməl-
lərinə diqqət yetirərək böyük səhv edirlər. Uşağa otağını yığmaq 
tapışırılır. Yığsa da, əda ilə qapını çırpan uşaq tapşırığı itaətlə deyil, 
üsyanla yerinə yetirir. Uşaqları ilə dost olan valideynlər otaqların-
dakı təmizliyi görəndə azyaşlıları tərifləyirlər. Bu da səhvdir. Uşaq 
tərifə görə itaət etməməlidir. İstək ürəkdən gəlməlidir. Bir gün 
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həmin övladın yanında onu tərifləyən valideyni olmayacaq. Vali-
deyn övladı böyüdüb kənara çəkiləndə uşaq sərbəst olub istədi-
yini edəcək. Uşağın ürəyində olanlar üzə çıxacaq. Kiçik yaşlarında 
gül bala olan övlad böyüyüb özbaşına qalanda səhvlər edib bəlaya 
düşür.

Müqəddəs Kitabda deyilir ki, Allah İsraili sınayır ki, onların aqi-
bəti yaxşı gəlsin. Məhz bu barədə danışırıq. Uşaqlarını razı salmağa 
çalışan valideyndən fərqli olaraq, Allah Öz övladının gələcək rifa-
hını düşünür. Vərdişə çevrilməzdən əvvəl ürəyin kiçik münasibətləri 
düzəldilməlidir. Allah deyəndə ki, onları sınayacaq, bu nəzərdə tutu-
lurdu. Tabe olmaq lazım gələndə qəlbin münasibəti üzə çıxdıqca 
Allah onu düzəldir.

Hər kəs tabeçilik imtahanından keçməlidir! Bəs, səhrada yaşa-
mırıqsa, Allah bizi harada öyrədir? Onun səsinə tabe olmağı öyrənib 
növbəti yüksəliş üçün necə hazırlaşa bilərik? Allahın Şaul haqqında 
dediklərini xatırlayırsınız? İtaət etmək qurban verməkdən daha yax-
şıdır. İmanlılar cəmiyyətindəki zahiri ibadətləriniz növbəti yüksəli-
şinizin əsasını təşkil etmir. Allah sizə səlahiyyəti etibar edə bilərmi? 
Bu harada başlayır? Evdə. 

“Ey övladlar, Rəbdə olduğunuza görə ata-ananıza itaət 
edin. Bu haqdandır. İçində vəd olan ilk əmr budur: «Ata-anana 
hörmət et ki, xoş güzəranın və yer üzündə ömrün uzun olsun»” 

(Efeslilərə 6:1-3).

Niyə valideynlərinizə itaət etmək uzun ömür və həyatda uğur 
qazanmağınıza səbəb ola bilər? Allah sizə itaət üçün mükafatmı 
verir? Xeyr, ancaq həyatınızdakı səlahiyyəti təmsil edən valideyn-
lərinizə hörmət etməyi öyrənsəniz, Allaha da hörmət və ehtiram 
göstərəcəksiniz. Allahın həyatınızda təyin etdiyi səlahiyyətə hörmət 
etməklə Ona da itaət edirsiniz və işləriniz avand olacaq. Demək olar 
ki, körpə ikən himayəsi altında olduğumuz valideynlərimizin sözləri 
Allahın sözləridir.
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İnsan rəhbərinizə tabe olmağınızla da Allah sizə tabeliyi öyrədir. 
Müdiriniz, pastorunuz, polis və hökumət – Allahın bizə tabe olmağı 
əmr etdiyi səlahiyyətlilərin nümunələridir.

İmanlılar cəmiyyətimizdə həmişə şikayət edən və problemlə-
rindən danışan bir ailəni xatırlayıram. Evlərini itirmək üzrə idilər; 
işlərini nizama salmaq və evi girovdan qurtarmaq üçün onlara 10 
000 dollar lazım idi. Başlarına gələnləri imanlılar cəmiyyətində 
onlarla insana danışırdılar. Nəhayət, bir ailə onlara kömək etmək 
qərarına gəldi və 10 000 dollar verdi. Ancaq bir neçə ay keçən-
dən sonra yenə əvvəlki vəziyyətə düşdülər və evlərini itirdilər. 
İşsiz olan bu cütlüklə görüşüb vəziyyətləri barədə danışmışdım. 
Münasib iş tapanacan haradasa işləmələrini təklif edirdim. Şəhə-
rin istənilən yerində, məsələn, restoranda işləyə bilərdilər. Ancaq 
belə işi bəyənmirdilər. Düşünürəm ki, onların dərdi maliyyə deyil, 
səlahiyyəti və məsuliyyəti anlamamaq idi. Nədənsə həyatda səla-
hiyyətli şəxsə tabe olmaq və problemin həllinə dair məsuliyyəti 
görmürdülər.

Dostum Rick Renner deyir ki, bir kəsi işə götürməzdən əvvəl 
maşınlarına baxır, yaxud bəzən xəbərdarlıq etmədən evlərinə gedir. 
Aydındır ki, öz avtomobilinə görə məsuliyyət daşımayan insan işdə 
də məsuliyyətsiz olacaq. Bir müddətdən sonra ofisi də öz maşınları-
nın kökünə salacaqlar.

Mən də həyatımda “səhra” təlimindən keçmişəm. Şükür ki, Allah 
məni səlahiyyətlilərə qarşı laqeydlikdən təmizlədi. Tapşırığı üçün 
hazır etmək məqsədilə məni darlığa salıb sınadı.

Kənd evində yaşadığım zaman çox kasıb olduğumu xatırlayıram. 
Bir pis borca girmişdim; şükür ki, qurtardım. Hər dəfə ödənişləri 
gecikdirirdim. Ərzaq lazım olduğundan əlavə kredit götürürdüm; 
məbləğ 2000 dolları keçdi. 

Bir gün bankdan zəng gəldi: “Cənab Kisi, hesabınız bağlanır. 
Borcunuzu ödəməsəniz, bir daha bu bankda hesab aça bilməyəcək-
siniz”. Bu vəziyyətin ən pis tərəfi ondadır ki, imanlı olduğumu etiraf 
edirdim. Allaha şükür ki, həmin gün pul aldım və borcu ödəyə bil-



MÜQƏDDƏS RUH MÜDİRİM KİMİDİR 

145

dim. Ancaq bank müdiri ilə görüşüb axmaqlığımı etiraf etdim; bunu 
Allah deyil, özüm etmişəm.

Sonra biznesə başladığım ilk illər ərzində regional müdir müa-
vini mənə təlimatlar verirdi. O, sənədləri nəzərdən keçirərkən bir 
alıcının sənədlərdən birində imza qoymadığını görüb dedi: “Prob-
lem deyil, imzalı sənədi işığa tut, imzasız sənədi üstünə qoyub onun 
qolunu çək. Onlar məhsulu almaq istəyirlər və hər yerə imza atmış-
lar”. Mən də onun dediyini etdim. Təxminən bir ay sonra müştəri-
min vəkili mənə zəng edib dedi ki, imzanı saxtalaşdırdığım üçün 
müştəri məni məhkəməyə verib 100 000 dollar tələb edir. Bu işdə 
məsuliyyət daşıdığı üçün regional müdir müavinini də işdən çıxart-
dılar; məbləği isə 5 000 dollara endirdilər.

Bu həyat dərslərini öyrənməyə məcbur idim! İş yoldaşlarım-
dan biri sığorta üzrə imtahan verməli idi. Tədris materiallarını 
almaq üçün pulu olmadığından öz imtahan vərəqələrimin surətini 
çıxarıb ona verdim. İmtahan vərəqəsində cavabları yazıb vebsayta 
göndərdi. Müəllif hüququ pozulduğuna görə məhkəməyə müraciət 
edən bir vəkildən zəng gəldi. O günlərdə vergi idarəsinə gedən yolu 
beş barmağım kimi tanıyırdım. Həmişə gecikmiş vergi borclarını və 
cərimələri ödəyirdim. İndi bütün bunları yada salaraq müxtəlif hiss-
lər keçirirəm. Allah mənə cavabdehliyi öyrədirdi. Gələcəkdə mənə 
milyonlarla dolları etibar etməsi üçün məsuliyyətli olmalı idim. Bu 
dərslər üçün Allaha şükürlər olsun!

Məni yüksəklərə qaldıran Allahın olduğunu öyrənməliydim. 
Allah bunu əməllərimə görə etmir. Dürüstlüyüm də sınanmalı 
idi. Ona görə deyirəm ki, Allahın səsi müdirinizin səsinə bənzəyir. 
Allah rəhbərdən bir alət kimi istifadə edərək sizi növbəti tapşırığı-
nıza hazırlayır və sizi tabelikdə saxlayır. Bu sınaqdan keçə biləcək-
sinizmi? 

“İnsanı yüksəltmək nə şərqdən, nə qərbdən, nə də çöllərdən 
gəlir. Hökm verən Allah isə həm alçaldır, həm yüksəldir” 

(Zəbur 75:6-7).
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“Hər tərbiyə isə indiki vaxt sevinc deyil, kədər verən bir şey 
kimi görünür, amma sonradan bu yolda yetişdirilənlərə salehli-
yin dinclik səmərəsini hasil edir”  (İbranilərə 12:11).

“Ey qullar, Məsihə itaət etdiyiniz kimi dünyəvi ağalarınıza 
da qorxu və lərzə ilə səmimi qəlbdən itaət edin. Bunu yalnız 
insanları razı salmaq üçün gözə xoş görünən xidmətlə deyil, 
Məsihin qulları kimi can-dildən Allahın iradəsini yerinə yetir-
mək üçün edin. İnsanlara deyil, Rəbbə qulluq etdiyiniz kimi 
ürəkdən qulluq edin. Bilin ki, istər qul, istərsə də azad – hər bir 
kəs gördüyü yaxşı işin əvəzini Rəbdən alacaq. Ey ağalar, siz də, 
həmçinin qullarınızla bu cür rəftar edin. Daha onlara hədə-
qorxu gəlməyin. Bilin ki, onların da, sizin də Ağanız göylərdədir 
və O, insanlar arasında tərəfkeşlik etməz”  

(Efeslilərə 6:5-9).

Qorxu və lərzə ilə itaət edin! Rəhbərinizə münasibətiniz belə 
olmalıdır. Paul deyir ki, rəhbərinizə itaət Allahın iradəsinə itaətdir. 
Necədir? Mən təəccüblənirdim!

Beləliklə, Allahın səsi kimin səsinə bənzəyir? Rəhbərinin!

BU, SINAQDIR!
Kitabın sonuna çatdıq. Əminəm ki, o sizə ilham verib ruhlan-

dırdı. Müqəddəs Ruh, həqiqətən, həyatda inanılmaz bir Tərəfdaşdır. 
Sizi heç vaxt tək qoymayacağına və əsla tərk etməyəcəyinə söz verib. 
Bu əvəzolunmaz həqiqətləri sizinlə bölüşmək mənim üçün böyük 
şərəfdir.

Qari Kisi

Borcdan qurtarmaq və təhlükəsiz bir şəkildə sərmayə qoymaq 
haqqında daha ətraflı məlumat üçün 1- (800) -815-0818 nömrəli 
telefona “Forward Financial Group” şirkətimə zəng edə bilərsiniz.
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Allahın Padşahlığı haqqında əlavə məlumat almaq üçün 
FaithLifeNow.com saytına daxil olun.

“İnam Həyatı” imanlılar cəmiyyəti ilə bağlı məlumat əldə etmək 
üçün FaithLifeChurch.org saytına daxil ola bilərsiniz.
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FƏSİL 12

MÜQƏDDƏS RUHLA  
NECƏ VƏFTİZ OLUNMALI

Allahdan nə alırıqsa, Onun bizə dediyi sözün əsasında imanla 
alırıq. Müqəddəs Ruh ilə vəftiz də elədir. Dua edib bunu qəbul 
etməzdən əvvəl bu kitabda verilən ayələri araşdırın ki, bunun sizin 
üçün Allahın iradəsi olduğuna əmin ola biləsiniz. Buna aid bütün 
suallarınıza cavabları tapın. Müqəddəs Ruhla vəftizi almaq qərarına 
gəlsəniz, sadəcə, bu duanı edin:

“Ata, bu gün sənin qüdrətli Ruhunla vəftiz olmaq istəyirəm. 
Sənin sözünlə Ruhda dua etmək bacarığını da İNDİ Səndən 
qəbul edirəm. Bunu İsanın adı ilə və Sənin izzətin üçün istə-
yirəm! Amin”.

Bir təcrübə və ya müəyyən hisslər axtarmamalısınız. Duada dilə-
diyinizi alacağınıza inanaraq Allahın Kəlamına əsaslanın. Diləyib 
alandan sonra Onun vəd etdiyi kimi sizi Ruhu ilə məsh etdiyinə görə 
Ona təşəkkür edin.

Dilədiyinizi özünüzdə görəndən və ya hiss edəndən sonra deyil, 
diləyəndə alırsınız. Dua etdiyiniz zaman bunu başa düşməlisiniz. Sizin 
dəliliniz Allahın Kəlamıdır.
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“Dua edib hər nə diləsəniz, inanın ki, artıq almısınız və 
istədiyiniz sizin üçün ediləcək”  (Mark 11:24b).

Allahın Ruhunun dua dilinizdə Özünü sərbəst göstərməsi üçün 
dua etdikdə Allaha ibadət üçün vaxt ayırın. Allah dilinizi tərpət-
məyəcək! Dillərdə dua etmək üçün danışmalısınız. Adətən insanlar 
dua etdikdə və ya Allahın Ruhunu hiss etdikdə daxildə bir canlanma 
və ya gərginlik hiss edirlər.

İbadətdə davam edərkən özünüzü Allahın Ruhuna təslim edin. 
Ruhunuzdan çıxan fərqli səsləri və ya hecaları duymağa başlayacaq-
sınız. Bu səslərə inamla təslim olmalısınız. Bunu etdikdə Allahın 
Ruhunun axını və sərbəstliyi artacaq.

Nədənsə dillərdə dərhal dua etməsəniz, narahat olmayın. 
Müqəddəs Ruhla vəftizi inamla qəbul etdiyiniz üçün Allaha təşək-
kür etməkdə davam edin. Müqəddəs Ruhun vəftizini almaq üçün 
dua etdikdən sonra imanlılar cəmiyyətindən evə gedərkən və ya evə 
çatandan sonra səhər duş qəbul edəndə və ya bir neçə gün sonra ot 
biçərkən insanların Ruhda dua etməyə başladıqlarını görmüşəm. 
Əsas məsələ – hisslərlə deyil, imanla almaqdır.

Hər gün müəyyən qədər Ruhda dua edin və dua həyatınızı güc-
ləndirin. Allah sizinlə danışacaq və hər bir sualınıza cavab verəcək! 
Əminəm ki, Ruhda dua etmək üçün vaxt ayıracaqsınız və Allahın 
Padşahlığında sahib olduğunuz bütün faydalardan istifadə edəcək-
siniz! 
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Bu kitab sizə maraqlı gəldisə, Padşahlığın tələbəsi olmaq istə-
yirsinizsə, GaryKeesee.com saytına baş çəkin. Başqa kitablarımı da 
oxuyun. İnqilabçı Tərəfdaşlar Komandasının üzvü olmaqla xüsusi 
tədbirlərdə və seminarlarda iştirak edə bilərsiniz.

Maliyyə sahəsində qələbə həm ruhani, həm də təbii bilik tələb 
edir. Şirkətimin sizə borcdan çıxmaq planını tərtib etməsi üçün 
+1-800-815-0818 nömrəsinə zəng edin.

Mülkünüzü qorumaq pul qazanmağın yolunu bilmək kimi 
vacib məsələdir, xüsusilə də, bugünkü maliyyə fırtınasında. Şirkə-
tim adamlara təhlükəsiz sərmayə yollarını öyrədir. Son 15 il ərzində 
müştərilərimizin sərmayə qoyduğu yüz milyon puldan bir qəpiyi 
belə, itirilməyib. Bir daha təkrar edirəm: telefon zəngi və məsləhət 
ödənişsizdir. +1-800-815-0818 nömrəsinə zəng edin.

Drenda və mən həyatımızı adamlara və ailələrə kömək etməyə 
həsr etmişik. Həyatda qalib gəlmək mümkündür. Məhz buna görə 
arvadım «Drenda» adlı öz tele viziya verilişlərini hazırlayır. Ailə 
həyatına həsr olunmuş bu verilişlər bütün yaşda olan qadınlar üçün 
nəzərdə tutulur. Əlavə məlumat üçün Drenda.com saytına müraciət 
edin.

Nəhayət, Drenda və mən sizə bütün dünyada olan imanlılar 
cəmiyyətlərini və pastorları dəstəkləməyi təklif edirik. H-3 Müjdə-
çilik proqramımız hər il bütün ölkələrdə olan pastorlara on minlərlə 
tədris layihələrini təqdim edir. Biz həmçinin ac adamlara ərzaqla 
kömək edir, bir çox ölkələrdə insan alverinə qarşı çalışan xidmətləri, 
uşaq evlərini və pastorları dəstəkləyir, Ohayoda zorakılıqdan əzab 
çəkmiş qadınlara sığınacaq da veririk. Məqsədimiz yer üzündəki 
bütün adamlara Padşahlığın qanunlarını, Allahın bütün adamlar 
üçün nəzərdə tutduğu azadlığı və xoşbəxt həyat yaşamağı öyrən-
məkdə kömək etməkdir. 

Həyat hekayətimizlə sizinlə bölüşmək imkanına görə minnət-
daram. İndi isə gedin, Allahın Padşahlığı vasitəsilə öz həyatınızı da 
heyranedici hekayətə çevirin.
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