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Giriş sözü

Dünyanın bir çox yerlərinə xidmət məqsədi ilə səyahət 
edərkən fövqəltəbii hadisələrə iki münasibətin mövcud 
olduğunu görürəm. Qərb dünyası uzun müddət ərzin-
də məqsədyönlü və elmi yanaşmanın təsiri altında ol-
muş dur. Nəticədə adamların çoxuna duyğu hissləri va-
sitəsilə duyula bilməyən bir şeyi qəbul etmək çətindir. 
Bəzi adamlar gündəlik həyatlarına mənfi və ya müsbət 
təsir göstərə bilən fövqəltəbii qüvvənin mövcudluğu 
haqqında bilmir. 

Digər tərəfdən, faktiki olaraq, qeyri-qərb dünyasının hər 
yerində – həm böyük şəhərlərdə, həm də kənd yerlərində – 
adamların əksəriyyəti bu qüvvənin mövcudluğunun heç də 
nəzəriyyə olmadığından yaxşı xəbərdardır. Belə bilik cəha lət-
dən daha yaxşıdır, lakin təəssüflər olsun ki, bir çoxları gün-
dəlik həyatda bu reallıq qarşısında qorxu içində yaşayırlar. 
Bunun müsbət cəhəti isə adətən belə adamların buxovlardan 
azad edən Allahın gücünü qəbul etməyə daha çox hazır olma-
larından ibarətdir.
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Hesab edirəm ki, adamların lənətdən xeyir-duaya necə keçə 
biləcəkləri barədə etdiyim vəzlər onların yaşayış yerlərindən 
və keçmişlərindən asılı olmayaraq, bir çoxlarına böyük kömək 
ola bilər. Mən illərlə bunun sübutunu görmüşəm. Bu vəzlər 
həyatları, cəmiyyətləri, imanlı cəmiyyətlərini, hətta bütün mil-
lətləri dəyişmək gücünə malikdir. 

Güman edirəm ki, həyatlarında tamamilə başa düşmədiklə-
ri şeylərlə mübarizə edən adamlar var. Hər dəfə onlar müvəf-
fəqiyyət qazanmağa hazırlaşarkən nə isə baş verir və onları bu 
müvəffəqiyyətdən sanki məhrum edir. Onların Rəbbə qalib 
kimi xidmət etmək istəyi iqtidarında olmalarına nə isə mane 
olur. Ola bilsin ki, onlar bunu heç vaxt müəyyən etməyiblər və 
ya bunu heç vaxt tam anlamayıblar, ancaq onların mübarizə 
apardıqları problem həyatlarında olan lənətdir.

Müqəddəs Kitaba əsaslanan bu kitab lənətin necə təsir 
göstərdiyini, haradan gəldiyini, adamların ondan necə tam 
azad ola biləcəklərini, Allahın onlar üçün hazırladığı xeyir-du-
anın bolluğundan zövq ala biləcəklərini göstərəcək.
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Bölmə 1:
xeyir-dua və  

lənətin reallığı

Siz xəstəlik, maliyyə çətinliyi və ya gərgin münasibətlərə görə 
daim məyus olursunuz? Siz və ya ailəniz tez-tez bədbəxt ha-
disələrlə üzləşirsiniz? Bəzi adamların uğurlu və məmnun ol-
malarındansa, nə üçün daha çox əzab çəkdiklərinə təəccüb 
edirsiniz? 
Güman edirəm ki, hər bir adamın həyatında iki qüvvə – xe-
yir-dua və lənət işləyir. Biri xeyirli, digəri isə zərərlidir. Alla-
hın xeyir-duasından faydalanaraq, zövq almaq və lənətdən 
qo runmaq üçün biz bu qüvvələrin necə işlədiyini başa düş-
məliyik. 
Lənət Orta Əsrlərdən qalan mövhumat deyil. Mən sizə adi 
təsadüfün və ya hətta irsiliyin səbəbinin olmadığını açıq-
ladıqca adamların real həyat təcrübələrindən heyrət ləndirici 
nümunələr göstərəcəyəm. Lənət, şəxsiyyətinizin tam ifadə ol-
masına mane olan qara, zalım qüvvə ilə üzərinizdə olan bö-
yük, şər əl kimi təsvir edilə bilər. O, həyatınız boyu sizə təsir 
göstərə və ya əvvəlki nəsildən keçə bilər.
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Birinci hissə 
allah mənim düşüncəmi necə dəyişdi

Xeyir-dua və lənətin reallığına olan indiki inam əvvəllər 
məndə olmayıb. Müqəddəs Kitabda bu anlayışların ol du -
ğunu bilirdim, ancaq onların əhəmiyyətindən tam xəbər-
dar deyildim. Mənim düşüncəmi dəyişmək üçün Allahın 
istifadə etdiyi hadisə bir neçə il bundan əvvəl baş verdi.

Amerikada olan imanlı cəmiyyətində vəzimin sonunda bir 
ailə gördüm – ata, ana və yeniyetmə qız. Müqəddəs Ruh sanki 
mənə belə dedi: «Bu ailənin üzərində lənət var». Belə fikirləş-
mək üçün mənim heç bir əsasım yox idi. Beləliklə, mən vəz 
etdiyim kafedradan çıxıb ataya yaxınlaşdım və ona «Cənab, 
hesab edirəm ki, Allah sizin ailəniz üzərində lənət olduğunu 
mənə göstərib. Bu lənəti götürməyimi və bundan sizi İsanın 
adı ilə azad etməyimi istərdiniz?» O dərhal «bəli» deyə cavab 
verdi.

Onun təklifimi nə üçün dərhal qəbul etdiyini o vaxt heç 
anlamırdım. Mən kafedraya qayıdıb qısa və sadə dua etdim. 
Onların heç biri ilə tanış deyildim, lakin buna baxmayaraq, 
İsanın adı ilə lənəti dağıdanda onların hər birində fiziki re-
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aksiya görmək olurdu. Sonra fikir verdim ki, yeniyetmə qı-
zın ayağı ombadan topuğa qədər gipsdə idi. Atasının yanına 
qayıdıb soruşdum: “Qızınızın şəfası üçün dua etməyimi istə-
yərdinizmi?» O dedi: «Bəli. Ancaq siz bilməlisiniz ki, o, son on 
səkkiz ay ərzində eyni ayağını üç dəfə sındırmışdı; həkimlər 
onun daha sağalmayacağını deyirlər».

Bu gün mən bir nəfərin on səkkiz ay ərzində eyni ayağını üç 
dəfə sındırdığını eşitsəm, ailənin lənət altında olduğunu başa 
düşməyim üçün mənə daha əlamət lazım olmayacaq. Əlimi 
gipsin üzərinə qoyub dua etdim və sadəcə şəfa üçün yalvar-
dım. Qısa müddətdən sonra anadan təşəkkür məktubu aldım; 
o yazırdı ki, hospitalda növbəti Rentgen müayinəsi ayağın sa-
ğaldığını göstərdi və sonra qızın ayağından gipsi çıxartdılar.

Bu hadisəni götür-qoy etdiyim zaman 
ağlıma belə bir fikir gəldi: qızın şəfası 
üçün məni dua etməyə yönəltməmişdən 
əvvəl ailə üzərində lənət olduğunu Allah 
mənə göstərdi və məni bu lənəti dağıtma-
ğa yönəltdi. Nə üçün? 

Mən belə nəticəyə gəldim ki, lənət ləğv 
edilməsəydi o qız şəfa ala bilməzdi. Başqa 
sözlə, lənət, Allahın o qız üçün hazır ladığı 
xeyir-duadan onu məhrum edən gözəgö-
rünməz bir maneə idi. 

Sonra Allah mənə xeyir-dua və lənət 
barədə öyrətməyə başladı. Müqəddəs Yazılara müraciət edən-
də burada bu möv zuya aid məlumatın nə qədər çox olduğuna, 
eləcə də, tanıdığım imanlı cəmiyyətlərinin əksəriyyətində bu 
barədə nə qədər az vəz olunduğuna heyrətləndim.

Mənim həyatımda daha sonra baş verən hadisə bu gözə gö-
rünməz padşahlığın reallığını daha da vurğuladı. 1904-cü ildə 
babalarımdan biri Boksçu Üsyanını yatırtmaq üçün Çinə gön-
dərilən Britaniya ordusuna başçılıq edirdi. O, evə qayıdanda 
Çin incəsənətinin bəzi nümunələrini evə gətirdi və illər keç-
dikcə bunlar ailəmizin mirasına çevrildi. Anam öləndən sonra 
onların bəziləri mənə qaldı.

Lənət, Allahın 
o qız üçün 
hazırladığı 
xeyir-duadan 
onu məhrum 
edən gözə-
görünməz bir 
maneə idi. 
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Ən maraqlı əşya qonaq otağımızın divarında asdığımız 
gözəl naxışlı dörd əjdaha fiquru idi. Təxminən elə bu zaman 
mən öz xidmətimdə bəzi qarşıdurmalar hiss etməyə başlamış-
dım, ancaq bunun mənbəyini müəyyənləşdirə bilmirdim. Bu, 
müx təlif məyusluqlar, maliyyə problemləri, ümidsizlik və ün-
siyyət problemləri formasında təzahür edirdi.

Nəticədə, güclü dua və orucdan sonra əjdaha fiqurlarına 
olan münasibətim dəyişilməyə başladı. Öz-özümə sual ver-
dim: Müqəddəs Kitabda əjdaha nəyin rəmzidir? Şübhəsiz ki, 
bu, iblisin rəmzidir. Divarda belə əşyaları saxlamağımın düz-
gün olmadığını başa düşməyə başladım. Beləliklə, nəhayət, 
adi itaətkarlıq hərəkəti ilə əjdaha fiqurlarını yığışdırdım. 

Növbəti aylarda mənim şəxsi maliyyə işlərimdə böyük irə-
liləyişlər baş verdi. Bu təcrübə barəsində düşünərkən mənə 
Qanunun Təkrarı 7:25-26-ya dair yeni açıqlama gəldi. Burada 
Musa peyğəmbər Kənan torpağının millətlərinə xas olan büt-
pə rəstliyə qarşı İsraili xəbərdar edir.

“Onların allah saydıqları oyma bütlərə od vurub yandırın. 
Onlara çəkilmiş qızıl-gümüşə gözünüz düşməsin. Özünüz 
üçün onlardan götürməyin, yoxsa tələyə düşərsiniz, çünki on-
lar Allahınız Rəbbin gözündə iyrəncdir.

Belə iyrənc şeyləri evinizə gətirməyin, yoxsa siz də onlar 
kimi məhv olarsınız. Onlara tamamilə ikrah və nifrət etməlisi-
niz, çünki belə təsvirlər məhv olunmağa həsr olu nub”. 

Mən bu yalançı allahların təsvirini öz evimə gətirməklə özü-
mü və ailəmi bilmədən lənətə məruz qoymuşdum. Göz lərimi 
bu həqiqətə açan Müqəddəs Ruha çox minnət daram!

Şəxsi maliyyə durumumun yaxşılaşması ilə qızın sınmış 
ayağının sağalmasında eyni prinsipi görməyə başladım. Hər 
iki halda lənət gözəgörünməz maneəyə bənzəyirdi. Azadlıq 
duası ilə şəfa, mənim vəziyyətimdə isə maliyyə cəhətdən çi-
çək lənmə oldu.

Xeyir-dua və lənətin reallığını parlaq surətdə nümayiş et-
dirən başqa bir təcrübəni sizinlə bölüşməyimə izin verin. 

Bir dəfə Cənubi Afrikada olanda İsaya iman edən Məryəm 
adlı bir Yəhudi xanımı ilə tanış oldum; o, xilas olmuş və 
Müqəddəs Ruhla vəftiz olunmuş bir imanlı idi. Xanım yük-
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sək ixtisas dərəcəli icraedici katib idi və eşitdiyi bir məsihçi 
təliminin təsiri ilə yaşadığı Keyptaun şəhərində ixtisası üzrə 
yüksək maaşlı işə düzəlmək üçün dua etdi. O, bu işə düzəldi! 
Bir biznesin prezidenti ilə işləməyə başladı. O, bu adamın və 
ümumiyyətlə, şirkətdəki bütün rəhbərlərin bir falçı qadının 
başçılığı ilə qəribə dini ayin altında olduqlarını tezliklə aşkar 
etdi.

Bir dəfə Məryəmin rəhbəri ona dedi: «Bizim bir falçı xanı-
mımız var, o, bizim üçün dua edib; səndən bu duanı bizim 
üçün çap etməyini istəyirik». Məryəm yazmağa başlayan-
da gördü ki, bunlar yalnız cadudur və bir sədaqətli Məsih 
iman lısı kimi bunları yazmaqdan çəkindi. Beləliklə, Məryəm 
rəhbə rinin yanına getdi və vəziyyəti ona izah etdi. Rəhbər çox 
mər həmətli idi və yazının onun vicdanına zidd ola biləcəyi 
barədə düşünmədiyinə görə üzr istədi. Sonra nə baş verdiyini 
dəqiq bilmirəm, ancaq güman edirəm ki, falçı qadın bu hadisə 
haqqında eşitdi və icraedici katib olan Məryəm üçün bəzi du-
alar etdi. Belə dualar, əlbəttə, qara qüvvələr üçün açıq kanal 
olur.

Demək olar ki, bundan dərhal sonra Məryəmin hər iki əlin-
də kəskin artrit inkişaf etməyə başladı. Onun barmaqları ta-
mamilə sərtləşdi. O, barmaqlarını qatlaya bilmirdi, sənəti üzrə 
işləyə də bilmirdi, ağrıdan əzab çəkirdi. Gecələr yata bilmirdi. 
Hətta öz əri ilə bir çarpayıda uzana da bilmirdi, çünki əri hər 
dəfə tərpənəndə, çarpayının tərpənməsi onun barmaqlarında 
gərgin ağrıya səbəb olurdu. O, bu sahə üzrə peşəkar həkimin 
yanına getdi və həkim ona diaqnoz qoydu: revmatizm ilə art-
rit.

«Lənət, səbəb və müalicə» mövzusunda mənim üç vəzimi 
eşidən bir məsihçi rəfiqəsi onun qulaq asması üçün Məryəmə 
kasetlər gətirdi. Onlar bu üç kasetə qulaq asdılar; üçüncü kase-
tin sonunda mən adamları həyatlarındakı lənət dən azad edən 
duanı etməyə çağırırdım. Bu an kaset ilişdi və dayandı. Nə irə-
li, nə də geri getdi, çıxmadı da! Buna heç bir təbii izah yox idi!

Lakin kaseti gətirən rəfiqə bu azadlıq duasını əvvəlcədən 
çap edib özü ilə gətirmişdi. Bu Yəhudi xanımı çox oxumuş qa-
dın idi və əslində, lənətə çox da inanmırdı; öz rəfiqəsinə qarşı 
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mülayim olduğuna görə kasetlərə sadəcə qulaq asdı və əvvəl-
cə bu azadlıq duasını etmək istəmədi. Ancaq sonra o, rəfiqə-
si ilə duanı oxumağa razılaşdı və duanı ucadan oxuyan kimi 
(dua üç-dörd dəqiqədən çox çəkmir), onun barmaqları açıldı 
və tamamilə sağlam oldu; ağrı kəsildi və duanın axırına çatan-
da o tam şəfa aldı. Sonra o, öz həkiminin yanına getdi və əllə-
rini yenidən yoxlatdırdı. Onun diaqnozu belə idi: tibbi nöqte-
yi-nəzərdən o, tamamilə sağalmışdı. Bu yalnız bir səbəblə baş 
verdi. Şəfa üçün heç bir dua edilməmişdi. Bu yalnız lənətdən 
azad edən dua idi.

Bizim keçmişimizdən asılı olmayaraq, bunu başa düşmək 
bizim üçün çox vacibdir: bütün bu xeyir-dua və lənət qüvvələ-
ri Orta Əsrlərdən qalan bəzi primitiv mövhumatlar deyil. Bu, 
çox realdır və Allah Öz adamlarının belə məsələləri aydın başa 
düşməsini istəyir. Rəbb istəyir ki, biz Allahın tam xeyir-dua-
sında və sülhdə yaşaya bilək.
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İkinci hissə:
xeyir-dua və lənət necə işləyir 

Xeyir-dua və lənət həyatda heç də təsadüfi olmur. Ək-
sinə, onların hər ikisi əbədi, dəyişməz qanunlara müva-
fiq işləyir. Tarixi formalaşdıran iki növ – gözə görünən 
və gözə görün məyən qüvvələr var. Bu iki ölçü arasında 
olan qarşılıqlı təsir hadisələrin nəticəsini müəyyən 
edir. Biz diqqətimizi yalnız görünən və təbii şeylərə cəm-
ləsək, müəyyən şeylərin baş vermə səbəbini izah edə bil-
məyəcəyik.

Biz hamımız təbii, fiziki dünyada özümüzü rahat hiss edi-
rik, çünki hər gün bununla rastlaşırıq. Bəzi adamlar başqa dün-
ya haqqında xəbərdar deyillər. Buna baxmayaraq, Müqəddəs 
Kitab fiziki deyil, ruhani olan dünyanı açıqlayır. 

Paul 2 Korinflilərə 4:18-də bu ölçülərin hər ikisi haqqında 
danışır:

“Gözlərimizi görünən şeylərə deyil, görünməyən şey
lərə dikirik. Çünki görünənlər gəldigedər, görün mə
yən lərsə əbədidir”.
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Təbii şeylər əbədi qalmır; yalnız görünməz padşahlıqda biz 
həqiqi və daimi reallığı tapa bilirik. Bizim əbədi yerimiz məhz 
burada olacaq. 

Həm xeyir-dua, həm də lənət görünməz, ruhani dünyaya 
mənsub dur. Onlarda fövqəltəbii, ruhani qüvvə var. Xeyir-dua 
yaxşı, müsbət nəticələri gətirir, lənət isə pis, mənfi nəticələr ya-
radır. Hər ikisi Müqəddəs Kitabda vacib mövzulardır. 

Həm xeyir-dua, həm də lənət görünməz, ruhani dünyaya 
mənsub dur. Həm xeyir-duanın, həm də lənətin iki vacib xü-
susiyyəti var. Birincisi, həm xeyir-dua, həm də lənətin təsiri bir 
şəxsdən başqalarına – ailə üzvlərinə, cəmiyyətə, nəslə və hətta 
bütün millətə keçə bilər. 

İkincisi, təsiri ləğv olunana qədər həm 
xeyir-dua, həm də lənət nəsildən-nəslə 
keçə bilər. Əlbəttə, bu, əhəmiyyətli təc-
rübi təsirlərə malikdir. Xeyir-dua və ya 
lənətin təsiri altında olan şəxs bunun ha-
radan gəldiyini asanlıqla müəyyən edə 
bilməz, çünki onun mən bəyi keçmişdə, 
hətta çox, yüz illər əvvəl ola bilər. 

Mən Avstraliyanın Adelaida şəhərin-
də bu barədə öyrə dirdim. Sonra bir qa-
dın mənə məktub yazdı. Onun əcdadları 
Şotlandiyadan, Nyuxon adlanan qəbilə-
dən idi. Onun tarixi dəlili var idi (bunun 
surətini də məktuba əlavə etmişdi): XVI 

əsrdə şotlandiyalılarla ingilislər arasında olan qəbilə mühari-
bələri səbəbindən Şotlandiya imanlı cə miyyətinin yepiskopu 
həmin qəbiləyə lənət etmişdi. O, başa düşdü ki, dörd əsrdən 
sonra onun ailəsində baş verən ha disələr lənətə görə imiş. Bu, 
sizi təəccübləndirə bilər, ancaq mən Müqəddəs Yazılardan də-
lillərlə onu sübut edə bilərəm.

Beləliklə, lənət və xeyir-dua Allahın və ya iblisin fövqəltəbii 
gücünü qəbul etmiş sözlərdir. Bunlar insanların həyatlarına 
daxil olan və onların talelərini müəyyən edən sözlərdir. Çox 
vaxt bu lənətlər hətta min illər ərzində nəsildən-nəslə keçir.

Həm xeyir-dua, 
həm də lənət 

görünməz, 
ruhani dünyaya 

mənsub dur. 
Həm xeyir-dua-

nın, həm də 
lənətin iki vacib 
xüsusiyyəti var.
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Lakin sizi ruhlandırmaq istəyirəm. Həyatınızda lənət ola 
bilər, ancaq Allah bunun çıxış yolunu təmin etmişdir. Onun 
təsirindən əzab çəkməkdən azad ola bilərsiniz. Amma əvvəlcə 
ümumi vəziyyəti sizə daha aydın şəkildə izah etməyimə izin 
verin.

Xeyir-dua mənbəyi olan Allah
Allah bütün xeyir-duanın yeganə və ali mənbəyidir; xe-

yir-dua bizə bir çox yolla gələ bilər. Müqəddəs Kitabda biz xe-
yir-duaya ilk dəfə Yaradılış Kitabının 22-ci fəslində rast gəlirik. 
Burada Rəbbin tələbinə cavab olaraq İbrahim oğlu İshaqı qur-
ban gətirməyə razı olur, ən son anda isə Rəbb İshaqın əvəzinə 
qoçu qurban gətirməyi təklif edir.

«Rəbbin mələyi yenə göylərdən İbrahimi çağırıb dedi: 
«Rəbb bəyan edir: “Öz varlığıma and içirəm ki, sən bu işi et-
diyinə və yeganə oğlunu əsirgəmədiyinə görə Mən sənə bö-
yük xeyir-dua verəcəyəm, nəslini göydəki ulduzlar və dəniz 
kənarındakı qum qədər artırıb çoxaldacağam. Sənin nəslin öz 
düşmənlərinin şəhərlərinə sahib olacaq. 

Dünyanın bütün millətləri sənin nəslinin vasitəsilə 
xe yirdua alacaq, çünki sən Mənim sözümə qulaq as
dın”». 
Yaradılış 22:15-18

Xeyir-duanın mənbəyinə fikir vermək çox vacibdir – İbrahim 
Allahın sözünə qulaq asdı. Bu, Allahın xeyir-duası üçün əsas 
səbəbdir. Fikir verin ki, xeyir-dua İbrahimin bütün nəslində 
olacaq. 

Əgər siz daha sonra Yaradılış Kitabının 27-ci fəslinə bax-
sa nız, İshaqın öz oğlu Yaquba necə xeyir-dua verdiyini görə-
cəksiniz. Ancaq qəribə şey odur ki, İshaq xeyir-duanı ilk öv-
ladı olan Esava verdiyini düşünürdü. İshaqın xahişi ilə Esav 
ov ətini ovlamağa gedərkən Rivqa (İshaqın həyat yoldaşı) se-
vimli oğlu Yaqubu onun əvəzinə göndərdi. 
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Yalanın xoşagəlməz nəticələrindən yayınmaq üçün o, Ya-
quba Esavın paltarlarını geyindirdi və ov əti əvəzinə sürüdən 
bir keçi kəsib bişirdi (İshaq kor idi). Sonra o, ərinin xoşladığı 
yeməyi ona verdi; keçi dərisini götürüb Yaqubun boynunu və 
əllərini sarıdı ki, o, Esav kimi tüklü görünsün (çünki Yaqubun 
dərisi çox hamar, Esavın dərisi isə çox tüklü idi).

Beləliklə, yalandan özünü Esav adlandıran Yaqub gəlir, 
İshaq yoxlayır və deyir: «Doğrudanmı, sən oğlum Esavsan?» 
Yaqub deyir: «Bəli» – amma bu yalan idi! Sonra İshaq hazırlan-
mış yeməyi istəyərək deyir: «Oğlum, gətirdiyin ov ətini qaba-
ğıma qoy, yeyim, sonra da sənə xeyir-dua verərəm». 

İshaq onun paltarının qoxusunu hiss etdi və ona xeyir-dua 
verib dedi: 

«Bax oğlumun qoxusu 
Rəbbin xeyirdua verdiyi 
Çölün qoxusu kimidir. 
Allah sənə göylərin şehini, 
Torpağın şirəsini, bol buğda 
Və çoxlu təzə şərab versin. 
Xalqlar sənə qulluq etsin, 
Ümmətlər sənə baş əysin. 
Öz qardaşlarına ağa ol, 
Ananın oğulları sənə baş əysin. 
Sənə lənət edənlərə lənət gəlsin, 
Sənə xeyirdua verənlər xeyirdua alsın». 
Yaradılış 27:27-29

İshaqın böyük xeyir-duası nəsildən-nəslə keçməli idi.
Az keçməmiş maral əti ilə Esav gəlir və onu atasına təklif 

etməyə cəhd edir. İshaq aldadıldığını başa düşür, Esava xe-
yir-dua verdiyini zənn edərək əslində xeyir-duanı Yaquba ver-
miş di. Ancaq İshaqın cavabına fikir verin:

İshaqın canına bərk titrətmə düşdü və o dedi: «Bəs 
onda heyvan ovlayıb mənə gətirən kim idi? Sən gəl
məmişdən qabaq hər şeydən yedim və ona xeyirdua 
verdim. Xeyirdua da onunku oldu». Yaradılış 27:33
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Esava xeyir-dua verdiyini fikirləşərək İshaq bilirdi ki, onun 
ifadə etdiyi sözlər özündən gəlmirdi. Onun söylədiyi xeyir-dua 
Allahdan ona verilmiş fövqəltəbii peyğəmbərlik xeyir-duası 
idi. Bu səbəbdən o, bu xeyir-duanı «geri götürə» bilmədi.

Belə xeyir-dua fövqəltəbiidir. Bu sadəcə arzu və ya insan 
hissinin sözlə ifadəsi deyil. Bu, xeyir-duanı qəbul edən şəxsin 
və onun sonrakı nəslinin taleyini müəyyən edən fövqəltəbii sə-
lahiyyətli sözlərdir. Bu, həm xeyir-duaya, həm də lənətə aid-
dir.

Bu mövzunu ətraflı öyrənmək üçün Müqəddəs Yazıda yal-
nız buna həsr olunmuş bir fəslə – Qanunun Təkrarı 28-ci fəs-
lə nəzər salaq. İlk on dörd ayə xeyir-duaya aiddir, qalan əlli 
dörd ayə isə lənətə aiddir. Bu lənət siyahısını oxuyanda qərara 
almalısınız ki, onların heç bir hissəsini istəmirsiniz! Həm xe-
yir-duanın, həm də lənətlərin mənbələri aydın göstərilir.

“Əgər Allahınız Rəbbin sözlərinə yaxşı-yaxşı qulaq asıb bu 
gün sizə buyurduğu bütün əmrlərinə riayət etsəniz, Allahınız 
Rəbb sizi yer üzündəki bütün millətlərdən üstün edəcək. 
Allahınız Rəbbin sözünü dinləsəniz, bütün bu xeyir-dualar 
sizə gələcək və üzərinizdə qalacaq” (Qanunun Təkrarı 28:1, 2).

Əhdi-Cədiddə, Yəhya 10:27-də İsa həqiqi şagirdlərini Öz 
quzuları adlandırır: «Quzularım səsimi eşidir… və Mənim ar-
dımca gəlirlər». Əsas şərt dəyişməzdir: Rəbbin səsini eşi də rək, 
Onun ardınca itaət karlıqla getmək.

Lənətin səbəbi xeyir-duanın səbəbinə əksdir. Lənətin səbə-
bi Rəbbin səsinə qulaq asmamaq və Onun dediyinə itaətsizlik 
göstərməkdir. Rəbbin səsinə qulaq asmamaq və Onun de dik-
lərinə əməl etməmək bir sözlə təsvir oluna bilər: üsyan – insan-
lara qarşı yox, Allaha qarşı üsyan. 

Şəxsi tədqiqatlarımın nəticəsində mən Qanunun Təkrarı 
28-ci fəsildə sadalanan qaydada xeyir-dua və lənətin siyahı-
larını tərtib etməyə çalışmışam. Xeyir-duaya aid olan siyahım 
be lədir:

• Yüksəlmə 
• Çiçəklənmə
• Sağlamlıq 

• Qələbə
• Səmərəlilik 
• Allahın himayəsi 
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Xeyir-dua ilə müqayisədə Musa peyğəmbər lənətləri daha 
təfsilatlı təsvir edir. Lənət xeyir-duanın əksidir. Təklif etdiyim 
xülasə budur:

• Təhqir
• Səmərəsizlik 
• Ailənin dağılması 
• Zehni və fiziki xəstəliklər

• Kasıblıq
• Məğlubiyyət
• Sıxıntı
• Allahın narazılığı

13-cü ayədə də Musa peyğəmbər xeyir-dua siyahısını ta-
mamlayaraq bu nəticəyə gəlir. Bu, hər birimizin həyatında tət-
biq edilə bilər. 

«Siz aşağıda deyil, yalnız yuxarıda olacaqsınız; siz quy ruq 
deyil, baş olacaqsınız». Bir dəfə Rəbdən mənə bunu ay dın-
laşdırmasını xahiş etdim: «Quyruq deyil, baş olmaq nə demək-
dir?» Cavab sadə idi: “Baş qərarları qəbul edir, quyruğu isə 
hər tərəfdən dartırlar”. 

Hansı tərəfsiniz: baş, ya quyruq? Qərarları siz qəbul edir-
siniz? Təşəbbüsü siz edirsiniz? Hadisələrin baş verdiyi yolu 
siz müəyyən edirsiniz? Yaxud siz vəziyyətdən asılısınız, ma-
liyyə çətinliyi, sağ lamlıq, ailə sıxışdırması təzyiqi altındasınız 
və hər tərəfdən sadəcə dartıb-sürülürsünüz? Əgər siz quyruq-
sunuzsa, bu lənətdir; əgər siz başsınızsa bu xeyir-duadır.
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Bölmə 2:
Lənətin mənbəyi

Əvvəlcə gəlin Süleymanın Məsəlləri 26:2-yə baxaq: 

«Sərçənin orabura uçduğu kimi, qaranquşun gəlibget
diyi kimi nahaq qarğış da boşdur».

Bu çox vacibdir. Əgər lənət varsa, onun üçün səbəb də var. 
Lənətdən azad olmaq üçün əksər hallarda onun səbəbini aşkar 
etmək vacibdir. Lənət heç vaxt səbəbsiz gəlmir. Lənətin səbə-
bini və mənbəyini müəyyən etmək üçün bizə Müqəddəs Ruh-
dan sezmə qabiliyyəti lazımdır. Problemin səbəbini aşkar laya 
bilsəniz onu həll etmək daha asan olacaq. 
Bu bölmədə həyatımızı məhv edən lənətin əsas səbəbləri açıq-
lanır. Bunu oxuyandan sonra siz növbəti bölmədə izah edə-
cəyimiz Allahın təminatını daha yaxşı başa düşüb tətbiq edə 
biləcəksiniz.
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Üçüncü hissə: 
Lənətin mənbəyi allahdır

Adamların bir çoxu Allahın xasiyyətini səhv başa düşür. 
Onlar fikirləşirlər ki, Əhdi-Ətiq Allahı qəzəbli və müha-
kimə edən, Əhdi-Cədid isə Onu sevən və mərhəmət edən 
göstərir. 

Lakin Müqəddəs Kitabın hər iki hissəsi bir-birinə uyğundur 
və Allahı düzgün təsəvvür etmək üçün onların hər ikisi bizə 
lazımdır. Romalılara 11:22-də Paul Allahın bu iki xüsusiyyə-
tini yanbayan təqdim edir: «Sən gör ki, Allah eyni zamanda 
həm xeyirxahdır, həm də sərt». Onun xeyir-duası Onun meh-
ri ban lığından, mühakiməsi isə Onun ciddiliyindən gəlir. Hər 
iki xü susiyyət bərabər şəkildə mövcuddur.

Dəfələrlə Allah adamlara və ya hətta bütün millətlərə 
lənət elan etmişdir. Onun məqsədi itaətsizliyin dəhşətli nəti-
cələrindən adamları xəbərdar edərək onların diqqətini cəlb et-
məkdir. Lənət Allahın mühakiməsinin ən ciddi formaların dan 
biridir, ancaq Onun arzusu həmişə adamların tövbəsi və Ona 
tərəf qayıtmasıdır. 
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Yaradılış Kitabının 12-ci fəslində olan İbrahimin çağırışında 
Allah lənətin mənbəyi kimi təsvir edilir və bu, ən erkən yazı-
lardan biridir. Əslində, bu çağırışın yeddi mərhələsi var: altısı 
xeyir-dua vədi, biri isə ciddi xəbərdarlıqdır:

(1) Səndən böyük bir millət törədəcəyəm;
(2) sənə xeyirdua verəcəyəm;
(3) adını ucaldacağam;
(4) bərəkət qaynağı olacaqsan;
(5) Sənə xeyirdua verənlərə xeyirdua verəcəyəm;
(6) sənə lənət edənləri lənətləyəcəyəm;
(7) Yer üzünün bütün tayfaları sənin vasitənlə xeyirdua 
alacaq.

 Yaradılış 12:13

Antisemitizm
Fikir verin ki, Allahın çağırışının altıncı mərhələsi İbrahimi 

lənətləyən hər kəsə lənətdir. Bunun üçün çox vacib səbəb var. 
Allah bir adamı xüsusi tapşırıq üçün çağıranda həmin adam 
qeyri-ixtiyari olaraq İblisin xüsusi düşmənçilik hədəfinə çevri-
lir. Buna görə də Allah İbrahimin çağırışına xüsusi qoruyucu 
hissə də daxil edir: «Mən səni lənətləyəni lənətləyəcəyəm».

Sonralar Müqəddəs Yazılarda İshaq Yaquba xeyir-dua ve-
rəndə (Yaradılış 27:29) həmin qoruyucu hissəni genişləndirir: 
“Sənə lənət edənlərə lənət gəlsin”. Beləliklə, Allahın İbrahimə 
əvvəldən elan etdiyi həm xeyir-dua, həm də lənət onun nəs-
linə də aid oldu. Bunu bilmək çox əhəmiyyətlidir, çünki bu, 
bilavasitə bütöv Yəhudi xalqına və İsrail millətinə aid edilir. 

Fikir verin ki, Allah İbrahimin düşmənlərini İbrahimi və 
onun nəslini lənətləmək və ya təqib etmək imkanından məh-
rum etmədi, ancaq bunun dəhşətli nəticələrinin olacağına zə-
manət verdi. Anti se mitizmin bütün faciəvi tarixi buna şəha-
dətdir. Antisemitizm Allahdan lənət gətirir. 

Təəssüf ki, məsihçi imanlı cəmiyyəti əsrlər boyu anti se-
mi tizmi yaymaqla günah etmişdir. Eyni zamanda, imanlı cə-
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miyyətində olan bütün ruhani xeyir-dualar onun qurbanı olan 
yəhudi xalqının sayəsi nəticəsində oldu. Yəhudilər olmasaydı, 
İmanlı Cəmiyyətinin nə həvariləri, nə Müqəddəs Kitabı, nə də 
Xilaskarı olardı.

Ola bilsin ki, siz və ya sizin əcdadlarınız Yəhudi xalqının 
düşmənləri olub. Ola bilsin ki, siz onları tənqid etmisiniz və 
ya onları lənətləmisiniz. Belə hərəkətlərin nəticələri var; bu si-
zin həyatınıza lənət gətirəcək. Buna baxmayaraq, siz azad ola 
bilərsiniz. 

İtaətsizlik
Qanunun Təkrarı 27-ci fəsildə Allah göstəriş verdi ki, İsrail 

vəd olunmuş torpaqlarına gələndə onlar müəyyən məsələlər-
də Allaha tabe olmasalar, öz üzərilərinə on iki lənət oxumalı 
idilər.

«O gün Musa xalqa belə dedi: «İordan çayını keçəndə xalqa 
xeyir-dua vermək üçün bu qəbilələr Gerizim dağında dursun: 
Şimeon, Levi, Yəhuda, İssakar, Yusif, Binyamin. Lənətləmək 
üçün bu qəbilələr Eval dağında dursun: Ruven, Qad, Aşer, 
Zevulun, Dan, Naftali» (Qanunun Təkrarı 27:11-13).

Onlar itaətkar olduqda xeyir-duaya, itaətsiz olduqda isə 
lənətə məruz qalmadan vəd olunmuş torpağa daxil ola bil-
məzdilər. Vəd olunmuş torpağa daxil olmağın xeyir-dua və 
lənətdən başqa heç bir yolu yox idi.

Sonra on iki lənət sadalanır:

• Bütpərəstlik və yalançı allahlar
• Valideynlərə hörmətsizlik etmək 
• Qanunsuz və ya qeyritəbii cinsi əlaqə
• Zəif və köməksiz insana qarşı ədalətsizlik

Bütpərəstlik və yalançı allahlara pərəstiş
Çıxış 20:3-də (birinci əmrdə) Rəbb deyir: «Məndən başqa 

allahların olmasın. Özün üçün heç bir büt… düzəltmə… Belə 
şeylərə səcdə qılaraq ibadət etmə». Biz görürük ki, yalan-
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çı allahlara xidmət etmək və bütpərəstliyin istənilən forması 
Allaha bilavasitə itaətsizlikdir. 

Müqəddəs Kitabda ilk dəfə yaradılış zamanı və sonralar 
daha tam aşkar edilən həqiqi Allah müqəddəsdir, ecazkardır, 
izzətli, qüdrətlidir. İstənilən yaradılan varlığın – insan və ya 
heyvanın surətində Onu təmsil etmək Ona qarşı təhqirdir. 
Təəccüblü deyil ki, bu, Allahın qəzəbinə səbəb olur. 

“Qoy Rəbbin iyrəndiyi, bir sənətkarın əl işi olan oyma 
və ya tökmə büt yaradana, gizlicə belə şeylər saxlayana 
lənət olsun!” 
Qanunun Təkrarı 27:15

Lakin bütpərəst və dini olmayan ikinci və daha geniş təc-
rü bələr də var. Bunların həqiqi tə biə ti aldadıcı terminologiya 
altında giz lə di lir. Bu, ok kul tizmdir («giz-
li» və ya «üstü örtü lən» mə nasını daşıyan 
Latın sözündən gəlir). Bu gizli təcrü bələr 
insan təbiətinin iki ən güclü meyllərindən 
– güc və biliyə hərislikdən istifadə edir. 
Müəyyən dərəcədə, insan bu meyllərni 
təbii mənbələrdən və təbii vasitə ilə qane 
edə bilir. Əgər o, bu yolla əldə etdikləri ilə 
tamamilə kifayətlənmirsə, onda fövqəltə-
bii mənbələrə müraciət edəcək. Beləliklə, 
insan okkul tizmin tələsinə düşür.

Buna səbəb odur ki, kainatda fövqəltəbii 
bilik və gücün faktiki olaraq yalnız iki mənbəyi var: ya Allah, 
ya da İblis. Fövqəltəbii bilik və güc Allahdan alınırsa, bu qanu-
nidir; əgər İblisdən alınırsa, bu qanunsuzdur. Cənnət Bağında 
ilk adamın xeyir və şəri bilmə ağacından qadağan olunmuş qa-
nunsuz biliyi əldə etmək arzusu ilk günahın səbəbi idi. Bunu 
etməklə insan İblisin gö rünməyən ərazisinə sərhəddi keçdi. O 
an dan etibarən insan asanlıqla aldadılır.

Bu qeyri-qanuni, okkultizm təcrübə lə ri nin çox sayda al-
dadıcı formaları var. Buna bax mayaraq, onun üç əsas sahəsini 

Yalançı 
allahlara 
xidmət 
etmək və 
bütpərəstliyin 
istənilən 
forması Allaha 
bilavasitə 
itaətsizlikdir.
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müəy yən ləşdirmək müm kündür: cadugərlik, ovsun çu luq və 
falçılıq. 

Cadugərlik okkultizmin gücə aid sahəsidir. Onun kökü 
1 Şamuel 15:23-də qısa təsvir edilir: «Üsyankarlıq falçılığa bə-
rabər günah dır». Cadugərlik Allaha qarşı insanın üsya nı  nın 
ifadəsidir. Allahın qanu nuna itaət etmə dən insan öz məq-
sədlərinə çatmağa cəhd edir. Onun əsas qüv vəsi adamları və 
vəziyyəti idarə etmək arzusudur. İdarə etmək, qorxutmaq 
və üstün olmaq məqsədi ilə bunu əldə etmək üçün psixoloji 
təzyiqlərdən, psixoloji texnikalardan və ya hər ikisinin kom-
binasiyasından istifadə olunur.

Falçılıq okkultizmin biliyə aid sahəsidir, 
təbii vasitə ilə əldə edilməyən biliyin bir çox 
müxtəlif formasını təklif edir. Onun ən adi 
forması gələcəyi fövqəltəbii yolla açmaq-
dır. Bu, həmçinin yalandan dini adlandırılan 
fövqəltəbii mənbədən gələn formaları özündə 
birləşdirir.

Sehrbazlıq maddi obyektlər və ya başqa yollar 
(məsələn, narkotik və musiqi) vasitəsilə hiss-
lərə təsir edir. Vəhy 9:21-də Yunan dilində 
sehrbazlıq üçün istifadə olunan söz bilavasitə 
narkotik üçün istifadə olunan sözdən gəlir. Bir 

çox fiziki obyektlərdən istifadə edilə bilər: dinə aid əşyalar, 
bütpərəst bütlər, həmaillər, tilsimlər, ruhlarla danış maq üçün 
istifadə olunan lövhələr və s. Bunu bilmək vacibdir ki, kitablar 
vasitəsilə gizli güc gələ bilər. Efesdəki məsihçilər cadugərlik 
kitablarının buxov mən bəyi olduğunu anlamışdılar və kitab-
ların böyük dəyərinə baxmayaraq, onları yığıb yan dırmışdılar 
(Həvarilərin İşləri 19:18,19). Belə cadugərlik materialları ilə 
düzgün dav ranmağın yeganə yolu onları tamamilə məhv et-
məkdir.

Allah insana Özündən başqa heç bir mənbəyə müraciət et-
məyə icazə vermir. Okkultizm sahəsinə müraciət edən adam-
lar isə İblisdən fövqəltəbii bilik və ya qüvvə axtarırlar. Bunu 
etməklə onlar, faktiki olaraq, İblisi həqiqi Allahdan başqa bir 

 Problemi 
düzgün həll 
etmək üçün 
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müəyyən 
etmək çox 

vacibdir.
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allah kimi etiraf edirlər və bununla On Əmrin birincisini po-
zurlar. 

Beləliklə, onlar özlərini Allahın lənətinə məruz qoyurlar, 
çünki Allah Onun əmrlərini pozanların hamısına dördüncü 
nəslə qədər davam edən lənəti elan etmişdir. Əgər büt pə-
rəstliyə daxil olsa, yalançı allahlara pərəstiş etsə və ya bu gün 
adlandırdığımız okkultizmin istənilən formalarına müraciət 
etsə, bütün İsrail üzərinə lənət gətirəcək. Bu, adamların hə-
yatında lənətin olmasının əsas səbəbidir. Allah deyir ki, əgər 
biz belə təcrübələrdə iştirak etsək: «Mən sonrakı üç nəslə lənət 
göndərəcəyəm. Lənət yal nız sizə deyil, sonrakı üç nəslə də 
gələcək».

Ola bilsin, siz hal-hazırda öz valideynlərinizin, nənə-baba-
nızın, hətta ulu nənə-babanızın və ya başqa bir əcdadınızın 
əməlinin nəticəsində lənət altındasınız. Görürsünüz ki, prob-
lemi düzgün həll etmək üçün onu əvvəlcə müəyyən et mək çox 
vacibdir. 

Şükürlər olsun ki, Allah bu mənbədən gələn lənətdən azad 
olmaq yolunu təmin etmişdir! O, Öz təminatını sizə təklif edir. 
Son qiyamət günündə Allah əcdadlarımızın üzərimizə gətirdi-
yi lənətə görə bizi cəzalandırmayacaq. Əgər biz Allahın lənət-
dən azad edən təminatından imtina etsək, O, bizi təqsirkar 
görəcək.

Valideynlərə hörmətsizlik
Bu cəhətdən biz çox ehtiyatlı olmalıyıq. Ola bilsin ki, bəzi 

problemlərimizin səbəbi başqalarının əməlləridir, lakin biz 
ehtiyatlı olmalıyıq və özümüzün məsuliyyət daşıdığımız 
məsələlərə görə başqalarını ittiham etməməliyik. 

Biz valideynlərimiz ilə münasibətimizə xüsusi diqqət yetir -
mə liyik. Bu gün çoxlu məsihçilər daxil olmaqla, saysız-hesab-
sız adamlar valideynlərə hörmətsizlik etməyin Allahın lənəti-
ni gətirdiyini bil mir lər. Bir çox adamın həyatında prob lemlər 
var, çünki onların valideynlərinə münasibətləri düz gün deyil-
dir. Heç bir valideyn mükəmməl deyil, lakin bu o demək deyil 
ki, onlar valideynlər kimi hörmətə layiq deyillər. Xatırlayın ki, 
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xeyir-dua vəd edən birinci əmr müsbət yolla ifadə edilir: “Ata-
anana hörmət et ki, Allahın Rəbbin sənə verdiyi torpaqda öm-
rün uzun olsun”.

Bütün xidmətim boyu mən heç vaxt valideynlərinə hör-
mət etməyən və yaxşı yaşayan adam görməmişəm. Heç vaxt. 
Belə davranış sizi avtomatik lənətə məruz qoyur. Mən va li-
deynlərinizlə razılaşmalısınız və ya onların sizə dedikləri hər 
şeyi etməlisiniz demirəm. Siz onlara valideynləriniz kimi hör-
mət etməlisiniz. Mən çox görmüşəm ki, valideynlərinə müna-
sibətlərini düzəldəndən sonra onların həyatları düzəlib. Bunu 
heç vaxt etməyən və heç vaxt xeyir-dua almayan bir çox başqa-
larını da xatırlayıram. Mən qırx yaşında xərçəngdən ölmüş öz 
qohumumu yada salıram. O xilas oldu, Müqəddəs Ruh ilə 
vəftiz oldu və Rəbbə xidmət etdi, amma Allahın xeyir-duasını 
heç vaxt görmədi, çünki öz anası ilə münasibətini dü zəltmədi. 
Anası ölülərin ruhlarını çağırmaqla məşğul olurdu və təsəv-
vür edin ki, onun nə qədər problemləri var idi. Əgər o, anası ilə 
münasibətini həll edə bilsəydi, bu problemlərdən qaça bilərdi. 
Mən nəzəriyyələr öyrətmirəm, amma təcrübəmlə bölüşürəm.

Qanunsuz və ya qeyri-təbii cinsi əlaqə
Qeyri-təbii cinsi əlaqənin istənilən forması lənət gətirir. Bu, 

homoseksualizmin və ya heyvanlığın istənilən formalarını, 
həmçinin ailə üzvləri ilə cinsi əlaqələri özündə birləşdirir. Bu 
gün ataları və ya qohumları tərəfindən cinsi zorakılıq qurbanı 
olan milyonlarla uşaqlar var. Biz bu faktı etiraf etməliyik.

Zəif və köməksiz insana qarşı ədalətsizlik
Başqa vəzlərimdə mən Birləşmiş Ştatlarda olan Hindilərin 

Ağ Evə qarşı lənət yerləşdirdiyi fakt barədə danışmışam, çün-
ki Amerika hökuməti Hindilər ilə razılaşmalarını mün tə zəm 
pozurdu. Mənə inanın, Hindilər lənətləməyi baca rır lar! Məhz 
buna görə 1860-cı ildən 1980-ci ilədək seçilən hər 20-ci prezi-
dent iş yerində ölmüşdü. Siz iki faktı araşdıra bilər si niz: (1) 
Amerika hökumətinin Hindilərə qarşı vəfasızlığı və (2) 1860-
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cı ildə seçilən prezident Abraham Linkoln həyat yol daşına Ağ 
Evdə spiritizm seansı keçirməyə icazə vermişdir. Onun həyat 
yoldaşı axırda ruhi xəstəxanaya düşdü. Beləliklə, görürsünüz 
ki, lənət yalnız ayrı-ayrı adamlara deyil, bütün millətlərə də 
təsir göstərir.

Mən hesab edirəm ki, həmin şey 1980-ci ildə seçilən prezi-
dent Reyqan ilə də baş verəcəkdi. Prezidentliyinin əvvəlində 
onun həyatına qəsd ediləndə görünürdü ki, lənət yerinə ye-
tirilir. Ancaq o, prezident kimi andı götürməzdən bir az əv-
vəl bizim qrupumuz böyük iclasda dua və inamda birləşərək, 
onu və ümumiyyətlə, prezident vəzifəsini lənətdən azad etdik. 
Güllə onun ürəyinə 25-40 millimetr yaxın keçdi, ancaq onun 
həyatı xilas edildi. Mən inanıram ki, bu, lənəti aradan qaldıran 
dua nəticəsində Allahın müdafiəsi idi. Bir daha, görürük ki, 
bu mücərrəd bir nəzəriyyə deyil. Bu, hər yerdə adamların və 
millətlərin həyatlarına təsir göstərən bir şeydir.

Özünə güvənmə
Lənətin tamamilə başqa bir nümunəsi də belə təsvir edilir: 

«Rəbb belə deyir: 
«O adam lənətlidir ki, 
insana güvənir, bəşərin gücünə arxalanır, 
ürəyi Rəbdən ayrılır. 
O, çöldəki yulğun ağacı kimi olacaq, 
xeyir gələndə onu görməyəcək. 
Səhrada olan quraq yerlərdə 
heç kəs yaşamayan şoranlıqda 
sakin olacaq”. 

Yeremya 17:5,6

Bu, lənət altında olan şəxs üçün səciyyəvi haldır. Bütün 
başqa adamlar yağış (xeyir-dua, çiçəklənmə) qəbul edir, an-
caq bütün bunların ortasında o, quraqlıq torpaqda yaşayır və 
yağışı heç vaxt görmür. Niyə? Lənətə görə. O lənətin səbəbi 
nədir? O adam lənətlidir ki, insana güvənir, bəşərin gücünə 
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(insani bacarığa və maddi resurslara) arxalanır, ürəyi Rəbdən 
ayrılır. Onlar mütləq şər işlər görməyə meylli deyillər, sadəcə, 
Allahdan müstəqil olmağı arzulayırlar. Belə adamlar həmçi-
nin Allahın fövqəladə lütfündən asılı olmadan xeyirxah işlər 
gör məyə çalışırlar. 

Mən hesab edirəm ki, Allahın lütfünü dadmış, Onun lütfü 
ilə xeyir-dualı olmağın nə olduğunu görmüş, ancaq sonra dön-
müş və öz səylərinə, öz ağıllarına, öz metodlarına və dini for-
malara etibar etməyə başlamış bir çox məsihçi imanlı cəmiy-
yətlərinin üzərində lənət var. Qalatiyalılar kimi, onlar “Ruhda 
başlamış”, lakin sonra cisimləri ilə silahlanmışlar. Allahın xe-
yir-duası onların üzərindən götürülmüşdür və əvə zində bu 
imanlı cəmiyyətlərinin üzərinə lənət gəlmişdir.

Mən də belə lənət altında olan imanlı cəmiyyətlərində çox 
vəzlər etmişəm. Ancaq vəzlərdən asılı olmayaraq, imanlı cə-
miy yətlər lənət götürülənə qədər mübarizə və çarpışmalar 
üzə rində çox az nailiyyət əldə edə bilər.

Oğurluq və yalan şahidlik
Əhdi-Ətiqin axırıncı üç peyğəmbəri – Haqqay, Zəkəriyyə, 

Malaki İsraillilərin müxtəlif sahələrdə Allahın lənətindən əzab 
çəkdiklərindən bəhs edirlər. Zəkəriyyə 5:1-4-də peyğəmbər rö-
yada hər iki tərəfində lənət yazısı olan kağız görür. Bir tərəf-
də yazılan lənət oğurluq etmiş şəxs üzərində idi; digər tərəfdə 
olan lənət isə yalan ifadə vermiş (andı pozmuş) və Rəbbin adı-
na yalandan and içmiş şəxsin üzərində idi. Bu lənət insanların 
üzərinə gələndə onların evi dağılır. Burada ev yalnız tikinti 
deyil, içərisindəki insanların həyatları deməkdir. Lənət səbə-
bindən bir çox ailələr dağılır. 

Tövbə və münasibətlərin bərpası olmasa, bütün millətlər və 
bütün sivilizasiya məhv ola bilər. Əgər biz oğurlayan və ya 
yalan ifadə verən (andı pozan) bütün adamların hamısını say-
saq, neçə adamın lənət altında olduğunu kim hesablaya bilər? 
Vergi bəyannamələrində düzgün hesabat verməyənlərin sayı 
neçədir? Hər ölkədə belə adamların sayı çoxdur. Onların da 
əksəriyyəti imanlı cəmiyyətinin üzvləridir.
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Haqqay 1:4-6 ayəsində çox əkən, lakin az məhsul yığan, 
məvaciblərini cırıq kisəyə yığan adamlardan bəhs edir. Azu qələrini 
məhv edən gözəgörünməz qüvvənin lənət olduğunu göstərmək 
üçün Allah İsrailə peyğəmbər göndərdi, çünki on lar öz eqoist 
istəklərini Allahın evinin ehtiyaclarından üstün qoy dular. 
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Dördüncü hissə:
Səlahiyyətli şəxslərdən gələn lənət

Gördüyümüz kimi, həm xeyir-dua, həm də lənət hə ya-
tı mıza təsir göstərən böyük, görünməz padşahlıqdan 
gə lir. Bu padşahlığın mərkəzi və həlledici faktoru sə-
la hiyyətdir. Səlahiyyət prinsiplərini başa düşməsəniz, 
ruhani padşahlıqda səmərəli fəaliyyət göstərmək qeyri-
müm kündür. 

Allahı təmsil edən adamlar
Bütün kainatda yeganə və yalnız bir ali səlahiyyət mənbə-

yi var: Yaradan Allah. Allah Öz səlahiyyətini bilavasitə yerinə 
yetirmir, seçdiyi nümayəndələrinə tapşırır. Allahın adından 
səlahiyyəti yerinə yetirən adamda xeyir-dua vermək və lənət-
ləmək qabiliyyəti olur.

Bu əsrdə bütün dünyada səlahiyyətə qarşı qiyam çox gör-
müşük, lakin səlahiyyət prinsipi cazibə prinsipi kimi eyni iş-
ləyir. 

Allahı təmsil edən adamların bir neçə nümunəsi bu prinsipi 
nümayiş etdirmək üçün kifayətdir. Yeşua 6:26-da İsrail övlad-
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ları Yerixo şəhərini ecazkar yolla ələ keçirəndən sonra Yeşua 
bu şəhəri bərpa edən hər kəsə lənət oxudu.

«Yeşua o vaxt xalqa and verib xəbərdarlıq etdi: 

«Bu şəhəri – Yerixonu kim bərpa etsə, qoy Rəbbin 
önün də lənətə gəlsin. Bunu edən həmin şəxs onun bü
növrəsini ilk oğlunun həyatı bahasına qoyacaq və kiçik 
oğlunun həyatı bahasına isə onun qapılarını yerinə vu
racaq».

Bu lənət təxminən b.e.ə. 1300-cü ildə elan edildi. Təxminən 
b.e.ə. 800-ci ildə bir nəfər Yerixonu bərpa etdi və biz onun 
haqqında 1 Padşahlar 16:34-də oxuyuruq:

«BetElli Xiel Yerixonu tikdi. Nun oğlu Yeşua vasitəsilə 
Rəbbin söylədiyi sözə görə o, ilk oğlu Aviramın həyatı 
bahasına şəhərin bünövrəsini tikdi və kiçik oğlu Se qu
vun həyatı bahasına qapılarını qoydu».

Beş yüz il sonra Yeşua tərəfindən elan edilmiş lənət şəhəri 
bərpa edən adamın üzərinə gəldi. Bu ona iki övladının ölümü 
bahasına başa gəldi. Onların ölümlərinin səbəbini müəyyən 
etməyə çalışan o dövrün həkimlərini təsəvvür edə bilərsiniz? 
Heç bir aşkar tibbi səbəb olmadan onlar sadəcə zəifləyib öl-
dülər! Heç bir virus, heç bir məlum olan tibbi diaqnoz olmadan 
onlar öldülər. Lakin həkimlər bilmirdi ki, səbəb 500 il əvvəl 
Allah adamı tərəfindən elan edilmiş lənətdir: Allah bu şəhəri 
bərpa etmək istəmirdi və bunu edən adamı cəzalandıracaqdı. 
Görürsünüz ki, həyatınızda baş verənlərin səbəbi yüz illərlə 
keçmişdə ola bilər?

Başqa nümunə Şaul ilə Yonatanın ölümündən sonra Da-
vudun oxuduğu mərsiyədir (2 Samuel 1:21). Müxtəlif vaxtlar-
da Davud bəzi qorxu təlqin edən lənətlər elan etmişdi. Bir çox-
ları Zəbur kitabında göstərilib. Onları sadəcə oxuyanda insanı 
vahimə basır. Lakin bunlar da Allah adamlarının xidmətinin 
bir hissəsidir: Allah adamları yalnız xeyir-dua vermir, həmçi-
nin lənətləyirlər.
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Şaul və Yonatan haqqında Davud öz gözəl mərsiyəsində 
belə deyir: «Ey Gilboa dağları, üstünə şeh, yağış düşməsin, 
qoy zəmilərin məhsul verməsin! Çünki orada ləkələndi igidlə-
rin qalxanı, Şaulun yağ ilə silinməmiş qalxanı».

Sizcə, dağlara müraciət edib onlara söz demək qəribə deyil? 
Davud bu sözləri təxminən b.e. 1000 il əvvəl dedi. Hələ də, təx-
minən 3000 il sonra, bu gün siz Gilboa dağlarına getsəniz ora-
da heç bir yaşıllıq görməyəcəksiniz. Ağaclar və yaşıllıq ətraf-
dakı bütün dağlarda bitir. İsrail hökuməti yorulmadan ölkədə 
meşə salma işləri aparır və bu dağda ağac əkməyə çox çalışıb, 
ancaq ağaclar bitmir! Səbəb nədir? Davudun 3000 il əvvəl de-
diyi sözlər. Fiziki dəlil hələ də İsrail torpağındadır. Bu heç də 
bir nəzəriyyə deyil!

Yadınızdadırsa, Elişa peyğəmbərin Gehazi adlı nökəri var 
idi. Gehazi Elişaya tabe olmadı və Naaman möcüzə ilə şəfa 
alandan sonra qaçıb onun yanına getdi. O, Naamandan pul 
və paltar istədi, sonra da bunları Elişadan gizlətdi. Geri qa-
yı danda Elişa ona dedi: «O adam səni qarşılamaq üçün ara-
basından düşəndə ürəyim orada deyildi?» Sonra Elişa bunu 
dedi: «Naamanın cüzamı əbədi olaraq sənə və sənin nəslinə 
yapışacaq». Gehazi qar kimi ağ cüzama tutuldu.

Bu nəyin nəticəsində oldu? Allah adamının lənət sözünün 
nəticə sində.

Səlahiyyətli qohumlar
Daha bir çox vacib olan lənət mənbəyi də var. Allah insan 

cəmiyyətini elə qurmuşdur ki, müəyyən vəziyyətlərdə bir şəxs 
başqa şəxsin və ya şəxslərin üzərində səlahiyyətə malikdir.

Allahın Kəlamına müvafiq olaraq, ən aşkar nümu nə – ailə-
si üzərində səlahiyyətə ma lik olan atadır. Adamların bunu 
bəyə nib-bəyən mədiyinin, buna qarşı çıxıb-çıx ma ma sının əhə-
miyyəti yox dur; fakt odur ki, ata ailəsi üzə rin də səlahiyyətə 
malikdir. O, bu səla hiyyətdən istifadə etmirsə, fakt dəyişmir. 
O hələ də səla hiyyətə malikdir.

Səlahiyyətə malik olan başqa şəxs – arvadı üzərində səla-
hiyyəti olan ərdir. Müqəddəs Yazı deyir ki, Allah Məsihin, 
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Məsih isə ərin başı olduğu kimi, ər də arvadının başıdır. 
Feministlər bu barədə öz istədiklərini deyə bilər, ancaq fakt 
olduğu kimi qalır. Bunu etiraz etməklə dəyişə bilməzsiniz.

Beləliklə, gəlin Yaquba və onun ailəsinə nəzər salaq. Yaqub 
on dörd ildən çox, uzun müddət ərzində dayısı Lavana xidmət 
etmişdi. Onun iki arvadı, kənizləri və on bir 
uşağı var idi. Sonra o, Allahın ona vəd etdi-
yi torpağa qaçmağı qərara aldı. O gizli qaçdı, 
çünki dayısı Lavanın Yaqubda ərdə olan iki qı-
zını geri istəyəcəyindən qorxurdu. Lavan onu 
təqib etdi və nəticədə Kənan torpağının sərhə-
dinə yaxın yerdə ona çatdı.

Onlar evdən çıxanda Lavanın qızı və 
Yaqubun ikinci arvadı olan Rəhilə atasının 
ailə bütlərini oğurladı. İlk növbədə, Lavanın ailə bütləri olma-
malıydı; ikincisi də, Rəhilə onları oğurlamamalıydı. Ancaq o, 
bunu etdi.

Lavan ailəvi bütlərinin oğurlandığına görə çox acıqlı idi. 
Beləliklə, Yaquba çatanda Lavan ondan niyə sağollaşmayıb 
getdiyini, niyə ailə bütlərini oğurladığını soruşdu. Əlbəttə, 
Yaqub Rəhilənin onları götürdüyünü və Lavandan gizlətdi-
yini bilmirdi. Yaqub çox qəzəbli idi, çünki o, qayınatasının 
bütlə rini oğurlamaqda ittiham edilmişdi və beləliklə, o dedi: 
“Büt allahlarını isə kimin yanında tapsan, o sağ qalmayacaq” 
(Yaradılış 31:32).

Beləliklə, bu lənətdir və bu lənət Rəhilənin üzərində səla-
hiyyəti olan əri Yaqub tərəfindən elan edilir. Bunlar boş sözlər 
deyildi; bu sözlər onun səlahiyyətindən gələn qüvvəyə malik 
idi.

Bilirsiniz nə baş verdi? Növbəti dəfə uşaq dünyaya gətirən-
də Rəhilə öldü. Yaqub bilmədən sevimli arvadının taleyini 
elan etdi. Belə şeylər bu gün hələ də baş verir.

Xatırlatdığım başqa şəxs atadır. Allahın xeyir-duasından 
sonra həyatda ən arzu olunan şey atanın xeyir-duasıdır. Eləcə 
də, ən qorxunc şeylərdən biri də atanın lənətidir. Bir çox atalar 
bilmədən uşaqlarının üzərinə lənət gətirir. Mən bunu bilirəm, 

Öz ailəsi 
üzərində 
səlahiyyətə 
malik olan 
atadır.
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çünki mən bir çoxları ilə məşğul olmuşam və onlara lənətdən 
qurtarmağa kömək etmişəm.

Atanın üç uşağı ola bilər. Birinci və üçüncü uşaq ağıllıdır, 
ancaq ortancıl elə də ağıllı deyil. Beləliklə, atanın ortancıl uşaq 
çox da xoşuna gəlmir. (Mən valideynlərdə buna fikir ver-
mişəm: əgər onlar bir uşağı xoşlamırlarsa, adətən bu, özlərinə 
ən çox bənzəyən uşaq olur. Nöqsanı özündə görməkdənsə, 
uşağında görmək daha asandır). Beləliklə, ata bu uşağa de-
yir: «Sən heç vaxt bunu düzgün edə bilməyəcəksən. Sən heç 
vaxt bunu bacarmayacaqsan. Qardaşların hər şeyə müvəffəq 
olacaq, an caq sən həyatın boyu uğursuz olacaqsan». Bilirsiniz 
bu nə dir? Lənət. Siz nə qədər adamın valideynlərinin onlara 
elan et dikləri lənət səbəbindən həyatları boyu əzab çəkdikləri-
ni bilən də heyrətlənəcəksiniz.

Ailədən kənarda
Lənət elan edə bilən başqa şəxs də müəllimdir. Müəllim şa-

girdləri üzərində səlahiyyətə malikdir. Ola bilsin, müəllimin 
cavanlıqda yola getmədiyi bir şagirdi olub. Müəllim belə bir 
söz deyir: «Sən heç vaxt öyrənməyəcəksən. Sən həmişə səhv 
edirsən, sən heç vaxt bacarmayacaqsan».

Bu nədir? Lənət. Yenə də, mən müəllim tərəfindən elan 
edilən lənətdən azad olmağa ehtiyac duyan adamlarla məşğul 
olmuşam. 

Bunu edə bilən digər bir şəxs pastordur, çünki pastor imanlı 
cəmiyyəti üzərində ruhani səlahiyyətə malikdir. Fərz edin ki, 
pastorun imanlı cəmiyyətinin bir üzvü ilə sözü çəpləşir və o 
şəxs çıxıb gedir və həm də pis əhval-ruhiyyədə gedir. Pastor 
deyir: «Haraya getsən, heç vaxt uğur qazanmayacaqsan. Bu 
imanlı cəmiyyətində problemini həll etməyənə qədər haraya 
getsən, heç vaxt uğur qazanmayacaqsan».

Bilirsiniz bu nədir? Bu, lənətdir. Dini qruplar çox vaxt belə 
səhvlər edirlər. Əgər siz bəzi qrupdan ayrılsanız, onlar lənəti 
avtomatik olaraq sizin üzərinizə qoyurlar. Mənə inanın, bu-
nun nəticəsi kiçik deyil. Bu realdır.
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İblisin xidmətçiləri
Məsihçilər arasında İblisə iki əks münasibət mövcuddur. 

Bəziləri İblisi tamamilə saymır və hərəkət edərkən onu heç 
nəzərə almırlar. Başqaları isə ondan qorxur və ona layiq ol-
duğundan daha çox diqqət yetirirlər. Bu iki əkslik arasında 
Mü qəddəs Kitaba əsaslanan balans mövcuddur. 

İblisin adı «müqavimət göstərən» və ya «düşmən»dir. O, 
Allahın, Allah adamlarının və ilahi məqsədlərin dəyişməz, 
qəti düşmənidir. Onun məqsədi bütün bəşəriyyəti öz nəzarəti 
altında saxlamaqdır. Onun əsas taktikası aldatmaqdır, çünki 
bu sahədə o peşəkardır. 

İblis bəşəriyyətin əksər hissəsi üzərində 
artıq hökmranlıq edir – bu adamların hamısı 
Allaha qarşı üsyan ediblər. Efeslilərə 2:2-də 
İblis “Allaha itaətsiz insanlarda fəaliyyət 
göstərən ruhun hökmdarı” kimi təsvir edi-
lir. Belə adamların əksəriyyəti real vəziyyət-
lərini aydın başa düşmürlər. Onlar sadəcə 
olaraq başa düşmədikləri və idarə edə bil-
mədikləri qüvvə tərəfindən sürülür, ora-bu-
ra aparılırlar. 

Onlar arasında elələri də var ki, İblisin həqiqi şəxsiyyətin-
dən xəbərdar olmadıqları halda özlərini ona qəsdən təslim et-
mişdilər. Güc və maddi qazanc axtararaq, onlar sis te matik ola-
raq İblisin onlara verdiyi föv qəl  təbii qüvvədən istifadə edirlər. 
İbli sin belə xidmətçiləri demək olar ki, hər mə də niy yətdə var 
və onlar müxtəlif cür ad la nır  lar. Ara həkimi, falçı, şaman, baxı-
cı ən ge niş istifadə edilən adlardır, ancaq hər mədəniyyət onla-
rı öz terminləri ilə ad lan dırır. 

İsa İblisin real olduğunu və hakimiyyətə malik olduğunu 
inkar etmirdi. Ancaq O, Öz şagirdlərinə söz vermişdi ki, onla-
ra verdiyi səlahiyyət onları İblisin hakimiyyətinə qalib edəcək 
və onun bütün zərər yetirmək cəhdlərindən onları qoruyacaq. 

Lənət İblisin xidmətçilərinin Allah adamları na qarşı istifa-
də etdiyi əsas silahlardan biridir. Müqəddəs Yazılarda (Saylar 
22-24) Bilam barə də hekayə oxuyuruq. Moavın padşahı müha-

İblis 
bəşəriyyətin 
əksər hissəsi 
üzərində artıq 
hökmranlıq 
edir.
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ri bə də İsraili məğlub edə bilməyəcəyini bilirdi, beləliklə, o, 
Bilama müraciət edərək İsraili lənət ləməyi xahiş etdi. Hətta bu 
gün tayfalar müharibə etməzdən əvvəl düşmənlərinə lənət et-
mək üçün cadugərə müraciət edirlər. 

Lakin Bilam İsraili lənətləməyə cəhd edəndə hər dəfə Allah 
müdaxilə etdi və lənəti xeyir-duaya çevirdi! Allah Bilamın lənə-
tini gücə malik olmayan boş söz hesab etmədi. Allah bu lənəti 
İsrailə ciddi təhdid hesab edirdi və məhz buna görə Bilama 
mane olmaq üçün Şəxsən müdaxilə etdi. Zaman Allahın mü-
nasibətini dəyişməyib. O, İblisin xidmətçiləri tərəfindən Öz 
adamlarına qarşı yönəldilən lənətə əhəmiyyət verir və onla-
rı kiçik hesab etmir. Əksinə, Allah daha böyük qüvvə ilə Öz 
adamlarını təchiz edir. 

Allah adamları bu qüvvədən istifadə edəndə lənətin gücü 
qırılır, adamların həyatında baş verən dəyişiklik təəc cüb do-
ğurur. Dünyanın bir çox ərazisi ara həkimlərinin görün mə-
yən ruhani hakimiyyəti altındadır. Biz Afrikada tövbə və dua 
vasitəsilə lənətdən azad edilən adamların həyatlarında böyük 
dəyişiklikləri görmüşük. Əvvəl çətin gülümsəyən in san lar ən 
xoşbəxt adamlara çevrilir. Fərq gecə ilə gündüz kimidir. 

Bir dəfə toplantıdan sonra varlı görünən və yaxşı geyinmiş 
bir kişi mənə yaxınlaşdı və ayaqlarımın altına atılıb tozun içinə 
sərildi. Bu, onlarda hörmət göstərməyin yoludur. O, tərcümə-
çiyə dedi: «Mən həyatım boyu bədbəxt adam olmuşam. Mən 
illər boyu daim ağrı çəkmişəm. İndi mən azadam. Məndə daha 
heç bir ağrı yoxdur və mən xoşbəxtəm». Onun üzü nur saçırdı. 
Yalnız bir şey baş verdi: biz onu lənətdən azad etdik. Bəzi yer-
lərdə biz o qədər mədəni olmuşuq ki, çox real olan bəzi şeylər 
ilə əlaqəni itirmişik. Ancaq hətta biz onlara inanmasaq belə, 
onlar bizə təsir göstərir.

Allahın Kəlamına müvafiq olaraq… ailəsi üzərində sə la-
hiyyətə malik olan atadır.
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Beşinci hissə:
İnsanın özünə etdiyi lənət və cismani 
sözlər

Biz görmüşük ki, həm deyilən, həm də yazılan sözlər 
qüdrətli xeyir və ya şər təsirə malik ola bilər. Hamımızın 
elə vaxtları olub ki, sözlər bizə davam etmək üçün ümid 
mənbəyi olub. Ola bilsin, bu sözləri bizə başqaları deyib 
və ya biz özümüz bu sözləri başqalarına demişik. Təəs-
süflər olsun ki, adamların bir çoxu bunun mümkünlüyü-
nü başa düşmür; onların öz sözləri həm özlərinə, həm də 
başqalarına mənfi təsir göstərə bilər. Bunu etməklə, onlar 
əslində özlərinə lənət elan edirlər.

İnsanın özünə etdiyi lənət 
İshaq ilə Rivqanın hekayəsinə qayıdaq. Yadınızdadırsa, 

Rivqa yalan ilə İshaqın xeyir-duasını əldə etməyə Yaqubu yola 
gətirdi. Ancaq Yaqub yalanının açılmasından qorxurdu. O 
dedi: “Birdən atam mənə əlini sürtər və mən onun nəzərində 
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yalançı olaram. Onda üzərimə xeyir-dua yox, lənət gətirərəm». 
Anası ona dedi: 

«Sənə olunacaq lənət mənə gəlsin, oğlum. Ancaq sö
zümə qulaq as: get, dediyim şeyi mənə gətir”.
(Yaradılış 27:12, 13)

Başqa sözlə, «lənət sənə yox, mənə gəlsin». O, lənəti özünə 
elan etdi. Sonra həmin fəsildə o, Esavın onun bəyənmədiyi 
qadınlarla evləndiyindən öz əri İshaqa şikayətlənir: 

«Xetli qızların əlindən həyatımdan bezdim. Əgər 
Yaqub da beləcə bu ölkənin qızlarından – Xetli qızlar
dan özünə arvad alsa, daha mən niyə yaşayıram?» 
(Yaradılış 27:46)

O, özünə ikiqat lənəti elan etdi. O dedi ki, həyatından bezib 
və daha nə üçün yaşadığını bilmirdi, ölmək də istəyirdi.

«Belə yaşamaqdansa, kaş öləydim; vəziyyət düzəlməyəcək» 
deyə özünə lənət elan etmiş saysız adamlarla məşğul olmuşuq. 
Bunu siz deməməlisiniz. Bu, ölüm ruhunu dəvət etməkdir və 
bu ruhun dəvətə ehtiyacı yoxdur. O gələcək. Biz belə mənfi 
sözlər nəticəsində daxil olan ölüm ruhundan azad olmuş bir 
çox adamlar görmüşük. 

Bir dəfə Şimali İrlandiyada təxminən 2 000 adama vəz edir-
dim və hiss etdim ki, ölüm ruhundan azad olmağa ehtiyac du-
yan adamlar üçün kollektiv dua etməliyəm. Təxminən 50 nəfər 
dərhal azad oldu! Onlardan çoxu gənclər idi.

Bu ümidsizlik münasibəti necə daxil olur? «Bu nə həyatdır? 
Belə yaşamaqdan nə olacaq? Kaş öləydim». Bunu demək həd-
dən artıq təhlükəlidir, çünki siz əslində özünüzə lənət edirsi-
niz. Siz deyə bilərsiniz: “Bunu o mənada demədim”, amma 
İsa ehtiyatsız və boş sözlərə qarşı bizi ciddi xəbərdar edir: 
“İnsanlar söylədikləri hər boş söz üçün qiyamət günündə he-
sab verəcəklər. Çünki öz sözlərinə görə haqq qazanacaqsan və 
öz sözlərinə görə məhkum olunacaqsan”.

Sözü deyən insan “bunu nəzərdə tutmadığına” baxmaya-
raq, bu sözlərin təsiri nə ləğv olunur, nə də azalır. İnsan da 
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mə suliyyətdən azad olmur. İblis sizi aldadaraq dilinizlə bu 
sözləri dedirtməyi çox arzulayır. Çox vaxt belə sözlər səbəb-
siz deyilir. Dilxorçuluq və ya düşkünlük zamanı düşünmədən 
bunları deyə bilərsiniz və bu, sizin taleyinizi müəyyən edir.

Əhdi-Cədiddə, Matta 27:24-25-də başqa bir faciəvi nümunə 
təsvir edilir. Bu, Ponti Pilatın İsa üzərində etdiyi məhkəmə 
səhnəsidir. 

«Pilat əlindən heç bir şeyin gəlmədiyini və əksinə, iğ
tişaşın gücləndiyini görərək su götürüb xalqın önündə 
əllərini yudu və belə dedi: «Mən bu Adamın qanı üçün 
təqsirkar deyiləm, qoy sizin boynunuzda qalsın». Bü
tün xalq cavab verib dedi: «Onun qanının məsuliyyəti 
bi zim və övladlarımızın üzərinə olsun!»

Siz bu əsas faktoru – nəsildən-nəsilə keçən lənəti başa 
düşənə qədər son on doqquz əsr boyunca Yəhudi xalqının 
tarixini başa düşə bilməzsiniz. Bir Allah bilir nə qədər yəhu-
di təqibi və əzabı buradan mənbələndi. Əvvəllər oxuduq ki, 
Allah Yaqubu və onun övladlarını (Yəhudi xalqını) onlara 
lənət edənlərdən müdafiə etdi. Lakin belə lənətdən Allah Öz 
xalqını müdafiə edə bilmədi, çünki bu lənəti onlar özləri öz 
üzərlərinə etdilər. 

Müqəddəs Kitaba əsaslanmayan əhdlər
Çıxış 23:32-də Allah İsrail xalqını daxil olmağa hazırlaşdıq-

ları torpaqlarda yaşayan xalqlar haqqında xəbərdar etdi. Onlar 
şər işlərlə məşğul olan bütpərəstlər idi və Allah İsrailə dedi: 
«Nə onlarla, nə də allahları ilə əhd kəsin».

Əhd – insanın daxil olduğu ən təntənəli və güclü mü na-
sibət formasıdır. İblis bunu çox yaxşı bilir və buna görə də in-
sanlar üzərində ən güclü nəzarəti əldə etmək üçün əhd mü-
nasibətlərindən istifadə edir. Əgər siz şər qüvvələr altında olan 
adamlarla əhd və ya müqavilə bağlayırsınızsa, eyni qüvvənin 
təsiri altına düşürsünüz. 

Bu xüsusilə gizli cəmiyyətlərə aiddir. Buna yaxşı nümunə 
bütün dünyada olan Azad Masonlardır. Mason olmaq üçün 
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insan Mason ların sirlərini açmayacağına ən qəddar və vəhşi 
andlar içir. İnsanın özünə aid qorxunc lənət sözləri bu andlara 
daxildir. 

Masonluq yalançı allahı tanıdığına görə yalançı dindir. 
Əşya və simvolların çoxu Məsihçilik ilə əlaqəlidir; Müqəddəs 
Kitabdan da istifadə edilir, lakin bu, dü şü nülmüş aldatmadır. 
Masonların eti raf etdiyi allah Müqəddəs Kitabdakı Allah deyil. 

Bu qrup ilə istənilən əlaqə sizə və sizin 
nəslinizə fəlakətdir. Şikəst, axsaq, bədbəxt 
övladların sayını yalnız Allah bilir; onların 
problemləri valideynlərinin Mason larla əla-
qədə olmasıdır. Buna dair sizin öz fikriniz 
ola bilər, ancaq nəticələri Allah müəyyən 
edir və siz onları dəyişə bilməz siniz.

Hər cür əhd güclüdür, insanın üzərinə 
öhdəlik qoyur. İsanın Qanından başqa in-
san lar ilə heç bir əhd bağlamamalısınız. 

Ürəkdən gələn sözlər və dualar
Sizin üçün artıq aydın olmalıdır ki, sözlərimiz güclü müs-

bət və ya mənfi təsirə malikdir. Ürəkdən gələn söz və duanın 
nəticəsi özünə lənətin nəticəsi ilə oxşardır. İmanlıların bir çoxu 
Yaqubun xəbərdarlıq sözlərinin Məsihçilərə aid olduğunu 
başa düşəndə təəccüblənirlər:

“Amma ürəyinizdə acı qısqanclıq, xudbin ehtiras varsa, 
öyünməyin və həqiqəti inkar etməyin. Belə müdriklik 
yuxa rıdan nazil olan müdriklik deyil, ancaq dünyəvi, 
ruhani olmayan və şeytani müdriklikdir”. 
(Yaqub 3:14-15)

Burada istifadə edilən “ruhani olmayan” sözü Yunan dilin-
də “psuchikos” – yəni, “ürək” sözündəndir. 

1 Saloniklilərə 5:23-də Paul dua edir: «Qoy sülh qaynağı 
olan Allahın Özü sizi tamamilə təqdis etsin və Rəbbimiz İsa 
Məsihin zühurunda ruhunuz, canınız və bədəniniz nöqsansız 

Əhd – insanın 
daxil olduğu 
ən təntənəli 
və güclü 
münasibət 
formasıdır.
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olaraq qorunsun». Paul burada mükəmməl insanın şəxsiyyəti-
ni təşkil edən üç əhəmiyyətli hissəni əhəmiyyəti azalma qay-
dası ilə sadalayır: birinci ruh, sonra can (ürək), sonra da bədən. 

İnsan ilk dəfə itaətsizlik göstərib günaha batanda onun ruhu 
Allahdan ayrıldı. Eyni zamanda onun canı (ürəyi) onun ru-
hundan asılı olmayaraq özünü ifadə etməyə başladı. Bu yeni, 
“ayrılmış” münasibət insanın Allaha qarşı üsyanının nə ticəsi 
və ifadəsi idi. 

1 Korinflilərə 2:14-15 və Yəhuda 16-17 təbii və ya cismani 
şəxsin necə olduğunu bizə başa düşməyə kömək edir. Ruhani 
insan Allahın iradəsinə görə yaşayır, cismani insan isə Allah ilə 
ahəngdə deyil. O, imanlı cəmiyyəti ilə əlaqəli ola bilər və hət-
ta məsihçi kimi görünə bilər, əslində isə onun üsyançı müna-
sibəti və davranışı Allahın Ruhunu kədərləndirir və Məsihin 
Bədənində inciklik yaradır. 

Bu, insanın müxtəlif yolla söylədiyi sözlərdən görünə bilər. 
Romalılara 1:29-30-da Paul insanın Allahdan dönməsi nə ti cə-
sində baş verənlər barədə danışır. Siyahının bir hissəsi budur: 
“Onlar hər cür haqsızlıq, pislik, tamahkarlıq və kinlə doldu-
lar; paxıllıq, qatillik, münaqişə ruhu, hiylə və pis niyyətlə do-
lub-daşdılar”. Bu siyahıya qeybətin (şayiənin) daxil olması 
Allahın bu günaha ciddi münasibətini göstərir.

Yaqub həmçinin bizi xəbərdar edir: «Qardaşlar, bir-birinizi 
pislə məyin” (Yaqub 4:11). Orijinal Yunan dilində «bir-birinizin 
əleyhinə danışmayın» mənasını daşıyır, yəni, biz bacı-qar daş-
larımız haqqında demək istədiyimiz söz doğru olsa belə, bunu 
etməməliyik. Lakin biz bir insan barədə həqiqəti söyləyəndə o 
yanımızda olmalıdır (Matta 18:15-17) və bizdə olan münasibət 
məhəbbət və həlimlik münasibəti olmalıdır (Efeslilərə 4:15). 

Niyyətimizin həlimliyi və təmizliyi bizi duada Müqəddəs 
Ruhun köməyindən asılı edəcək; Müqəddəs Ruh bizə nə üçün 
və necə dua etməyi öyrədəcək. Təsirli dua etmək üçün biz 
tamamilə Müqəddəs Ruhdan asılıyıq. Romalılara 8:26-27-də 
Paul aydın deyir:

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

Belə dua haqqında çox söz deyə bilərik, ancaq mən burada 
sadəcə bunu demək istəyirəm: bir çoxları duanın Allaha hə-
mişə məqbul olduğunu, duanın nəticələrinin həmişə müsbət 
olduğunu ehtimal edirlər, lakin bu, belə deyil.

Əgər biz özümüzü Müqəddəs Ruha təslim etmiriksə və 
Onun rəhbərliyini axtarmırıqsa, onda dualarımız öz mən bə-
yini paxıllıq, mənsəbpərəstlik, hiddət, qəzəb və ya tənqid kimi 
cismani niyyətdən götürəcək. Belə münasibət ilə edilən duala-
rı Müqəddəs Ruh nə dəstəkləyir, nə də onları Ata Allahın qar-
şısında təqdim edir. 

Buna görə də, bizim duamız korlanaraq 
Yaqub 3:15-də gördüyümüz kimi dünyəvi, 
cismani, şeytani olur. Belə cismani duala-
rın təsiri cismani sözlərin təsiri kimi müs-
bət deyil, mənfidir. Belə dua adamlara qarşı 
görünməz, müəy yən edilə bilməyən təz yiq-
ləri yaradır, bu da onların yüklərini azalt-
maqdansa, onları daha da çox yükləyir. 

Elə adamlar var ki, sizin üçün dua et-
mə sələr daha yaxşı olar. Bu çox pis səslənə 
bilər, ancaq bəzi adamların digərlərinin xid-
məti, gedəcəyi yolu və s. haqqında öz təsəv-

vürləri var. Onlar dua edərək buna nail ola bilərlər, lakin bu, 
Allahın iradəsi olmaya da bilər. Onlar sizə qarşı dua edəndə, 
siz nə isə etməyə cəhd edərkən hər dəfə özünüzə qarşı təzyiq 
hiss edə bilərsiniz.

Təsirsiz dua olmur. Məsələ dualarımızın təsirli olub-olma-
masında deyil. Məsələ bu təsirin müsbət və ya mənfi olma-
sındadır. Bunu dua vasitəsilə işləyən qüvvə müəyyən edir. 
Dualar həqiqətən Müqəddəs Ruhdandırmı? Yaxud onlar cis-
mani ehtiraslardır? Cismani duanın gücü həm real, həm də 
təh lükəlidir. Onun nəticəsi xeyir-dua deyil, lənətdir.

Ruhani 
insan Allahın 
iradəsinə 
görə yaşayır, 
cismani insan 
isə Allah ilə 
ahəngdə 
deyil.
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Altıncı hissə
Lənətin yeddi əlaməti

Şəxsi təcrübəmə və müşahidəmə əsaslanaraq lənətin 
oldu ğu nu göstərən növbəti yeddi problemin siyahısı-
nı tərtib etmişəm. Bunların bir-ikisi lənətin olduğunu 
müəyyən etmək üçün tam kifayət deyil. Lakin bir neçə-
si baş verəndə və ya onlar təkrarlanmağa meylli olanda 
lənətin olduğu ehtimalı mütənasib tərzdə artır. Lakin biz 
yenə də Müqəddəs Ruhun sezmə qabiliyyətinə ehtiyac 
duyuruq, çünki yalnız O tam dəqiq “diaqnoz” qoya bilər. 

1. Zehni və emosional pozulma.
Əgər emosional pozulma həyatda yalnız bir dəfə baş verir-

sə, başqa səbəblər də ola bilər; ancaq əgər bu ailədə tez-tez rast 
gəlirsə, əmin ola bilərsiniz ki, bu ailə lənət altındadır.

2. Təkrar olunan və ya xroniki xəstəlik.
Heç bir aydın tibbi diaqnoz olmayanda bu xüsusilə əhəmiy-

yətli olur. Məsələn, siz həkimə gedirsiniz və bir səbəb müəy-
yən olunur; siz altı aydan sonra həkimin yanına yenə gəlirsiniz 
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və bu dəfə başqa səbəb müəyyən olunur; yaxud sizdə olan ağ-
rının səbəbini heç kim müəyyən edə bilmir; xüsusilə, bu şeylər 
ailələrdə baş verəndə, mən demək olar ki, dəqiq deyərdim: bu 
ailə lənət altındadır.

3. Təkrar olunan uşaq salma halları və bununla 
əlaqəli qadın problemləri.
Rut və mən belə ehtiyacları olan qadınlar üçün çox vaxt dua 

edirik. Biz bu diaqnoz barədə eşidən kimi onun lənət olduğu-
nu bilirik. Daha çox araşdırmadan sonra həyatları tam dəyişən 
saysız adamlar görmüşük.

4. Nikahın və ailənin dağılması.
Mal.4:56 dünyanın sonuna yaxın vəziyyəti təsvir edir. Pey-

ğəmbər şər qüvvənin işlədiyini göstərir: valideynlər uşaq-
larından ayrılır, ailə münasibətləri pozulur. O xəbərdar edir ki, 
Allah müdaxilə etməsə, ailə həyatını dağıdan bu lənət bütün 
yer üzünə yayılacaq.

5. Daim maddi ehtiyac.
Qanun.28:47-48 lənətin təsirini təsvir edir: 

“Madam ki bolluq vaxtında Allahınız Rəbbə sevinc
lə və xoşluqla itaət etmədiniz, Rəbbin sizə qarşı gön
dərdiyi düşmənlərə acsusuz, çılpaq və hər cür ehtiyac 
içərisində qulluq edəcəksiniz. Rəbb sizi həlak edənə 
qədər boynunuza dəmir boyunduruq salacaq”. 

Bu iki ayədən sadə nəticəyə gəlmək olar: bolluq xeyir-dua-
dır, kasıblıq isə lənət. Allahın iradəsi övladlarının bolluq için-
də yaşa masıdır. Paul bu barədə yazır: 

“Allah sizə hər bir neməti bolbol verə bilər. Belə ki hər 
bir şeyə həmişə, hərtərəfli, kifayət qədər sahib olmaqla 
hər yaxşı əməl üçün bolbol imkanınız olsun”. 
(2 Korinflilərə 9:8)
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Kasıblıq Allahın həyatınız üçün nəzərdə tutduğundan daha 
azına malik olmaqdır. Bolluq isə Allahın iradəsini yerinə yetir-
mək və artığını başqaları ilə bölüşmək üçün sizə lazım olana 
malik olmaqdır. 

6. Bədbəxt hadisəyə meyl.
Bəzi adamlarda qəribə bədbəxt hadisələr tez-tez baş verir. 

Sanki onlara qarşı görünməz, qəzəbli qüvvə çalışır. Bu, statis-
tik analiz vasitəsilə müəyyən edilə bilər. Sığorta şirkəti belə 
fövqəladə yüksək riskli olan adamların sığorta haqqını qaldı-
rır. 

7. Bir çox intiharlar və ya qeyri-təbii ölümlər.
Bu formada təzahür edən lənət çox vaxt bir adama deyil, 

bütün ailəyə və ya nəslə təsir edir. Adətən bir nəsildən digə-
rinə keçir. 

Yuxarıda göstərilən lənətin yeddi əlamətinin siyahısı heç də 
tam deyil. Başqaları da əlavə edilə bilər. Lakin öz vəziyyətinizi 
öyrənmək üçün siz artıq kifayət qədər oxudunuz.
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Bölmə 3: 
necə azad olmaq olar?

İndi lənətin həyatınızı məhv etdiyini gördünüzmü? Allahın 
xeyir-dua nurunu bağlayan qara kölgənin altından bir çıxış 
yolunun olub-olmaması barədə düşünürsünüz? Lənət sizin 
həyatınız zamanı baş verib, ya əvvəlki nəsillərin fəaliyyəti nə-
ticəsində yaranıb, bunun heç bir fərqi yoxdur – siz lənətin tə-
siri altında yaşamamalısınız. Ola bilsin, həyatınızdakı təzyiq-
lərlə artıq barışmısınız, amma onlardan azad ola bilər siniz. 
Əksər hallarda biz lənətin səbəbini müəyyən etməliyik. Məhz 
buna görə mən əvvəlki bölmələrdə müxtəlif növləri qeyd et-
mişəm, çünki bu kitabçanı oxuyanda Müqəddəs Ruhun sizinlə 
danışacağına inanıram. Mən demirəm ki, mütləq lənə tin səbə-
bini bilməlisiniz, ancaq əksər hallarda Allah nədən azad oldu-
ğumuzu bilməyimizi istəyir. Əgər Allah sizə gös tə rir sə, bunu 
qəbul edin. 
Bəli, çıxış yolu var! Lakin çıxış yolu yalnız birdir: İsanın çar-
mıxdakı qurbanlıq ölümü. Bu bölmə sizə zülmətdən nura, 
lənətdən xeyir-duaya aparan Allahın yolunu tapmağı və bu 
yolla irəliləməyi sadə və aydın izah edəcək. 
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Yeddinci hissə 
İlahi mübadilə

Müqəddəs Yazının əsas mövzusu yalnız bir nadir tarixi 
hadisə ətrafında cəmləşir: çarmıxda İsanın qurbanlıq 
ölümü. Buna dair İbranilərə Məktubun müəllifi yazır: 
«O yalnız bir təqdim vasitəsilə təqdis olunmaqda olan-
ları həmişəlik kamilləşdirdi” (İbranilərə 10:14). Burada 
iki güclü ifadə istifadə edilir: «həmişəlik» və «kamilləş-
dirdi». Bu iki söz bütün bəşəriyyətin hər bir ehtiyacını 
qarşılayan qurbanı təsvir edir. Bundan başqa, onun təsiri 
bütün zamanlara, hətta əbədiliyə aid olur. 

Bizim azadlığımız üçün bu mühüm əsasdır. Çarmıxda Allah 
tərəfindən qabaqcadan müəyyən edilmiş mübadilə baş ver-
di. İlk öncə, İsa günahımız üzündən layiq olduğumuz bütün 
pis nəticələri bizim yerimizə Öz üzərinə götürdü. Əvəzində 
Allah İsanın günahsız itaətkarlığına görə Ona verilən bütün 
xeyirxahlığı bizə təklif etdi. 
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Gəlin çarmıxda baş verənlərin hamısını qısa şəkildə cəm-
ləyək ki, siz satınalınma nəticəsində verilən azadlığın həcmini 
qiymətləndirə biləsiniz. 

İsa cəzalandırıldı ki, biz bağışlana bilək. 
İsa yaralandı ki, biz şəfa ala bilək. 

Bu iki həqiqət bir-biri ilə əlaqəlidir. Ruhani dünyada İsa bi-
zim günahımıza görə cəzanı aldı ki, biz bağışlanaraq Allah ilə 
sülhə malik ola bilək. Fiziki dünyada İsa bizim xəstəliklərimizi 
və ağrılarımızı Öz üzərinə götürdü ki, biz Onun yaraları ilə 
sağala bilək. 

İsa bizim günahımızı Öz üzərinə götürərək günaha 
çevrildi ki, biz Onun salehliyini qəbul edərək saleh ola 
bilək. 

Bu mübadilənin üçüncü hissəsi Yeşaya 53:10-da göstərilir. 
Burada deyilir ki, Rəbb İsa «Öz canını təqsir qurbanı təqdim...» 
etdi. 

Günaha görə gətirilən qurbanlara aid Musa peyğəmbərə 
verilən qaydalarda bunların hamısına qabaqcadan işarə edi-
lir. 2 Korinflilərə 5:21-də Paul Yeşaya 53:10-a istinad edir və 
eyni zamanda o, bu mübadilənin müsbət tərəfini açıqlayır: 
«Günahla əlaqəsi olmayan Məsihi Allah bizim uğrumuzda gü-
nah qurbanı verdi ki, biz Onda Allahın salehliyinə nail olaq». 

Biz salehliyi heç vaxt qazana bilmərik; salehlik yalnız inam 
ilə qəbul edilə bilər. 

 İsa bizim yerimizə öldü ki, biz Onun həyatı ilə yaşaya 
bilək. 

Bütün Müqəddəs Yazılar vurğulayır ki, günahın son nəti-
cəsi ölümdür. İsa bizim günahlarımızı Öz üzərinə götürəndə 
gü nahlarımızın qaçılmaz nəticəsi olan ölümü də üzərinə gö-
türdü. Bunun əvəzində, O, Onu əvəz qurbanı olaraq qəbul 
edənlərin hamısına əbədi həyat ənamını təklif edir. Romalılara 
6:23-də Paul iki yolu yanbayan təsvir edir: «…günahın əvəzi 
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ölümdür, Allahın ənamı isə Rəbbimiz Məsih İsada olan əbədi 
həyatdır». 

 İsa bizim kasıblığımızı Öz üzərinə götürərək kasıb 
oldu ki, biz Onun sərvəti ilə zəngin ola bilək. 

Qanunun Təkrarı 28:48-də Musa peyğəmbər dörd söz ilə 
tam kasıblığı təsvir etdi: aclıq, susuzluq, çılpaqlıq və hər şeyə 
ehtiyac. İsa çarmıxda bütün bunları Öz üzərinə götürdü ki, biz 
Onun bolluğunu yaşaya bilək. 

Çox vaxt bizim «bolluğumuz» İsanın yer üzündəki bolluğu-
na bənzəyir. Bizim cibimizdə böyük məbləğdə pul olmayacaq 
və ya bankda böyük depozitlərimiz olmayacaq. Ancaq gündə-
lik həyatı mızda ehtiyaclarımızı qarşılamaq üçün və başqaları 
ilə bölüşməyimiz üçün kifayət qədər imkanımız olacaq. 

İsa bizim rüsvayçılığımızı Öz üzərinə götürdü ki, biz 
Onun şöhrətini qəbul edə bilək. O, bizim yerimizə 
rədd olundu ki, biz Onun kimi qəbul olunaraq Allahın 
övladları olaq. 

Çarmıxdakı mübadilə həmçinin insanın ədalətsizliyi nəti-
cə sində yaranan emosional əzabı da özünə daxil edir. Əda-
lət sizliyimizin bizim üzərimizə gətirdiyi iki ən qəddar nəticə 
rüsvayçılıq və rədd edilmədir. 

Çarmıxa çəkilməklə edam olunmaq ölümün bütün forma-
larının ən eyiblisi və təhqirlisi idi. Çarmıxda İsa Ata ilə müna-
sibətinin qırılması nəticəsində rədd edilməsinə görə də əzab 
çəkdi. O, Atanı uca səslə çağıranda heç bir cavab gəlmədi. Bir 
daha İsa bizim yerimizə pisliyə dözdü ki, biz yaxşılığı yaşaya 
bilək. 

İsa lənəti qəbul etdi ki, biz xeyirdua ala bilək. 

Qalatiyalılara 3:13-14-də Paul bu mübadilənin aspektlərini 
cəm ləyir: 

“Məsih bizim uğrumuzda lənətlənərək bizi Qanunun 
lənətindən satın aldı. Çünki yazılıb: «ağacdan asılan 
hər kəsə lənət olsun!» Belə ki, İbrahimin aldığı xe
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yirdua Məsih İsada bütün başqa millətlərin üzərinə 
gəlsin və biz vəd edilmiş Ruhu iman vasitəsilə alaq”. 

Bu bizim qurtuluşumuzun əsasıdır. Bu, Məsihin bizim 
üçün çar mıxda etdiklərinə iman etməyə əsaslanmalıdır. O, bi-
zim yerimizə günahkar olaraq bizi saleh etdiyi kimi, lənəti də 
Öz üzərinə götürərək bizi xeyir-dualı etdi. Qanunun Təkrarı 
21:23-də Musa peyğəmbərin Qanunu yazır: “…asılan adam 
Allahın lənətinə düçar olub”. Musa peyğəmbərin Qanununu 
bilən hər bir yəhudi çarmıxda asılan İsanı gördükdə Onun 
lənətli olduğunu bilirdi. Şükür Allaha ki, Onun lənətli olma-
sının səbəbi bizi lənətdən qurtarmaq idi. 

Yadda saxlamalısınız ki, lənətdən qurtarandan sonra siz 
yenə də Allahın səsinə qulaq asaraq Onun dediklərini yerinə 
yetirməlisiniz. Bu, şərtdir. Yəhya 10:27-də İsa dedi: «Quzularım 
səsimi eşidir, Mən də onları tanıyıram və Mənim ardımca gə-
lirlər». 

Beləliklə, bu, xeyir-dua üçün göstərişdir. Lakin həyatınız-
da lənət varsa, əvvəlcə lənətdən satın alınaraq xilas olma lı sı-
nız. Yalnız bundan sonra xeyir-duada yaşaya bilərsiniz. İsanın 
ölümü sayəsində xilas artıq hüquqi tərəfdən bizimdir. İsa bi-
zim üçün xilası əldə etmişdir. Biz yalnız hüquqi mər hələdən 
təcrübəyə tərəf addımlamalıyıq; biz elə etməliyik ki, bu, həya-
tımızda işləsin. Mən sizə bunun yolunu öyrətmək istəyirəm. 
Hüquqi əsas artıq oradır. Allah daha heç nə et məməlidir; biz 
Allahın bizim üçün etdiyini mənimsəməliyik. 
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Səkkizinci hissə
azadlığa aparan yeddi addım

Xilas, Allahın həyatımızda etməyi arzuladığı bütöv işi 
xülasə edən bir sözdür. Əhdi-Cədidin müxtəlif hissə-
lə rində müxtəlif dillərə tərcümə edilən orijinal Yunan 
dilində “sozo” feli bu işin həcmini müəyyən dərəcədə 
aydın laşdırır. Adətən bu, «xilas etmək» və “günahların 
bağışlanması” kimi tərcümə edilir; həmçinin bir çox baş-
qa yerlərdə də istifadə edilir. 

Məsələn, bir çox adamın şəfa aldığı hallar təsvir edilərkən 
bu söz istifadə edilir. Həmçinin, bu söz cinə tutulmuş adamın 
azad olmasını və ölü adamın dirilməsini təsvir edərkən isti fa-
də edilir. Lazar haqqında yazılanda ölümdən dirildiyini təsvir 
edərkən bu söz işlədilir. 2 Timoteyə 4:18-də Paul həyatı boyu 
Allahın daim onu qorumasını və müdafiə etməsini təsvir edər-
kən eyni feldən istifadə edir. 

Xilasın bütöv işi insan həyatının hər bir hissəsini özünə daxil 
edir. 1 Saloniklilərə 5:23-də Paulun duasında bu çox gözəl şə-
kildə xülasə edilir: “Qoy sülh qaynağı olan Allahın Özü sizi 
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tamamilə təqdis etsin və Rəbbimiz İsa Məsihin zühurunda ru-
hunuz, canınız və bədəniniz nöqsansız olaraq qorunsun». 

Xilas insanın bütöv şəxsiyyətini – onun ruhunu, canını və 
bədənini özünə daxil edir. Yalnız Məsih yer üzünə qayıdanda 
insanın bədəni bərpa olarkən xilas işi bitəcək. Xilasın bütün tə-
minatlarını heç kim birdəfəlik qəbul etmir. Təminatın bir mər-
hələsindən növ bəti mərhələsinə tərəqqi etmək nor mal dır. Bəzi 
məsihçilər bu təmi natlarda yalnız günahların bağış lan masını 
qəbul edirlər və onlar üçün hazırlanmış bir çox başqa təminat-
lardan xəbərdar deyillər. 

İnsanın müxtəlif təminatları hansı ardıcıllıqla qəbul etməsi 
Allah dan asılıdır. Allah hər birimizə fərdi yanaşır. Hər an bi-
zim nəyə ehtiyac duyduğumuzu bizdən də yaxşı O bilir. Seçim 
aydındır: bir tərəfdən həyat və xeyir-dua, digər tərəfdən isə 
ölüm və lənət. İsrail xalqı kimi biz də öz taleyimizi etdiyimiz 
seçim ilə müəyyən edirik. Bizim seçimimiz həmçinin nəslimi-
zin taleyinə də təsir göstərə bilir. 

Bu seçimi bir dəfə edəndən sonra biz həyatımızda olan istə-
nilən lənətdən azad ola bilərik. Bunun üçün hansı ad dım la-
rı atmalıyıq? Hər kəs üçün vahid olan bir nümunə yoxdur. 
Adamları azadlıq mərhələsinə gətirərkən, növbəti yeddi ad dı-
mın faydalı olduğunu aşkar etmişəm:

1. Məsihə və Onun qurbanına imanınızı etiraf edin. 
Romalılara 10:9-10-da Paul izah edir ki, Məsihin qurbanı-

nın faydalarını qəbul etmək üçün iki mühüm şərt var: ürəkdə 
Allahın İsanı ölülərdən diriltdiyinə inanmaq və İsanın Rəbb 
olduğunu dilin ilə etiraf etmək. Yalnız ürəkdə olan və dil ilə 
etiraf edilməyən iman tam təsirli deyil. 

Hərfi mənada, “dil ilə etiraf etmək” – «həmin sözü demək»-
dir. Müqəddəs Yazıya uyğun olan imana aid olan etiraf isə 
Allahın Öz Kəlamında artıq dediyini təkrarlamaqdır. İbranilərə 
3:1-də İsa «əqidəmizin Elçisi və Baş Kahini» adlandırılır. Biz 
İsa Mə sih barədə Müqəddəs Yazıdan düzgün etirafı edəndə 
Onun kahinlik xidməti bizim üçün işləməyə başlayır. 
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2. Bütün üsyanınızı və günahınızı tövbə edin. 
Allaha qarşı üsyançı münasibətinizə və bunun nəticəsində 

etdiyiniz günahlara görə məsuliyyəti üzərinizə götürməlisi-
niz. Allahın tələb etdiyi tövbə və etiraf duası belə ola bilər:

Bütün üsyanımı və bütün günahlarımı tərk edirəm, özümü Sənə 
tabe edirəm, Rəbb.

3. Bütün günahların bağışlanmasını qəbul edin. 
Bağışlanmamış günah həyatımızda Allahın xeyir-duası 

üçün ən böyük maneədir. Allah günahlarımızın bağışlanma-
sı üçün təminatı artıq hazırlamışdır, lakin biz günahlarımızı 
etiraf etməsək təminat bizə verilməyəcək. Ola bilsin ki, Allah 
sizə sizi lənətə düçar edən müəyyən günahlarınızı gös tər miş-
dir. Əgər belədirsə, bu xüsusi günahları etiraf edin. «Günah-
larımızı etiraf ediriksə, Allah sadiq və ədalətli olduğu üçün 
günahlarımızı bağışlayacaq və bizi hər haqsızlıqdan tə miz lə-
yə cək» (1 Yəhya 1:9). 

4. Sizə nə vaxtsa zərər yetirmiş və ya sizi incidən 
bütün adamları bağışlayın. 

İnsanları ürəklərimizdə bağışlamamaq – bu, bizim həya-
tımızda Allahın xeyir-duasına başqa böyük maneədir. İnsanı 
bağışlamaq ilk növbədə emosiya deyildir; bu, qərardır. 
Bağışlamağa ehtiyac duyduğunuz adamları yadınıza salmağı 
Allahdan xahiş edin. Müqəddəs Ruh düzgün qərarı qəbul et-
məyinizə sizi təlqin edəcək, ancaq sizin əvəzinizdə bunu et-
məyəcək. Ucadan deyin: «Rəbb, mən ____________-i bağışla-
yıram». 

5. Cadu və ya şeytani şeylər ilə bütün əlaqənizdən 
imtina edin. 

Buraya bir çox işlər aiddir. Əgər nə vaxtsa belə işlərdə iş-
tirak etmisinizsə, onda iblisin padşahlığının görünməz sər-
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hədini keçmisiniz. Bundan xəbərdar olmaya bilərsiniz, lakin 
bu vaxtdan etibarən, İblis sizi özününkü hesab edir. O, sizin 
üzərinizdə hüquqa malik olduğunu hesab edir. Siz İblis ilə 
bütün əlaqənizi birdəfəlik və həmişəlik kəsməlisiniz. Əgər 
istənilən bir iş barədə əmin deyilsinizsə, Allahdan sizə bunu 
aydınlaşdırmasını xahiş edin. Həmçinin, yuxarıda adı çəkilən 
hər hansı bir fəaliyyətlə sizi əlaqələndirən bütün əşyaları (təs-
virləri, caduları, yazılı duaları, ovsunları, göz muncuqları və 
s.) ləğv etməlisiniz. Onlar yandırılmalıdır, sındırılmalıdır və 
ya məhv edilməlidir. 

6. İndi siz istənilən lənətdən azad edən duanı etməyə 
hazırsınız. 

Bu çox vacibdir ki, siz öz inamınızı yalnız İsanın sizin üçün 
çarmıxda Öz qurbanı vasitəsilə əldə etdiyinə əsaslandırırsı-
nız. Siz bu azadlığı qazanmamısınız. Siz buna layiq olmamı-
sınız. 

Budur müvafiq dua nümunəsi: 

“Rəbb İsa Məsih, mən inanıram ki, Sən Allahın Oğlusan, Sən 
Allaha aparan yeganə yolsan; Sən mənim günahlarıma görə 
çarmıxda öldün və sonra ölülər arasından dirildin. Mən bütün 
üsyanımdan və bütün günahlarımdan üz döndərirəm, özümü 
Sənə tabe edirəm, Sən mənim Rəbbimsən. Sənin qarşında bütün 
günahlarımı etiraf edirəm və Səndən bağışlanma diləyirəm; 
xüsusilə məni lənətə məruz qoyan günahlarımı bağışla. Mənim 
əcdadlarımın günahlarının nəticələrindən də məni azad et. 
Könüllü qərar qəbul edərək mənə zərər yetirmiş və ya məni incidən 
bütün adamları mən bağışlayıram. Sən məni necə bağışlayırsansa, 
mən də onları elə bağışlayıram. Xüsusən, mən ________... 
bağışlayıram. Mən cadu və ya şeytani əlaqələrdən imtina edirəm, 
məndə olan cadu əşyalarını məhv etməyə razılaşıram. Mənə qarşı 
İblisin bütün iddialarını ləğv edirəm. Rəbb İsa, mən inanıram ki, 
mənim üzərimə nə vaxtsa gələ bilən hər bir lənəti Sən çarmıxda 
Öz üzərinə götürmüsən. Beləliklə, mən öz həyatımda olan hər 
lənətdən məni azad etməyini xahiş edirəm. Sənin adın ilə Rəbb İsa 
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Məsih! Mən indi iman ilə öz azadlığımı Səndən qəbul edirəm və 
bunun üçün Sənə minnətdaram. 

7. İndi qəbul etdiyinizə inanın və Allahın xeyir-
duasında davam edin! 

Bu mərhələdə siz Allahın sizə xeyir-duanı hansı formada 
və necə verdiyini təhlil etməyə çalışmayın. Bunu Allaha etibar 
edin. İmkan verin Allah bunu necə və nə vaxt istəsə etsin. Siz 
bu barədə narahat olmamalısınız. Sizin işiniz tərəddüd etmə-
dən ürəyinizi Ona açmaqdır, Allahın sizdə və sizin vasitənizlə 
etmək istədiyi hər şeyi qəbul etməyə hazır olmaqdır. Bu du-
anın cavabında Allahın möcüzələrini görmək heyranedicidir! 
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Doqquzuncu hissə
zülmətdən nura

Əgər siz əvvəlki fəsildə verilən təlimatları izlədinizsə, 
görünməz sərhədi keçdiniz. Müxtəlif mənbədən gələn 
bir çox müxtəlif növün lənətlə dolu qaranlıq ərazisi artıq 
sizin arxanızdadır. Qarşınızda isə Allahın xeyir-duası ilə 
nurlanmış parlaq ərazidir. 

Məsihdə mirasınız var; siz bu mirası tədqiq etməli və qəbul 
etməlisiniz. Gəlin Qanunun Təkrarı 28:2-13-də Musa peyğəm-
bərin verdiyi xeyir-duaların xülasəsinə yenidən nəzər salaq: 

• yüksəlmə 
• çiçəklənmə
• sağlamlıq 

• qələbə
• səmərəlilik
• Allahın himayəsi

Bu sözləri təkrar edərkən xahiş edin ki, Allah bu mirası 
sizin üçün həqiqi və açıq etsin. Mirasın hər bir hissəsi üçün 
Allaha minnətdarlıq etmək inamın ən təmiz və sadə ifadəsidir. 
Əgər öz həyatınızda uzun müddət lənətlə mübarizə aparmısı-
nızsa, ola bilsin ki düşüncənizdən qaranlığın dərhal çəkilmə-



58 Lənətdən xeyİr-duaya necə keçmək oLar

diyi sahələri olacaq. Xeyir-duanı təsvir edən bu müsbət sözləri 
təkrar etmək qaranlıq vadidə onu işıqlandırmaq üçün doğan 
günəşin birinci şüasını görməyə bənzəyir. 

Zülmətdən nura keçid bir çox müxtəlif forma ala bilər. Hər 
kəs üçün standart olan bir vahid nümunə yoxdur. Bəzi adam-
lar dərhal azad olurlar və Müqəddəs Yazının vəd etdiyi xe-
yir-dualara dərhal daxil olurlar. Eyni dərəcədə səmimi olan 

digərləri isə uzun müddət çətin mübarizə 
aparırlar, xüsusilə əgər onlar cadu ilə əlaqəli 
olmuşdurlarsa. 

 Allahın gördükləri bizimkindən fərqlənir. 
Ali olan Allah vəziy yətimizdə heç bil mədi-
yimiz faktorlara diqqət yetirir. O, Öz vədləri-
ni həmişə yerinə yetirir; lakin əksər hallarda 
əvvəlcədən aşkar etmədiyi ancaq iki şey var: 
O, insanın həyatında necə işləyəcək və bunu 
nə vaxt edəcək. 

Biz bir daha Qalatiyalılara 3:13-14-də Paulun təsvir etdiyi 
müba dilə nin müsbət tərəfinə nəzər salaq: 

“Məsih bizim uğrumuzda lənətlənərək bizi Qanunun 
lənətindən satın aldı. Çünki yazılıb: «ağacdan asılan 
hər kəsə lənət olsun!» Belə ki, İbrahimin aldığı xe
yirdua Məsih İsada bütün başqa millətlərin üzərinə 
gəlsin və biz vəd edilmiş Ruhu iman vasitəsilə alaq”. 

Paul vəd olunmuş xeyir-duaya aid üç vacib faktı göstərir. 
Birincisi, bu, qeyri-müəyyən və ya dumanlı bir şey deyil. Bu 
olduqca dəqiqdir: Yaradılış 24:1-də İbrahimin xeyir-duası. 
Onun qədəri də müəyyəndir: «Rəbb hər şeydə ona xeyir-dua 
vermişdi». 

İkincisi, xeyir-dua yalnız Məsih İsadan gəlir. Xeyir-dua 
əməl  lərimiz ilə qazanıla bilməz. Bu, yalnız İsa Məsih vasitəsilə 
Allaha müna sibətin əsasında təklif edilir. 

Üçüncüsü, xeyir-dua daha sonra belə müəy yən edilir: 
«[Müqəddəs] Ruhun vədi». İlahi şəx siyyət – Ata, Oğul və 
Müqəddəs Ruhun məq sədi birdir: İsanın qurbanı sayəsində 
bizim üçün hazırlanmış bütün xeyir-duanı bizimlə bölüşmək. 

«Zülmətdən 
nura keçid 

bir çox 
müxtəlif 

forma ala 
bilər”.
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Bizim bəşəri ağlımız bunu dərk edə bilmədiyinə görə biz Mü-
qəddəs Ruhdan asılı olmalıyıq. O, bizi bütöv mirası əldə et-
mək üçün istiqamətləndirəcək və Allahın təminatını necə əldə 
edəcəyimizi öyrədəcək. 

Romalılara 8:14-də Paul Müqəddəs Ruhun unikal rolunu 
vurğu layır: «Allahın Ruhu ilə yönəldilənlərin hamısı Allahın 
oğullarıdır». Burada «Allahın Ruhu ilə yönəldilmək» birdəfə-
lik hərəkət deyil. Biz böyüyüb yetkin olarkən hər an Allahın 
Ruhu ilə yönəldilməliyik. 

Ruhani durğunluğun səbəbini sezmək qabiliyyətini bizə 
Müqəddəs Ruh verir. Ruhani padşahlıqda uğurla irəliləmə-
yin zəruri faktoru Onun rəhbərliyinə həmişə itaətli olmaq-
dır. Şərqi Malaziyanın Saravak rayonunda İban adlanan xalq 
çoxluq təşkil edən etnik qrupdur və onların mədəniyyətində 
heyvana pərəstişlik, lənət, əcdad ruhunun qənimi, cadu çox 
güclüdür. Belə şeylərin buxovlarından azad olmaq barədə vəz 
onlara çox böyük təsir göstərir. Kəndlərin bəzisində vəz za-
manı bir çox adam tövbə edir, günahlarını etiraf edir; onlar 
üçün dua olunanda onlar şər ruhlardan azad olurlar. Hər dəfə 
həmail, yazılı dualar, gözmuncuğu, tilsimlər böyük torbaya yı-
ğılır və yandırılır. 

Lakin hətta bundan sonra belə bir evdə hələ də tilsimin ol-
duğu hiss olunurdu. Müqəddəs Ruhun rəhbərliyi ilə bu evin 
ətrafında Yerixo marşı təşkil olundu. Evin ətrafında düz yed-
dinci dəfə dolananda rəhbər qışqırdı: «Dayan!» Dərhal onların 
məhv etmədikləri tilsim qırıldı və bu, kəndin ən güclü tilsimi 
idi. Bunu da yandırandan sonra adamların üzərinə böyük sülh 
və sevinc gəldi. 

Müqəddəs Ruha itaətkarlıqda gəzməyi və Allah Kəlamının 
vədlərini imanla etiraf etməyi öyrənsəniz həmin sülh və se-
vinc sizin ola bilər. Səkkizinci hissədəki azadlıq duasının əsası 
bu həqiqət üzərindədir: «Əqidəmizin Elçisi və Baş Kahini İsa» 
(İbranilərə 3:1). Bu prinsip həmçinin Rəbb ilə bizim davam 
edən münasibətimizi də idarə etməlidir. Rastlaşdığımız hər 
vəziyyətdə Baş Kahinimiz olan İsanın davam edən xidməti-
ni mümkün etmək üçün müvafiq Müqəddəs Yazının hissəsini 
etiraf edərək cavab verməliyik. 
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Əksər hallarda üç seçim edə bilərik: 1) müsbət, yəni 
Müqəddəs Yazıya uyğun etiraf etmək; 2) heç bir etiraf et-
məmək; 3) mənfi, yəni Müqəddəs Yazıya uyğun olmayan 
etiraf etmək. Əgər biz müsbət etirafı ediriksə, İsanın həyatı-
mızda işləməsi üçün şərait yaradırıq və O, bizə kömək edir, 
ehtiyacımızı ödəyir. Əgər heç bir etiraf etmiriksə, olduğumuz 
vəziyyətdə tək-tənha qalırıq. Əgər biz mənfi, yəni Müqəddəs 
Yazıya uyğun olmayan etirafı ediriksə, özümüzü şər, şeyta-
ni qüvvələrin hücumuna məruz qoyuruq. Müqəddəs Yazıya 
əsaslanan inamla edilən etirafı, sadəcə olaraq, arzu və istək-
lərdən fərqləndirmək vacibdir. Birincisi, Müqəddəs Yazıdakı 
«etiraf» – Müqəddəs Yazıya və onun vədlərinə əsaslanır. Biz 
bundan kənara çıxa bilmərik. İkincisi, əgər vədə aid olan mü-
vafiq şərtləri yerinə yetiririksə, etiraf yalnız bu halda həqiqi 
olur. Bu, heç vaxt itaətkarlığı əvəz edə bilməz. 

 Üçüncüsü, etiraf – insan və ya dərrakə ilə idarə olunan ra-
hat «sistem» yaxud «düstur» ola bilməz. Biz Allahı idarə edə 
bilmərik. Ürəkdə əsl inamı yalnız Müqəddəs Ruh yaradır və 
O, həmçinin etiraf edilənə nail olmaq üçün səlahiyyətli sözləri 
verir. İbranilərə 10:23 etirafımızla ciddi məşğul olmaqda da-
vam etməyə bizi həvəsləndirir: “Ümid verən əqidədən möh-
kəm tutaq, çünki vəd verən Allah sadiqdir”.  Müqəddəs Yazı-
dan olan daha bir anlayış bizi adi etirafdan daha irəli, tam və 
qələbəli iman etirafına gətirib çıxarır. Bu, «bəyan etmək»dir . 
Heç bir etirazın və ya heç bir düşkünlüyün susdura bilməyə-
cəyi inamın güclü, əminliklə bəyan edilməsidir. Bu, müdafiə 
mövqeyindən hücum mövqeyinə keçməkdir. 

Xidmət edərkən Ruta və mənə tez-tez sual verirdilər: “Hər 
gün özünüzü necə qoruyursunuz?” İstər təklikdə, istərsə də 
birlikdə, müntəzəm şəkildə Allahın Kəlamını ucadan bəyan 
edirik. Qaranlıqdan nura, lənətdən Allahın tam xeyir-duasına 
keçə bilməyiniz üçün bunu etməyinizi məsləhət görürük.
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Dərslik
AŞAĞIDAKI CÜMLƏLƏRDƏ BURAXILMIŞ SÖZLƏRİ YAZIN:

1. Hər bir adamın həyatında iki qüvvə – xeyir-dua və lənət işləyir. 
Biri ______li, digəri isə ______lidir.  Müqəddəs Kitab hər ikisi 
barədə xeyli məlumat verir. 

2. Allah Öz adamlarının belə məsələləri aydın başa düşməsini 
istəyir. Rəbb istəyir ki, biz Allahın tam ______ və ______ yaşaya 
bilək.

3. Həm xeyir-dua, həm də lənət görünməz, ruhani dünyaya mən-
sub dur. Həm xeyir-duanın, həm də lənətin növbəti vacib xüsu-
siyyətləri var.  
(a) Onlar bir ______ digərinə keçə bilər. 
(b) Həm xeyir-dua, həm də lənətin təsiri bir şəxsdən başqalarına 
– ______ üzvlərinə, ______, nəsilə və hətta bütün millətə keçə 
bilər.

4. Həm xeyir-dua, həm də lənət fövqəltəbii, ruhani qüvvəyə ma-
likdir. Bu, ______ və ya ______ qüvvəsi ola bilər. ______ bütün 
xeyir-duanın yeganə və ali mənbəyidir.

5. İbrahim və onun bütün nəsli xeyir-dua aldı, çünki İbrahim 
Allahın sözünə ______ olaraq oğlu İshaqı qurban gətirməyə razı 
oldu. Biz Allah Kəlamını dinləyərək Allahın səsini eşidib Ona 
______ olmalıyıq.

6. Allahın səsini eşitməyəndə və Ona tabe olmayanda insan lənətli 
olur. Bu, ______dır.

7. İsraillilər vəd olunmuş torpağa daxil olanda Allah onlara itaət-
sizlik etdikləri halda on iki lənət barədə xəbərdarlıq etdi. Bu on 
iki lənət növbəti dörd başlıq altında qeyd olunur:
a) Bütpərəstlik və ____ allahlara pərəstiş etmək
b) Valideynlərə _________ etmək
c) Qanunsuz və ya qeyri-təbii _______
d) ___ və köməksiz adama qarşı ədalətsiz davranmaq.

8. Müqəddəs Kitab ______ və onun növləri barədə xəbərdarlıq 
edir. Bu, itaətsizliyi də özünə daxil edir (On Əmrdən birinci əmri 
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pozmaqdır). 

DOĞRU (D) VƏ YA YALANI (Y) QEYD EDİN

9. Lənət insanın üzərinə səlahiyyətli şəxs tərəfindən və ya aşağıda 
göstərilən başqa yollarla göndərilə bilər:

___ Valideynlər
___ Rəhbərlər
___ Özünə qüvənmək
___ Ailənin cavan üzvləri
___ Hökumət 
___ Dini qruplar
___ Müəllimlər
___ İblisin xidmətçiləri
___ İnsan özü 
___ Azad Masonlar kimi gizli cəmiyyətlər
10. Yuxarıda adı çəkilən hansı lənətdən Allaha Öz adamlarını qoru-

maq daha çətin idi?
   ............................................................................................................

SİZ (VƏ YA YAXINLARINIZ) LƏNƏTİN YEDDİ ƏLAMƏTLƏRİNDƏN 
HANSINDAN AZAD OLMAĞA EHTİYAC DUYURSUNUZ? (dörd 
nəfəri qeyd edə bilərsiniz) 

11. Lənətin yeddi əlaməti: 

• Zehni və ya emosional pozuntu

• Təkrar olunan xroniki xəstəlik

• Sonsuzluq və ya müvafiq qadın problemləri

• Nigahın pozulması və ya ailənin dağılması

• Daim maliyyə çatışmazlığı

• Bədbəxt hadisəyə meyl 

• Nəsildə olan intiharlar, qeyri-təbii və ya vaxtsız ölüm
Ad:  .......................................................................................................
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Hansı lənətdən azad olmalıdır:  .............................................................
Ad:  .......................................................................................................

Hansı lənətdən azad olmalıdır:  .............................................................
Ad:  .......................................................................................................

Hansı lənətdən azad olmalıdır:  .............................................................
Ad:  .......................................................................................................

Hansı lənətdən azad olmalıdır:  .............................................................

DÜZGÜN CAVABI QEYD EDİN

12. Xoş Xəbər odur ki, Allah Öz xidmətçilərinə lənətin altında qal-
mağa icazə vermir. Bizim azad olmağımızın əsası…
(a) xeyirxah əməllərimizdədir.
(b) münasibətimizdədir.
(c) Kəlami öyrənməyimizdədir.
(d) Məsihin çarmıxda xilas işinə inamımızdadır.

13. Allah insanın nəyini lənətdən azad edir?
(a) sadəcə ruhunu
(b) canını, bədənini və ruhunu
(c) şəfa verərək bədənini 
(d) canını

14. Lənətdən azad olmaq üçün biz nə etməliyik?
(a) dua etmək
(b) Allahın səsini və Müqəddəs Yazını bilmək, eşitmək və itaət etmək
(c) dua üçün kilsə rəhbərinə tez-tez müraciət etmək
(d) ata-babalarımıza onların keçmişləri barədə demək

(D) DOĞRU VƏ (Y) YA YALANI QEYD EDİN

15. Lənətdən azad olmaq üçün Allah sizdən nə etməyi tələb edir?
___ tez-tez kilsəyə getmək
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___ Məsihə və çarmıxdaki Xilas qurbanına inamı etiraf etmək
___ üsyan və günahı etiraf etmək
___  günahların əfvini qəbul etmək
___ Xeyirxah işlər vasitəsilə azad olmaq
___ Sizə zərər verən və ya incidən bütün başqa adamları bağışlamaq
___ Cadu və ya şeytan ilə əlaqədən İmtina etmək
___ Bu kitabçada təklif edilən azadlıq duasını etmək
___ Azadlığı qəbul etdiyinizə inanmaq və Allahın xeyir-duasında davam 

etmək
___ On Əmri əzbər öyrənmək

BURAXILMIŞ SÖZLƏRİ YAZIN

16. Biz öz taleyimizi etdiyimiz ______ ilə müəyyən edirik. Bizim 
______imiz həmçinin nəslimizin taleyinə də təsir göstərə bilir.

17. Qanunun Təkrarı 28:2-13-də xatırladılan Allahın xeyir-dua la-
rının xülasəsi:
______________
______________
______________
______________
______________
______________

18. Əgər Onu axtarsanız, ________ sizə həyatınızda azad olmağa 
ehtiyac duyduğunuz sahələri göstərəcək. Müxtəlif adamlar fərqli 
sürətlə azad olurlar. Bəzi adamlar ______ azad olurlar. 

19. Lənətdən azad olmağa başlamışıqsa, Müqəddəs Yazıda olan 
______ etməliyik. Biz vədə aid şərtləri yerinə yetirəndə etiraf 
düzgün olur. Etiraf heç vaxt ______ əvəz etmir. 

20. Müqəddəs Kitabın vədlərini ucadan «elan» etmək – səlahiyyətli 
______ deməkdir. Xeyir-dua və qələbə üçün biz Allaha  həmişə 
_____ etməliyik.
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müəllif haqqında

Derek Prins (1915-2003) Hindistanda britaniyalı ailə də 
doğuldu. O, İngiltərədə Eton Kollecində və Kemb ricin 

King’s Kollecində yunan və latın dilləri üzrə təhsil alıb alim 
oldu; King’s Kollecində Qədim və Müasir Fəlsəfə üzrə dər-
nəyə rəhbərlik edirdi. Prins Kembricdə və Yerusəlimdə İbrani 
Universitetində İbrani, Arami, həmçinin müasir dilləri öyrə-
nib. Tələbə ikən o, filosof olub və özünü aqnostik elan edib. 

II Dünya müharibəsi ərzində Britaniya Tibb Korpo-
rasiyalarında olarkən Prins fəlsəfi iş kimi Müqəddəs Kitabı 
oxumağa başladı. İsa Məsihlə möhtəşəm görüşü nəticəsin-
də imana gəldi, bir neçə gün sonra Müqəddəs Ruhla vəftiz 
olundu. Bu görüşdən o, iki nəticə çıxartdı: İsa Məsih sağdır 
və Müqəddəs Kitab həqiqi, bizə aid müasir kitabdır. Bu nəti-
cələr onun həyatının gedişini tam dəyişdi. O, sonrakı həyatını 
Allahın Kəlamı olan Müqəddəs Kitabı öyrənməyə və öyrət-
məyə həsr etdi. 

1945-ci ildə Yerusəlimdə ordudan tərxis olunandan sonra 
o, oradakı uşaq evinin banisi olan Lidiya Kristenslə evləndi. 
Evlənən kimi o, Lidiyanın övladlığa götürdüyü altı Yəhudi, bir 
Fələstin ərəbi və bir ingilis uşaqlarının – səkkiz qızın atası oldu. 
Birlikdə ikən, ailə 1948-ci ildə İsrail dövlətinin bərpa olunma-
sına şahid oldular. 1950-ci illərin sonunda Prins Keniyada pe-
daqoji məktəbin rəhbəri vəzifəsində xidmət edərkən ailə daha 
bir qızı övladlığa götürdü.

1963-cü ildə Prins Birləşmiş Ştatlara köçdü və Sietlda 
bir kilsədə pastorluq etdi. 1973-cü ildə Prins “Amerika 
Vəsatətçiləri”nin banilərindən biri oldu. Onun “Dua və oruc va-
sitəsilə tarixi dəyişmək” kitabı bütün dünya məsihçilərini öz hö-
kumətləri üçün dua etmək məsuliyyətinə oyatmışdır. Bir çox-
ları bu kitabın gizli tərcümələrini  SSRİ-də, Şərqi Almaniyada 
və Çexoslovakiyada kommunist rejimini da ğıdan alət hesab 
edir. 
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Lidiya Prins 1975-ci ildə vəfat etdi, 1978-ci ildə Prins üç uşa-
ğı övladlığa götürmüş tənha ana Ruz Beykerlə evləndi. Birinci 
həyat yoldaşı kimi, ikinci həyat yoldaşı ilə də o, Yerusəlimdə 
Rəbbə xidmət edərkən görüşdü. Ruz 1981-ci ildən yaşadıqları 
Yerusəlim şəhərində 1998-ci ilin dekabr ayında vəfat etdi. 

2003-cü ildə səksən səkkiz yaşında vəfat etməzdən bir neçə 
il əvvəl Prins Allahın ona etibar etdiyi xidməti inadla davam 
edərək dünyaya səyahət etdi, Allahın açıqladığı həqiqətlər-
lə bölüşdü, xəstə və əzab çəkənlər üçün dua etdi, Müqəddəs 
Kitaba əsaslanan peyğəmbərliklərlə dünyada baş verən ha-
disələrlə bölüşdü. Beynəlxalq səviyyədə Müqəddəs Kitab ali-
mi, ruhani patriarx kimi tanınan Derek altmış ildən çox altı 
qitəni əhatə edən təlim xidmətini qurdu. O, əllidən çox kita-
bın, altı yüz audio dərsliyin və yüz video dərsliyin müəllifidir; 
bunların çoxu yüzdən çox dilə tərcümə olunaraq nəşr edilmiş-
dir. O, nəsilliklə lənət, Müqəddəs Kitabda İsrailin əhəmiyyəti 
və demonologiya kimi belə innovasiya mövzularının tədrisin-
də aparıcılıq edib. 

1979-cu ildə başlamış Prinsin radio verilişi təxminən iyirmi 
dilə tərcümə edilmişdir və həyatlara toxunmağa davam edir. 
Aydın və sadə yolla Müqəddəs Kitabı və onun təlimlərini izah 
etməkdən ibarət olan Derekin əsas ənamı milyonlarla insanla-
ra iman təməlini qurmağa kömək et miş dir. Məzhəb və təriqət-
dən üstün olan yanaşması onun tə limini bütün irq və dindən 
olan adamlar üçün həm münasib, həm də faydalı etmişdir; yer 
kürəsi əhalisinin yarısından çoxu onun təlimi ilə tanışdır. 

O, 2002-ci ildə dedi: «Arzu edirəm və əminəm, Rəbb də bunu 
arzu edir, bu Xidmət, Allahın altmış il əvvəl mənim vasitəmlə 
başladığı iş İsanın qayıdacağı günə qədər davam etsin». 

Derek Prins Xidməti əsasən Avstraliya, Kanada, Çin, Fransa, 
Almaniya, Niderland, Yeni Zelandiya, Norveç, Rusiya, Cənubi 
Afrika, İsveçrə, Birləşmiş Padşahlıq və Birləşmiş Ştatlar kimi 
ölkələrdə və ümumiyyətlə, dünyada fəaliyyət göstərən qırx 
beşdən çox Derek Prins ofisi vasitəsilə Prinsin təlimlərini yay-
mağa, missionerləri, imanlı cəmiyyət liderlərini və cəmiyyət-
ləri öyrətməyə davam edir. Bu və beynəlxalq ofislər barədə 
məlumatı www.derekprince.com saytında əldə edə bilərsiniz.






