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1
Münbit ürək

Allah ilə münasibətimiz heç vaxt birtərəfli olmur və ya 
birtərəfli hərəkətli küçəyə bənzəmir. Münasibət həmişə 
ikitərəflidir; burada həmişə iki istiqamət var. Bir tərəfdən, Al-
lah bizə təklif edir; digər tərəfdən, biz bunu necə qəbul edirik. 
Faktiki olaraq, həyatımız tamamilə bundan asılıdır: Allah bizə 
nəyi təklif edir və biz bunu necə qəbul edirik. Səpilən toxum 
barədə məsəl bunu aydın göstərir. Məsəldə əkinçinin səpdiyi 
toxum dörd müxtəlif torpaq növünə düşür. Birincisi, bəzi 
toxumlar yol kənarına düşür və adamların ayağı altında yo-
lun kənarı bərk olduğuna görə toxum torpağın altına düşə 
bilmir. Nəticədə quşlar gəlib onları dənləyir və toxum səmərə 
vermir. 

Ikincisi, bəzi toxumlar torpağı çox olmayan daş-kəsəkli 
yerlərə düşür. Torpağı dərin olmadığına görə tez cücərir. La-
kin günəş doğanda qarsalanır və kökləri olmadığına görə qu-
ruyur və səmərə vermir. 

Bəzi  toxumlar üçüncü torpaq növünə, tikanlar arasına dü-
şür. Tikanlar böyüyüb onları boğur, toxumlar qidalana və 
səmərə verə bilmir. 

Nəhayət, dördüncü növ torpaq münbit adlanır. Mən əvvəl 
adlarını çəkdiyim üç növ torpaq barədə danışmayacağam. Bu 
məsəlin mənasına aid olan məhz münbit torpağa diqqətimi 
cəmləşdirməyə çalışacağam. Isa bu istiqamətdə çalışır, Isa 
münbit torpaq üzərində işləyir. Ümidvaram, bu kitabı oxu-
yanlar ürəkləri münbit torpaq olan adamlardır. Isa münbit 
torpağa düşən toxum barədə demişdi:

“Münbit torpağa səpilənsə odur ki, kəlamı eşidir, anlayır 
və doğrudan da, səmərə – bəzisi yüz, bəzisi altmış, bəzisi otuz 
qat səmərə verir” (Mat.13:23).
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Fikir verin ki, səmərə verən adamda iki əsas cəhət var: əv-
vəlcə o, Kəlamı eşidir, sonra isə onu başa düşür. Münbit tor-
pağı təmsil edən hər kəs də belədir. Buna baxmayaraq, mün-
bit torpağı təmsil edən adamların hamısı məhsul versə də, 
məhsulun qədərində böyük fərq var: “…bəzisi yüz, bəzisi alt-
mış, bəzisi otuz qat səmərə verir”. Başqa sözlə, səpilmiş 
toxumların hər biri yüz toxum, bəziləri altmış toxum, bəziləri 
isə otuz toxum məhsul verir. 

Maraqlıdır ki, yüz qat məhsul digər altmış və otuz qat 
səmərənin cəmindən də çoxdur. Bu prinsip Allahın Kəlamın-
da göstərilir. Tam məhsuldarlığa nail olmuş adamlar qismən 
məhsuldar olan adamlardan daha səmərəlidirlər. 

 Mən yüz qat səmərə verən adamlar barədə danışmaq istə-
yirəm. Belə adamlar Allahda olanın ən yaxşısını istəyir və 
buna nail olurlar. Həmin ibrətli məsəl Luka 8:15-də qeyd olu-
nur. Isa burada münbit torpaq barədə xüsusi söz deyir: 

“Münbit torpağa düşənlərsə bunlardır: belə insanlar kəla-
mı eşidib xeyirxah və sadiq ürəkdə saxlayırlar. Bunlar səbirlə 
səmərə verir”. 

Burada iki mühüm faktor var ki, bunların hər biri bizim 
mövzuya, Allahda olanın ən yaxşısını istəyənlərə aiddir. Bi-
rincisi, ürəyin növüdür. Bu, xeyirxah və sadiq ürək kimi təs-
vir edilir. Beləliklə, birinci tələb düzlükdür, açıqlıqdır və ya 
səmimilikdir. Yəni heç nəyi gizlətmək və ya riyakarlıq etmək 
(ikili standartlara malik olmaq) gərək deyil. Bu, birinci tələb-
dir. Ikincisi, bu adamlardan üç hərəkət tələb edilir: onlar Kə-
lamı eşidirlər, onu ürəklərində saxlayırlar və səbir ilə məhsul 
verirlər. Bu üç faktor çox vacibdir və mən bizim mövzumuz 
ilə əlaqədə onlara xüsusi diqqət yetirmək istəyirəm. Ilk növ-
bədə, Allahda olanın ən yaxşısını istəyiriksə, səbirli olmalıyıq. 

Bu ibrətli hekayədəki prinsip hər birimizin qarşısına seçim 
qoyur. Bu, inam ilə yaşamağın seçimidir və bunun əhəmiyyə-
ti olduqca böyükdür. Bir çox adam başa düşmür ki, həyatımı-
zın gedişi hisslərimizdən deyil, qəbul etdiyimiz qərarlardan 
asılıdır. 

Hər birimizin qarşısına belə bir sual qoyulur: Mən nə qə-
dər səmərə vermək istəyirəm? Otuz qat ilə kifayətlənəcəyəm-
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mi? Yaxud altmış qat səmərə vermək niyyətindəyəm? Və ya 
Allahda olanın ən yaxşısına can ataraq yüz qat səmərə ver-
mək niyyətindəyəm? Siz qərar qəbul etmək zəruriyyəti qarşı-
sındasınız. Hal-hazırda bu təlimi oxuduğunuz fakt da sizi qə-
rar ilə qarşı-qarşıya qoyur: Mən Allahda olanın ən yaxşısını 
istəyirəmmi? Məqsədim yüz qat səmərə verməkdir, yoxsa alt-
mış və otuz qat səmərə ilə kifayətlənirəm? Nail olacağınız 
səmərə ürəyinizin istəyindən asılıdır. Allah ilə münasibətimi-
zin iki tərəfinin olduğunu mən artıq qeyd etmişəm. Bir tərəf-
dən, Allahın bizə təklif etdiyidir; digər tərəfdən isə, Allahın 
təklifinə bizim münasibətimizdir. Sizin qəbul edəcəyiniz qə-
rar həyatınızın gedişini müəyyən edəcək. 

Luka 8-ci fəslə istinad etdiyimiz ibrətli məsəldə biz uğura 
gətirən cavabın üç aspektinə nəzər saldıq: birincisi, Allahın 
Kəlamını eşitmək; ikincisi, onu ürəyimizdə saxlamaq və üçün-
cüsü, işinizi mətanətlə davam etdirmək. Allahın təklif etdiyi 
ən yaxşısını istəyirsinizsə, sizə zəruri olan müəyyən şeyləri 
mən növbəti fəsillərdə izah edəcəyəm. Mən sizə bu prinsiplə-
rin müəyyən tətbiqlərini göstərəcəyəm. Bunlar üç şeyə əsasla-
nacaq: birincisi, Müqəddəs Yazılara; ikincisi, mənim qırx illik 
şəxsi təcrübəmə və üçüncüsü, başqalarının həyatlarına dair 
etdiyim müşahidəyə. Mən müxtəlif keçmişi olan, müxtəlif 
irqlərdən və müxtəlif ölkələrdən olan bir çox məsihçi ilə 
əməkdaşlıq etmişəm və yüz qat səmərə gətirənlərə həmişə 
xüsusi diqqət yetirmişəm. 

Mən onların həyatlarından müvəffəqiyyətin prinsiplərini 
öyrənməyə çalışmışam. Bu müvəffəqiyyət prinsipləri ilə də 
sizinlə bölüşəcəyəm və Allahda olanın ən yaxşısını istəyən 
sizlərə nə etməli olacağınızı öyrədəcəyəm. 
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2
Allahın təminatı mükəmməldir

Mən sizinlə səmərəliliyə aid Müqəddəs Kitabdan olan iki 
vacib fakt ilə bölüşmək istəyirəm. Bu iki faktı anlaya bilsəniz, 
onlar tam məhsuldar olmağınıza ehtiyac duyduğunuza sizdə 
inam yaradacaq. Birinci fakt budur: Allah hamımızın tam 
məhsuldar olmağımızı istəyir. Bu, Allahın iradəsidir. Bu, heç 
vaxt dəyişməyəcək. Allah insanı yaratdığı gündən etibarən 
bu, belədir. Allah insanı məhz bu məqsədlə yaratmışdı. Bu, 
Yar.1:27-28-də qeyd edilir. Burada Allahın insanı yaratması və 
yaratmaqda Onun məqsədi barədə oxuyuruq: “Allah insanı 
Öz surətində yaratdı, Allahın surətində yaratdı, onları kişi və 
qadın olaraq yaratdı. Allah onlara xeyir-dua verərək dedi: 
«Törəyib çoxalın və yer üzünü bürüyüb ona sahib olun: də-
nizdəki heyvanlar, göydəki quşlar, yerdə sürünən bütün can-
lılar üzərində hökmranlıq edin»”.  

Beləliklə,  Allah insana beş tapşırıq verdi: 
1. Səmərəli olun
2. Törəyib çoxalın 
3. Yer üzünü bürüyün
4. Sahib olun
5. Hökmranlıq edin
Bunlar insanın yaradıldığı məqsədlərdir. Allahın məqsəd-

ləri heç vaxt dəyişmir. Onların yerinə yetirilməsi insanın mü-
vəffəqiyyətsizliyi sayəsində təxirə salına bilər, ancaq son nəti-
cədə, Allah Öz məqsədinə nail olacaq. Yeni məxluqda, Isa 
Məsihdə olan adamlarda, Allahın eyni məqsədləri bir daha 
bərpa edilir. Bu, Əhdi-Cədidin bir çox ayələrində aydın göstə-
rilir. Məsələn, həvari Paulun məsihçilərə aid duasına diqqət 
yetirək. Bu gözəl dua  Kol.1:9-12-də qeydə alınır və tamamilə 
müsbət vurğulara malikdir. Bu duada hər bir söz müsbətdir; 
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bütün bu duada bir mənfi söz yoxdur: “Bunu eşitdiyimiz 
gündən bəri sizin tam hikmət və ruhani idrakla Allahın iradə-
sini bütünlüklə qavramanız üçün biz də dualarımızı və yalva-
rışlarımızı kəsmədik. Belə ki Rəbbə layiq şəkildə həyat sürərək 
Onu hər cəhətdən razı salasınız və hər cür xeyirli əməldə bəh-
rə verib Allahı tanımaqda böyüyəsiniz, hər şeyə dözərək səbir 
edə bilməniz üçün Onun izzətli qüvvəsinə güvənərək hər cür 
qüdrətlə möhkəmlənəsiniz, müqəddəslərin nurda olan irsinə 
şərik olmanız üçün sizə səlahiyyət verən Ataya sevinclə şükür 
edəsiniz”. 

Izin verin, buradakı bütün müsbət sözləri qeyd edim. Əv-
vəlcə Paul Allahın iradəsini bütünlüklə qavramaları barədə 
danışır. Paul Allahın iradəsini qismən deyil, bütünlüklə qav-
ramaları barədə danışır. Bu, tam hikmət və ruhani idrakdan 
gəlir. Yenə də, qismən deyil, tam hikmət və idrakdan gəlir. 
Sonra Paul onların Rəbbə layiq şəkildə həyat sürərək Onu hər 
cəhətdən razı salmaları barədə dua edir. Bəzi cəhətlərdən de-
yil, hər cəhətdən razı salmaları barədə dua edir. Sonra o dua 
edir ki, onlar hər cür xeyirli əməldə bəhrə versinlər. Bu, Allahı 
dərk etməkdə yüz qat səmərə gətirməkdir. Paul onların Rəb-
bin izzətli qüvvəsinə güvənərək hər cür qüdrətlə möhkəm ol-
maları üçün dua edir. Bu, səbir edə bilmələri üçündür. Luka 
8-ci fəsildəki Səpilən Toxum barədə məsəldə səbir – əsas şərt 
kimi qeyd edilir. Səbir isə bizdə dözüm və ya mətanət yaradır. 
Sonra, Onun izzətli qüvvəsinə güvənərək hər cür qüdrətlə 
möhkəmlənəsiniz. Israr və ya dözüm Səpilən Toxum barədə 
ibrətli hekayədə əsas sözlərdən biridir. Burada Paul bizə bö-
yük dözüm, səbir və sevinc arzulayır. Nəhayət, Paul deyir: 
müqəddəslərin nurda olan irsinə şərik olmanız üçün sizə sə-
lahiyyət verən Ataya sevinclə şükür edin. Allah nurda olan 
irsimizə şərik olmağımız üçün bizə lazımi təminatı verdi. Al-
lahın iradəsi əbədi olaraq Onun Kəlamındadır. O, bizim məh-
suldar olmağımızı, bar verməyimizi, hər cür yaxşı işdə mü-
vəffəq olmağımızı və lütfən hər yolda Ona məqbul 
olmağımızı istəyir. Allah bizi bu iş üçün hazırlayıb və təchiz 
edib. Biz artıq gördük ki, Allah hər yaxşı işdə bizim məhsul-
dar olmağımızı istəyir. Bu, Allahın iradəsidir. Məsələ Allahın 



Allahın təminatı mükəmməldir 11

iradəsində deyil, bizim Onun iradəsinə uyğun yaşamağımız-
dadır. 

Ikinci faktı da vurğulamaq istərdim: Allah bizi bunun üçün 
tamamilə təchiz etmişdir. Biz bunu Paulun duasında görürük: 
müqəddəslərin nurda olan irsinə şərik olmağımız üçün Ata 
bizə səlahiyyət verib və bizi tam təchiz edib. Bu həqiqət Əh-
di-Cədidin bir çox ayələrində qeyd edilir. Allahın təminatı 
burada aydın bildirilir. Bizi Öz izzəti və alicənablığına Çağı-
ranın ilahi gücü Onu tanımağımız vasitəsilə yaşamağımız və 
mömin olmağımız üçün lazım gələn hər şeyi bizə bəxş etdi. 
Beləliklə, O, bizə çox böyük və dəyərli vədlər verdi ki, bunlar 
vasitəsilə ehtirasın nəticəsi olan dünyadakı pozğunluqdan 
qaçıb ilahi təbiətə şərik olasınız (2Pet.1:3-4). “Ilahi gücü” ifa-
dəsinə burada fikir verin. 

Hər şeyə Qadir Allahın qeyri-məhdud gücü “lazım gələn 
hər şeyi bizə bəxş etdi”.  Bir daha qeyd etmək istəyirəm: “Onu 
tanımağımız vasitəsilə yaşamağımız və mömin olmağımız 
üçün lazım gələn hər şeyi bizə bəxş etdi”. Bu, iki əlaqəli yolda 
təmin edilir: birincisi, Öz izzəti və alicənablığına Çağıranın 
ilahi gücü ilə Onu, yəni Isa Məsihi tanımağımız; ikincisi isə, 
“çox böyük və dəyərli vədlər… vasitəsilə”. Təminat Isa Məsi-
hi tanımaqdan və Allahın Kəlamındakı vədləri qəbul etmək 
vasitəsilə gəlir. Buna aid dəfələrlə söylədiyim həqiqət var: tə-
minat vədlərdədir. Bizə lazım olacaq bütün təminat Allah Kə-
lamının vədlərindədir. Siz deyə bilərsiniz: «Yaxşı, Allah bizə 
bütöv təminatı vermişdirsə, onda bu, haradadır?» Cavab: Bü-
tün təminat Allahın Kəlamının vədlərindədir. Vədləri mə-
nimsəyəndə təminatı aşkar edəcəksiniz. Vədləri mənimsəmə-
yin iki gözəl nəticəsi var. Birincisi – ehtirasın nəticəsi olan 
dünyadakı pozğunluqdan qaçırıq. Allahın təbiəti bizə daxil 
olur və biz Onun ilahi təbiətinə şərik oluruq. Ikincisi, ilahi tə-
biətə şərik oluruq. “Ehtirasın nəticəsi olan dünyadakı poz-
ğunluqdan qaçıb ilahi təbiətə şərik” olmaq imkanı barədə nə 
fikirləşirsiniz? Bunu istəyirsinizmi? Allah bunun “üçün lazım 
gələn hər şeyi bizə bəxş etdi”. Ehtiyac duyduğumuz hər şey 
bizə artıq verilmişdir. 
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Beləliklə, bunun iki tərəfi var. Sizin tərəfinizdən, əgər siz 
Allahın təklif etdiyi ən yaxşısını istəyirsinizsə və Allahın tərə-
findən, O, sizin üçün ən yaxşısını istəyir və bunu əldə etməyi-
niz üçün hər şeyi tamamilə təmin etmişdir. Beləliklə, əsas qə-
rar budur: Siz Allahda olanın ən yaxşısını istəyirsinizmi? Bu, 
yeganə bir şeydir ki,  Allah bunu sizin əvəzinizə etməyəcək. 
Allah sizin əvəzinizə qərar qəbul etməyəcək. Siz özünüz qə-
rar qəbul etməlisiniz. 
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Kiçik şeylərə qane olmayın 

Allahın təklif etdiyi ən yaxşısını istəyirsinizsə… Birinci 
tələb Allahda olanın ən yaxşısını arzulamaqdır. Bunu başa 
düşürsünüz? Allahın sizin üçün ən yaxşısını hazırladığını ar-
zulayırsınızsa, ilk növbədə bu fikirdən möhkəm tutmalısınız.  
Bu, əsas və zəruri qərardır. Siz Allahın sizin üçün hazırladığı 
ən yaxşısını istəməlisiniz və kiçik şeylərə qane olmamağı qə-
rara almalısınız. Allah bu seçimə bizi məcbur etməyəcək. Bu, 
bizim qərarımızdır. Mən əkiz qardaşlar – Yaqubla Esavın hə-
yatını nümunə gətirərək bu prinsipi izah etmək istəyirəm. 
Onların həyatından əsas hesab etdiyim prinsipə nəzər salaca-
ğıq. Yaqub və Esav haqqında Müqəddəs Kitabda Allah çox 
diqqətəlayiq sözlər deyir. Məsələn, Mal.1:2-3-də Rəbb Yaqu-
bun nəsli olan Israilə müraciət edərək belə deyir: 

“Esav Yaqubun qardaşı deyildimi? (Cavab “Bəli”dir, çünki 
Esav Yaqubun əkiz qardaşıdır). Amma Mən Yaqubu sevdim, 
Esava isə nifrət etdim. Onun dağlarını viran etdim, mirasını 
çöl çaqqallarına verdim”. 

Buna fikir verin. Onlar əkiz qardaş idilər, ancaq Allah de-
yir ki, O, Yaqubu sevdi, Esava isə nifrət etdi. Allahın bu iki 
qardaşa münasibəti tamamilə əks idi. O, birini sevdi, digərinə 
isə nifrət etdi. Bu əkiz qardaşlar barədə həvari Paul Rom.9:10-
13-də danışaraq izah edir: 

Yalnız bu yox, Rivqa da bir kişidən, yəni babamız Ishaq-
dan hamilə oldu. Amma iki oğlu hələ anadan olmamış və 
yaxşılıq, ya pislik etməmiş ikən Allah Rivqaya «böyüyü kiçi-
yinə qulluq edəcək» dedi; belə ki Allahın seçim məqsədi onla-
rın əməllərinə deyil, Öz çağırışına əsaslanaraq bərqərar olsun. 
Necə ki yazılıb: «Yaqubu sevdim, Esava isə nifrət etdim». 
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Yaqub və Esav eyni anadan və eyni atadan doğulmuşdu-
lar, onlar əkiz idilər. Ancaq əkiz olduqlarına baxmayaraq, 
hətta doğulmazdan əvvəl belə, Yaqub Esavdan üstün tutuldu. 
Romalılara Məktubdan oxuduğumuz ayələr iki çox vacib sual 
yaradır. Birincisi: Allah Yaqubda nəyi görüb onu bəyəndi? 
Ikincisi: Allah Esavda nəyi görüb onu bəyənmədi? Qısa sözlə, 
niyə Allah Yaqubu sevdi, Esava isə nifrət etdi? Icazə verin, 
Müqəddəs Kitabdan onların xasiyyətlərini sizə qısaca xatırla-
dım. Esavdan başlayaq. Esav «yaxşı oğlan», əsl “oğul» idi. O, 
güclü, fəal, mərd və ovçu idi. Heç kimə zərər vurmazdı. Ata-
sının sevimlisi idi. O, hər toqquşmada ona üstün gələn uğurlu 
əkiz qardaşı Yaqubun tayı deyildi. Bəs Yaqub? O, uğurlu, qəti 
qərarlı, insafsız idi. Alverdə heç vaxt uduzmurdu. Əslində, bu 
xasiyyəti heç kim xoşlamır. O, bir kasa şorba ilə Esavdan ilk 
övladlıq hüququnu aldı. Doğma qardaşı ac olanda onu dilə 
tutub qiymətsiz ilk övladlıq hüququnu bircə kasa şorbaya sat-
dırdı. Bundan sərfəli alver ola bilməz! Xeyir-duanı əldə etmək 
üçün Yaqub öz atasını aldatdı. Həm dayısı, həm də qayınatası 
olan Labanın hesabına var-dövlət əldə etdi. Heç kim Yaqubu 
«yaxşı oğlan» və ya əsl “oğul» hesab etmirdi. Müasir dünyada 
adamların əksəriyyəti Esavı üstün tutardı. Allah isə onu üs-
tün tutmadı. Allah Yaqubu niyə üstün tutdu? Mən sizə əsas 
səbəbi deyəcəyəm; mənim fikrimcə, məsələ yalnız bundadır. 
Yaqub Allahın verəcəyini qiymətləndirdi; Esav isə laqeyd idi. 
Allahın laqeydlik barədə fikirləri Ibr.12:15-17-də yazılıb. 
Laqeydlik barədə Allahın fikirləri əksər məsihçilərin fikirlə-
rindən tamam fərqlidir. Esavın davranışı haqqında Ibranilərə 
Məktubun müəllifi deyir: “Diqqət edin ki, heç kim Allahın 
lütfündən məhrum olmasın, aranızda bir acı kök böyüyüb 
əziyyət verməsin və bununla bir çoxlarını murdar etməsin. 
Qoy heç kim əxlaqsız və yaxud Esav kimi allahsız olmasın. O, 
bir qab xörəyə görə öz ilk oğulluq haqqını satdı. Bilirsiniz ki, 
bundan sonra da o, xeyir-duanı irs olaraq almaq istəyirdi, la-
kin rədd olundu. Xeyir-duanı göz yaşları ilə axtardısa da, ata-
sının fikrini dəyişməyə qadir olmadı”. 

Burada Esav barədə deyilənə fikir verin. O, cinsi əxlaqsız-
lar ilə eyni səviyyəyə qoyularaq «allahsız» kimi təsvir edilir. 
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Həmçinin bir dəfə yemək, bircə kasa şorba üçün öz varislik 
hüquqlarını satdığına görə də «allahsız» adlandırılır. Müqəd-
dəs Kitab bu barədə deyir: «Esav ilk oğulluq haqqına etinasız-
lıq etdi» (Yar.25:34). Siz bunu başa düşməlisiniz ki, Allahın 
təklifinə etinasızlıq göstərmək Onun gözündə «allahsız»lıq-
dır və Allah buna nifrət edir. Indi isə gəlin Allahın təklifinə 
Yaqubun münasibətinə nəzər salaq. Mən əsas hadisə barədə 
danışacağam. Yaqub öz torpağına qayıdır və gecə Allahın 
mələyi və ya elçisi olan bir kəslə görüşür. Yadınızdadırsa, o, 
bütün gecə bu kəslə güləşdi. Bu, Yaquba xas olan cəhətdir, 
çünki o, güləşçi olub. 

“Yaqub tək qaldı. Dan yeri sökülənə qədər bir Şəxs onunla 
güləşdi. Yaquba üstün gələ bilmədiyini görüb onun budunun 
oynağına zərbə vurdu. O Şəxslə güləşərkən Yaqubun budun-
da oynağı zədələndi. O Şəxs dedi: «Burax, gedim, çünki səhər 
açılır». Yaqub dedi: «Mənə xeyir-dua verməsən, Səni burax-
maram». O Şəxs soruşdu: «Adın nədir?» O dedi: «Yaqub». O 
Şəxs dedi: «Artıq sənə Yaqub deyil, Israil deyiləcək, çünki sən 
Allahla və insanlarla güləşib üstün gəlmisən».” (Yar.32:24-
28).

Ibrani dilində “Israil” adının mənası «Allahla güləşən»dir. 
Səciyyəvi haldır. Var gücü ilə güləşən Yaqubun bircə prinsipi 
–  öz xeyrini güdmək olub. O, Allahın təklif etdiyi ən yaxşısını 
istəyirdi. O, mələyə dedi: «Mənə xeyir-dua verməsən, Səni 
buraxmaram». Məncə, Allah məhz buna görə Yaqubu sevdi. 
Allah Yaqubun xasiyyətindəki nöqsanlara göz yummadı; Al-
lah heç vaxt bunu etmir. Lakin Yaqub kiçik şeylərə qane olma-
dığına görə Allah tədricən onunla məşğul ola bildi və onu də-
yişdirib Özü istədiyi bir adam etdi. Yaqubun kiçik şeylərə 
qane olmaması və Allahın təklif etdiyi ən yaxşısını istəməsi 
başlanğıc nöqtə idi. Sizə sual vermək istəyirəm: Siz də Yaqub 
kimi kiçik şeylərə qane olmayaraq Allahın təklif etdiyi ən yax-
şısını istəmək qərarını qəbul edəcəksinizmi? 
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Fikrinizi İsada cəmləşdirin

“Allahın təklif etdiyi ən yaxşısını istəyirsinizsə…” cümləsi-
ni tamamlamağın ikinci yolu budur: fikrinizi Isada cəmləşdi-
rin. “Buna görə bu qədər böyük şahidlər buludu ilə əhatə 
olunduğumuz üçün biz hər bir yükü və bizi asanlıqla çaşdı-
ran günahı tərk edib qarşımızdakı yarışda dözümlə qaçaq. 
Gözümüzü imanımızın Banisi və Kamilləşdiricisi olan Isaya 
dikək. O, qarşısına qoyulan sevincə görə rüsvayçılığı heç sa-
yıb çarmıxa çəkilməyə tab gətirdi və Allahın taxtının sağında 
oturdu” (Ibr.12:1-2).

Burada müəllif bir neçə məntiqi addımı qeyd edir. Əvvəlcə 
o, böyük şahidlər buludu ilə əhatə olunduğumuzu deyir. Ib-
ranilərə Məktubun əvvəlki (11-ci) fəslində Əhdi-Ətiqin böyük 
müqəddəsləri olan bu şahidlərin adları çəkilir. Bunlar Allahın 
təklif etdiyi ən yaxşısını əldə edən adamlardır. Müəllif deyir 
ki, bu adamlar öz həyat və təcrübələrində Allahın təklif etdiyi 
ən yaxşısını əldə etməyin mümkünlüyü barədə şəhadət edir-
lər. Bu, başlanğıc nöqtəsidir. Ikincisi, o deyir: əgər biz Allahın 
təklif etdiyi ən yaxşısını əldə etmək istəyiriksə, yarışda qaç-
malıyıq. Yarışda müvəffəqiyyət qazanmaq üçün bizə mane 
olan hər şeyi atmalıyıq. Qaçan adam üzərində və ya geyimin-
də bir neçə qram belə, artıq çəki daşımır. Bizim halımızda isə, 
bu, bizi çaşdıran günahdır. Beləliklə,  bizi asanlıqla büdrədən 
günahdan biz mütləq azad olmalıyıq. Üçüncüsü, biz qaçarkən 
dözümlü olmalıyıq. Daha əvvəl səpilən toxum məsəlində 
göstərdiyim kimi, bar gətirmək üçün üç şərt olmalıdır: birin-
cisi, Allahın Kəlamını eşitmək; ikincisi, onu ürəyimizdə saxla-
maq və üçüncüsü, işinizi mətanətlə davam etdirmək. Bar gə-
tirmək üçün bu lazımi təməlləri qoyandan sonra Ibranilərə 
Məktubun müəllifi əsas məsələyə keçir: “Gözümüzü imanı-
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mızın Banisi və Kamilləşdiricisi olan Isaya dikək”. Bu, müvəf-
fəqiyyətin sirridir: Gözümüzü Isaya dikək, fikrimizi Isada 
cəmləşdirək. Müəllif Isanın imanımızın Banisi və Kamilləşdi-
ricisi olduğunu göstərir. Sadə sözlə desək, Isa bizdə inamı 
başlayan və tamamlayan Şəxsdir. Isanın bizdə inamı başladı-
ğını hamı başa düşür, ancaq bizdəki inamı tamamlayan Şəx-
sin də Isa olduğunu unuduruq. Inamımızın tam olmağını 
istəyiriksə, Isada fikrimizi cəmləşdirməkdə davam etməliyik. 
Təkcə Isada fikrini cəmləşdirməklə başlamaq kifayət deyil. 
Daha sonra fikrimiz yayına və dağıla bilər. Bu halda inamı-
mız heç vaxt tam olmayacaq. Beləliklə,  fikrimizi Isada cəm-
ləşdirməkdə davam etməyik. Bunun üç sadə səbəbi var.

1. İsa bizim Rəbbimizdir. 

Biz Isanı yalnız öz Rəbbimiz kimi etiraf etməklə xilas ola 
bilərik. Əgər O, bizim Rəbbimizdirsa, onda bizim başlıca 
məqsədimiz Onu razı salmaqdır. Onu Rəbb adlandıranda 
bunu nəzərdə tuturuq. Ona məqbul olanı etdiyimizə əmin ol-
maq üçün gözlərimizi daim Isaya dikməliyik. Isaya baxdıqda 
etdiyimiz işi bəyənib-bəyənmədiyini dərhal görəcəyik. Göz-
lərimizi daim Isaya dikməsək isə bunu görə bilmərik. 

2. Salehliyin yeganə nümunəsi İsadır. 

Paul Afina sakinlərinə deyir: 
“Allah Öz seçdiyi Şəxs vasitəsilə dünyanı ədalətlə müha-

kimə edəcəyi günü təyin edib. Onu ölülər arasından dirilt-
məklə hamının qarşısında bunu təsdiq edib” (Həv. 17:31).

Allah ölülər arasından diriltdiyi Isa Məsihi dünyanın haki-
mi təyin edib. Allah saleh olan Məsih vasitəsilə dünyanı 
ədalətlə mühakimə edəcək. Burada iki şeyə fikir verin: Isa ha-
kimdir və O həmçinin salehlik  nümunəsidir. Biz Isanın saleh-
lik tələbinə uyğun mühakimə olunacağıq. Allahın yalnız bir 
salehlik nümunəsi vardır. Bunu bilmək vacibdir. Əgər Alla-
hın gözlərində salehliyin nə olduğunu bilmək istəyiriksə, ca-
vabı həmişə və yalnız Isada axtarmalıyıq. Biz Məsihə layiq 
olmayan hərəkətləri edən məsihçilərə baxa bilərik, lakin sa-
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lehlikdə onlardan nümunə götürməməliyik, çünki Allahın tə-
yin etdiyi salehlik nümunəsi Isadır. Allahın salehlik nümunə-
sini bilmək üçün gözlərimizi daim Isaya dikməliyik. 

3. İsa bizim nümunəmizdir. 

“Siz məhz bunun üçün çağırıldınız. Çünki Məsih də sizin 
üçün əzab çəkdi və sizə nümunə oldu ki, siz də Onun izi ilə 
gedəsiniz” (1Pet.2:21).

Isa bizim nümunəmizdir. O, bizdən əvvəl bu yolu keçmiş-
dir. Düzgün yol ilə getmək üçün biz Isanın ayaq izlərini gör-
məliyik və addımlayaraq ayaqlarımızı Onun ayaq izlərinin 
yerinə qoymalıyıq. Bunun mümkün olması üçün bir tələb ye-
rinə yetirilməlidir: gözlərimizi Isaya dikərək diqqətimizi 
Onda cəmləməliyik.

Isada fikrimizi cəmləşdirməyin zəruri olduğunun daha bir 
vacib səbəbini sizə bildirmək istəyirəm. Bu, çox sadə, çox 
praktik və eyni zamanda, çox vacib bir səbəbdir. Bütün Müj-
də Isanın bizim üçün etdiyindən bəhs edir. Korinflilərə Birin-
ci Məktubda Paul bu barədə çox aydın yazır. Allaha aid olan 
şeylər əhəmiyyətcə nizamlı ardıcıllıqdadır. Paulun burada 
danışdığı isə birinci əhəmiyyətli məsələlərdir. O, Isa barədə 
üç sadə fikri söyləyir: “Özümün də qəbul etdiyim bu ən əhə-
miyyətli təlimi sizə çatdırdım: Müqəddəs Yazılara uyğun ola-
raq, Məsih günahlarımız üçün öldü, dəfn olundu və Müqəd-
dəs Yazılara uyğun olaraq, üçüncü gün dirildi” (1Kor.15:3-4).

Müjdə budur. Budur birinci əhəmiyyətli faktlar. Müjdədə 
olan bütün digər məsələlər əhəmiyyətcə ikinci dərəcəlidir. Bu 
üç faktın mərkəzində Isadır: Isa öldü; Isa dəfn olundu; Isa 
üçüncü gün dirildi. Bizim üçün heç bir şey heç vaxt Isaya aid 
bu üç faktdan daha əhəmiyyətli olmamalıdır. Biz Isada cəm-
ləşən bu əsas həqiqətlərdən heç vaxt uzaq düşməməyimiz 
üçün diqqətli olmalıyıq. Paul Timoteyə Ikinci Məktubunda öz 
həyatının sonuna yaxın həbsxanadan yazmışdı: 

“Yaydığım Müjdədə açıqlandığı kimi, Davudun nəslindən 
olub ölülər arasından dirilən Isa Məsihi yadında saxla. Bu 
Müjdə naminə zəncirə vurulmuş bir cinayətkar kimi əzaba 
qatlaşıram. Amma Allahın kəlamı zəncirlənməmişdir” 
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(2Tim.2:8-9). Bu əsas sözlərə fikir verin: “Yaydığım Müjdədə 
açıqlandığı kimi, …ölülər arasından dirilən Isa Məsihi yadın-
da saxla”. Necə də sadədir! 1Kor.15-də həmçinin Müjdənin 
mərkəzinin Isa – Onun ölümü, Onun dəfni və Onun dirilməsi 
olduğu deyilir. Paul həmçinin Timoteyə bu əsas mövzulardan 
heç vaxt yayınmamağı, gözlərini daim Isaya dikməyi tapşırır. 
Həddindən artıq təcrübəli və ya həddindən artıq dini olmaq 
da məsihçilər üçün çox təhlükəlidir. Bir çox məsihçi həddin-
dən artıq ruhani olanda uğursuzluğa düçar olur. Mən vəz 
edəndən sonra bəzən adamlar mənə deyirlər: «Prins qardaş, 
bu, çox dərin mövzudur”. Onda mən öz-özümə fikirləşirəm: 
“Nəyi düz etmədim?” Mən heç vaxt həddindən artıq dərin 
getmək istəmirəm. Çünki çox dərinə getsəm, adamlar Isadan 
və Müjdənin sadə və əsas faktlarından – Onun ölümündən, 
Onun dəfnindən, Onun dirilməsindən yayınacaqlar. Paul Ti-
moteyə dedi: 

“Ölülər arasından dirilən Isa Məsihi yadında saxla”. Məsi-
hi, sadəcə, xatırlamağın asan yolu Rəbbin Süfrəsində iştirak-
dır. Isa “Bunu Məni xatırlamaq üçün edin” dedi. Bu, Isanı xa-
tırlamağın və gözlərimizi daim Ona dikməyimizin çox sadə, 
Müqəddəs Kitaba uyğun, təcrübi yoludur. Yadda saxlayın, 
Isa “Bunu hər dəfə içəndə Məni xatırlamaq üçün edin” demiş-
di. “Bunu nadir hallarda içəndə Məni xatırlamaq üçün edin” 
deməmişdi.  
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Allahın Kəlamı ilə düşünün 

Üçüncüsü, Allahın təklif etdiyi ən yaxşısını istəyirsinizsə, 
Kəlam üzərində fikirləşin. Allahın Kəlamı ilə bütün fikrinizi 
doldurun. Gəlin xalqın başçısı olmağa hazırlaşan Yeşuanın 
nümunəsinə və Rəbbin ona verdiyi nəsihətlərə nəzər salaq. 
“Bu Qanun kitabının sözləri dilindən düşməsin, orada yazı-
lan hər şeyə dəqiq əməl etmək üçün gecə-gündüz onun üzə-
rində düşün. Onda yolun uğurlu olacaq və müvəffəqiyyət qa-
zanacaqsan” (Yeşua 1:8).

“Onda yolun uğurlu olacaq və müvəffəqiyyət qazanacaq-
san” fikrini belə də çatdırmaq olar: “Allahın təklif etdiyi ən 
yaxşısını əldə edəcəksən”. Şərtlər hansıdır? Üç şərt var, hər 
biri də Allahın Kəlamı ilə əlaqəlidir. 
• Birincisi, Kəlamın sözləri dilindən düşməsin. 
• Ikincisi, gecə-gündüz (yəni daim) onun üzərində düşün. 
• Üçüncüsü, orada yazılan hər şeyə dəqiq əməl et. 

Bəzən mən bunları bu sadə ifadə ilə çatdırıram: Əgər Alla-
hın təklif etdiyi ən yaxşısını istəyirsinizsə, uğurlu və müvəf-
fəqiyyətli olmaq istəyirsinizsə, üç şey etməlisiniz: Allah Kəla-
mını düşün, Allah Kəlamını danış və Allah Kəlamına əməl et. 
Əvvəlcə həmişə düşünməyi deyirəm, çünki düşünməyən kəs 
tam danışmayacaq. Düşünməyən və danışmayan insan heç 
vaxt tam hərəkət etməyəcək. Bunların nəticəsi müvəffəqiy-
yətdir, təklif etdiyi ən yaxşısıdır. 

Deyə bilərsiz: «Bu, Yeşuaya aid idi. Bəs, mənə aid olanı 
necə bilim?» Birinci Məzmurda buna oxşar təlimat ilə vəd ve-
rilir. Vəd şərti yerinə yetirən hər kəsə aiddir. Bu vədə hər şey 
daxildir. Insanın kimliyindən asılı deyil; əsas məsələ – şərtləri 
qarşılamaqdır. 



22 Allahın Kəlamı ilə düşünün 

“Pislərin məsləhəti ilə getməyən, günahkarların yolunda 
dayanmayan, rişxəndçilərin arasında oturmayan insan nə 
bəxtiyardır! O ancaq Rəbbin Qanunundan zövq alar, ge-
cə-gündüz bu təlimatı dərin düşünər. Axar sular kənarında 
əkilən ağac kimi barını mövsümündə verər, yarpağı solmaz, 
etdiyi hər işdə uğur qazanar” (Zəb.1:1-3).

Son cümlədə “etdiyi hər işdə uğur qazanar” sözlərinə fikir 
verin. Allahın təklif etdiyi ən yaxşısı da elə bu uğurdur. Bu, 
şərtləri yerinə yetirən hər bir insana aiddir. Şərtlər beş hissə-
dən ibarətdir. Ilk üç şərt etməməli olduğunuz hərəkətlərə aid-
dir: 

1. Pislərin məsləhəti ilə getmə.
2. Günahkarların yolunda dayanma.
3. Rişxəndçilərin arasında oturma.
Əsas məsələ aldığınız məsləhətin mənbəyidir. Əgər məs-

ləhətin mənbəyi səhvdirsə, onda sizin bütün həyatınız səhv 
istiqamətdə keçəcək. Sonuncu iki şərt isə etməli olduğunuz 
hərəkətlərə aiddir: 

4. Ancaq Rəbbin Qanunundan zövq al.
5. Gecə-gündüz bu təlimatı dərin düşün.
Fikir verin ki, sonuncu hər iki məsləhət Allah Kəlamına 

aiddir. Birincisi, Kəlamdan zövq almalısınız. Ikincisi, ge-
cə-gündüz onu düşünməlisiniz. Bir daha fikir verin ki, mü-
vəffəqiyyətin şərti düzgün düşünməkdir. Bu, hər gün, sadə-
cə, on qədidə Müqəddəs Kitabınızı oxumaq deyil. Bu, ağlınızı 
Müqəddəs Kitabla elə doldurmaqdır ki, gün ərzində yalnız 
Kəlamı düşünəsiniz. Müsbət, imanı möhkəmləndirən və 
dikəldən həqiqətlər barədə düşünün. Fikirləşirsiniz həyat tər-
zinizi müəyyən edəcək. Mən bəzən insan şəxsiyyətinin ays-
berqə bənzədiyini söyləyirəm: səkkizdə yeddi hissəsi səthdən 
aşağıdadır. Aysberqin görünən hissəsi, əlsində, görünməyən 
hissəsindən çox balacadır. Bu həmçinin insan şəxsiyyətinə də 
aiddir. Insan nə haqqında fikirləşirsə, həmin şey onun həyatı-
nın gedişini müəyyən edəcək. Əgər siz düzgün şeylər barədə 
fikirləşir və düzgün həyat tərzi yaşayırsınızsa, Allahın vəd et-
diyi nəticələri əldə edirsiniz: uğur və müvəffəqiyyət. Bu, Alla-
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hın sizə təklif etdiyi ən yaxşısıdır. Düşüncəmiz həyatımızı 
müəyyən edir. Yeşaya peyğəmbər də bu barədə yazırdı: 

«Mənim fikirlərim sizin fikirləriniz deyil, sizin yollarınız 
Mənim yollarım deyil» Rəbb belə bəyan edir. «Çünki göylər 
yer üzündən nə qədər yüksəkdirsə, yollarım da sizin yolları-
nızdan, fikirlərim də sizin fikirlərinizdən o qədər yüksəkdir. 
Yağış və qar necə göylərdən yağıb oraya qayıtmırsa, ancaq 
torpağı sulayıb yeri məhsuldar edirsə, əkinçiyə toxum, yeyənə 
çörək verirsə, ağzımdan çıxan kəlmə də belədir: Boş yerə ya-
nıma qayıtmaz, ancaq istədiyimi yerinə yetirər, onu göndər-
diyim iş icra olunsun deyə həyata keçirər. Sevinclə çıxacaqsı-
nız, sülhlə müşayiət olunacaqsınız, dağlar, təpələr önünüzdə 
sevinclə nəğmə deyəcək, çöldəki bütün ağaclar əl çalacaq. Ti-
kanlı kol əvəzinə şam ağacı, qanqal əvəzinə mərsin ağacı bitə-
cək. Bu, Rəbb üçün şöhrət, pozulmaz əbədi əlamət olacaq» 
(55:8-13).

Fikir verin ki, Allah fikirlərdən danışmağa başlayır və bi-
zim fikirlərimizin Allahın fikirlərindən mahiyyətcə fərqli ol-
duğunu deyir. Onda biz Allahın fikirlərini necə düşünə bilə-
rik? Bu suala cavabı Allah növbəti ayələrdə verir. Allahın 
fikirləri və yolları səmavi, bizim fikirlərimiz və yollarımız isə 
Allahınkından çox-çox aşağıda olan dünyəvi səviyyədədir. 
Lakin Allahın Kəlamı səmadan bizim həyatımıza və ürəkləri-
mizə Onun yollarını və Onun fikirlərini gətirir, ehtiyac duy-
duğumuz nəticələri yaradır. Allah Öz Sözü barədə davam 
edib deyir: 

“Ağzımdan çıxan kəlmə də belədir: Boş yerə yanıma qayıt-
maz, ancaq istədiyimi yerinə yetirər, onu göndərdiyim iş icra 
olunsun deyə həyata keçirər” (Yeş.55:11). 

Səmadan gələn, ürəklərimizə daxil olan, ağlımızı doldu-
ran, bizim fikrilərimizi və yollarımızı Allahın fikirləri və yol-
ları ilə əvəz edən Allahın Kəlamının təsiri belədir. Allahın Kə-
lamı bizim ürəklərimizə və həyatımıza Allahın yollarını və 
fikirlərini gətirir. Ağlımız Allahın Kəlamı ilə dolanda Allahın 
fikirləri ilə düşünməyə başlayırıq. Bizim düşüncəmiz kökdən 
dəyişir. Nəticələr burada gözəl sözlərlə təsvir edilir: sevinc, 
sevinclə çıxacaqsınız, sülhlə müşayiət olunacaqsınız, təbiət 
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önünüzdə sevinclə nəğmə deyəcək, ağaclar əl çalacaq; bol 
meyvə, tikanlı kol əvəzinə şam ağacı, qanqal əvəzinə mərsin 
ağacı bitəcək. Allahın Kəlamını biz qəbul edəndə və Kəlam 
üzərində düşünəndə həyatımızda belə dəyişikliklər baş verir. 
Bizim öz yollarımız və bizim öz fikirlərimiz tikana və qanqala 
bənzəyir. Onlar barsız və faydasızdır. Ancaq Allahın Kəlamı 
onları əvəz edəndə, tikan və qanqal əvəzinə şam ağacı və 
mərsin ağacı bitəcək. Təklif etmək istəyirəm ki, siz müvəf-
fəqiyyətli olmağın sirrini Allahın Kəlamında görəsiniz; Alla-
hın Kəlamı sizin yollarınızı və sizin fikirlərinizi Allahın yolla-
rı və Allahın fikirləri  ilə əvəz etməlidir. Siz gecə-gündüz 
Allahın Kəlamı ilə düşünməyi vərdiş etməlisiniz. Allahın Kə-
lamı ilə düşünmək – ürəyimizə və ağlımıza qəbul etdiyimiz 
Allahın Kəlamı vasitəsilə Allahın rəhbərliyi altında Allah kimi 
düşünməyi öyrənməkdir. 
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6
Müqəddəs Ruh ilə dostlaşın

Dördüncüsü, Allahın təklif etdiyi ən yaxşısını istəyirsiniz-
sə, Müqəddəs Ruh ilə dostlaşın. Mən Müqəddəs Ruhun şəx-
siyyət olduğunu qeyd edən ifadədən qəsdən istifadə edirəm. 
Əksər məsihçilər üçün Müqəddəs Ruh bir növ abstrakt ilahiy-
yat anlayışıdır. Ata Allahın şəxs olduğunu onlar qəbul edirlər, 
Isa Məsihin şəxs olduğunu onlar qəbul edirlər, ancaq Müqəd-
dəs Ruhun şəxs olduğunu onlar anlamırlar. Ancaq Müqəddəs 
Kitab və ilahiyyat baxımından, bu, faktdır. Müqəddəs Ruh 
Ata və Oğul kimi şəxsdir. O həmçinin göyərçin ilə müqayisə 
olunur. Göyərçinin xüsusiyyətlərindən biri odur ki, o, ürkək 
məxluqdur, onunla düzgün davranmasanız uçub gedəcək. 
Hesab edirəm, Müqəddəs Ruh da belədir. Müəyyən mənada, 
O, ürkəkdir. Onunla düzgün davranmasaq, O, sadəcə, yuxarı 
çəkilir. Isanın Müqəddəs Ruhun şəxs olduğu və həyatımızda 
edəcəyi işlər haqqında dediyi sözləri oxumaq istəyirəm. Isa 
Öz şagirdlərinə deyir: “Hələ sizə söylənəcək çoxlu sözüm var, 
amma indi bunların öhdəsindən gələ bilməzsiniz. Lakin O – 
həqiqət Ruhu gələndə sizə hər həqiqətə yol göstərəcək. Çünki 
heç nəyi Özündən söyləməyəcək, nə eşidirsə, onu söyləyəcək 
və gələcəyi sizə bildirəcək. O Məni izzətləndirəcək, çünki Mə-
nim olandan götürüb sizə bildirəcək. Atanın hər nəyi varsa, 
Mənimdir. Buna görə də “Mənim olandan götürüb sizə bil-
dirəcək” söylədim» (Yəh.16:12-15).

Birincisi, Isa “Lakin O – həqiqət Ruhu gələndə…” deməklə 
Müqəddəs Ruhun şəxsiyyətini vurğulayır. Orijinalda bu söz-
lər Yunan dilində yazılıb. Yunan dilində üç cins var: kişi, qa-
dın və orta. Orta cinsli cansız əşyalar barədə «o» deyilir. Yu-
nan dilində «ruh» sözü orta cinsli “pneuma” sözüdür. Başqa 
sözlə, «Ruh» üçün “O” əvəzliyi istifadə edilməlidir. Ancaq 
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həqiqət Ruhu barədə danışarkən Isa qrammatika qanununu 
pozur və canlı şəxs üçün istifadə edilən əvəzliyi işlədir. Başqa 
sözlə, söhbətin Şəxs barədə getdiyini Isa vurğulayır. Isa 
Müqəddəs Ruhun edəcəyi müxtəlif işlər haqqında danışır. 
Müqəddəs Ruh səmadan yeni xəbərləri bizə çatdıracaq; bizə 
gələcəyi açacaq. Sonra Isa deyir: “O Məni izzətləndirəcək, 
çünki Mənim olandan götürüb sizə bildirəcək. Atanın hər 
nəyi varsa, Mənimdir”. Bu, çox vacibdir. Atada olan hər şey 
Oğula məxsusdur və Oğulun malik olduğu hər şeyi Müqəd-
dəs Ruh idarə edir. Əgər bunu cəmləşdirsək, demək olar ki, 
Müqəddəs Ruh Allahın bütün var-dövlətinin inzibatçısıdır. 
Atanın malik olduğu hər şey və Oğulun malik olduğu hər şey 
Onların hər ikisinə məxsusdur. Ancaq Atanın və Oğulun xə-
zinəsindən götürüb bizə verən Müqəddəs Ruhdur. Beləliklə, 
hüquq və təlim baxımından siz Allahın övladı ola bilərsiniz. 
Lakin Müqəddəs Ruhla münasibətiniz düzgün olmasa, çox 
kasıb və Allahın övladına uyğun olmayan həyat yaşayacaqsız, 
çünki Müqəddəs Ruh Allahın bütün zənginliyinin inzibatçısı-
dır. Yenə də, Yəh.14:15-18-də Isa Öz şagirdlərinə deyir: 

“Əgər Məni sevirsinizsə, əmrlərimə riayət edəcəksiniz. 
Mən də Atadan xahiş edəcəyəm və O sizə başqa bir Vəsatətçi 
göndərəcək ki, daim sizinlə olsun. O, həqiqət Ruhudur. Onu 
dünya qəbul edə bilməz, çünki Onu nə görür, nə də tanıyır. 
Sizsə Onu tanıyırsınız, çünki sizinlə qalır və daxilinizdə ola-
caq. Sizi yetim qoymaram, yanınıza gələcəyəm”. 

Iki zəruri olan fakta fikir verin: birincisi, Isa bizim yanımı-
za Müqəddəs Ruhda gəlir; ikincisi, Müqəddəs Ruhla düzgün 
münasibətimiz olmasa, Allahın övladları olduğumuz halda 
yetim kimi yaşayacağıq. Görürsünüz, bizi Allahın əsl övladla-
rı kimi yaşamağa qadir edən yalnız Müqəddəs Ruhdur. Paul 
Rom. 8:14-də bu barədə aydın yazır: 

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

Burada davamedici indiki zaman istifadə edilir. “Oğul” 
sözü – “körpə” və ya “bala” deyil, Allahın yetkin oğluna aid 
olan sözdür. Biz Müqəddəs Ruhdan yenidən doğulanda 
körpə oluruq. Allahın yetkin övladı olmağımız üçün isə daha 
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sonra Müqəddəs Ruhla davamedici münasibətimiz olmalıdır. 
Biz daim Müqəddəs Ruhun rəhbərliyi altında yaşamalıyıq. 
Paul bu barədə çox aydın yazır: “Allahın Ruhu ilə yönəldilən-
lərin hamısı Allahın oğullarıdır”. Beləliklə, Allahın övladı ol-
mağınız üçün Müqəddəs Ruhdan yenidən doğulmalısınız. 
Allahın yetkin övladı olmağınız üçün isə sizin Müqəddəs 
Ruhla hər gün daim və davamedici münasibətiniz olmalıdır. 
Imanlılar cəmiyyətində mən Ruhdan doğulmuş, lakin daim 
Allahın rəhbərliyi altında yaşamayan bir çoxlarını müşahidə 
edirəm. Onlar yenidən doğulduqlarını bilirlər, ancaq Allahın 
yetkin oğulları kimi onları yaşamağa qadir edən daim Müqəd-
dəs Ruhla münasibətin olduğunu bilmirlər. Beləliklə, əgər siz 
Allahın təklif etdiyi ən yaxşısını istəyirsinizsə, siz bir Şəxs 
kimi Müqəddəs Ruh ilə davamedici münasibəti inkişaf etdir-
məlisiniz. O, sizin şəxsi bələdçinizdir, Allahın Padşahlığının 
sərvətini idarə edən inzibatçıdır; həyatda bunları sizə verən 
yalnız Odur. Müqəddəs Ruhla münasibətimizdə daha bir va-
cib fakt var. Biz Müqəddəs Ruha qarşı hörmətli və həssas ol-
malıyıq. Paul Ef. 4:30-31-də bu barədə aydın yazır: 

“Allahın Müqəddəs Ruhunu kədərləndirməyin. Çünki sa-
tınalınma günü üçün o Ruhla möhürləndiniz. Qoy hər cür 
kinlə birlikdə acılıq, hiddət, qəzəb, çığırtı, böhtançılıq büsbü-
tün sizdən uzaq olsun”. 

Daha əvvəl deyimiz sözü xatırlayırsınız: Müqəddəs Ruh 
asanlıqla ürküb uçan göyərçin ilə müqayisə olunur. Paul «…
Müqəddəs Ruhu kədərləndirməyin» deyəndə “o göyərçini 
ürküdüb uçurtmayın” nəzərdə tutur. Daha sonra Paul göyər-
çini ürküdən şeyləri xatırladır: hər cür kinlə birlikdə acılıq, 
hiddət, qəzəb, çığırtı, böhtançılıq. Biz çox həssas olmalıyıq və 
o gözəl, həssas göyərçini ürküdüb uçuran bir sözü deməməli 
və hərəkəti etməməliyik. Çünki mirasa bizi gətirib çıxaran və 
Allahın yetkin oğulları kimi hər gün yaşamağa bizi qadir edən 
yalnız Odur. 





29

7
Allahın Kəlamını eşidin və itaət edin

“Allahın təklif etdiyi ən yaxşısını istəyirsinizsə…” cümləsi-
ni tamamlamağın beşinci variantına gəlib çatdıq. Siz Allahın 
səsini eşitməyi və itaət etməyi öyrənməlisiniz. Bu, bizdə təbii 
yol ilə alınmır. Adəmdən miras aldığımız köhnə günahlı tə-
biət Allahın səsinə qarşı kardır. Bunu öyrənmək və diqqətlə 
inkişaf etdirmək gərəkdir. Dünya bu gün bizim diqqətimizi 
tələb edən, bir-birini itələyərək üzərimizə axın edən sonsuz 
sayda səslər ilə doludur. Ancaq bunların arasında sonsuz 
müdrikliyə və səlahiyyətə malik olan, rifahımız üçün əsas 
olan Allahın sakit səsi var. Müqəddəs Kitab bizi Allahın səsini 
eşitmək qabiliyyətimizi inkişaf etdirməyə çağırır. Allahla mü-
nasibətimizin və Allahla həyatımızın müvəffəqiyyəti Onun 
səsini eşitməkdən asılıdır. Bir neçə nümunə gətirmək istə-
yirəm. Birincisi, Allahdan şəfanı və sağlamlığı qəbul etmək 
məsələsində. Şübhəsiz, Müqəddəs Kitab aydın yazır ki, şəfa 
və sağlamlıq Allahın səsini eşitmək qabiliyyətindən asılıdır. 
Musa Israil övladlarına deyir: 

“Əgər siz Allahınız Rəbbin səsinə qulaq asıb Onun gözün-
də doğru olsanız, Onun əmrlərini dinləyib bütün qanunlarına 
riayət etsəniz, Misirlilərə verdiyim xəstəliklərin heç birini sizə 
verməyəcəyəm. Çünki sizə şəfa verən Rəbb Mənəm” (Çıx. 
15:26). 

Orijinal Ibrani dilində deyilir: «Əgər siz Allahınız Rəbbin 
səsini eşidib qulaq assanız». Bu, güclü vurğudur. Söhbət Rəbb 
Allahın səsinə ən böyük diqqətlə qulaq asmaqdan gedir. Son-
ra Allah sizin şəxsi həkiminiz olmağını təklif edir. Ancaq əsas 
şərt Rəbbin səsinə səylə qulaq asmaqdır. Qanun.28:1-2-də 
Musa aşkar edir ki, bütün Allahın xeyir-dualarına əsas – Onun 
səsini eşitmək və itaət etməkdir: 
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“Əgər Allahınız Rəbbin sözlərinə yaxşı-yaxşı qulaq asıb bu 
gün sizə buyurduğum bütün əmrlərinə riayət etsəniz, Allahı-
nız Rəbb sizi yer üzündəki bütün millətlərdən üstün edəcək. 
Allahınız Rəbbin sözünü dinləsəniz, bütün bu xeyir-dualar 
sizə gələcək və üzərinizdə qalacaq”. 

Fikir verin ki, Musa bu əsas şərti iki dəfə təkrar edir: Alla-
hın sözünü dinləsəniz və Ona itaət etsəniz “bütün bu xe-
yir-dualar sizə gələcək və üzərinizdə qalacaq”. Siz xeyir-dua-
ları axtarmalı deyilsiniz. Əgər siz özünüzdə Allahın səsini 
eşitmək qabiliyyətini inkişaf etdirsəniz, xeyir-dualar sizə 
gələcək və üzərinizdə qalacaq. Digər tərəfdən, daha sonra, 15-
ci ayədə o, xəbərdar edir: əgər biz Rəbb Allahımızın səsini 
eşitməsək, tam əksi olacaq: xeyir-duaların əvəzinə lənətlər 
gələcək. “Amma Allahınız Rəbbin sözünə qulaq asmasanız, 
bu gün sizə buyurduğum əmrlərin, qaydaların hamısına 
dəqiq əməl etməsəniz, bu lənətlər gəlib üzərinizə töküləcək” 
(Qanun. 28:15).

Beləliklə,  Rəbbin səsini eşitməmək və Ona itaət etməmək 
bütün lənətləri üzərimizə gətirir; eşitmək və itaət etmək isə 
bütün xeyir-duaları üzərimizə gətirir. Adam ya Rəbbin səsini 
eşidir və itaət edir, ya da Rəbbin səsini eşitmir və itaət etmir. 
Yer.7:22-23-də Rəbb Onun adamları olmaq üçün əsas şərti 
söyləyir. O, Israilə deyir: 

“Atalarınızı Misir torpağından çıxaran vaxt yandırma qur-
banı və başqa qurban barədə onlara əmr etmədim və bir söz 
demədim. Ancaq onlara bunu əmr edib dedim: ‹Sözümə qu-
laq asın. Onda Mən sizin Allahınız olacağam, siz də Mənim 
xalqım olacaqsınız. Hər barədə sizə əmr etdiyim yolla gedin 
ki, uğur qazanasınız›”.

Allah burada deyir ki, məbədə, ruhanilərə və qurbanlara 
aid olan qayda-qanunlar ikinci əhəmiyyət daşıyır. Onları Mi-
sirdən çıxaranda Allahın onlardan tələb etdiyi birinci şey qur-
ban, təqdimat və ya bir çox qayda-qanunlara riayət deyildi. 
Allah onlardan Onun səsini eşitmək və itaət etməyi tələb etdi. 
Yəni Allah Onun səsini eşitməkdən və itaətdən gələn qurban-
ları yaxşı hesab edirdi.  Lakin Onun səsini eşitmədən adamla-
rın qurbanlar təqdim etmələri onları Rəbbin adamları etmir-
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di. Yalnız əgər onlar Allahın səsini eşidib itaət etsələr, Onun 
adamları olacaqlar. Bu, Müqəddəs Kitabda Allahın adamları 
olmaq barədə ən qısa bəyanatdır: “Sözümə qulaq asın. Onda 
Mən sizin Allahınız olacağam, siz də Mənim xalqım olacaqsı-
nız”. Bu, Əhdi-Cədiddə dəyişmir; Isa Məsihə mənsub olma-
ğın şərti eynidir. Isa bəyan edir: “Quzularım səsimi eşidir, 
Mən də onları tanıyıram və Mənim ardımca gəlirlər” 
(Yəh.10:27). «Quzularım» kimdir? Isanın adamları. Onlar Ka-
tolik, Protestant, Baptist, Metodist və ya hər hansı bir başqa 
denominasiya deyil. Isaya mənsub olan adamlar Onun səsini 
eşidən və Onun ardınca gedən adamlardır. Onun səsini eşit-
məsəniz, Onun ardınca gedə bilməzsiniz. Əsl Allahın adam-
larını həmişə məhz bu fərqləndirir: Onun səsini eşitmək. Alla-
hın səsini eşitmək mövzusuna aid sizə iki vacib xəbərdarlığı 
etmək istəyirəm. Birincisi, özünüzdə cəld itaətkarlığı inkişaf 
etdirin və mən burada “cəld” sözünü vurğulamaq istəyirəm. 
Müqəddəs Kitabda Ibrahim bütün imanlılar üçün nümunə-
dir. O, Allahın səsini eşidəndə ləngitmədən dəhral itaət edir-
di. Məsələn, Yar.22:2-3: 

“Allah dedi: «Sevdiyin yeganə oğlunu – Ishaqı götürüb 
Moriya torpağına get. Orada sənə göstərəcəyim bir dağda oğ-
lunu yandırma qurbanı olaraq təqdim et». Ibrahim səhər tez-
dən qalxdı və eşşəyini palanladı. Özü ilə iki nökərini və oğlu 
Ishaqı götürdü. O, yandırma qurbanı üçün odun yardı və 
qalxıb Allahın dediyi yerə yollandı”. Fikir verin, Ibrahim növ-
bəti gün səhər tezdən durdu. O, Allahın ona dediyini icra et-
mək üçün mümkün qədər tez durdu. Öz təcrübəmdən və 
başqalarının həyatlarına müşahidədən sizə deyə bilərəm ki, 
Allaha itaət etməyi nə qədər ləngitsəniz, o qədər də itaət et-
mək çətin olacaq. Allaha itaət etməyin yeganə asan yolu ona 
cəld, birinci dəfə O deyən kimi, itaət etməkdir. Gəlin pis bir 
nümunəyə nəzər salaq: Allaha itaətdə ləng olan Lotun arvadı 
idi. O, Sodomdan çıxmaq istəyirdi, ancaq elə asta gedirdi ki, 
şəhərdən çıxa bilmədi. Lutun arvadı dönüb geriyə baxdı və 
duz sütununa çevrildi. Əhdi-Cədiddə Isanın təlimi ən qısa 
ayələrin birində verilir: “Lutun arvadını yadınıza salın!” 
(Luka 17:32). Başqa sözlə, itaət etmədə ləngiməyin, həddin-
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dən çox gecikə bilərsiz. Sizə vermək istədiyim ikinci xəbər-
darlıq budur: adamların gözündə səfeh görünməyə hazır 
olun. Paul deyir: “Allahın «ağılsızlığı» insan müdrikliyindən 
daha üstündür, Allahın «zəifliyi» insan gücündən daha güc-
lüdür” (1Kor.1:25). Əgər siz adamların fikirləşdiyini ağıllı he-
sab edirsinizsə, Allahsız qala bilərsiniz. Paul yazır: “Qoy heç 
kim özünü aldatmasın. Sizlərdən biri bu dövrdə özünü müd-
rik sayırsa, müdrik olmaq üçün ağılsız olsun” (1Kor.3:18). 

Həqiqətən müdrik olmaq istəyirsinizsə, səfeh olmaqdan 
başlamalısınız. Bu, bir çox adamı çaşdırır, ancaq Müqəddəs 
Kitabda buna aid çoxlu nümunə var. Nuh heç kəsin yağış gör-
mədiyi quruda gəmi tikdi. Səfehlik olsa da, Allahın müdrikli-
yi idi. Aram padşahının ordu başçısı Naaman Iordan çayına 
gedib paltarını soyundu və bədənindəki cüzamını ətrafdakı-
lara aşkar edərək yeddi dəfə suda yuyundu. Böyük səfeh kimi 
görünsə də, o, şəfa aldı. Sonra, Yəhya 9-cu fəsildə kor doğul-
muş adam. Isa onun gözlərinə gilli palçıq sürtdü və Şiloah 
hovuzunda yuyunmağı tapşırdı. Gözlərində gil Şiloah hovu-
zuna gedən bu kor necə də səfeh görünürdü! Ancaq o, şəfa 
tapdı. Bir neçə il bundan əvvəl mənim xidmətimdə də bir hal 
baş verdi. Şərqi Afrikada vəz edirdim. Yeddi gün dalbadal 
toplantı keçirirdim və hər vəzimin sonunda deyirdim: «Şəfası 
üçün dua etməyimi istəyən kəs ayağa qalxsın, mən onun üçün 
dua edəcəyəm». Orada bir kor qadını balaca oğlan toplantıya 
gətirirdi və altı gün ərzində hər gün o, ayağa qalxırdı, mən 
dua edirdim və heç nə baş vermirdi. Mən onun yerinə pərt 
idim. Yeddinci gün o, yenə gəldi. «Şəfanız üçün dua etməyimi 
istəyirsizsə, ayağa qalxın!» Mən gözümü yumub dua etdim, 
ancaq fikrim o qadının yanında idi. «O yazıq qadın necə ola-
caq?» Gözlərimi açanda qadın oğlanın köməyi olmadan irəli 
tələsirdi, hamıya şəfa aldığını göstərmək istəyirdi. Görürsü-
nüz, o, əvvəlcə səfeh vəziyyətində qalmalı oldu. 
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Necə və nəyi eşitdiyinizə diqqət yetirin 

Cümləni tamamlamağın altıncı yolu budur: Allahın təklif 
etdiyi ən yaxşısını istəyirsinizsə, necə və nəyi eşitdiyinizə 
diqqət yetirin. Aydındır ki, bu, əvvəlki “Allahın səsini eşidin 
və itaət edin” mövzusu ilə əlaqəlidir. Biz dinləmək mövzusu-
nu davam etdiririk. Artıq göstərdim ki, bütün Müqəddəs Ki-
tabda, Əhdi-Ətiqin əvvəlindən Əhdi-Cədidin sonuna qədər 
Allahın adamlarına mənsub olmaq üçün əsas tələb – Allahın 
səsini eşitmək və itaət etməkdir. Əhdi-Ətiqdə Allah Israilə 
dedi: “Sözümə qulaq asın. Onda Mən sizin Allahınız olaca-
ğam, siz də Mənim xalqım olacaqsınız». Əhdi-Cədiddə Isa 
dedi: «Quzularım səsimi eşidir, Mən də onları tanıyıram və 
Mənim ardımca gəlirlər». Bu tələb heç bir dövrdə dəyişmir. 
Biz indi Allahın səsini dinləməyə daha yaxından nəzər salaca-
ğıq. Isa Müjdələrdə müxtəlif vaxtlarda iki şeyi dedi. O dedi: 
«Eşitdiyinizə diqqət edin». Daha sonra O dedi: «Necə dinlədi-
yinizə diqqət edin». Gəlin bu bəyanatların hər ikisini tədqiq 
edək və görək bizə nə deyirlər. Birincisi, «Eşitdiyinizə diqqət 
edin». Mark 4:23-25-də Isa sözünü belə başlayır: «Eşitməyə 
qulağı olan eşitsin!» Mən bunu belə başa düşürəm: «Əgər bir 
kəsin Allahın səsini eşitmək üçün qulağı varsa, qoy eşitsin». 
Artıq qeyd etdim ki, biz təbii olaraq Allahın səsini eşitmək 
qabiliyyəti ilə doğulmuruq. Bu qabiliyyəti bizə Müqəddəs 
Ruh verir. Bu qabiliyyəti biz inkişaf etdirməliyik. Sonra Isa 
davam edir: «Eşitdiyinizə diqqət edin: hansı ölçü ilə ölçsəniz, 
sizin üçün də eyni ölçü ilə ölçüləcək və daha artıq veriləcək». 
Isa burada üç prinsipi açıqlayır. Birincisi, əsas tələb – Allahın 
səsini eşitmək qabiliyyətinin olmasıdır: “Eşitməyə qulağı olan 
eşitsin!” Ikincisi, düzgün eşitməklə (və ya düzgün şeyə qulaq 
asmaqla) biz ruhani imkanlarımızı artırırıq. Isa deyir: «Eşidən 
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kəsə… daha çox veriləcək». Hansı ölçü ilə ölçsəniz, sizin üçün 
də eyni ölçü ilə ölçüləcək. Allahın səsini dinləmək üçün nə 
qədər səy göstərsəniz, o qədər də çox Allah sizə Özünü verə-
cək. Başqa sözlə, Allahın Özünü bizə verəcəyi qədəri biz 
müəyyən edirik. Biz Allahı nə qədər eşidiriksə, o qədər də Al-
lah Özünü bizə məlum edəcək. Üçüncü prinsip: səhv din-
ləməklə (və ya eşitməməklə) biz öz ruhani gücümüzü azaldı-
rıq və ruhani cəhətdən müflis oluruq. Isa deyir: «Kimin 
varıdırsa, ona daha çox veriləcək. Amma kimin yoxudursa, 
özününkü zənn etdiyi şey də əlindən alınacaq». Öz həyatım-
da tamamilə müflis görünən məsihçilər ilə rastlaşmışam, son 
illərdə isə onlar Rəbbin xeyir-duasında yaşayırlar. Onları 
müflis halına salan nə idi? Onlar eşitmək qabiliyyətini itirmiş-
dilər (bu qabiliyyəti daha inkişaf etdirmirdilər) və səhv şey-
lərə qulaq asmağa başlamışdılar. Onlar Allahdan ayrı düşüb 
şərə, mənfi mənbələrə ifşa olundular. Bunlar da, öz növbəsin-
də, onları ruhani cəhətdən müflis etdilər. Isa həmçinin dedi: 
«Necə dinlədiyinizə diqqət edin». 

«Buna görə də necə dinlədiyinizə diqqət edin. Çünki ki-
min varıdırsa, ona daha çox veriləcək. Amma kimin yoxudur-
sa, özününkü zənn etdiyi şey də əlindən alınacaq» (Luka 
8:18).

Yenə də həmin ciddi xəbərdarlıq. Biz Allahı necə eşidirik-
sə, O da Özünü bizə eləcə məlum edəcək. Lakin səhv dinləmə 
ilə Allahı kənar ediriksə, müflis oluruq. Bu, böyüməyin və ya 
kiçilmənin prinsipidir. Bunu nəyi və necə eşitməyimiz müəy-
yən edir. Necə eşitmək barədə digər bir sözü də xatırlatmaq 
istəyirəm: biz nəyi qəbul etmək, nəyi isə rədd etmək lazım 
olduğunu öyrənməliyik. Əyy.12:11-də çox münasib fikir söy-
lənilir: “Yeməyin dadını damaq hiss etdiyi kimi qulaq da söz-
ləri sınaqdan keçirməzmi?” Damaq yeməklə etdiyini qulaq 
da sözlərlə edir. Hamımız bilirik ki, ağzımıza acı və ya xoşa-
gəlməz bir şey alsaq, onu tüpürəcəyik, udmayacağıq. Əyyu-
bun kitabındakı sözlərin mənası budur ki, qulaqlarımız eşit-
diyimizlə eyni etməlidir. Acı, mənfi və ya imanımızı məhv 
edən bir sözü eşidiriksə, onu  qəbul etməməliyik; biz onu  
rədd etməliyik. Dil yeməyi dadan kimi, qulaq da sözləri da-



Necə və nəyi eşitdiyinizə diqqət yetirin  35

dır. Çox vaxt adamlara deyirəm: «Vaizə (və ya danışan bir 
kəsə) qulaq asanda sanki balıq yeyirsiz: əti udun, qılçıqları isə 
çıxarın. Qılçıqları udsanız, peşman olacaqsız». Isanın «Necə 
dinlədiyinizə diqqət edin» sözlərini mən belə tətbiq edirəm. 
Düzgün şeyi daxilə keçməyə qoyun, səhv şeyi isə rədd edin. 
Əgər siz səhv şeyi daxilə keçməyə qoysanız, peşman olacaq-
sız. Dinləməyə aid başqa prinsip Rom.10:17-də bəyan edilir: 
«Iman eşitməkdən, eşitmək də Məsihin kəlamı vasitəsilə ya-
ranır». Bu, çox vacib həqiqətdir: “Inam… yaranır”. Siz inam-
sız olmamalısınız. Özümün inamsız olduğum vaxtı yada salı-
ram. Mən bir il xəstəxanada yatdım və həkimlər məni sağalda 
bilmədi. Ümidsiz idim. Ancaq bir gün Müqəddəs Ruh mənə 
bu sözləri canlandırdı: inam gəlir. Inamınız yoxdursa, onu 
əldə edə bilərsiniz. Siz onu necə əldə edirsiz? Eşitməklə. Nəyi 
eşitməklə? Allahın Kəlamını. Mən Allahın Kəlamını eşitməyə 
başladım və bunun vasitəsilə məndə inam yarandı. Nəticədə 
xəstəxanadan çıxdım. Mən sağaldım. Ancaq dərmanla deyil, 
Allahın fövqəltəbii gücü ilə sağaldım, çünki Allahın Kəlamını 
eşitmək nəticəsində məndə inam yarandı. Bir həqiqəti vurğu-
lamaq istəyirəm: eşitməklə yalnız inam deyil, həmçinin inam-
sızlıq da yaranır. Paul Timoteyə uğurlu məsihçi həyatı necə 
yaşamağı məsləhət verərkən yazır: “Allahsız boşboğazlıqdan 
uzaq dur. Çünki belə boşboğazlıqlar insanı daha da allahsız-
lığa aparır. Onların sözü irinli yara kimi yayılacaq. Himeney 
və Filit onların sırasındadır. Onlar dirilmənin artıq baş verdi-
yini deyərək həqiqətdən azıb bəzilərinin imanını alt-üst edir-
lər” (2Tim.2:16-18). 

Paul deyir ki, əgər inamınızı saxlamaq istəyirsinizsə siz al-
lahsız boşboğazlığa qulaq asmamalısınız və ya yalançı təlimi 
yayan Himeney və Filit kimilərə qulaq asmamalısınız. Əgər 
siz buna qulaq assanız, bu, sizin ürəyinizə və fikrinizə daxil 
olacaq və sizin inamınızı məhv edəcək. Xərçəng normal cismi 
məhv etdiyi kimi edəcək. Bundansa, düzgün dinləməni inki-
şaf etdirin: necə və nəyi eşitdiyinizə diqqət yetirin. Iman eşit-
məkdən, Allahın Kəlamını eşitməkdən yaranır. Məntiqi nəti-
cə odur ki, siz dost və yoldaşlarınızı ehtiyatla seçməlisiniz, 
çünki əksər halda siz bu adamlara qulaq asacaqsınız. Inamı-
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nızı məhv edən sözləri deyil, yaxşı söz deyən adama qulaq 
asmaq istəyəcəksiz. 

“Imansızlarla eyni boyunduruğa girməyin. Çünki saleh-
liklə qanunsuzluğun nə şərikliyi var? Işıqla qaranlığın ortaq 
nəyi var?” (2Kor.6:14).

“Qaranlığın səmərəsiz əməllərinə şərik olmayın. Əksinə, 
bunları ifşa edin. Belə ki qaranlıqdakıların gizlicə etdikləri 
şeyləri söyləmək də ayıbdır” (Ef.5:11-12). Danışığı və rəftarı 
şər olan adamlarla ünsiyyət saxlamayın. Bu, sizi ruhani cəhət-
dən zəhərləyəcək. Paul Timoteyə müsbət cəhəti də deyir: 
“Gənclik ehtiraslarından qaç. Təmiz ürəklə Rəbbi çağıranlarla 
birlikdə salehliyin, imanın, məhəbbətin və sülhün ardınca 
get” (2Tim.2:22).

Başqa sözlə, yaxşı şeyləri güdmək istəyirsinizsə, düzgün, 
təmiz ürəklə Rəbbi çağıranlarla birlikdə adamların əhatəsin-
də bunu etməlisiniz. 
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Müvəqqəti deyil, əbədi olan şeylər əhəmiyyətli 
olmalıdır

Cümləmizi tamamlamağın yeddinci yolu budur: «Allahın 
təklif etdiyi ən yaxşısını istəyirsinizsə, müvəqqəti deyil, əbədi 
olan şeylər üçün çalışın”.

Müqəddəs Kitabın bir ayəsində əbədi və müvəqqəti olan 
şeylər yan-yana qoyularaq müqayisə olunur: “Müvəqqəti, 
yüngül əziyyətlərimiz bizə heç bir şeylə müqayisə edilməz 
dərəcədə böyük və əbədi izzət qazandırır. Gözlərimizi gö-
rünən şeylərə deyil, görünməyən şeylərə dikirik. Çünki gö-
rünənlər gəldi-gedər, görünməyənlərsə əbədidir” (2Kor.4:17-
18).

Paul iki növ şeylərin mövcud olduğunu deyir: əbədi və 
müvəqqəti. Müvəqqəti şeylər gözlərimizlə görə bildiyimiz 
şeylərdir; biz onlarla duyğu üzvlərimiz vasitəsilə əlaqə yara-
da bilirik. Əbədi şeylər isə gözə görünmür. Onlar görünməz, 
əbədi dünyaya mənsubdurlar. Paul çox vacib prinsipi açıqla-
yır: Müvəqqəti, yüngül əziyyətlərimiz bizə heç bir şeylə 
müqayisə edilməz dərəcədə böyük və əbədi izzət qazandı-
rır. Gözlərimizi görünən şeylərə deyil, görünməyən şeylərə 
dikirik. Lakin gözlərimizi əbədi olan şeylərdən çəkib təbii 
duyğu üzvlərimizlə əlaqə yaratdığımız bu dünyanın mü-
vəqqəti olan şeylərinə baxmağa başlasaq, onda yaşadığımız 
çətinliklər bizdə Allahın istədiyi böyük və əbədi izzəti yarat-
mayacaq. Əzab və çətinlikdən keçəndə buna düzgün müna-
sibət göstərməyimiz çox vacibdir. Problem və çətinliklər fik-
rimizi əbədi olan şeylərdən yayındırmamalıdır. Gözlərinizi 
görünməyən şeylərə dikin. Paul burada qəribə söz deyir. 
Görünməyən şeylərə gözümüzü necə dikə bilərik? Cavab 
budur: əbədi olan şeylərlə biz duyğu üzvlərimizlə deyil, 
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imanla əlaqə yaradırıq. Duyğu üzvlərimizlə biz müvəqqəti 
olan şeylərlə əlaqə yaradırıq; inamımız ilə isə əbədi olan şey-
lərlə əlaqə yaradırıq. Daha sonra həmin məktubda Paul de-
yir: “Gözlə görünənə deyil, imana görə həyat sürürük”. 
Başqa sözlə, bizə əsasən təsir göstərən duyğu üzvlərimizlə 
əlaqə yaratdığımız bu dünyanın müvəqqəti şeyləri deyil. 
Əksinə, biz iman ilə yaşayırıq. Bizi əbədi şeylər, gözlə gö-
rünməyən dünyanın şeyləri istiqamətləndirir, idarə edir, ni-
zama salır və bizdə həvəs oyadır.

2Kor.3:8-də Paul daha bir vacib açıqlamanı verir: əbədi 
olan şeylər bizə Allah Kəlamının güzgüsündə aşkar edilir. 
Əhdi-Cədiddə Allahın Kəlamı çox vaxt güzgü ilə müqayisə 
olunur. Deyilir ki, bu güzgü bizə bizim təbii, fiziki bədənimizi 
və ya xarici görünüşümüzü göstərmir. Bu güzgü gözə görün-
məyən, əbədi şeyləri – bizim ruhani təbiətimizi və ruhani 
dünyaya aid olan şeyləri bizə göstərir. “Biz hamımız niqabsız 
üzdə Rəbbin ehtişamını əks etdirərək Rəbbin surətinə dəyişi-
lirik. Ruh olan Rəbdən yaranan bu ehtişam get-gedə bizdə gö-
rünməyə başlayır” (2Kor.3:18).

Yenə söhbət eyni prinsipdən gedir. Yalnız Allah Kəlamının 
güzgüsünə baxarkən və əbədi olan şeyləri – Allahın orada bi-
zim üçün hazırladığı ehtişamı imanla görəndə Müqəddəs 
Ruh bizi həmin o ehtişama uyğun dəyişir. Əbədi olan şeylər-
dən öz gözlərimizi kənara çəkiriksə, onda Müqəddəs Ruh 
bizdə işləyərək bizi dəyişə bilmir. Bu, belədir, çünki Isa həm 
əbədi, həm də müvəqqəti olan şeylərin üzərində Rəbdir. La-
zım olan şeylərə üstünlük versək, Isa hər iki reallıqda bizə xe-
yir-dua verəcək. Səhv şeylərə üstünlük versək isə, Rəbbin xe-
yir-duasından məhrum olacağıq və Allahın Ruhu bizim 
üzərimizdə işləyə bilməyəcək. Musa düzgün şeyləri üstün 
tuturdu. O, bizim üçün yaxşı nümunədir: 

“Musa böyüyəndən sonra firon qızının oğlu adlanmaqdan 
iman vasitəsilə imtina etdi. Günahdan müvəqqəti zövq al-
maqdansa Allahın xalqı ilə birlikdə əzab çəkməyi üstün tut-
du. Məsih naminə çəkdiyi təhqiri Misir xəzinələrindən daha 
böyük var-dövlət saydı, çünki gözünü alacağı mükafata dik-
mişdi. Iman vasitəsilə padşahın qəzəbindən qorxmayıb Misir-
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dən çıxdı, çünki o, gözə Görünməyəni sanki görmüş kimi 
möhkəm dayandı” (Ibr.11:24-27). 

Əsas sözə fikir verin: «gözə Görünməyəni sanki görmüş 
kimi möhkəm dayandı». Bu, əbədi Allahdır, əbədi reallıqdır 
və əbədi faktlardır. Musa bunları necə gördü? Duyğu üzvləri 
ilə deyil, inam ilə. Inamla gözə görünməyən əbədi faktlar ilə 
əlaqə yaratdığına görə o, öz çağırışından yayınmadı və düz-
gün olan şeyləri dəyərləndirdi. O, Misirin sərvətini deyil, Al-
lahın əbədi sərvətini daha çox dəyərləndirdi. Allahın əbədi 
sərvətini əldə etmək üçün Musa Misir xəzinələrindən imtina 
etdi. Musa düzgün şeyləri üstün tuturdu. O, gözə görün-
məyən əbədi faktlara öz gözlərini inamla dikmişdi. Buna aid 
bir xəbərdarlıq etmək istəyirəm. Müasir dünyada yaşayan 
adamlar üçün bu xüsusilə vacibdir: Sərvət dalınca qaçmayın. 
Məqsədiniz zənginlik olmasın. Paul sərvət dalınca qaçan mə-
sihçilərə aid çox kədərli və çox güclü bir söz deyir: 

“Zəngin olmaq istəyənlərsə sınağa və tora düşərlər; insanı 
məhvə və həlaka aparan bir çox axmaq və ziyanverici ehtiras-
lara batırlar. Çünki hər cür pisliyin kökü pulpərəstlikdir. 
Kimlərsə bu həvəslə imandan azıb özləri özlərinə sanki bıçaq 
soxmuş kimi çox əzab verdilər. Amma sən, ey Allah adamı, 
bu şeylərdən qaç. Salehliyin, möminliyin, imanın, məhəbbə-
tin, dözümün, həlimliyin ardınca get” (1Tim.6:9-11).

Sərvət dalınca qaçmayın. Əbədi reallıq, əbədi sərvət dalın-
ca qaçın. Müvəqqəti sərvət üçün çalışsanız, gözünüzü ona 
diksəniz və məqsədiniz zənginlik olsa, axırda peşman olacaq-
sınız. Özünüzə sanki bıçaq soxmuş kimi çox əzab verəcəksiz. 
Siz tələyə düşəcəksiz,  sizi “məhvə və həlaka aparan bir çox 
axmaq və ziyanverici ehtiraslara” batacaqsız. Bu sözləri eşi-
din. Ürəyinizin münasibəti belədirsə, elə bu gün geri dönün. 
Şükür ki, başqa yol var. Başqa yol odur ki, sərvət əvəzinə biz 
Allahın Padşahlığını axtaraq və bizə lazım olanı Allaha bol 
təmin etməyə imkan verək. Allah simic deyil, səxavətlidir. 
Niyyətlərimizin düzgün olduğunu görəndə Allah bizə qarşı 
səxavətli axınını istiqamətləndirəcək. Isa deyir: 

“Nə yeyəcəyik?”, “Nə içəcəyik?” və ya “Nə geyəcəyik?” 
deyə qayğı çəkməyin. Çünki bütpərəstlər bütün bu şeyləri ax-
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tarırlar. Doğrudan da, Səmavi Atanız bütün bunlara ehtiyacı-
nız olduğunu bilir. Ona görə də siz əvvəlcə Allahın Padşahlı-
ğını və Onun salehliyini axtarın. Onda bunların hamısı sizə 
əlavə olaraq veriləcək (Mat. 6:31-33). 

Müvəqqəti olan şeylərin dalınca qaçmaq ilə Allahdan tuta-
raq əbədi olan şeylər üçün səy göstərmək arasında böyük fərq 
var. 
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Sizin üçün seçim etməyə Allaha imkan verin 

Allahın təklif etdiyi ən yaxşısını istəyirsinizsə, sizə sonun-
cu məsləhətim budur: Sizin üçün seçim etməyə Allaha imkan 
verin. Vəftizçi Yəhya çox təsirli sözlər deyir: 

“Insana göydən verilməsə, o heç nə ala bilməz” (Yəh.3:27).
Yəhyanın şagirdləri ona xəbər gətirirlər: Məsih elan etdi-

yin Şəxsin şagirdləri səninkilərdən çoxdur. Onlar Yəhyanın 
məyus olacağını zənn edirdilər. Ancaq Vəftizçi Yəhya dedi: 
«Nədir ki? Insana göydən verilməsə, o heç nə ala bilməz”. 
Bir çox vaiz, imanlılar cəmiyyəti və dini icmalar başqasında 
daha çox üzv və ya daha böyük axın və daha böyük xidmət 
görəndə kədərlənirlər. Mən isə fikirləşirəm ki, biz Yəhyanın 
münasibətini özümüzdə yaratmalıyıq: “Insana göydən ve-
rilməsə, o heç nə ala bilməz”. Bir vaxtlar mən bunu öyrən-
məyi ciddi qərara aldım. Bu barədə fikirləşərək dedim: 
«Rəbb, bu, doğrudan da belədir? Mən bolluqda yaşayan bir 
çox adama baxanda onlara göydən verildiyini görmürəm». 
Müqəddəs Ruh isə mənə cavab verdi: «Qamarlamaqla və al-
maq arasında fərq var». Bu, mənim gözlərimi açdı! Mən mə-
sihçilər daxil olmaqla, bacardıqları qədər qamarlayan bir 
çox adamı gördüm. Çox vaxt onlar məsihçi və qeyri-məsihçi 
yoldaşları ilə rəhmsiz və kobud davranırdılar. Onlar yalnız 
öz xeyirlərini güdürdülər. Allah isə mənə dedi: «Bu, qamar-
lamaqdır. Qamarlamaqla ələ keçirdiyin şey heç vaxt səninki 
olmaz». Yalnız göydən verilən şeylər səndə həmişəlik qala-
caq. Buna görə də ələ keçirməyə və nəyisə əldə etməyə çalı-
şıb zəhmət çəkmək nəyə gərəkdir? Onsuz da, bunu əlinizdə 
saxlamağa sizə imkan verilməyəcək. Bundansa, rahat olun, 
üzünüzü Allaha tutub deyin: “Ay Allah, mənə nəyi verməyi 
münasib görürsən?” Isa Öz şagirdlərinə dedi: “Qorxma, ey 
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kiçik sürü! Çünki Atanız Padşahlığı sizə verməyi münasib 
gördü”. Qardaşlar və bacılar, əgər bizdə Padşahlıq varsa, 
daha niyə qamarlayaq? Biz Padşahlığı qamarlayıb almırıq. 
Biz Padşahlığı alırıq, çünki Atamız Padşahlığı bizə verməyi 
münasib gördü. Biz qamarlamaqdan əl çəkib bir müddət is-
tirahət edərək Allahın münasib hesab etdiyi şeyləri görməyi 
öyrənməliyik. Çox vaxt acgözlüklə qamarlayanda biz Alla-
hın lütf ilə təklif etdiyini qəbul edə bilmirik. 

Mən ilin çox hissəsini Israildə keçirirəm və orada tez-tez 
bu sözləri eşidirəm: «Buna hüququm var; bu, mənimdir!» Bu, 
insanın təbii düşüncə tərzidir. Lakin Allah Padşahlığında belə 
düşünmək düzgün deyil. Allah Padşahlığında biz belə deyi-
rik: «Ay Allah, mənim Atam, mənə nəyi verməyi münasib gö-
rürsən?” Əsas budur. Bu, səndə daimi qalan şeydir. Zəburda 
yazılıb: 

“Haqq-Taala Rəbb necə də zəhmlidir, bütün yer üzünün 
böyük Padşahıdır! Onun sayəsində xalqlar bizə tabe olub, O, 
ümmətləri ayaqlarımızın altına salıb. Sevdiyi Yaqubun fəxri 
olan torpağı bizə mülk etmək üçün seçdi” (Zəb.47:2-4).

Allah Öz xalqına gedib ən yaxşı torpağı axtarıb-tapmağı 
və onu  ələ keçirməyi söyləmədi. Allah  Özü seçdiyi torpağı 
onlara mülk verdi. Burada torpağa aid “fəxr” sözü işlədilir. 
Müqəddəs Kitabın başqa ayələrində bu torpaq barədə gözəl 
yer, istəkli, bütün torpaqların ən yaxşısı deyilir. Allahın seçi-
mi onların seçimindən daha yaxşı idi. Mirası almaq məsələsi 
ortaya çıxanda onların yerinə Allah Özü vuruşdu və millət-
ləri onların ayaqlarının altına salıb onlara tabe etdirdi. Biz 
gedib qamarlayanda Allah bizim üçün vuruşmur. Biz gedib 
qamarlayırıqsa, çox güman ki, döyüşdə uduzacağıq. Bizi 
irsə çatdırmaq üçün Allah lazım olanı edəcək. Müqəddəs Ki-
tabda daha bir həqiqət var: əsl istirahəti biz öz irsimizdə 
tapa bilərik. Qan.12:9-da Musa Iordan çayını hələ keçməmiş 
Israilə deyir: 

“Hələ Allahınız Rəbbin sizə verəcəyi rahatlığa və irs torpa-
ğa çatmamısınız”. 

Fikir verin ki, rahatlığı və irsi verən Allahdır. Bu dünyada 
niyə bu qədər çoxlu narahat məsihçi var? Çünki onlar öz ir-
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sinə çatmayıblar. Niyə onlar öz irsinə çatmayıblar? Çünki on-
lara irsi vermək imkanını onlar Allaha heç vaxt verməmişdir-
lər. Niyə bu imkanı onlar Allaha heç vaxt verməmişdirlər? 
Çünki qamarlamağı lazım birlirdilər. Allahın bizə verəcəyi 
şeylər barədə daha iki fikri sizə söyləməliyəm. Birincisi, 
Yəh.10:29-da Isa böyük fikri söyləyir. Orijinal olan Yunan 
mətnində belə deyilir: “Atamın Mənə verdiyi hamısından 
yaxşıdır”. Bu, heyranlıq doğuran bir bəyanatdır! Atanın bizə 
verdiyi şey kainatda ən vacib və qarşısıalınmazdır; buna ta-
mamilə əmin ola bilərsiz; bu, daimi, sabit, geri alınmaz və 
məhv olmaz bir şeydir. Bu, hamısından yaxşıdır. Cəhənnə-
min gücü, iblis və cinlər bunu heç vaxt əlimizdən ala bilməz, 
məhv edə bilməz və korlaya bilməz. Isa Atanın verdiyindən 
başqa heç nə istəmirdi. Atanın Isaya verdiyini  heç bir qüvvə 
ala bilməzdi. Isa üçün həqiqət olan sizin və mənim üçün də 
həqiqətdir. Atanın sizə və mənə verdiyi şey hamısından yax-
şıdır. Həyəcanlanmayın və təşvişə düşməyin. Həyəcan varsa, 
deməli, Atanın sizə verdiyi irsə tərəf getmirsiz. Əgər bunu 
Atanın sizə verdiyini bilirsizsə, qarşıdurmanın üzünə gülə 
bilərsiniz. Buna tam zəmanət verilir. Ata Allahın verdiyi şey 
kainatın gedişini müəyyən edən amildir. Isa Dağüstü Moizə-
də deyir: 

«Nə bəxtiyardır həlimlər! Çünki onlar yer üzünü irs ala-
caq» (Mat.5:5). 

Bunu dərk edə bilirsiniz? Onlar yer üzünü ələ keçirməyə-
cəklər, onlar yer üzünü irs alacaqlar. Qamarlayan adamların 
sonu gələcək. Tamahkar, vicdansız, xəsis, zorakı və şər adam-
ların sonu çatacaq.  Müqəddəs Kitab deyir ki, onlar bir daha 
olmayacaqlar. Şər adamı axtarsanız belə, heç yerini də tapma-
yacaqsınız. Həlimlər isə yer üzünü irs alacaqlar. Allaha bizim 
irsimizi seçmək imkanını verməyi öyrənməyimiz çox vacib-
dir. Başa düşürük ki, Atanın bizə verdiyi hamısından yaxşı-
dır. Bu kitabı bir dəfə eşitdiyim sözü təkrarlamaqla bitirmək 
istəyirəm. “Allah ən yaxşısını seçimi Ona etibar edən adamla-
ra verir”. Seçimi Atanıza etibar etmək istəyirsinizmi? Allahın 
təklif etdiyi ən yaxşısını istəyirsinizsə…
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Allahın təklif etdiyi ən yaxşısını istəyirsinizsə…
… Kiçik şeylərə qane olmayın.
… Fikrinizi Isada cəmləşdirin. 
… Allahın Kəlamı ilə düşünün.
…Müqəddəs Ruh ilə dostlaşın. 
…Allahın Kəlamını eşidin və itaət edin. 
…Necə və nəyi eşitdiyinizə diqqət yetirin. 
…Müvəqqəti deyil, əbədi olan şeylər əhəmiyyətli olmalı-

dır. Düzgün şeyləri üstün tutun.
…Sizin üçün seçim etməyə Allaha imkan verin.
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Müəllif haqqında
Derek Prins (1915-2003) Hindistanda britaniyalı ailə də do-

ğuldu. O, Ingiltərədə 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 dərnəyə rəh-
bərlik edirdi. Prins Kembricdə və Yerusəlimdə Ibrani Univer-
sitetində Ibrani, Arami, həmçinin müasir dilləri öyrənib. Tələ-
bə 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. Isa Məsihlə möhtəşəm görüşü nəticəsində 
imana gəldi, bir neçə gün sonra Müqəddəs Ruhla vəftiz olun-
du. Bu görüşdən o, iki nəticə çıxartdı: Isa Məsih sağdır və 
Müqəddəs Kitab həqiqi, bizə aid müasir kitabdır. Bu nəticələr 
onun həyatının gedişini tam dəyişdi. O, sonrakı həyatını Alla-
hın Kəlamı olan Müqəddəs Kitabı öyrənməyə və öyrətməyə 
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 Israil dövlətinin bərpa 
olunmasına şahid oldular. 1950-ci illərin sonunda Prins Keni-
yada pedaqoji 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 Vəsatət-
çiləri»nin banilərindən biri oldu. Onun «Dua və oruc vasitə-
silə tarixi dəyişmək» kitabı bütün dünya məsihçilərini öz hö-
kumətləri üçün dua etmək məsuliyyətinə oyatmışdır. Bir 
çoxları bu kitabın gizli tərcümələrini SSRI-də, Şərqi Almani-
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yada və Çexoslovakiyada kommunist rejimini da ğıdan alət 
hesab edir. 

Lidiya Prins 1975-ci ildə vəfat etdi, 1978-ci ildə Prins üç 
uşağı övladlığa götürmüş tənha ana Ruz Beykerlə evləndi. Bi-
rinci həyat yoldaşı kimi, ikinci həyat yoldaşı ilə də o, Yerusə-
limdə Rəbbə xidmət edərkən görüşdü. Ruz 1981-ci ildən yaşa-
dıqları 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 həqiqətlərlə 
bölüşdü, xəstə və əzab çəkənlər üçün dua etdi, Müqəddəs Ki-
taba 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 müəllifi-
dir; bunların çoxu yüzdən çox dilə tərcümə olunaraq nəşr 
edilmişdir. O, nəsilliklə lənət, Müqəddəs Kitabda Israilin əhə-
miyyəti və demonologiya kimi belə innovasiya mövzularının 
tədrisində 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 in-
sanlara iman təməlini qurmağa kömək et miş dir. Məzhəb və 
təriqətdən üstün olan yanaşması onun tə limini bütün irq və 
dindən olan adamlar üçün həm münasib, həm də faydalı et-
mişdir; 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 va-
sitəmlə başladığı iş Isanın qayıdacağı günə qədər davam et-
sin». 

Derek Prins Xidməti əsasən Avstraliya, Kanada, Çin, Fran-
sa, Almaniya, Niderland, Yeni Zelandiya, Norveç, Rusiya, Cə-
nubi Afrika, Isveçrə, Birləşmiş Padşahlıq və Birləşmiş Ştatlar 
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kimi ölkələrdə və ümumiyyətlə, dünyada fəaliyyət göstərən 
qırx beşdən çox Derek Prins ofisi vasitəsilə Prinsin təlimlərini 
yaymağa, missionerləri, imanlı cəmiyyət liderlərini və cəmiy-
yətləri öyrətməyə davam edir. Bu və beynəlxalq ofislər barə-
də məlumatı www.derekprince.com saytında əldə edə bilər-
siniz. 
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Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş  
Derek Prinsin kitabları

Atalıq
Diliniz şəfaya ehtiyac duyurmu?
Dualar və bəyan etmələr
Həyatın acı girdabı
Itaət lütfü
Müqəddəs Kitab üzrə müstəqil öyrənmə kursu
Lənətdən xeyir-duaya necə keçmək olar
Rədd edilməyə əlac
Sizdə yaşayan Müqəddəs Ruh
Yaşadan iman
Dua və oruc ilə tarixin gedişini dəyişmək mümkündür


