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Giriş

İnanıram ki, insanların hər şeydən çox Allahın
onlara olan sevgisinə ehtiyacları var. Bir məsihçi
kimi bunun həyatın əsas təməli olduğunu anla-
yıram. Allahın sevgisi haqqında məntiqi biliklərə
deyil, bir vəhyə ehtiyacımız var. Bu vəhy yalnız
Müqəddəs Ruh tərəfindən verilə bilər və hər imanlı
Allahın sevgisi haqqında dərindən düşündükcə, bu
sevgini öz həyatında müşahidə etdikcə, Allahın
Sözündə o vəhyi axtardıqca və dua etdikcə ona ve-
riləcək.
Allahın dünyaya olan böyük sevgisinə görə

Onun İsanı qurban verməsinə iman etmək çox
asandır. Amma siz yer üzündə tək insan olsaydınız,
Allahın İsanı sizin və yalnız sizin üçün qurban ver-
məsinə inanmağınız bir az çətin olardı.
Məyus olmuş bir məsihçi kimi illər keçəndən

sonra Allahın sevgisini anladım. Allah Müqəddəs
Ruh vasitəsilə lütfkar tərzdə sevgisini mənə bil-
dirdi. Bu bütün həyatımı və Onunla olan münasi-
bətimi dəyişdirdi.
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Bu kitabda Allahın sevgisi haqqında oxuya-
caqlarınızın sizə yeni bir düşüncə gətirəcəyinə
inanıram. İnanıram ki, bu vəhyin sizə aid olduğunu
hiss etməyiniz içinizdə yeni bir ehtiyac oyadacaq.
Bu kitabı asta-asta oxumağı, müzakirə üçün ondan
bir vasitə kimi istifadə etməyi və Müqəddəs Kitab
ayələri üzərində dərindən düşünməyi məsləhət
görürəm.
Bu kitab sizə insanınAllahsız bir heç olduğunu,

Allah Kəlamına aid bütün bilik və düşüncələrini
yalnız Onun lütfü sayəsində əldə etdiyini həlimliklə
aşılayır.
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1
Allah Sizi Sevir!

“Allah dünyanı elə sevdi ki, vahid
Oğlunu ona verdi; bunu ona görə etdi ki, Ona
iman edən hər kəs həlak olmasın, amma əbədi
həyata malik olsun”.

Yəhya 3:16
Аllah vahid ailə istəyindən bizi Öz övladları et-

mişdir. O körpə uşaqlar kimi yox, Onun övladları
kimi davranmağımızı istəyir.Allah bizim Ona bağlı
olmağımızı, Ona arxalanmağımızı, Onu sevməy-
imizi və Ona bizi sevməsinə imkan verməyimizi
istəyir. Ona güvənməyimizi və ehtiyacımız olanda
Ona üz tutmağımızı istəyir. O bizimlə şəxsi müna-
sibətdə olmaq istəyir.
ÇoxumuzYəhya 3:16-da deyilənlərə ümumi bir

məna vermişik. “Bəli, İsanın dünya üçün öldüyünü
bilirəm” söyləyirik. Amma biz, İsanın uğrumuzda
öldüyü bir insan qrupu deyilik. İsa tək-tək hər biri-
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miz üçün öldü. İsa sizin üçün öldü!
Əgər siz yer üzündə tək insan olsaydınız, İsa

yalnız sizin uğrunuzda öləcəkdi. Bütün o əzabları
yalnız sizin üçün çəkəcəkdi. O sizin üçün öldü!
Allah sizi çox sevir. Sizi sonsuz bir sevgi ilə sevir.
Bir gün maşında yol getdiyim zaman Allahın

mənə “Coys, sən Mənim göz bəbəyimsən!”
dediyini eşitdim. Mən hətta bu ayənin Müqəddəs
Kitabda olduğunu bilmirdim. Bunun ardınca şeytan
da tez ağlıma bir fikir qoyaraq “Bu həddindən artıq
təkəbbürlü bir iddia deyilmi? Özünü kim hesab
edirsən?” dedi. Sonra da öz-özümə “bu tərzdə dü-
şünməməliyəm” söylədim. Xüsusi olduğumuzun,
istedadlı və fərqli olduğumuzun mənasına varmaq
bizim cismani düşüncələrimizə ziddir. Hər birimiz
Atamız tərəfindən bir-birimizdən fərqli yaradılmış
fərdik.
Elə bunu düşünürdım ki, Allah supermarketdə

almaların yanında duran bir qadın barədə qəribə
mənzərə canlandırdı. Qadın bütün almaları nəzər-
dən keçirib, həqiqətən də, ən yaxşı almanı seçdi.
Sonra da onu almaq üçün piştaxtaya doğru yönəldi.

8 Onları Sevdiyimi Onlara Söyləyin

Loved  03.04.2009  16:14  Page 8



miz üçün öldü. İsa sizin üçün öldü!
Əgər siz yer üzündə tək insan olsaydınız, İsa

yalnız sizin uğrunuzda öləcəkdi. Bütün o əzabları
yalnız sizin üçün çəkəcəkdi. O sizin üçün öldü!
Allah sizi çox sevir. Sizi sonsuz bir sevgi ilə sevir.
Bir gün maşında yol getdiyim zaman Allahın

mənə “Coys, sən Mənim göz bəbəyimsən!”
dediyini eşitdim. Mən hətta bu ayənin Müqəddəs
Kitabda olduğunu bilmirdim. Bunun ardınca şeytan
da tez ağlıma bir fikir qoyaraq “Bu həddindən artıq
təkəbbürlü bir iddia deyilmi? Özünü kim hesab
edirsən?” dedi. Sonra da öz-özümə “bu tərzdə dü-
şünməməliyəm” söylədim. Xüsusi olduğumuzun,
istedadlı və fərqli olduğumuzun mənasına varmaq
bizim cismani düşüncələrimizə ziddir. Hər birimiz
Atamız tərəfindən bir-birimizdən fərqli yaradılmış
fərdik.
Elə bunu düşünürdım ki, Allah supermarketdə

almaların yanında duran bir qadın barədə qəribə
mənzərə canlandırdı. Qadın bütün almaları nəzər-
dən keçirib, həqiqətən də, ən yaxşı almanı seçdi.
Sonra da onu almaq üçün piştaxtaya doğru yönəldi.

8 Onları Sevdiyimi Onlara Söyləyin

Loved  03.04.2009  16:14  Page 8

BununlaAllah mənə söylədi ki, mən Onun gözündə
ən yaxşı almayam. Mən xüsusi olanam. Bu,
həqiqətə oxşamır, amma bilin ki, Allah bunu hər
birimizə söyləyir.Allah sizin qeyri-adi olduğunuzu,
yerdə qalanların isə heç bir işə yaramadığını söy-
ləmir. Allah hamımızın xüsusi olduğunu söyləyir.
Bu barədəAllah Kəlamında deyilir vəAllah Kəlamı
hamımız üçündür. Siz Allahın göz bəbəyisiniz.
Özüm barədə belə gözəl şeylər düşündüyüm

üçün özümü təqsirkar saydım və bu səbəbdən Al-
lahın mənə söyləmək istədiyi sözə diqqət yetir-
mədim. Bundan iki gün sonra Zəbur 17:8-i açdığım
zaman çaşdım. Allahın mənə söylədiyi sözlər
gözümə sataşdı: “Məni göz bəbəyin kimi qoru,
qanadlarının kölgəsində saxla”. Öz-özümə “doğru-
dan da, bunu söyləyən Allah idi. Mən Allahın göz
bəbəyiyəm” dedim. Uzun müddət bunu hər dəfə
düşünəndə özümü çox xüsusi hiss etdim.
İnsanların ürəyində sevilmək üçün böyük bir

ehtiyac, dərin bir ümid və arzu var. Allah bizi bu
cür yaratmışdır. Çoxları Allahın dünyanı və İsanı
sevməsinə inanır, amma Allahın məhz onu sevmə-

Onları Sevdiyimi Onlara Söyləyin 9
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sinə inanmağa çətinlik çəkir. Bunun müqabilində
Allah Kəlamı Allahın insanları İsanı sevdiyi qədər
sevdiyini öyrədir. Allah sizi İsanı sevdiyi qədər
sevir. Yəhya 5:20-ə baxaq: “Ona görə ki,Ata Oğulu
sevir və Özünün etdiyi hər şeyi Ona göstərir. Ona
bunlardan da böyük işlər göstərəcək ki, siz
heyrətlənəsiniz”.
Allah burada “Mən bütün bu qeyri-adi şeyləri

və bunlardan da böyük işləri İsanın vasitəsilə
edirəm ki, heyrətlənəsiniz” demək istəyir (müəllifin
izahı). Bir şeyə valeh olmağın, Allahın etdiyi işin
qarşısında heyrətlənməyin gözəl bir hiss olduğunu
bilirsinizmi?
Müqəddəs Kitabda bu ayələri oxuyuruq, amma

çox vaxt Allahın bizim üçün etmək istədiyi şeyi
gözdən qaçırırıq. Allah istəyir ki, biz Onun İsa va-
sitəsilə etdiyi böyük işlərə baxıb heyrətlənək və
heyranlıqla “Allahım, İsa vasitəsilə etdiyin iş necə
də gözəldir!” söyləyək. Sonra Allah Yəhya 14:12-
də İsanın dediyi sözlərə diqqət yetirməyimizi
istəyir: “Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm: Mənə
iman edən şəxs Mənim etdiyim işləri özü də

10 Onları Sevdiyimi Onlara Söyləyin
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edəcək, hətta bunlardan da artığını edəcək. Çünki
Mən Atanın yanına gedirəm”.
Allah həmin şeyləri sizin vasitənizlə də edəcək.

Siz bunlardan böyük işlər görəcəksiniz, çünki İsa
Atasının yanına getmişdir. Buna inanırsınızmı?Al-
lahın sizi sevdiyinə və sizdən istifadə edəcəyinə,
həqiqətən, inanırsınızmı?
Bir gün Rəbb mənə belə dedi: “Coys, insanlara

olan sevgimə görə onlar üçün hər gün çox şeylər
edirəm, amma bunları heç görmürlər. Bunlara heç
əhəmiyyət də vermirlər. Sənə bir misal çəkim: hər
gün dönüb günəşə «doğ» dediyim zaman bunu
Coys üçün, Betti üçün, Cim üçün (buraya öz adınızı
əlavə edin)… etmirəmmi?”.
Bu barədə bir düşünün. Günəş göy üzünə hər

gün sizin üçün çıxır. Bəli, hətta günəş! Biz isə buna
heç əhəmiyyət də vermirik. Hər gün günəşin doğa-
cağını bilirik. Amma o sizin üçün doğur. Yağış
mövsümündə yağdığı zaman sizin üçün yağır. Qar
yağanda sizin üçün yağır. Allah sizi bax bu cür çox
sevir!
Qanunun Təkrarı 7:9-da belə yazılıb:

Onları Sevdiyimi Onlara Söyləyin 11
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“Bilin ki, Allahınız Rəbb əsl Allahdır. O,
vəfalı Allahdır. Əhdinə sadiq qalıb Onu
sevənlərin, əmrlərini yerinə yetirənlərin min-
lərlə nəslinə məhəbbətini göstərər”.
Sizcə, min nəsil Allahın sevgisindən pay al-

mağınız üçün kifayət qədər uzun müddət deyilmi?
Gördüyünüz kimi, Allah tükənməz Allahdır və Al-
lahı yora bilməzsiniz. Çoxumuz uğursuzluğumuzla
və dolaşıq işlərimizlə Allahı yorduğumuzu düşü-
nürük, amma siz bunu heç vaxt edə bilməzsiniz.
Sevgi yorulmaz; Allahın sevgisinin qarşısını ala
bilməzsiniz. Sevgi Allahın yaratdığı şey deyil, Al-
lahın Özüdür.
Allah yer üzündəki ən pis və pozğun insanı,

hətta İsanın üzünə tüpürüb “Səndən heç nə istə-
mirəm; cəhənnəmə getmək məni tam qane edir”
deyən günahkarı da sevir. Belə halda seçilmiş və
Allahın məqsədi üçün ayrılmış insanları necə
sevməyə bilər?
Siz “mən İsanı qəbul edirəm və Onu sevirəm”

deyə bilərsiniz. Amma sizdən bunu soruşmaq istə-

12 Onları Sevdiyimi Onlara Söyləyin
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yirəm: Allahın sizi sevdiyinə nə qədər inanırsınız?
Bu sizin üçün çox adi xəbərdir: Allah sizi sevir.

Bu, sizin bütün başqa şeyləri anlamağınız üçünAl-
lahın qoymalı olduğu əsas təməldir.
Başqa nə öyrənirsiniz-öyrənin, nə qədər çox

çalışır və Allahla bağlı mövzuları araşdırırsınız-
araşdırın,Allahın sizi sevdiyi barədə həqiqəti qəbul
etmirsinizsə, sizdə əhəmiyyətli bir inkişaf olmaya-
caq.Allahın sizə olan sevgisi imanınızın, günahdan
azad olmağınızın və başqa insanlara çəkinmədən
xidmət etmək bacarığınızın təməlidir. Allahın sizə
olan sevgisini qəbul edirsinizmi?

Allah sizi sevir!

Onları Sevdiyimi Onlara Söyləyin 13
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2
Mən Kifayət Qədər Yaxşıyammı?

“Ümidimiz də boşa çıxmır, çünki Allah
məhəbbəti bizə verilən Müqəddəs Ruh va-
sitəsilə ürəklərimizə tökülüb.
Biz hələ gücsüz ikən (özümüz-özümüzə

kömək edə bilməyəndə) Məsih müəyyən za-
manda allahsız adamların uğrunda (onların
əvəzinə) öldü.
Saleh bir adamın uğrunda kiminsə ölməsi

çətin işdir, bəlkə də yaxşı bir adam uğrunda
kimsə ölməyə cəsarət edər.
Lakin Allah bizə olan məhəbbətini bu-

nunla sübut edir ki, biz hələ günahkar ola-ola
Məsih bizim uğrumuzda öldü.
Beləcə Onun qanı ilə indi saleh sayıl-

dığımıza (bəraət aldığımıza, təmizə çıxarıl-
dığımıza və Allahla ünsiyyətə nail olduğu-
muza) görə Onun vasitəsilə də Allahın
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qəzəbindən mütləq xilas olacağıq.
�gər biz Allahın düşməni olduğumuz vaxt

Onun Oğlunun ölməsi ilə Allahla barışdıqsa,
barışdıqdan sonra Onun (dirilmə) həyatı va-
sitəsilə daha qəti olaraq xilas olacağıq (hər
gün günahın əsarətindən qurtulacağıq)”.

Romalılara 5:5-10
Çoxumuz Ona məqbul olmayan işlərlə məşğul

olduğumuza görə Allahın bizi sevdiyinə inana
bilmirik. Bəzi insanlar özlərindən narazı qalaraqAl-
lahın onlara təsir etmədiyini düşünürlər. Bunun
müqabilində Müqəddəs Kitab “İnsan kimdir ki,
onun haqqında düşünürsən?...” deyir (Zəbur 8:4).
Biz yalnızAllahın yaratdıqlarıyıq. Allah bizi səbəb-
siz sevir, elə sevdiyi üçün sevir. Allah sevgidir
(1Yəhya 4:16).
Allah sizi sevir; siz xüsusisiniz. Bu sizin fərqli

və misilsiz olduğunuzu bildirir. Sizin mənim kimi,
mənim də sizin kimi olmağım vacib deyil. Bizim
hər ikimiz başqasına oxşamaq istəsək də, xoşbəxt
ola bilmərik. Bu işin nəticəsi şeytana sizin kifayət
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qədər yaxşı olmadığınızı söyləmək fürsəti verər.
Məsələ burasındadır ki, Allaha gəlincə, Onun üçün
“kifayət qədər yaxşı” olmağınız vacib deyil.
İsanın uğrunuzda ölməsinin səbəbi sizin qeyri-

adiliyinizdir, yoxsa Onun sizə olan sevgisidir?
Müqəddəs Kitab İsanın uğrunuzda ölmək dərə-
cəsində sizi çox sevdiyini və indi isə Onun qanı ilə
saleh sayıldığınız halda daha da çox sevdiyini
söyləyir (Romalılara 5:8,9). Allah gündəlik təqsir-
lərinizi örtəcək qədər sizi çox sevir.Allah gününüzü
güc və qalibiyyətlə bitirməyinizə yardım edəcək
qədər sizi çox sevir.
Allah bir gün mənə təqsirlərimizi və qüsur-

larımızı necə gördüyü barədə bir nümunə göstərdi.
Anasının həmişə ev işi ilə məşğul olduğunu görən
üç yaxud dörd yaşlı balaca bir uşağı misal çəkək.
Anasına olan böyük sevgisindən, bir vedrə su və
balaca bir əski götürüb pəncərənin önünə keçir.
Pəncərəni yaxşıca yuyur, sonra bir neçə dəsmal
götürüb şüşələri silir.
Əlbəttə, şüşənin bəzi yerlərində izlər, çirk və

sabun qalır. Üstəlik, uşağın bunu edərkən ən yaxşı
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parçadan istifadə etdiyini görüb bərk hirslənirsiniz.
Amma uşaq içəri girib gözəl səsi ilə “ana, ana, bax
şüşəni sildim, sənin üçün təmizlik işləri gördüm,
səni sevirəm, ana” deyir.
Ürəyində sevgi olan ana “çox gözəl bir iş

gördün, kömək etdiyin üçün çox sağ ol” deyər.
Sonra uşaq başqa bir işlə məşğul olan vaxt ana
şüşənin çirkini təmizləyər. Daha sonra isə ona bir
daha belə etməməyi tapşırar.
Allah mənə Özünün də bizim üçün belə etdiyini

söylədi. O hər zaman bizim çirkimizi təmizləyir.
Əgər əlinizdən gələn ən yaxşı işi görürsünüzsə,
bilin ki, Allahın sizdən istədiyi elə budur. Allah
sizdən gücünüzün çatmadığı bir işi görməyinizi
istəmir. Əgər siz “Sən haqlısan, mən təqsirkaram,
Rəbb, mən çalışdım, amma özümü dəyişdirə bil-
mədim” deməyə razısınızsa, O sizi dəyişdirə bilər
və dəyişdirir. Çünki Onun köməyi olmadan dəyiş-
məyi bacarmadığınızı bilir.

“Allahın göndərdiyi Şəxs Allahın sözlə-
rini [Allahın Öz müraciətini] söyləyər. Çünki
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Allah Ruhu hədsiz verir. Ata Oğulu sevir və
hər şeyi Onun ixtiyarına verib”.

Yəhya 3:34,35
Bir gün Müqəddəs Kitabı tədqiq edərkən bu

ayənin üzərində dərindən düşündüm. Allahın bizə
Ruhunu ölçü ilə vermədiyini dərk edincə sevincdən
ağladım. Allah bizə sadəcə hər şeydən bir az ver-
mir.
Bunun əvəzində “Gəl, Məndə olan hər şeyi

götür!” deyir. Bu gün Allahın gücünün və sevgi-
sinin hər damlası ixtiyarımıza verilir.Allah sizin eh-
tiyacınız olan hər şeyə sahibdir və bunları götür-
məyinizi istəyir. Nə üçün? Çünki sizi sevir. Buna
layiq olmaq üçün kifayət qədər yaxşı olmağınız
vacib deyil. Çünki buna layiq olmaq üçün siz heç
yetərincə yaxşı ola da bilməzsiniz. Kifayət qədər
gözəl ya da yetərincə ağıllı olmağınız vacib deyil.
Allah bunu sizə vermək istəyir. Çünki sizi sevir.
Qanunun Təkrarı 7:6,7-də Allah belə deyir:

“Çünki siz Allahınız Rəbbin müqəddəs xalqısınız;
O sizi yer üzündəki bütün xalqların içərisindən
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Özünə məxsus xalq olaraq seçdi. Rəbbin sizi
sevməsi, seçməsi o biri xalqlardan daha çox oldu-
ğunuz üçün deyil. Həqiqətən, siz onlardan azsınız”.
Allah, İsrailliləri Özünün xüsusi xalqı olduğu

üçün seçmişdi. Bu gün də biz cəmiyyət olaraq əs-
lində ruhani İsrailik. Bu səbəbdən bu ayə onlara aid
olduğu qədər sizə də aiddir. Allah “Mən sizi yer
üzündə ən çox xalq olduğunuz üçün seçmədim”
deyir. Özümüzə aid etsək, “Mən sizi hər şeyi tama-
milə düzgün etdiyiniz ya da çox gözəl olduğunuz
üçün seçmədim” deyir.
Allah onların başqalarından daha az sayda

olduğunu söyləyir. Əgər mənim kimi olsaydınız,
xilas olmazdan əvvəl, ola bilsin ki, hər kəsdən daha
pis olduğunuzu düşünərdiniz. Bunun müqabilində
Qanunun Təkrarı 7:8-də Allah belə deyir: “Rəbb
sizi sevdiyi və atalarınıza verdiyi vədi yerinə yetir-
mək istədiyi üçün qüdrətli əli ilə Misirdən çıxartdı.
O sizi köləlik diyarından, Misir padşahı firondan
satın aldı”.
Bundan ötrü sevincdən nida etmək gərəkdir!

Allah “səni sevdim və sənə müqəddəs olduğunu
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söylədim, sənə xüsusi olduğunu söylədim, səni yaxşı
və gözəl olduğun üçün deyil, sevdiyim üçün
seçdim” deyir. Bilirsinizmi Allah bu gün sizin nə
etməyinizi istəyir? Onun sevgisini qəbul edib götür-
məyinizi istəyir.
Çoxumuz üçün ən böyük problem özümüzdən

narazılığımızdır. Allahın bizi sevdiyinə inanmırıq,
hətta kimsənin bizi sevdiyinə də inanmırıq. “Necə
sevə bilərlər ki, mən çox pis bir vəziyyətdəyəm”
deyə düşünürük. Pis və çirkin adam olduğunuza
inansanız, doğrudan da, pis və çirkin bir adam kimi
düşünəcək, görünəcək və davranacaqsınız. Öz
ürəyinizdə daşıdığınız surətinizin fövqündə dura
bilməzsiniz.
Mənim ən böyük problemim özümdən nara-

zılığım idi. Vaxtımın ən azı 75 faizini özümü dəyiş-
dirməyə sərf edirdim. Həddindən çox danışdığımı
zənn edirdim, bunun üçün də susmağa çalışırdım.
Sonra da susduğum üçün əhval-ruhiyyəm pozu-
lurdu; hər kəs nə üçün sakit qaldığımı bilmək
istəyirdi. Mən də “bəs siz mənim çox danışdığımı
söylədiniz, məni rahat buraxın. Sadəcə sakit
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qalmağa çalışıram” deyə cavab verirdim.
Bu problemi neçə il özümlə daşıdığımı sizə

necə anladım! Susmağıma rəğmən dilimdən ötrü
yenə də başıma bəla gəlirdi. Danışmağı sevən
adamlar çox vaxt sakit adamlarla evlənirlər. Bu da
çox danışmağınızı daha da göz önünə qoyur. Şeytan
da bunu sizə tez-tez xatırladır. İttiham etmək elə
buna deyilir.
Allah sizin ittihamdan azad olmağınızı istəyir.

Amma azad olmaq iman və cəsarət tələb edir.
Özünüzü nə qədər təqsirkar hiss edirsiniz-edin,
bununla hətta elədiyiniz bir şeyin də əvəzini ödəyə
bilməyəcəksiniz. Səhv iş gördükdə Allahın sizi
sevdiyinə inanmaq çox çətindir.
Bütün bu müddət ərzində şeytan nə qədər pis,

iyrənc və çirkin olduğunuzu sizə xatırladaraq üs-
tünüzə hücum çəkir. “İndi işin bitdi” deyir. “Özünü
kim sanırsan? Allah sənə heç vaxt xeyir-dua ver-
məyəcək, O səni pis və çirkin adam sayır. İndi heç
kəsə şahidlik edə bilməzsən. Heç bir şeyi doğru-
dürüst edə bilməzsən”.
Elə o anda içinizdə cəsarət tapıb bu sözləri
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söyləməyin zamanıdır: “Ata, mən bir günah etdim
və İsanın qanı vasitəsilə Səndən məni bağışla-
mağını istəyirəm. Bütün qəlbimlə məni bağış-
lamağını diləyirəm. Get burdan şeytan! İsa mənim
günahımın əvəzini ödədi!” Bundan sonra yolunuza
davam edib şadlıq və sevinc hissləri keçirin.Amma
çox güman ki, siz “mən axmaqcasına eyni şeyi
təkrar edirəm” deyə düşünürsünüz. Mən də ittiha-
mın təsirindən azad olana qədər belə düşünürdüm.
Etdiyiniz iş üçün təqsir hissi çəkməkdən azad olan
kimi bu işi görməkdən də azad olacaqsınız.
Təqsir və ittiham sizi korlanmış əhval-ruhiyyə

ilə ağır yük altında saxlayacaq. Təqsir hissindən
azad olmaq üçün cəsur olmaq lazımdır. Cəsur ol-
malı, imanla hərəkət etməli və ayağa qalxıb təqsirə
“yox” deməlisiniz. Şeytan sizə deyir: “Bu işdə özü-
nü təqsirkar hesab etmədiyini söyləmək istəyirsən?
Heç olmasa bir neçə saatlığa özünü təqsirkar say-
malısan. Gördüyün iş, həqiqətən də, pis işdir”.
Onda siz yalnız bunu söyləməlisiniz: “Xeyr, elə ol-
madığına əminəm. Bu barədə özümü heç də təq-
sirkar saymıram”. İlk dəfə bu bir qədər çətin olur,
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amma sadəcə üç yaxud dörd dəfədən sonra alı-
şırsınız.
Yeşaya 53:5,6 və 11-ci ayələrdə İsanın gü-

nahlarımızla birgə təqsirlərimizi də daşıdığı barədə
yazılmışdır (buna ittiham da daxildir). Şeytan sizin
bunlardan azad olmağınızı istəmir. Nəyə görə?
Çünki özünüzü təqsirkar hiss edirsinizsə, Allah
sevgisinin ləzzətini əsla görməyəcəksiniz. Təqsir
sizi Allahdan ayırır və sizinlə Allahın arasında bir
sədd yaradır. İçinizdə təqsir hissi olarkənAtaAllahı
görə bilməzsiniz. Görə biləcəyiniz yalnız önünüz-
dəki təqsir və günah hissi olacaq.
Təqsir hissindən azad yaşayın. Allah Öz lüt-

fünün sizin günahınızı belə, örtməyə qadir oldu-
ğunu söylədikdə, həqiqətən, bu niyyətdə olduğuna
inanın. Allah sizi sevir; Onun lütfü və bağışlaması
təmənnasız hədiyyələrdir. Onları bu gün qəbul edin!
Allah sizi sevir!
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3
Sevgi Bir Münasibətdir

“Biz Allahın bizə olan məhəbbətini an-
layıb (başa düşüb, qəbul edib, dərk edib,
görüb, təcrübə edib) buna inandıq (pənah
gətirdik, iman etdik və güvəndik). Allah
məhəbbətdir. Kim məhəbbətdə qalarsa, Al-
lahda qalar, Allah da onda qalar”.

1Yəhya 4:16
Allah sevgisinin dərk edilməsinə və əhəmiyyə-

tinə necə dərindən nüfuz edə bilərik? Allah sizi nə
qədər çox sevirsə-sevsin, bunu dərk etməyib
əhəmiyyət vermirsinizsə, bunun sizə bir faydası
olmayacaq. Kimsə sizə böyük sevgi göstərəndə
özünüzü necə yaxşı hiss etdiyinizi bilirsiniz.
Özünüzü o qədər yaxşı və əla hiss edirsiniz ki, elə
bil uçursunuz. Çünki kiminsə sizi sevdiyini bilir-
siniz. Allah da sizi sevir və bu sevgini sizə göstər-
mək istəyir. O hər gün sizin Onunla vaxt keçir-
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məyinizi istəyir.
SizinAllahla, doğrudan da, şəxsi bir münasibə-

tiniz varmı? Uzun müddət öncə xilas olmağınız heç
də Allahla zəngin bir ünsiyyətə malik olduğunuzu
göstərmir. Səhər tezdən gözlərimi açanda ilk öncə
Allahı düşünürəm. Gecə yatağa girəndə ən son
anda Allahı düşünürəm. Gün boyu da Allah dü-
şüncələrimdə olur. Allahıma xidmət və Onu məm-
nun etməkdən başqa dünyada heç nə istəmirəm. Bu,
Allahla olmağı əldə etmək üçün qurban verəcəyi-
miz hər şeyə dəyər.
Daxilinizdə yerini yalnız Allahın tuta biləcəyi,

Allah surətində bir boşluq var. Ardınca qaçdığınız
ya da arzuladığınız başqa heç bir şey o yeri doldura
bilməz. Öz-özünüzə “əlbəttə, mən bunu bilirəm,
mən İsanı qəbul etdim” deyə bilərsiniz.Amma İsanı
hər an, hər gün, hər vəziyyətdə qəbul edirsinizmi?
Allahın sevgisini qəbul edirsinizmi?
Allah sizi sevir və siz Onun üçün xüsusisiniz.

Allah bizi Onunla şərik olmaq üçün yaratdı. Bu
Onun sizin həyatınız üçün ən böyük arzusu və qü-
sursuz istəyidir. O hər səhər taxtından əyilib
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“sabahın xeyir, səni sevirəm” deyir.
Bir dəfə dua edərkən dostuma bir görüntü nazil

olmuşdu. O, Səmavi Atanın Amerikada səhər tez-
dən təzəcə oyanan insanlara evlərində baş çəkdiyini
görmüşdü. Allah onların evinə dostluq və ünsiyyət
üçün getmişdi. Bir stul çəkib masanın ətrafında
oturmuşdu. İnsanlar isə o baş-bu başa gedib-gəlir,
Allaha “sonra, sonra burada bir az da gözlə, bu
işimi də görüm, sonra Səninlə danışacağam, Sə-
ninlə sonra dostluq edəcəyəm, bir az sonra, Allah,
bir az sonra ” deyirdilər.
Günün sonundaAllahın üzüntü içində yorularaq

evi tərk etdiyini görən bir qızın ürəyi kədərlə dol-
muşdu. Heç kəs o günAllahla ünsiyyət etmək üçün
gəlməmişdi.
Həddindən artıq məşğul olmayın.Əgər dua edib

Allahla ünsiyyətdə olmağa vaxtınız yoxdursa,
demək, həddindən artıq məşğulsunuz. Onu necə
çox sevdiyinizi söyləmək üçün vacib vaxtınızı
Allah üçün ayırın. Hər şey keçib-gedəndə və son
nəfəsdən başqa heç nə qalmayanda sizə Allahdan
başqa bir şey qalmayacaq. Bu elə hər şeydir! Əgər
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o vaxta qədər Allahla canlı bir münasibət qura
bilməmisinizsə, o vəziyyətdə bu münasibəti qur-
mağa bir az gecikmiş olacaqsınız. Bu o demək deyil
ki, siz cənnətə getməyəcəksiniz, amma qalibiyyətli
bir həyatla yaşamağın sevincini əldən verəcəksiniz.
Sizə bütün ilinizi Allahın sizi sevməsinə izin ver-

məklə keçirməyinizi tövsiyə edirəm. Öz gücünüzə
arxalanaraq imanla hərəkət etməkdən, böyük imana
və ruhaniliyə malik olmağa çalışmaqdan əl çəkin.
Hər şeyə bir az ara verib balaca uşaqların davran-
dığı kimi edin. Sadəcə Səmavi Atanızın qucağına
dırmaşın və Allahın sizi sevməsinə izin verin.
Əvvəlcə Onun sizi sevməsinə izin vermədən Ona
sevginizi təqdim edə bilməyəcəksiniz.
1 Yəhya 4:16-da belə yazılıb: “BizAllahın bizə

olan məhəbbətini anlayıb (başa düşüb, qəbul edib,
dərk edib, görüb, təcrübə edib), buna inandıq...
(pənah gətirdik, iman etdik və güvəndik)”.
Bu səhər qalxarkən vaxtınızı bir qədər Allahın

sizi necə çox sevdiyini düşünməklə keçirdinizmi?
Səhər tezdən qalxarkən ilk öncə heç bir əhəmiyyətli
iş görmək istəmirsiniz. Amma bədəninizi hərəkətə
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gətirməlisiniz, bu məqsədlə də ağzınızı açmalısınız
və ürəyinizin vəcdə gəlib hər cür gözəl işi görmə-
sinə izin verməlisiniz.
Səhər tezdən qalxanda gününüzü bu sözlərlə

başlayın: “Ey Ata, məni çox sevdiyin üçün Sənə
təşəkkür edirəm. Mənim uğrumda ölmək üçün İsanı
göndərdiyinə görə Sənə təşəkkür edirəm. Ey Ata,
Müqəddəs Ruhla birgə olduğum üçün Sənə
təşəkkür edirəm. Dirilmə gücün məndə yaşadığına
görə Sənə təşəkkür edirəm. Ey Rəbbim, bu gün get-
diyim yerlərdə bərəkət olduğuna görə Sənə təşək-
kür edirəm. Allahım, Sən məni sevirsən. Sən məni
burada, öz kiçik evimdə sevirsən. Sən məni se-
virsən! Mən Sənin xüsusi övladınam. Mən Sənin
göz bəbəyinəm. Sən məni sevirsən!”
Ürəyinizdə danışaraq özünüzə Allahın sevgisi

ilə əhatələndiyinizi və bu sevgiyə qərq olduğunuzu
başa düşməlisiniz. Müqəddəs Kitab Allahın ov-
cunda sizin şəklinizin olduğunu söyləyir (Yeşaya
49:16).Allahın orada bu sözləri dediyini gözlərimin
önünə gətirirəm: “Bax, onu görürsünüzmü?Ah, nə
qədər gözəldir, elə deyilmi? Onu çox sevirəm.
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Ovcumun içindəki övladlarıma bir baxın”. Allah
sizi sevdiyini və sizinlə şərik olmaq həvəsində
olduğunu daim xatırlatmaq üçün sizi ovcunun
içində saxlayır.
Allaha minnətdar olmağı və Onunla dostluq

münasibəti qurmağı unutmayın. Bəzən duada yerə
döşənib xilas olduğunuz üçün Allaha təşəkkür et-
məyiniz gərəkdir. Birdəfəlik hər şeyi bir kənara atıb
Allahı sevin. 1Yəhya 4:16,17 ayələrini təkrar-təkrar
oxuyun: “...Allah məhəbbətdir. Kim məhəbbətdə
qalarsa,Allahda qalar, Allah da onda qalar. Məhəb-
bət bizdə ona görə kamil oldu ki, qiyamət günündə
cəsarətimiz olsun...”.
Allahın sizi sevdiyini bilməyiniz sizə cəsarət

verir; Allah Onun sədaqətinə güvənməyinizə kö-
mək edir.
Bütün nemətlərə – daha böyük imana, günah

üzərində qələbəyə, şəfaya, rifah və sevincə yalnız
Allahın sizi sevməsinə izin verməklə nail ola
bilərsiniz. Amma biz bunu çox vaxt əksinə, “yox,
əvvəlcə mənim Allahı sevməyim lazımdır” deyə
düşünürük. Mən ilk əvvəl Allahın sizi sevməsinə
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izin verməyinizi zəruri hesab edirəm. Əvvələn Al-
lahın sizi sevməsinə izin vermədən sizin Allahı
sevməyə qadir olacağınıza inanmıram.
Sizə Allahla dost olmağın və bu dostluğun nə

qədər vacib olduğunu söyləyə bilərəm, amma bunu
necə edə bilərsiniz?Allah mənə Onunla dostluq et-
məyi söyləyəndə divana oturub, “Yaxşı, bəs indi nə
edim,Allahım?” deyə soruşmuşdum. Bax belə!Al-
lahla necə dostluq edəcəyimi bilmirdim, çünki o
vaxt hələ Allahın məni, həqiqətən, necə çox sevdi-
yinə əhəmiyyət vermirdim.
İnsanların sizi sevdiyinə əmin deyilsinizsə, hiss-

lərinizi necə ifadə edə bilərsiniz? Axı necə onlara
heyran olub, onları sevə bilərsiniz? Axmaq yerinə
qoyulacağınızdan qorxarsınız. Sizi sevib qəbul edən
insanların arasında özünüzü rahat hiss edirsiniz.
Mən də başqa adamlara söyləyə və edə bilmə-
yəcəyim şeyləri öz həyat yoldaşıma söyləyirəm,
çünki məni sevdiyini bilirəm. Eyni şeyi Allah ba-
rədə də demək olar.
Buna görə də bir addım atıb yeni başlanğıca

qədəm qoyun. Allaha bir fürsət verin ki, Onunla
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qədəm qoyun. Allaha bir fürsət verin ki, Onunla
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necə dostluq edə biləcəyinizi sizə öyrətsin. İndi
özünüzə bu sualı verin:Mən Allahın önündə özümü
rahat hiss edirəmmi?
Allah sizi sevir!
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4
Sevgi, Əminlik və İman

“Məsih İsada sünnətlilik də, sünnətsizlik
də əhəmiyyət kəsb etmir, əhəmiyyət kəsb edən
isə məhəbbətlə fəal olan imandır”.

Qalatiyalılara 5:6
Çoxumuz imana malik olmaq üçün xeyli vaxt

sərf edirik. İmanımız olmadan Allahı məmnun et-
məyin mümkün olmadığını bilirik (İbranilərə 11:6).
Buna görə də daha çox imana malik olmağa
çalışırıq. Amma iman ürəkdən gəlir və buna yalnız
Allahla sevgi dolu bir münasibət qurmaqla malik
ola bilərsiniz. Mən sizə imanın nə olduğunu öyrədə
bilmərəm, amma imanın müddəalarını öyrədə və
sizdə buna bir həvəs oyandıra bilərəm. O zaman siz
də bunu əldə etmək üçün hər şeyi bacara bilərsiniz.
İman Allahdan sadəcə vəhylə gəlir.
İmana malik olmaq və Allahı məmnun etmək

üçün bu qədər çox çalışmaqdan əl çəkin. Bütün bu
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vaxtı və səyi Allahı sevmək üçün sərf edin. Bütün
gününüzü Onu sevməklə və Onun sizi sevməsinə
izin verməklə keçirin.
“Gözlə görünənə deyil, imana görə həyat

sürürük [həyatımızı, davranışımızı insanın Allahla
və fövqəltəbii şeylərlə münasibətinə uyğun olan
canımız, əqidəmiz, etibarımız və müqəddəs zəhmə-
timizlə qaydaya salırıq, belə davranırıq və belə
yaşayırıq]” (2Korinflilərə 5:7).
Bir dəfə Müqəddəs Kitabı oxuyarkən Allah

ürəyimə bəzi sözləri söylədi. Mən imanla yaşamağa
çalışıram. Həyatımın hər sahəsində imanla yaşamaq
istəyirəm. 2Korinflilərə 5:7-də deyildiyi kimi həya-
tımızı və davranışımızı insanın Allahla münasibə-
tinə əsaslanan əqidəmizlə qaydaya salırıq.
Başqa cür desək, mən yalnız Allahla olan mü-

nasibətimə aid inandıqlarımı əsas tutaraq imanla
hərəkət edə bilərəm. Bunu anladınızmı? Özünün
saleh olmadığını düşünən bir kəs imanla hərəkət
etməyi unutsa, yaxşı olar. Toz-torpağın içində
eşələnən iylənmiş bir soxulcan olduğuna vəAllahın
onu sevmədiyinə inanan adam da imanla hərəkət
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etməyi unutsa, yaxşı olar. İnsanların çoxu imanla
hərəkət etməyə çalışır, amma ürəkləri digər şey-
lərdən məhrumdur.
Qalatiyalılara 5:6-da imanın sevgi ilə fəal

olduğu deyilir. Allah mənim ürəyimə bunu söylədi:
“Hər kəs bu ayədə insanın başqalarını sevmədiyi
təqdirdə imanının fəal olmayacağından danışıldı-
ğını zənn edir. Əslində heç də belə deyil. Həqiqətdə,
Mənim onları nə qədər sevdiyimi bilmirlərsə, iman-
ları fəal olmayacaq”. İman sevgi olmadan fəal ola
bilməz. Amma bu sizin başqa insanları sevmək
bacarığınızdan deyil, Allah-Taalanın sizi sevməsinə
izin verməyinizdən ibarətdir.
Bunların arasında böyük bir fərq var. Məqsəd

Allaha arxalanmaq, imanla hərəkət etmək, Ona
pənah gətirmək və hər şeyə görə Ona güvənməkdir.
Qarşınızdakı şəxsin sizi sevdiyini bilməsəniz, bunu
edə bilməzsiniz. Onda imanı unutsanız, daha yaxşı
olar. Allahın sizi sevdiyini bilməsəniz, heç vaxt
Allaha güvənə bilməyəcəksiniz.
Əgər Allahın sizi nə qədər sevdiyini, həqiqətən

bilsəydiniz, şəfa alacağınız barədə daha az qayğı
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çəkərdiniz, maddi ehtiyaclarınızın ödənilməsi üçün
daha az sıxıntı keçirərdiniz.
Ala bilməməyinizin səbəbi əslində Allahın sizə

verəcəyinə inanmamağınızdır. “İnanmaq istəyirəm,
amma buna necə inana bilərəm?” deyə soruşa bi-
lərsiniz.
Siz artıq Allahın sevgisinə maliksiniz və et-

məyiniz lazım gələn yeganə şey Allahın sizə gös-
tərdiyi sevgiyə əhəmiyyət verməyinizdir. Müqəd-
dəs Kitab, “Biz sevirik, çünki öncə O bizi sevdi”
deyir (1Yəhya 4:19). Əgər əvvəlcə Allahın sizi
sevməsinin həqiqəti barədə sizə əminlik verilmə-
səydi, Allahı sevməyiniz mümkün olmazdı.
Bunların hamısı daxilinizdə, ürəyinizin dərin-

liklərindədir. Oradadır! Allah sizi sevir! Siz fövqə-
ladəsiniz! Siz gözəlsiniz! Siz dəyərlisiniz, şahanə-
siniz! O sizi sevir! Dünyada heç kəs heç vaxt sizi
Allahın sevdiyi kimi sevməyəcək.
Sizin Allahdan başqa heç kəsə ehtiyacınız yox-

dur, amma Allah başqa insanları da həyatınıza
gətirəcək. Bu, həqiqətdir ki, sizin Allahdan başqa
heç kəsiniz olmasa belə, həyatınız yenə də rəvan bir

Onları Sevdiyimi Onlara Söyləyin 35

Loved  03.04.2009  16:14  Page 35



tərzdə davam edər. Allah sizin ən yaxşı dostunuz
olar. Əgər həyat yoldaşınız yoxdursa,Allah sizi tək
buraxmaz. Əgər ananız ya da atanız yoxdursa, O
sizin ananız və atanız olar.
Allah sizi bu cür çox sevir. Buna görə də

istədiyiniz hər hansı bir şey üçün Ona imanla
müraciət edə bilərsiniz. Bilin ki, Allah sizi çox
sevdiyindən o şeyə sahib olmağınızı da ürəkdən
istəyir. Əgər Allahın o şeyə sahib olmağınızı
istədiyini bilmirsinizsə, heç vaxt bir şey almaq üçün
kifayət qədər imanla hərəkət edə bilməyəcəksiniz.
İman, Allahın sizi sevməsinə izin verdiyiniz vaxt

fəal olur, sizin başqa bir insanı sevmək bacarığı-
nızla fəal olmur. Allahın sizi sevməsinə izin verin
və bütün günüAllaha “Allahım, məni sevdiyini bi-
lirəm, həmd olsunAta, Sənə şükür edirəm, adını iz-
zətləndirirəm” deyin.
Smit ViqlesvordAllahın böyük bir elçisi idi. Bir

nəfər ondan dua edərkən nə qədər vaxt sərf etdiyini
soruşmuşdu. O da “çox nadir hallarda 30 dəqiqədən
artıq dua edirəm, amma duasız 30 dəqiqədən artıq
vaxt keçirməyim də nadir hallarda olur” deyə cavab
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vermişdi. Bir dəfə də Allahla əlaqəsi olmadan
duada on beş dəqiqədən artıq vaxt geçirdiyi təq-
dirdə tövbə etmək məcburiyyətində qaldığını söy-
ləmişdi.
Biz işi tərsinə görməyə çalışırıq. Öz işlərinizlə

bu işin gerçəkləşməsinə təminat verə bilməzsiniz.
Allahın sizə xeyir-dua verməsinin səbəbi Onun sizi
sevməsidir. Bunu eyni ilə xilasını verdiyi kimi sizə
verəcəkdir.
Siz ailənizin bir üzvünün ya da başqa birisinin

xilasını öz səyinizlə əldə edə bilməzsiniz. Allahın
sizi sevməsinə izin verin. Onda ailə üzvlərinizi
görərkən onları sevməyə hazır olacaqsınız. Müqəd-
dəs Kitab sizə onları öz sözləriniz və çeşidli va-
sitələrinizlə deyil, sevginizlə İsaya gətirəcəyinizi
söyləyir. Allahın Ruhu sizin sevginiz vasitəsilə
ailənizi Özünə tərəf çəkəcək. Amma əvvəlcə Al-
lahın sizi sevməsinə izin verməlisiniz, yoxsa
başqalarını sevə bilməzsiniz.
Efeslilərə 2:8-də belə yazılıb: “Çünki iman va-

sitəsilə, lütflə xilas oldunuz (Allahın qazan-
madığınız mükafatı ilə)...” Xilasınız üçün heç bir
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şey etmədiyinizi bilirsinizmi? İsa bizi qurtardığı
vaxt çox pis vəziyyətdə idik və xilasımız heç də
bizim yaxşı əməllərimizə ya da hansısa bir işi gör-
mək bacarığımıza əsaslanmırdı. Bunun təkcə bir
səbəbi var idi:Allah bizi elə sevdi ki, vahid Oğlunu
ona verdi, bunu ona görə etdi ki, Ona iman edən-
lərin heç biri həlak olmasın, hamısı əbədi həyata
malik olsun (Yəhya 3:16).
Lütf eyni zamanda həyatınızda bütün ehtiyac-

larınızı ödəmək üçünAllahın Öz bacarığını göstər-
mək istəyi ilə özünü göstərə bilər.Allah Öz lütfü ilə
xilasınız üçün kifayət qədər iman verdiyi kimi sizi
sevdiyinə görə Onun sizin xeyirxahınız olduğuna
inanmağınız üçün də iman verir. Şəxsən ehtiy-
aclarınızı ödədiyinə inanmağınız üçün iman verir.
Əgər xilasınız üçün verdiyi iman sizi bütün gü-

nahlarınızdan qurtarmağa kifayət etdisə, həmin
iman bütün həyatınız boyu digər ehtiyaclarınızı da
ödəməyə qadirdir. Allahın sizi sevdiyinə inansanız,
Onu gerçəkdən tanısanız, Ona, həqiqətən güvən-
məyə başlayacaqsınız. Allahın Sözünün doğru
olduğuna inanacaqsınız. Biləcəksiniz ki, Allah sizə
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heç vaxt yalan söyləmir, çünki sizi sevir.
Müqəddəs Kitaba görə, iman “bütün varlığı-

nızın Ona [Allaha], Onun gücü, hikməti və xeyir-
xahlığına tam bir inamla arxalanmasıdır” (Koles-
selilərə 1:4). Allahın sizi sevməsinə izin verdikcə
Onu sevməyi və Ona güvənməyi öyrənəcəksiniz.
Bunun nəticəsində imanınız olacaq.
Allah sizi sevir!
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5
Qorxudan Azad Olmaq

“Məhəbbətdə qorxu yoxdur [qorxu və
təlaş deyilən bir şey yoxdur], əksinə, kamil
[bütöv, qüsursuz] məhəbbət qorxunu qovar
[dəhşətin bütün izlərini silər]. Çünki qorxu
cəzaya aiddir, qorxan insan məhəbbətdə kamil
deyil [hələ tam qüsursuz sevgiyə nail ol-
mamışdır]”.

1Yəhya 4:18
Ümumiyyətlə, Allahın bizi sevdiyinə əmin

olaraq, Ona güvənərək həyat yolumuza problemsiz
davam edirik. Amma qəflətən bir şey bizə hücum
çəkir.
Çox vaxt müxtəlif vəziyyətlər, başımıza gələn

pis işlər imanımızı əlimizdən alır. Belə hallarda elə
görünür ki, Allah sizi sevmir. Amma Allahın sizi
sevməsinə inananda ağır şəraitlərdə belə, sıxıntı
keçirmirsiniz.
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Sonra şeytan sizi qorxu və ittihamla azadlıq
verəcək şeydən, Allahın sevgisindən ayırmaq üçün
gəlir. “Bəs buna nə deyək? Allahın səni sevdiyini
sanırdım. Bəs nəyə görə başına pis hadisələr gəlir?
Yəqin çox pis bir iş görmüsən. Allah sənə, həqi-
qətən də, çox qəzəblənib”.
Bundan sonra Allahın önündə etibarınızı itirir-

siniz. Əgər sizdə etibar yoxdursa,Allah sizə kömək
edə bilməz. Allahın sizi sevdiyini bilmirsinizsə,
etibar ya da imanla dolu ola bilməzsiniz. Əgər şey-
tanın qorxu və ittiham yükünü qəbul edirsinizsə,Al-
lahın sizi nə qədər çox sevdiyini anlaya bilməzsiniz.
1Yəhya 4:18-də belə yazılıb: “...kamil məhəb-

bət qorxunu qovar”. Bu ayəni anlamağa çalışaraq
üzərində dərindən düşündüm.Axırda bir günAllah
bu ayənin mənasını mənə aşkar etdi. Kamil sevgi
qorxunu silib atır. Bu qüsursuz sevgi Allahdır. Sizə
olan sevgisinin nə qədər qüsursuz olduğunu an-
ladığınız vaxt bütün yaradılışda sizi qorxuda bi-
ləcək heç bir şeyin olmadığını görürsünüz. Allahın
sizə sevgisi barədə şəxsi vəhy almısınızsa, qorx-
mağınız artıq mümkün deyil.
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Allahın sizi sevdiyini bilirsinizsə, uğursuzluq-
dan qorxmağınız mümkün deyil. Allaha güvənir-
sinizsə, uğursuzluğa düçar ola bilməzsiniz. Uğur-
suzluğa düçar olmağınızın səbəbi əslində özünüzə
güvənməyinizdir. Allahın sizi sevdiyini bilsəniz,
uğursuzluqdan qorxmazsınız.Allahın sizi sevdiyini
bilsəniz, rədd edilməkdən qorxmazsınız.
Allahın sevgisi o qədər böyükdür ki, hər şeyi

əhatələyib örtür. Sizi xilas və azad edən həmin Al-
lahın sizi ittiham edəcəyini zənn edirsinizmi? İtti-
ham edən şeytandır. Allah həyatınızdakı günah
barədə sizə tövsiyə verərək çıxış yolunu göstərəcək.
Şeytan isə sizi ittiham edərək heç bir çıxış yolunun
olmadığını söyləyəcək.
Müqəddəs Kitab belə yazır: “Məhəbbətdə qorxu

yoxdur [qorxu və təlaş deyilən bir şey yoxdur],
əksinə, kamil [bütöv, qüsursuz] məhəbbət qorxunu
qovar [dəhşətin bütün izlərini silər]. Çünki qorxu
cəzaya aiddir, qorxan insan məhəbbətdə kamil deyil
[hələ tam qüsursuz sevgiyə nail olmamışdır]”
(1Yəhya 4:18).
İnsanların bir qismi düşünür ki, Müqəddəs

Kitab bir nəfəri kifayət qədər sevdiyiniz təqdirdə
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cəzaya aiddir, qorxan insan məhəbbətdə kamil deyil
[hələ tam qüsursuz sevgiyə nail olmamışdır]”
(1Yəhya 4:18).
İnsanların bir qismi düşünür ki, Müqəddəs

Kitab bir nəfəri kifayət qədər sevdiyiniz təqdirdə
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ondan qorxmayacağınız ya da qorxunun həyatınızı
tərk edəcəyi barədə danışır.AmmaMüqəddəs Kitab
bunları demək istəmir. BuradaAllahın sizi sevdiyi-
nə izin verdiyiniz vaxt artıq qorxmayacağınız ba-
rədə danışılır. Əgər həyatınızda qorxunun olmasını
istəmirsinizsə, Allahın sizi sevməsinə izin vermə-
lisiniz. Elə indi Allahın sizə olan sevgisini qəbul
edib götürün. Bu dəqiqə bunu edin! İmanla əl uza-
dıb Allahın sizə olan sevgisinin hamısını götürün.
Allahın qorxunu silib atması ilə bağlı vəhyi ver-

dikdən sonra mənə olan sevgisini təcrübə etməyim
lazım idi. Avtomobilimizdə problemlər vardı. Av-
tomobilimizin ötürücü qutusunun xarab olduğunu
zənn edirdik. Əgər o tamamilə sıradan çıxsaydı,
təzəsini almaq çox güman ki, dörd ya da beş yüz
dollara başa gələcəkdi. Bizim bu qədər pulumuz
yox idi. Bu səbəbdən onu olduğu kimi idarə edirdik.
O səhər Allah mənə belə səsləndi: “Coys, sa-

dəcə bütün günü Məni sev və səni hərəkətə gətir-
məyimə izin ver. Başqa heç bir şey etməyin lazım
deyil. Səndən böyük bir imana malik olmağını is-
təmirəm.Yeganə istəyimMəni sevməyin və Mənim
də səni sevməyimə izin verərək yaşamağındır.
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Həmişə səni sevməyimə izin ver”.
Bu səbəbdən özümü imanda saxlayıb Allaha

ilahilər söyləməklə və yeni ilahilər yazmaqla gözəl
bir vaxt keçirərək ətrafı dolaşırdım. Sonra birdən
həyat yoldaşımın qarajda olduğunu gördüm.Amma
o bundan 45 dəqiqə öncə getmişdi! O, qapını açıb
“avtomobili birinci sürətdən heç cür çıxara bil-
mədim, bunu təmirə aparmaq lazım gələcək” dedi.
Qapını örtüb gülməyə başladım. Bu etmək

istədiyim bir iş deyildi. Öz-özünə baş verdi, eləcə
də ruhumdan qopub gəldi. Allah mənə göstərdi ki,
gülməyimin səbəbi elə səhər açılar-açılmaz Onun
məni sevməsinə izin verməyimdir. Allahın sizi
sevməsinə izin verməyiniz imanın qəlbinizə axması
üçün qapını açar. Bəli, mən gülməyə başladım və
bu, imandan gəlirdi.
İbrahim də iman qəhqəhəsi çəkmişdi. Allah

onun yanına gəlib bir oğlu olacağını söyləyəndə
İbrahim geri çəkilərək “Allaha izzət olsun! Buna
inanıram” deyib güldü. Sara isə şübhə və imansızlıq
qəhqəhəsi çəkdi. Allah da onu məzəmmət etdi,
amma İbrahimə bir söz demədi, güldüyünə görə
İbrahimə qəzəblənmədi. Çünki onun gülüşü iman

44 Onları Sevdiyimi Onlara Söyləyin

Loved  03.04.2009  16:14  Page 44



Həmişə səni sevməyimə izin ver”.
Bu səbəbdən özümü imanda saxlayıb Allaha

ilahilər söyləməklə və yeni ilahilər yazmaqla gözəl
bir vaxt keçirərək ətrafı dolaşırdım. Sonra birdən
həyat yoldaşımın qarajda olduğunu gördüm.Amma
o bundan 45 dəqiqə öncə getmişdi! O, qapını açıb
“avtomobili birinci sürətdən heç cür çıxara bil-
mədim, bunu təmirə aparmaq lazım gələcək” dedi.
Qapını örtüb gülməyə başladım. Bu etmək

istədiyim bir iş deyildi. Öz-özünə baş verdi, eləcə
də ruhumdan qopub gəldi. Allah mənə göstərdi ki,
gülməyimin səbəbi elə səhər açılar-açılmaz Onun
məni sevməsinə izin verməyimdir. Allahın sizi
sevməsinə izin verməyiniz imanın qəlbinizə axması
üçün qapını açar. Bəli, mən gülməyə başladım və
bu, imandan gəlirdi.
İbrahim də iman qəhqəhəsi çəkmişdi. Allah

onun yanına gəlib bir oğlu olacağını söyləyəndə
İbrahim geri çəkilərək “Allaha izzət olsun! Buna
inanıram” deyib güldü. Sara isə şübhə və imansızlıq
qəhqəhəsi çəkdi. Allah da onu məzəmmət etdi,
amma İbrahimə bir söz demədi, güldüyünə görə
İbrahimə qəzəblənmədi. Çünki onun gülüşü iman

44 Onları Sevdiyimi Onlara Söyləyin

Loved  03.04.2009  16:14  Page 44

gülüşü idi.
Allahınızı çox gözəl tanıdığınıza görə şeytanın

etmək istədiyi iş sizə çox axmaq və gülünc görü-
nəndə və bu sizi qorxutmayanda imanla gülür-
sünüz. Allahın sizi sevdiyini və bu işin gedişinə
nəzarət etdiyini bilirsiniz.
Bu ötürücü qutu məsələsinə gülərkən Allah

sakit, amma güclü bir səslə ürəyimə bir söz söylədi.
Mənə üç dəfə “Coys, mənimlə bu tərzdə yaşasan,
heç vaxt ürəyinin qırılmasına imkan verməyəcə-
yəm” dedi. Bu sözlər sanki evimin içində eşidilirdi:
“Heç vaxt ürəyinin qırılmasına imkan verməyə-
cəyəm, heç vaxt ürəyinin qırılmasına imkan ver-
məyəcəyəm”.
Allahın sizi sevməsinə izin verib siz də Onu

sevsəniz, daha öz gücünüzlə hərəkət etməyə ehti-
yacınız qalmaz. Yalnız Allahı sevib Onun da sizi
sevməsinə izin versəniz, O hər işi həll edəcək. Al-
lahın sevgisi daxilinizdə artacaq və bütün qorxunu
qovacaq.
Allah sizi sevir!
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6
Sevgi Başqalarına Əl Uzadır

“Bizim Ondan aldığımız əmr budur ki,
Allahı sevən gərək öz qardaşını da [başqa
imanlını] sevsin”.

1Yəhya 4:21
Siz Allahın vahid övladısınız. Allah bunu sizə

Qanunun Təkrarı 7:6-da bildirir. Bunu yadda saxla-
yaraq hərəkət etsəniz, davranışınız dünyanı dəyiş-
dirməyə başlayacaq. Supermarketə gülümsər bir
üzlə gedəcək, alış-veriş arabanızı əlinizə alıb
deyəcəksiniz: “Toxunduğum hər şey təqdis olunur.
Həmd olsun! Mən bu gün burada olduğum üçün
dükandakılar da xeyir-dua alır. Allaha izzət olsun!”
Dükanda zümzümə edərək, mahnı oxuyaraq do-
laşın, getdiyiniz hər yerdə özünüzü xüsusi bir insan
kimi aparın.
Biz nə qədər xüsusi olduğumuzu biləndə vəAl-

lahın sevdiyi bir insan kimi davrananda dünyanı İsa
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üçün əldə etməyə başlayırıq. Sevgi qarşısıalınmaz
bir atəş kimi yayılmağa başlayır. Amma məsihçi
olduğunuzu söyləyib sonra da hər kəsin üstünə
qışqırmaq heç bir işə yaramayacaq. “Mən məsih-
çiyəm, mən məsihçiyəm” deyib durursunuz, amma
qarşınıza bir avtomobil çıxanda qışqırıb deyirsiniz:
“Rədd ol, axmaq, çəkil önümdən. Məbədə getmə-
yimin vacib olduğunu bilmirsən? Toplantıya geci-
kirəm, ay qanmaz”.
Bəzən bu cür işlər görürük. Qalibiyyəti əldə et-

məyə hazırsınızmı? Bütün qəlbinizlə qələbəyə
doğru əlinizi uzadın və onu götürüb belə deyin:
“Şeytan, məni uzun müddət yalan və qorxularla
idarə etdin. Mən xüsusi bir insanam və Allah məni
sevdiyi üçün İsanın adı ilə qələbə qazanacağam.
Şeytan, sən heç nə ilə buna mane ola bilməzsən”.
Allahın daxilinizdə olan sevgisi sizi qorxudan

azad edəcək və başqa insanlara sevgi ilə əl uzat-
maqdan qorxmayacaqsınız. İsaAtasının yanına get-
diyi üçün sizin vasitənizlə daha böyük işlər gö-
rəcəyini söyləyəndə O, buna inanmağınızı istəyir.
Allahın sizdən istifadə edəcəyinə, həqiqətən,
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inanırsınızmı? Hər hansı bir şey üçünAllaha imanla
müraciət edirsinizsə, O bunu sizə verəcək. Addım
atmağa qorxmamalısınız.
Mən öz həyatımda dəfələrlə iman uçurumunun

kənarında, qorxulu bir işin astanasında dayandığımı
və bu zaman Allahın “Haydı, Coys, haydı, sənin
əlinlə böyük işlər görəcəyəm, haydı!” dediyini
xatırlayıram. Allah heç vaxt ürəyimin qırılmasına
imkan verməyib!
Bir addım atıb uğursuzluğa düçar olanda nara-

hatlıq çəkməməyimin səbəbini bilirsinizmi? Səbəbi
Allahın məni sevdiyini bilməyimdir. Allah məni
sevir, mənim də Onu sevdiyimi bilir. Onun lütfü va-
sitəsilə həyatımı Ona həsr etdim. Əgər siz də bunu
etsəniz və Allahın sevgisinə sevgi ilə cavab ver-
səniz, onda dünyada heç bir şey sizin üçün
həlledilməz problem olmaz.

“Məsihin məhəbbətindən bizi kim ayıra
bilər? Əziyyətmi, sıxıntımı, təqibmi, aclıqmı,
çılpaqlıqmı, təhlükəmi, qılıncmı? Necə ki
yazılıb: «Biz gün boyu Sənin uğrunda öldü-
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rülürük, qurbanlıq qoyunlar sayılırıq». Lakin
bizi Sevənin vasitəsilə bütün bunlarda tam
qələbə qazanırıq. Çünki əminəm ki, nə ölüm,
nə həyat, nə mələklər, nə başçılar, nə indiki,
nə də gələcək şeylər, nə qüvvələr, nə ucalıq,
nə dərinlik, nə də başqa bir məxluq bizi Rəb-
bimiz Məsih İsada olanAllah məhəbbətindən
ayırmağa qadir olmayacaq”.

Romalılara 8:35-39
Allahın sizin azad olmağınızı nə qədər istədiyi

barədə bir fikriniz olmaya bilər. Siz qəmgin olanda
Allah kədərlənir. Bəzən bütün günü düşkün bir
əhval-ruhiyyədə olursunuz. Hansı gündən bəhs et-
diyimi yəqin anlayırsınız? Pişiyə təpik atırsınız,
uşaqların üstünə qışqırırsınız, qonşularınızdan zəh-
ləniz gedir və üzünüzdə əyri, eybəcər ifadə olur.
Öz-özünüzə deyirsiniz: “Bütün günü çalışıram,
çalışıram, amma heç kəs buna qiymət vermir”.
Belə vaxtlarda necə hərəkət etdiyinizi bilirəm,

çünki bunu mən də edirəm. Uşaqlar evə gələndə
düşünürsünüz ki, kaş məktəbdə yeddi saat yerinə
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on dörd saat qalaydılar...
Bunun Allahı kədərləndirdiyini bilirsinizmi?

İstəmirəm ki, siz özünüzü pis hiss edəsəniz.
Çalışıram ki, sizə bunu başa salım: Allahın sizi
sevdiyinə inana bilsəniz, o sevgiyə cavab verməyə
başlayacaqsınız, sonra da bu sevgi sizin ürəyinizi
bürüyəcək və onu digər insanlarla da bölüşəcək-
siniz. Şəfqət bəhəri verən, sevgi ətri yayan bir insan
olaraq azad olacaqsınız.
Allahın sizi sevdiyi həqiqətinə bağlansanız, şəfa

alacaqsınız, rifahınız artacaq və ehtiyaclarınız ödə-
niləcək. Nəyə görə? Çünki rahatlıq tapacaqsınız.
Allahın bizə vermək istədiyi xeyir-duaları verə

bilməməsinin əsas səbəbiAllahı gözləmədən onları
öz gücümüzlə əldə etməyə çalışmağımızdır. Allah
yalnız Onda dincəlməyimizi və Onu sevməyimizi
istəyir. Onun sizi sevməsinə izin verməyinizi və bu
sevgini qəbul etməyinizi istəyir.
Əgər sevgi ilə dolu bir insansınızsa, şeytan

xeyir-duaların sizə doğru axmasının qarşısını ala
bilməz. Çünki Allah sevirsə, deməli, verəcək.
Sevdiyi halda verməməsi mümkün deyil.

50 Onları Sevdiyimi Onlara Söyləyin

Loved  03.04.2009  16:14  Page 50



on dörd saat qalaydılar...
Bunun Allahı kədərləndirdiyini bilirsinizmi?

İstəmirəm ki, siz özünüzü pis hiss edəsəniz.
Çalışıram ki, sizə bunu başa salım: Allahın sizi
sevdiyinə inana bilsəniz, o sevgiyə cavab verməyə
başlayacaqsınız, sonra da bu sevgi sizin ürəyinizi
bürüyəcək və onu digər insanlarla da bölüşəcək-
siniz. Şəfqət bəhəri verən, sevgi ətri yayan bir insan
olaraq azad olacaqsınız.
Allahın sizi sevdiyi həqiqətinə bağlansanız, şəfa

alacaqsınız, rifahınız artacaq və ehtiyaclarınız ödə-
niləcək. Nəyə görə? Çünki rahatlıq tapacaqsınız.
Allahın bizə vermək istədiyi xeyir-duaları verə

bilməməsinin əsas səbəbiAllahı gözləmədən onları
öz gücümüzlə əldə etməyə çalışmağımızdır. Allah
yalnız Onda dincəlməyimizi və Onu sevməyimizi
istəyir. Onun sizi sevməsinə izin verməyinizi və bu
sevgini qəbul etməyinizi istəyir.
Əgər sevgi ilə dolu bir insansınızsa, şeytan

xeyir-duaların sizə doğru axmasının qarşısını ala
bilməz. Çünki Allah sevirsə, deməli, verəcək.
Sevdiyi halda verməməsi mümkün deyil.

50 Onları Sevdiyimi Onlara Söyləyin

Loved  03.04.2009  16:14  Page 50

Qanunun Təkrarı 7:6-da ayənin sonunda belə
deyilir: “...Rəbbiniz Allah sizi yer üzündəki bütün
xalqlar içərisindən Özünə məxsus xalq olaraq
seçdi”. Allah sizi çağırmışdır. Bu anda əsas işiniz
evinizdə ailənizlə birlikdə ola bilər. Amma Allah
sizi çağırmışdır. Əgər, həqiqətən,Allahın sizdən is-
tifadə edəcəyini istəyirsinizsə, deməli, Allah sizdən
istifadə edəcək. Amma öncə bünövrəni qoymalı-
sınız. Allahın sizi sevdiyini bilməlisiniz.
Bütün ruhani enerjinizi yalnız öz üzərinizdə

cəmləşdirib ehtiyaclarınızın ödənilməsinə sərf et-
məyin. Nə istədiyinizi qısa və açıq şəkildə Allaha
söyləyin, ondan sonra da başqa insanların ehtiy-
aclarını ödəmək üçün imanınızı hərəkətə gətirin. İsa
ona qulaq asmağa gələn bütün insanların ehtiy-
aclarını ödəmək üçün qüvvət almaq məqsədi ilə dua
edib Atasının hüzurunu axtarardı.
Bundan sonra onlara Kəlamı öyrədərdi, üzər-

lərinə əlini qoyardı, onlar da möcüzələrə şahid
olardılar. O, bir guşədə oturub Özünün istədiyi
şeylər üçün Allaha iman etməyə çalışmırdı. Allaha
nə istədiyinizi söyləməlisiniz. Amma bu öz həddini
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aşmamalıdır. Həyatınızın əsas arzusu digər insan-
ların ehtiyaclarını ödəmək olmalıdır.
Düzgün anlaşıldıqda həqiqi rifah qarşınıza çı-

xan hər ehtiyac üçünAllahın mənbəyindən istifadə
etmək bacarığıdır. Allahın sevgisi sizə başqalarının
ehtiyaclarını ön sıraya qoymaq imkanını verəcək.
Bunu anlamaq lazımdır ki, Allah sizi sevir, siz də
sevilməsi o qədər xoş olmayan, deyinən, heç nəyə
şükür etməyən insanlara əl uzadıb onları sevməli-
siniz.
Sizi sevən insanı sevmək üçün çox da çalış-

mağınız lazım deyil. Bunun üçün özünüzü məcbur
etmirsiniz. Hər günahlı insan bunu edə bilər.Amma
siz sevilməsi mümkün olmayan insanları sevərkən
nə edirlərsə-etsinlər, yenə də onları sevməkdə
davam edirsiniz. Onları yenə də sevir, sevginizi
əsirgəmirsiniz. AxırdaAllahın sevgisi onları dəyiş-
dirəcək. Bu, bir il, beş il, iyirmi beş il çəkə bilər.
Amma buna dəyər! İsa sizi nə qədər gözlədi?
Allah sizi və ətrafınızdakı bütün insanları sevir.

İstər xilas olmuş, istər günahlı olsun, onların hər
birini sevir və Öz sevgisini göstərmək üçün sizdən
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bir vasitə kimi istifadə etmək istəyir.
Bir addım atmaqdan qorxmayın.Allahın sevgisi

sizi qorxu və təqsirdən azad edir.Allah sizə sevmək
bacarığını vermişdir. Allahın sevgisini yaymaqda
qətiyyətli olun. İnsanlarla dostcasına rəftar etməyi
və Məsihin Bədənində olan qardaşlarınıza bərəkət
olmağı öz vəzifəniz hesab edin.
İnsanları şam yeməyinə dəvət edin. Onları

evinizə dəvət edin. İnsanların əlini sıxın və gülüm-
səyin. Allah nə isə yaxşı bir iş görməyinizi istəyir.
Allah yer üzündəki heç bir məxluqdan istifadə et-
məyəcəyi tərzdə sizdən istifadə etmək istəyir.
Sadəcə sizin xidmət edə biləcəyiniz insanlar var.

Onlara sizdən başqa heç kəsin əli çatmır. Allahdan
özünüzə Onun sevgisi ilə insanlara əl uzatmağın
yollarını göstərməsini istəyin; O sizə öyrədəcək.
Allah sizi sevir!
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7
Allahın Sevgisi Sizi Dəyişdirəcək

“Məhəbbət bizim Allahı sevməyimizlə
bağlı deyil, amma bundan ibarətdir: O bizi
sevdi və Öz Oğlunu bizim günahlarımıza görə
kəffarə qurbanı (günahlarınızı bağışladan
qurban) olaraq göndərdi”.

1Yəhya 4:10
Allah bizi sevir, ammaAllahın bizi sevərkən nü-

mayiş etdirdiyi sevgini, həqiqətən, bir çoxumuzun
anladığını sanmıram. Bu barədə etdiyim səylər
vasitəsilə Allah mənə göstərdi ki, ruhumuzun də-
rinliklərində Onun bizi nə qədər çox sevdiyini
həqiqətən bilsəydik, indi olduğumuzdan çox fərqli
bir insan olardıq.
Allahın sizə olan sevgisi haqqında dərindən

düşünün. Yalnız bu sizi dəyişdirə bilər. Özünüzlə
bağlı xoşunuza gəlməyən bir şey varsa, onda Al-
lahın sizi sevdiyini “bildiyinizi göstərmək” bunu
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dəyişdirəcək.
Kiminsə sizi sevdiyini biləndə özünüzü necə

hiss edirsiniz? Yəqin ki, çox yaxşı hiss edirsiniz,
elə deyilmi? Bəlkə özünüzü çirkin hesab edirsiniz?
Allah mənə söyləmişdi ki, bu kitabı özlərinə nifrət
edən insanlar da oxuyacaq. Ola bilsin ki, siz et-
diyiniz işlərə nifrət edirsiniz və hələ yeni bir insan
olduğunuzu qəbul etmirsiniz – durmadan köhnə
təbiətinizlə mübarizə edirsiniz. Özünüzlə bağlı
mənfi hisslər keçirdiyiniz, özünüzdən xoşunuz
gəlməyib nifrət etdiyiniz, necə xüsusi bir insan
olduğunuzun mənasını anlamadan yaşadığınız
halda heç vaxt xüsusi bir insan kimi hərəkət edə
bilməyəcəksiniz. Müqəddəs Kitab deyir ki, insan
özü barədə ürəyində nə düşünürsə, elə o cür də olur
(Süleymanın Məsəlləri 23:7). Bütün bunlar əslində
Allahın sizi sevdiyi barədə həqiqəti hələ qəbul et-
mədiyinizə görə baş verir.Allahın sizi çox sevdiyini
bilmək fövqəladə bir şeydir.
Allah Onunla hər gün ünsiyyət etməyinizi istə-

yir. Sizi yalnız bu dəyişdirəcək. Əgər Allahı həya-
tınızda ön sıraya qoymasanız, Onun sizin üçün
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etmək istədiyi şeylərdən məhrum ola bilərsiniz. Elə
indi daxili varlığınızda böyüyüb qüvvətlənərək,Al-
lahı sadəcə sevərək və Onun da sizi sevməsinə izin
verərək vaxtınızı Allahla keçirin.
İnsanların böyük əksəriyyəti tənbəldir və bunu

etməməyi üstün tuturlar. Kimsə gəlib bunu onlar
üçün etsə, xoşlarına gələr. Bəhanələr uydurmayın.
İndi bunu oxuyanlar arasındaAllahla ünsiyyətdə ol-
mayan, amma buna qərar verən insanlara şeytan
“yox, hələ etməli olduğun çoxlu iş var” deyə pıçıl-
dayır.
Bunun necə olduğunu bilirəm. Şeytan sizin

üçün bəhanə üstünə bəhanə gətirir. Allahla ciddi
olun və Ona pənah gətirin. Allah Kəlamı və Onunla
ünsiyyət sizi dəyişdirəcək. Allah sizi buna qadir
etmişdir. Paul, Filipililərə 4:13-də “Mənə qüvvət
verən Məsihin köməyi ilə hər işə güçüm çatır”
deyir. Yəni bütün kainatda İsa Məsihin gücünün va-
sitəsilə edə bilməyəcəyiniz bir şey yoxdur.
Allah sizə bir problemi göstərdiyi zaman cəld

güc və zəfərlə yüksəlib ona qalib gəlməyiniz
gərəkdir. Əgər qalxıb Allahın sizə olan sevgisini
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qəbul etsəniz, şərçi və yalançı şeytanın sizin nə
qədər pis və işə yaramayan bir insan olduğunuz
barədə iddiasını rədd etsəniz, özünüzü qələbə qa-
zanmış bir fateh kimi aparmağa başlayacaqsınız.
Bu anda çox pis davrana bilərsiniz, amma daxi-

linizdə yeni bir varlığın olduğuna inansanız, fərqli
bir tərzdə davranacaqsınız. Qalxıb “Allaha həmd
olsun, mən xüsusiyəm. Mən müqəddəsəm. Allah
məni seçdi. Allah məni Quzunun qanı ilə təmizlədi.
Bu tərzdə davranacağam. Şeytan, nə qədər günah
etdiyimə əhəmiyyət vermirəm.Allah məni yönəldib
yoluma davam etdirməyə qadirdir. O mənim gör-
düyüm işləri təmizləyər!” söyləməyənə qədər heç
nə, az da olsa, dəyişməyəcək və siz fərqli tərzdə
davrana bilməyəcəksiniz.
Allahın sizi sevdiyini bildiyinizi göstərsəniz,

hansı problem sizi yenə kədərləndirə bilər? Bu
problemlərin özü ayaq altına salınar. Siz bunların
hamısına qalib gələcəksiniz.
Qalib bir insan olmaq istəyirsinizmi? Onda bu

suala da cavab verin: nəyəsə qalib gəlmək istə-
yirsinizmi? Ruhani böyüməyinizin yeganə yolu
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budur. Heç vaxt bir probleminiz və qalib gələcə-
yiniz bir şeyiniz olmayacaqsa, imanınızı nəyə sərf
edəcəksiniz?
Qarşınıza çıxan problemləri ruhani böyümə-

yiniz üçün bir fürsət hesab edin. Allahın sizə olan
sevgisindən ötrü nələr edəcəyini öyrənin! Əgər Al-
laha arxalanırsınızsa, Onun sizi sevməsinə izin ver-
məklə siz də Onu sevirsinizsə, öz gücünüzlə hərəkət
etməkdən əl çəkib sülh diyarına daxil olacaqsınız.
Əgər, sadəcə Allahın sizi sevməsinə izin verir

və siz də Onu sevirsinizsə, daima özünüzü bir
sərxoş kimi, amma təbii ki, ruhani sərxoş kimi hiss
edəcəksiniz! O zaman problemlər sizə təsir et-
məyəcək, çünki Allahın sevgisində hərəkət edərək
yaşayacaqsınız.
Mən Müqəddəs Ruhla vəftiz olunduğum vaxt

ilk üç həftə ərzində Allahın sevgisi ilə sərxoş kimi
idim. Adamlar mənə “Nə olub? Çox dəyişmisən,
inana bilmirik, Coys” deyirdilər. Onlar üç həftə
sonra mənim yanıma gəlib “Həyatında nə baş
verib?” deyə soruşdular.
Onları dəyişdiyimə inandırmaq üçün bir söz
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deməyim belə, lazım gəlmədi. Dəyişdiyimi özləri
görürdülər. ƏgərAllahın sevgisində hərəkət etsəniz,
həmişə gülərüz olacaqsınız, gözəl görünəcəksiniz.
Enerjiniz və gücünüz olacaq. İnsanlara xidmət edə
biləcəksiniz, çünki Müqəddəs Ruhla o qədər dola-
caqsınız ki, bütün ehtiyaclarınız ödəniləcək.
Öz-özünüzə “Allah məni sevir. Həmd olsun,

Allah məni sevir! Mən Onun vahid övladıyam.
Allah məni sevir!” deyin. Elə indi böyük bir iman
sıçrayışı göstərin və iman edin.
Allah sizi həqiqətən sevir!
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 TÖVBƏ DUASI

Tanrı səni sevir və səninlə yaxın münasibət 
qurmaq  istəyir. Əgər indiyədək İsa Məsihi Rəbbin 
və Xilaskarın olmaq  üçün dəvət etməmisənsə, indi 
səni bunu etməyə dəvət edirəm. Sadəcə ürəyini 
Ona aç.Aşağıdakı kimi dua edə bilərsən:

“Ata, mən bilirəm ki, Sənin qarşında 
günahkaram. Xahiş edirəm,  məni bağışla. 
Təmizlə məni. Sənin Oğlun İsa Məsihə 
iman edirəm.  Onun mənim üçün öldüyünə 
və mənim günahlarımı Öz üzərində 
çarmıxda daşıdığına inanıram. İndi mən 
öz həyatımı İsa Məsihə təslim edirəm. Ata, 
Sənin bağışlama və əbədi həyat ənamına 
görə Sənə minnətdaram. Xahiş edirəm, 
Sənin üçün yaşamağa mənə kömək elə. İsa 
Məsihin adıyla. Amin”
İndi ürəkdən dua etmisənsə, Tanrı səni qəbul 

etdi, təmizlədi və səni ruhani ölümdən azad etdi. 
Müqəddəs Kitabdan ayələri oxumaq və öyrənmək 



tapın və Məsihdə böyüməyə başlayın. Allah Kə-
lamının biliyi olmadan həyatınızda heç bir şey də-
yişməyəcək. Yəhya 8:31-32-də belə deyilir: “Əgər
siz Mənim sözümə sadiq qalsanız, həqiqətən, Mə-
nim şagirdlərimsiniz. Onda siz həqiqəti biləcəksiniz
və həqiqət sizi azad edəcək”.
Sizə Allah Kəlamına bağlanmağınızı, onu qəl-

binizin dərinliklərinə əkməyinizi tövsiyə edirəm.
2Korinflilərə 3:18-ə görə, Allah Kəlamına nəzər
saldıqca, İsa Məsihin surətinə uyğun dəyişilirik.

Rəbbin məhəbbəti ilə,

Coys

Onları Sevdiyimi Onlara Söyləyin 61

Loved  03.04.2009  16:14  Page 61

üçün vaxt ayırın və yeni həyatındakı səyahətə 
Onunla birlikdə getdiyin üçün Tanrıdan səninlə 
danışmasını xahiş edin.

Yəhya 3:16 1Korinflilərə 15:3-4
Efeslilərə 1:4 Efeslilərə 2:8-9
1Yəhya 1:9  1Yəhya  4:14-15
1Yəhya 5:1   1Yəhya 5:12-13

Dua edib Ondan Bibliya həqiqətlərinə  inanan 
məsihçi kilsəsini tapmağı xahiş edin ki, Məsihlə 
münasibətində böyüməyə başlaya biləsən. Tanrı 
həmişə səninlədir. O, sənə rəhbər olacaq və sənin 
üçün hazırladığı bol həyatı necə yaşamağı sənə 
göstərəcək!



MÜƏLLİF HAQQINDA

Coys Mayer Bibliya üzrə dünyanın aparıcı 
müəllimlərindən biri hesab olunur. Onun, 
“Gündəlik Həyatdan Zövq Alın” adlı televiziya və 
radio verilişi yüzlərlə televiziya şəbəkəsi və radio 
stansiyaları vasitəsilə yayımlanır.

Coys 100-dən çox ruhani kitabın müəllifidir. 
Onun ən çox satılan kitabları: Tanrı Sənə 
Qəzəblənmir; Yaxşı Vərdişlər Yarat, Pis 
Vərdişlərdən Azad ol; Özünüzə  Yaxşı Baxın: 
Bağışlayın; Hisslərindən Üstün Həyatla Yaşa; 
Düşüncənin Gücü; Dərrakədəki Döyüş; Yaxşını 
istə, yaxşı hiss et; Sadaqətli Qadın; Səni 
cəsarətləndirdim; və Heç Vaxt Təslim Olma!

Coys, il ərzində geniş miqyaslı konfranslar 
təşkil edir və dünyanın hər yerində minlərlə insana 
öz sözünü çatdırır.



facebook.com/joycemeyerministriesazeri
Sizləri «Coys Mayer Xidməti» nin sosial şəbəkəsində rəsmi 

«Facebook» səhifəsinə dəvət edirik! 
Biz inanırıq ki, səhifələrimiz sizlərə böyük mənəvi dəstək, Tanrını 

və bibliya həqiqətlərin tanıması üçün daha böyük qaynağı olacaqdır. 
Buyurun daxil olun, biz sizi hər zaman görməyə şadıq!

youtube.com/user/joycemeyerministries
Sizləri YouTube-da «Coys Mayer Xidməti»-nin kanalına dəvət 

edirik! Burada həmişə Coys Mayerin “Sevinclə dolu həyat” 
verilişləri, həmçinin Xidmətin digər maraqlı və ruhlandırıcı 

videolarını izləyə bilərsiniz! Müntəzəm olaraq məsihçi həyatınızı 
daha da zənginləşdirəcək yeni verilişləri əlavə edirik. Biz sizi 

gözləyirik!

tv.joycemeyer.org
Coys Mayerin verilişlərini saytdakı onlarla dildə baxıla bilər

BİZİM VƏSAİTLƏR
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Allahın sizi necə sevdiyini 
həqiqətən bilirsinizmi? 

Bəlkə  “Allah sizi sevir!” ifadəsini eşitmisiniz. Bəlkə də insanların 
tez-tez Müqəddəs Kitabdan  «Çünki Allah dünyanı elə sevdi ki « 
sitatını gətirdiyini çox eşitmisiniz.
Məsələ bundadır ki,  Allahın sizi şərtsiz, heç nəyə baxmayaraq 
sevdiyinə inanırsınızmı? Bu həqiqət həyatınıza gündəlik olaraq 
təsir edirmi və siz Allahın sizin üçün planlaşdırdığı kimi azad 
həyatla yaşayırsınızmı?

Bu klassik təlimdə siz ...
• Həqiqətən Bibliyada Allah sevgisi haqqında yazılanları
• Onu necə qəbul edəcəyinizi və başqalarına necə ötürəcəyinizi
• Həyatınızın dəyişməsi üçün  təcrübəni
• Hər gün Allahın sevgisində yaşamağı kəşf edəcəksiniz.

Bu ismarıc Məsihlə  şəxsi və yaxın münasibətlərə sahib olmaq 
istəyən hər bir məsihçi üçün vacib olub  Allahın ona  verdiyi 
potensialı və məqsədini üzə çıxarır.
Allaha yeni iman gətirməyinizə və ya çoxdan imanda olduğunuza 
baxmayaraq Onunla yaxın olmaq haqqında  siz bir çox yeni 
şeyləri öyrənəcəksiniz. Sevgi məhəbbət bu qədər yaxşı ola bilərmi 
düşüncəsindən  daha yaxşıdır!

facebook.com/joycemeyerministriesazeri


