
Sizi qələcək qorxudur? 

   Qorxu tez-tez yüngül narahatlığa dair şeylərdən başlayır. O, 

hiss edilmədən gizlincə sizin fikirlərinizə girir, imanınızı 

oğurlayır, ürəyinizdəki sülhdən və həyatdakı sevincinizdən 

sizi məhrum edir. Amma qorxuya təslim olmayın! Necə? 

Coys Mayer kitabın səhifələrində elə bu barədə yazır. 

   Siz Rəbbin sizin ücün hazırladığı xeyir-duaları oğurlama-

maq və onun həyatınızı zəhərləməməkdən ötrü qorxunu 

necə qovmağı öyrənəcəksiniz. Allahın Sözü deyir ki, 

üzümlükləri tülkücüklər korlayırlar, buna görə də onları 

cəhənnəmə qovmaq lazımdır. 

   Bu kitabı oxuyaraq, siz başa düşəcəksiniz necə: 

 Allahın gücü ilə qorxunu qovmaq; 

 adi şeyləri ruhani aləmdə görmək; 

 uzun müddət ayırd edə bilmədiyiniz problemləri 

asan həlli; 

 Allahin sizə hazırladığı o lütfün qabaqcadan ləzzətini 

duymaq və qorxmamaq. 

   Allah həyat ücün lazım olan hər şeyi sizə azadlıqda verib, 

qorxuya imkan verməyin ki, sizi qandallasın və imanınızı puç 

etsin. Qorxu – ruxdur, Allah da sizə ona qalib gəlmək ücün 

güc verib. 
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1 
Gizlədilmiş yalan 

      
     Siz hər gün  həyatınızda yaxşı bir şeyin baş 
verəcəyini gözləyirsizniz? Yaxud daim qorxu içində 
olursunuz? 
     Allah bizi xeyir-duanın daha yeni səviyyəsinə 
qalxmağa çağırır. İsa bizə bol, sevinclə dolu həyat 
verməyə gəldi. (Yəhya 10:10). Amma boş-boşuna 
ora-bura qaçmaq və gundəlik işlər sevincimizi və 
dünyamızı oğurlayır. İnsanlar xörək bişirmək, ev 
yığışdırmaq, işə getmək, paltar yumaq və mağazaya 
getdiklərinə görə vurnuxmada batıb qalırlar. Onlar 
həftə boyu səhər yuxudan durandan və axşam 
yatmağa gedəndə nəyə görəsə narahat olurlar! 
     Narahatlıq, qorxunun əsas növünün dəyişmiş 
formasıdır. Bu anlayış demək olar ki, heç nə ilə 
fərqlənmir. Həyəcan, qorxunun daha bir növüdür. 
İblis qorxunu maskalayır ki, gizlicə sevincimizi 
oğurlasın və Allahın xeyir-dualarının dolğunluğuna 
girməyə bizə imkan verməsin.  
     Müqəddəs Kitabda Allah Onun böyük işlərini 
görmək üçün çağrılmış adamlara necə müraciət 
etdiyini görürük. O deyir: “Qorxma, həyəcanlanma, 
narahat olma, vurnuxma”. Qorxu artıq onlara irəli 
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getməyə və Allahın iradəsini yerinə yetirməyə 
mane ola bilməz.  
     Timoteyə İkinci Məktub 1:7-də deyilir ki, qorxu 
Allahdan deyil: 
     “Çünki Allah bizə qorxaqlıq ruhu deyil, güc, 
məhəbbət və ağıllı-kamallı olmaq ruhu vermişdir”. 
     Yəhyanın Birinci Məktubu 4:18-də deyilir ki, 
qorxuda əzab vardır. Qorxu insanı məhv edir, onu 
zəncirləyir və əl-ayağını bağlayır. O bizi Allahın 
planlarından və Allahın bizə vermək istədiyi xeyir-
dualardan tutub saxlayır. 
     Biz hamımız asanlıqla qorxu hissini duyuruq və 
əlbəttə, başa düşürük ki, onunla nə isə etmək 
lazımdır. Amma biz gündəlik qayğı və vurnuxma 
qorxusunu hiss etməyəndə, qarşımızda araşdırmalı 
olacağımız problemlər haqqında da düşünmürük. 
Bax, o zaman iblis qorxu ruhundan istifadə edərək 
asanlıqla sevincimizi oğurlaya bilər! Yəgin ki, siz 
nəyinsə haqqında düşünərək və ya nəyisə yada 
salaraq saysız-hesabsız miqdarda həyəcan hiss 
etdiyinizi xatırlayırsınız. Amma hətta siz 
problemlərinizin təməlində qorxunun dayandığını 
başa düşsəydiniz, tez-tez hər şeyə göz yumardınız 
və heç nə etməzdiniz, baxmayaraq ki, bunun heç 
vaxt təkrarlanmasını istəməzdiniz. 
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     Tez-tez biz qeyri-müəyyənliklərdən qorxuruq, 
bizi nə isə təzə bir şey qorxudur; amma qorxunun 
təsiri altına düşməyimizi dərk etmirik. Mənim 
yeddi-səkkiz il saçımı kəsən bərbərim iş yerini 
dəyişməyə qərara alanda, məndə yeni usta 
tapmağa ehtiyac yarandı. Mağazaya gedən yolda 
mən öz saçlarıma görə birdən həyəcan keçirtdiyimi 
dərk etdim, məni vahimə basdı ki, onlar bir daha 
əvvəlki kimi yaxşı görünməyəcəklər! Mən 
qorxurdum, amma bunu dərhal dərk edə bilmədim!  
     Bu zaman Müqəddəs Ruh mənə həyatımı 
dəyişən bir söz dedi: “Dua et və heç nədən 
qorxma”. 
      
 

Dua edin və heç nədən qorxmayın 
 
     Müqəddəs Kitab deyir ki, durmadan dua edin (1 
Saloniklilərə 5:17). Təsirli dua üçün müəyyən bir yer 
və ya vaxt lazım deyil, xüsüsi dua (ibadət) vəziyətini 
almağa ehtiyac yoxdur. Allah bizim üçün duanın 
nəfəsimiz kimi təbii olmasını istəyir. Dua vasitəsi ilə 
bizim imanımız azad olur və Allah hər bir vaxt onu 
azad etməyə hazır olmağımızı istəyir. Qorxu 
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qapımızı döyəndə biz gərək  güclü olaq, çünki ona 
yalnız imanla qalib gəlmək olar.   
                                                      

Oyaq durun və dua edin 
 
     Müqəddəs Kitab deyir ki, oyaq durun və dua 
edin (Matta 26:41, Mark 14:38). 
  
     Oyaq durub dua edin ki, sınağa düşməyəsiniz. 
Ruh həvəsli, cisim isə gücsüzdür.  
                                                                                                                            
                                                                Matta 26:41. 
 
Müqəddəs Ruhun bu kitab vasitəsilə qorxunun 
bütün görünmələrində onu duymağın necə vacib 
olması və dua etməyə hazir olmaq üçün gozlərinizi 
açmasını mən çox istəyirəm – qorxunun təsiri altına 
düşməməkdən ötrü dua etmək lazımdır! 
     Bəzi insanlar fikirləşirlər ki, “oyaq durmaq və dua 
etmək” Müqəddəs kitabda “kimisə müşahidə 
etmək” deməkdir, yəni müşahidə etmək və 
töhmətləndirmək, müşahidə etmək və tənqid 
etmək! Xeyr, bu özünü müşahidə etmək deməkdir. 
Biz Allahın Səltənətinin övladları kimi bizə məxsus 
olan sülhü və sevinci oğurlamağa çalışan seyləri 
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görməliyik. Allahın qarşısında bizim saleh olma-
dığımızı düşünməyə məcbur etməyə çalışanlarla 
razılaşmamalıyıq (Romalilara 14:17). Əgər İsa Mə- 
sihi öz Xilaskarınız kimi gəbul etmisinizsə, onda 
Rəbb qarşısında salehsiniz (2Korinflilərə 5:21). Əgər 
nəyisə düz etməyib və Allahdan üzr istəsəniz, O sizi 
bağışlayacaq! (1Yəhya 1:9). Mühakimə hiss edən 
kimi, dərhal dua edin. Allahın sizi qəbul etməyəcəyi 
qorxusu ilə yaşamayın.  
 

Günahınız Məsihin qanıyla yuyulub 
 

     Əgər iblis sizə mühakimələri ilə hücum edirsə, 
Müqəddəs yazıya müraciət edin. Ona deyin: “Bir 
dəqiqə gözlə...” 
     Mən haqsız olduğumu bilirəm, amma tövbə 
etmişəm. Mənim günahım İsanın qanı ilə yuyulub. 
Mənim salehliyim düzgün əməllərimə əsaslanmır. 
Mən Allahdan bəraət almışam, çünki O, Məsihin 
qanı vasitəsi ilə mənə salehlik vermişdir. Mən İsa 
Məsihə iman edirəm, günahlardan və 
mühakimələrdən azadam. 
     Mənim günahım bağışlanıb. İblis, sən artıq 
mənim üstümə günah yıxa bilməzsən, çünki 
Allahməni ondan azad edib. Mən artıq müha- 
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kimələrdə yaşamıram. İsanın adiyla  (1Yəhya 
1:7,9-a əsaslanır).   
      
     Siz oyaq olub və dua etməyə başlayan kimi, 
gözləriniz açılacaq. Çox şeydən qorxduğunuza 
təəcübblənəcəksiniz və narahatlığınızın səbəbini 
biləcəksiz. Amma iblis sizə neqativ fikirlər və hisslər 
qoyanda, siz nə gədər tez-tez Kəlama müraciət 
etsəniz, o gədər də çox sevinclə dolacaqsıniz. İblis 
sizin sevincinizi oğurlamaq üçün sizə daima qorxu 
ilə zərbə endirəcək, qəm-qüssə verəcək, sizi günah- 
kar hiss etməyə və mühakimə etməyə məcbur 
edəcək.  
     İblisə çox illər mənimlə belə rəftar etməsinə izn 
verdim, amma artıq o bunu edə bilməyəcək. 
Hərçənd mən indiyə qədər təəcüblənirəm ki, məni 
həyəcanlanmağa məcbur edən nə idi! Bir gün mənə 
masaj etdilər. Ustad o dərəcədə peşəkarcasına öz 
işini gördü ki, masaj bitdikdən sonra mən tamamilə 
rahatlaşdım və özümü çox gözəl hiss etdim. Məni 
saçaqlı dəsmala sarıdılar və mən bu xoş hisslərdən 
zövq aldım. Sonra yanımda olan geyimimə baxdım 
və fikirləşdim: “Necə də, geyinib evə getmək 
istəməzdim!”. Heç barmağımı belə tərpətmək 
istəmirdim. Hazırlaşmaq lazım gəldiyindən kefim 
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pozulmuşdu, masajdan sonra rahatlıqdan eləcə 
zövq almaq istəyirdim. Amma narahatlıq məni həm 
zövqdən, həm də sevincdən məhrum etdi! 
     Hər şeyin yaxşı getdiyi vaxt, iblis sevincinizdən 
məhrum etmək üçün sizi hər bir bəhanə ilə 
həyəcanlanmağa məcbur etməyə çalışır. SİZ 
GƏLƏCƏK HAQQINDA NARAHAT OLMAĞA 
BAŞLAYAN ANDA, İNDİKİ ZAMANIN SEVİNCİNİ 
İTİRİRSİZ. Mən bunu yanıma məsləhətə gələn 
insanların həyatında görürəm. Söhbətin əvvəlindən 
onlar bütün suallarını muzakirə etmək üçün 
tamamilə qərarlıdırlar, onların söhbətdən xoşları 
gəlir, hər şeydən razıdırlar, amma sona yaxın 
vurnuxmağa və evə tələsməyə başlayırlar. 
     Sizdə hər şey yaxşı olanda və həyatda sevinəndə 
iblisin necə narahatlıqla, vurnuxmayla və qorxuyla 
sizi basmasına fikir vermisiniz? Bütün adi insanlarda 
olduğu kimi, sizin də həyatınızda hər şey hər 
zamankı kimi rahat olmur. Vurnuxma və narahatlıq 
– dağıtmaq üçün cəhənnəmdən göndərilən qorxu 
ruhlarıdır! 
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Qorxuya qalib gəlmə gücü 
 
     Qorxu heç vaxt gəlib-gəlməyəcəyini soruşmur. O 
sizi həmişə zorla tutur, çünki qorxu – təcavüzkardır. 
Əgər biz passiv olsaq, ona qalib gələ bilmərik. Biz 
imanlılara verilən gücdən istifadə etməliyik. Bizə 
iblisin şərinə qarşı getməyə güc verilib. 
     Sizsə, ey övladlar, Allahdansınız və yalançı 
peyğəmbərlərə qalib gəlmisiniz. Çünki sizdə olan 
Ruh dünyada olandan üstündür 
 
                                                                                                                                 
                                                                  1Yəhya 4:4. 
 
    Sinodal tərcümədə deyilir ki, “Bizdə Olan, 
dünyada olandan daha üstündür”. Amma biz üstün 
Olana, onda “dünyada olan” bizə qələbə çalar. 
     Sizin cisminiz heç vaxt iblisə qarşı durmaq 
istəməyəcək. O həmişə istək və ehtiraslarının 
ardınca getməyə çalışır. O, düzgün yol seçmir. O, 
deyir: “Mən uşaqları məktəbdən götürmək 
istəmirəm”; “Bu gün həddin artıq isti olduğundan 
küçəyə çıxmaq istəmirəm, mən istini sevmirəm”; 
“Mən bunu etmək istəmirəm”. 
 



13 
 

     Cisminiz daim sizi uğursuzluğa aparacaq. Əgər siz 
neqativ fikir və hisslərə, məsələn həyatınıza gələn 
tamamilə cüzi qorxu hissinə imkan versəniz, onda 
sizin “vasitələrinizi” məğlubiyyətə çevirəcək. Siz 
istənilən qədər problemlərinizin olmamasını düşü- 
nə bilərsiniz, amma bu iblisə sizin sülhünüzü və 
sevincinizi oğurlamağa mane olmayacaq. Iblis 
barəsində təcavüzkar olun! İsa Məsihə iman 
etməklə biz, iblisə müqavimət göstərmək üçün 
məğlubedilməz gücə malikik – Allahın Diri Ruhu 
bizim daxilimizdədir. 
     Mənfi fikir və hisslərin təsiri altına düşməyin! 
Sizə verilən Allahın gücündən istifadə edin! 
 

Padşahlığa yiyələnin! 
 
     Vəftizçi Yəhyanın günlərindən indiyə qədər 
Səmavi Padşahlıq zorla alınır və zor işlədənlər onu 
ələ keçirir. 
                                                                                                                                      
                                                                Matta 11:12. 
 
     Bizə insanlara yox, iblisə qarşı təcavüzkar məsih- 
çi olmaq lazımdır! Təcavüzkar olun! Özünüzə göz 
olun. Əgər öz dünyanızı itirirsinizsə, narahatlıq hiss 
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edirsinizsə yaxud insanları mühakimə və tənqid 
etməyə başlayırsınızsa, dərhal iblisə qarşı müqavi- 
mət göstərin – dua etməyə başlayın! Məsələn, əgər 
sizdə kimisə tənqid etmək istəyi yaranıbsa, onda 
belə dua edə bilərsiniz: 
     Mən tənqid və mühakimə etməyəcəyəm. 
Romalılara Məktub 5:5-də yazıldığı kimi Allahın 
məhəbbəti mənə Müqəddəs Ruhla tökülmüşdür və 
mən məhəbbətlə hərəkət edəcəm. Mən insanlarla 
pis münasibətdə olmayacam. Mənim problemlərim, 
mənim öz problemlərimdir və mənim haqqım 
yoxdur ki, kimisə mühakimə edəm. Ya Rəbbim, bu 
insanı tənqid etdiyim üçün məni bağışla, ona 
məhəbbət göstərməkdə mənə kömək et. İsanın 
adıyla. 
     Əgər sizdə sanki nəyinsə elə ola bilməyəcəyi kimi 
qarışıq hiss yaranıbsa və bunun nə olduğunu başa 
düşmürsünüzsə, nə baş verdiyini Rəbdən soruşun 
və O sizə göstərəcək. Ola bilsin, problemlərinizin 
çoxluğundan həyəcanlanırsınız; yaxud peşmançılıq 
hissi keçirməyərək düzgün hərəkət etmədiyinizi 
dərk edirsiniz, ya da davranışınızı dəyişməyə bacar-
mayaraq kiminləsə pis rəftar edirsiniz. Allah sizdə 
nə üçün sülhün və sevincin olmadığını göstərəcək. 
Çox vaxt nəyinsə elə olmadığını hiss edəndə başa 
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düşə bilmirdim ki, bu nə işdir və mən Rəbdən soru-
şurdum: “Nə baş verir?”. O da cavab verirdi: “Qor-
xu”.  Mən də həqiqətən nədənsə qorxduğumu 
görürdüm. 
     Siz özünüzə sayıqlıqla yanaşmağa və dua etməyə 
başlayan kimi, iblisin gizlin hücumlarından nə qədər 
tez azad olduğunuza heyrətlənəcəksiniz. 
                        

Məhəbbətdə qorxu yoxdur 
 
     1Yəhya 4:18-də deyilir ki, “Məhəbbətdə qorxu 
yoxdur”. Amma geniş tərcümədə deyilir: 
    Məhəbbətdə qorxu yoxdur, əksinə kamil 
məhəbbət qorxunu qovar. Çünki qorxu cəzaya 
aiddir, qorxan insan məhəbbətdə kamil deyil. 
 
     Siz Allahın sizi sevə biləcəyini bilə bilərsiniz, 
amma əvvəlki kimi qorxu hiss edirsiniz. Əgər bu 
belədirsə, sizə Allahın məhəbbətini dərk etməkdə 
daha da böyümək lazımdır, çünki Allahın sizi elə 
güclü məhəbbətlə sevdiyini biləndə, qorxu yox 
olacaq və narahatlıqdan nişanə də qalmayacaq! 
     Allah sizi sevir və siz təsəvvür edə biləcəyinizdən 
də çox xeyir-dua vermək istəyir. O, həyatınızın 
bütün sahələrində qələbə çalmanızı istəyir: günaha, 
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xəstəliklərə, yoxsulluğa və sosial problemlərə qalib 
gəlmək. O, sizə sevinc vermək istəyir. Hər bir 
vəziyyətdə Ona inananda və hər şeydə ona etimad 
edəndə daim Onun məhəbbətini almanızı istəyir. 
     Kamil məhəbbət qorxunu qovar (1Yəhya 4:18). 
Amma Allah, kamil məhəbbətdir. Siz sizə olan kamil 
məhəbbət haqqında vəhyi alan kimi, artıq sizi heç 
kim qorxmağa məcbur edə bilməyəcək.  
 

 
2 

Gündəlik işlərdəki sevinc 
 
     İbranilərə Məktub 12:1-3-də deyilir ki, biz öz 
məsafəmizi qaçmışıq və yorulmamaqdan, urəyi 
zəiflətməməkdən və ağlını itirməməkdən ötrü İsaya 
baxaraq bütün maneələri aşmışıq (ayə 3). 
     Çirkli qablarla dolu olan çanağa baxıb, əhval-
ruhiyyənizin pozulduğu vaxt olubmu? Bəlkə qazonu 
biçmək fikri sizi depresiyaya salıb? Xüsusi zəngə 
yaxud hansısa planlaşdırılmış görüşə görə 
narahatlıq hiss etmisiniz? Allah həyatda mənə 
sevinməyi öyrədib, O mənim hər şəraitdə 
sevinməyimi istəyir. 
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     Siz məndən soruşa bilərsiniz: “Mənə evi 
yığışdırmaq lazım gələndə, mən necə sevinə 
bilərəm?”. Hər şey sizin düşünmənizdən asılıdır. 
 

Narahatlıq – düşünmə tərzidir 
 
İblis bizim düşüncələrimizi elə planlaşdırır ki, biz 
ancaq bir şeylə sevinək, başqa şey barəsində isə hə-
yəcan keçirək. Məsələn, qızım mənə dedi: “Yadım-
dadır ki, bütün həftəni pis əhval-ruhiyyədə gəzmi-
şəm, çünki işləmək istəmirdim və səbirsizliklə 
istirahət gününü gözləyirdim. İstirahət günü başa 
çatan kimi mənim yenə əhvalım pozuldu”. Milyon-
larla insanlar çox həvəssiz işə gedir. Amma işləyi-
rsənsə, sənə sadəcə buna sevinmək lazımdır. İş-
ləməmək istəyi sevncinizi oğurlayacaq: məgər siz- 
in üçün işə gedib-gəlmək pisdir. Bütün istirahət gü-
nü sizin pis əhvalınız olub, cünki gün ərzində ba-zar 
ertəsi yenidən işə getmək barəsində fikirləşmisiniz!  
     İmanlıların adi zövq almadıqları şeydən sevin-
mək üçün əla imkanları var, bizdə Müqəddəs Ruh 
yaşayır. O, bizə çətinliklərdə olanda və xoşagəlməz 
vəziyyətlərdə sevinc verir. Bu bizim üstün-
lüyümüzdür, xilas olmayan insanlarda bu yoxdur. 
Bizim sevincimiz daxilimizdə Olandan gəlir. 
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Düşüncənizi təzələyin 
 
     Keçən il həyat yoldaşım, mən və komandamızın 
bir neçə üzvü Hindistanda olduq. Uçuş on altı saat 
davam etdi, təyyarə üçün bu az vaxt deyil. Əgər siz 
həmişə hər şeydən narazısınızsa, onda daim 
deyinəcəksiniz. Mən də aşkar etdim ki, daim 
düşünürəm: “Mən on altı saat uçmaq istəmirəm. 
Bir yerdə uzun müddət oturmaq mənim üçün 
həddindən artıq yorucudur, belə uçuş soz dərəcə 
darıxdırıcıdır!”. O zaman mən başqa curə 
fikirləşməyi qərara aldım: “Mən Hindistana uçuram 
və inanıram ki, Allah səyahətimi maraqlı edəcək. Biz 
gözəl vaxt keçirəcəyik”. 
    Allah bizə göstərdi ki, əgər uçuşun sevindirici 
olduğunu fikirləşsək, onda o ümumiyyətlə pis ola 
bilməz. Biz sevinməyi və bir-birimizi ruhlandırmağı 
qərara aldıq və uçuş vaxtı hiss edilmədən keçdi. Biz 
hamımız səyahətimizdən zövq aldıq! 
     Biz İsaya iman edirik, deməli biz qeyri-adiyik, 
misilsiz insanlarıq. Biz qərara ala bilərik ki, hətta 
xoşa gəlməyən şeylər olsa da, hər şeyə sevinəcəyik. 
Sevinməyi və ya iztirab çəkməyi biz özümüz seçirik. 
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Hər şey bizim münasibətimizdən və qərarımızdan 
asılıdır. 
     Bizi nə isə narahat edəndə, dizimizdən vurub 
əzəndə, qərara gəlib bildirməliyik: “Mən heç nəyə 
həyəcanlanmağa hazırlaşmıram”. Sonra biz adi dua 
ilə dua edərək öz imanımızı azad edə bilərik: “Ya 
Rəbb, verilən tapşırıqları yerinə yetirməkdə göstər-
diyin köməyə görə Sənə minnətdaram. Bu vəziyyət 
mənə xoş deyil, amma Sənin xeyir-duaların mənim 
üzərimə enə və mənə sevinc gətirə bilər. Sən məni 
qeyri-təbii etmisən, mən digər insanların sevinə 
bilmədikləri vaxtda sevinə bilərəm. İblis İsanın 
adıyla mənim sevincimi oğurlaya bilməz”. 
     Bizə yır-yığış etmək lazım gələndə əhvalımızın 
korlanmasında yaxşı nə var ki? Biz özümüzə 
deməliyik: “Mənə evi yığışdırmaq lazımdır və mən 
bunu düzgün yanaşma ilə edəcəm. Məndə Rəbbin 
sevinci var. Mən hər vəziyyətdə sevinə bilərəm. Hər 
vəziyyətdə!”. Əgər biz özümüzü düzgün kökləsək, 
onda hər şeyə sevinə bilərik. 
                        

Ruhani olun! 
 
     Bir neçə il bundan qabaq Allah mənə bəzi şeylər 
göstərməyə başladı. Mən çox vacib olan və məni 
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sevindirən müəyyən şeylər gördüm. Amma məni 
gündəlik qayğılar narahat edirdi. Mənə elə gəlirdi 
ki, tezliklə bütün işlərdən azad olub və yenidən 
ruhani işlərlə məşğul olmalıyam. İblis mənim 
sevincimi oğurlamaqdan ötrü bu yalandan istifadə 
edir. 
     Mən dua edəndə yaxud Müqəddəs Kitabı 
oxuyanda, həmd ilahilərini eşidəndə, ya da 
məbəddə toplantıda olanda özümü əvvəlki kimi 
xoşbəxt hiss edirəm. Yalnız o zaman mənə elə gəlir 
ki, mən vacib olan şeyi edirəm. “Ruhani” işlərlə 
məşğul olanda mən çox yaxşı oluram, çünki 
fikirləşirəm ki, bununla Allahı razı salıram. Mənə 
həqiqətən vacib görünən şeylərlə yenidən məşğul 
olmaqdan ötrü, mən gündəlik işləri, “dünyəvi” 
qayğıları: mağazaya getmək, ev yığışdırmaq kimi 
işləri kənara qoymaq istəyirəm. 
     Amma biz hamımız vaxtımızın çoxunu gündəlik 
məşğələ və işlərlə məşğul olmaqla keçiririk. 
Qayğılar içərisində həqiqətən sevinə biləcəyimizdən 
ötrü, Allah bizə onlari yerinə yetirmək üçün misilsiz 
xeyir-dualar vermək istəyir. Bu sahədə də biz 
dünyaya şəhadətlik edə bilərik. 
     Hər adam onda hər şey yaxşı olanda və onun 
xoşuna gələn şeyləri edəndə həyatda sevinə bilər. 
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Amma imanlılar hər bir şəraitdə həyatdan zövq ala 
bilərlər, çünki biz bilirik ki, Allah həmişə Öz 
məhəbbətini göstərmək üçün yol axtarır. 
Yadınızdadır, Allanın məhəbbəti qorxunu qovur, 
hər cür narahatlıqlar, vurnuxmalar da həmin 
qorxudur. Buna görə də biz narahat olanda Allahın 
həqiqi məhəbbətini və Onun bizə qayğılarını qəbul 
edə bilmirik. Bütün vurnuxmaları rədd edin və 
həyatınızda hər şeyə sevinməyə başlayın. 
      

3 
Ən xırda bir şeydə sadiqlik 

     Məsihi ölülərdən Dirildən Qüdrətli Allahda olan 
güc bizdə də var! (Romalılara 8:11). Əgər ağzınacan 
dolu qab-qacaq olan çanaq bizi məyus edirsə, alış-
veriş üçün mağazaya getmək lazımdır fikri 
əhvalımızı pozursa, əmin ola bilərsiniz ki, biz Məsih 
vasitəsilə Allahın bizə verdiyi gücdən istifadə 
etmirik. Masajdan sonra geyinib evə getmək kimi, 
belə xırdalıqlar bizi əsəbiləşməyə məcbur edir, 
deməli bizim həyatda həqiqi sevincimiz yoxdur. 
     Sevinməkdən ötrü həyatımızda daha çox yer 
tutan gündəlik boş şeyləri edərək, Allahın gücünə 
etibar edirik. Əgər gündəlik məsələlər bizim üçün 
böyük problemdirsə, onda əlbəttə ki, iblis Məsihin 
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cisminə əsas hücum kimi qorxu, vurnuxma və 
narahatlıqdan istifadə edir. Əgər bu hiyləgər yalançı 
bizi daim vurnuxmaya məcbur etməyə bacarırsa, 
onda biz həyatımızın bütün sahələrində qələbəni 
itirə bilərik. Biz o qədər də ciddi olan problemlər-
dən yox, boş şeylər barəsində narahat olmağımızı 
fikirləşirik. Həqiqətən bizim vurnuxmalarımız 
sevinci9mizi oğurlayacaq. 
     Matta İncili 25:21-də məsəllər vasitəsilə Allah  
deyir ki, əgər ən xırda bir şeyə sədaqətliyiksə, O 
bizə daha artığını etibar edəcək. Mən məsləhətlər 
vaxtı bu haqda insanlara deyəndə, onlar gülməyə 
başlayırlar. Onlara cavab verirəm ki: “Əgər sizin 
ağzinacan çirkli qab-qacaqla dolu olan çanağa 
gücünüz çatmırsa, onda iblisə nədəcə daha ciddi 
şeylə qalib gəlməyə çalışmağın mənası yoxdur”. 
     Biz Allahın gücündən yalnız vacib “ruhani” 
məsələlərdə istifadə etməyi fikirləşirik. İblisi 
təqsirləndirmək, çiçəklənmənin yeni səviyyəsinə 
çatmaq yaxud daha çox uğura nail olmaqdan ötrü 
biz bunu tətbiq etmək istəyirik. Bəli, Allah bizə 
böyük “ruhani” işlər üçün güc vermişdir – şəxsi 
məsələləri həll etmək kimi, eləcə də digərlərinə 
fövqəltəbii xidmət etmək gücü vermişdir. Amma 
Allahın Öz səlahiyyətini və gücünü bizə verməsinin 
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əsas məqsədi bizim hər gün və hər an qalibiyyətli 
həyat yaşaya bilməyimizdir. O istəyir ki, biz öz 
gündəlik işlərimizi yerinə yetirək və imanı 
olmayanlar kimi məyus fikirlərə və hisslərə 
qapılmayaq. Hər şeydə və həmişə sevinmək 
imkanımız var. Sevinc, Allahın bizə verdiyi ruhani 
mirasdır. 
 
     Hər şeyi Öz iradəsindən yaranan qərarı ilə 
yerinə yetirən Allahın məqsədinə görə biz 
əvvəlcədən təyin edilərək Məsihdə irs aldıq ki, 
qabaqcadan Məsihə ümid bəsləyən bizlər Allahın 
izzətinin mədhi üçün mövcud olaq                                                                                                                     

                                                       Efeslilərə 1:11,12. 
 
     Biz kimik və kimə məxsusuq anlamından gələn 
sülh və qorunmaq hissi ilə yaşamaqdan ötrü ruhani 
irsimizdən istifadə edə bilərik. 
     Oyaq olun və dua edin. Həyatınızdakı qorxu, 
narahatlıq, vurnuxma, həyəcan və təşviş barəsində 
sayıq olun və deyin: “Yox! Mən belə yaşamağa 
hazırlaşmıram! Allah mənə sülh və sevinc 
hazırlayıb! Mən Rəbbin mənə verdiyi irs xeyir-
duasının bir parçasını da əldən verməməkdən ötrü 
səylə çalışmağa hazırlaşıram. Mən Səmaya 
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qalxanda və Onunla üzbəüz qarşılaşanda əmin 
olmaq istəyirəm ki, yerdə mənə təyin edilən hər 
şeydən istifadə etmişəm!” 
 

Hələki kiçik olan problemlərinizi həll edin 
 
     Başqalarını töhmətləndirmək zərurəti, əksəriyyət 
insanları ümidsizliyə aparır. Onlar bundan 
qorxurlar! Bizim “Sevinc dolu həyat” toplantısında 
çoxlu sayda adamlar çalışır. Onlar çox gözəl 
insanlardır və mən onları olduqca dəyərləndirirəm, 
amma əlbəttə ki, onlar kamil deyillər. Bizdə də tez-
tez müzakirə və islah etmək lazım gələn vəziyyətlər 
yaranır. Əvvəllər mən əməkdaşlarımızı töhmət-
ləndirməyə qorxurdum. Bəziləri bu töhmətə çətin-
liklə cavab verirdi. Mən insanların məhəb-bətini 
yaralamaq, ya da onları qıcıqlandırmaq istəmirəm, 
amma mən çəkişmə və ixtilaflardan azad güclü 
toplantı istəyirəm, buna görə də mənim seçimim 
yoxdur və yaranan problemləri həll etməliyəm. 
     Bir neçə il bundan əvvəl Allah mənə göstərdi ki, 
çəkişmə və rəqabət dağıtmaq üçün birbaşa 
cəhənəmdən göndərilən ruhdur. O nikahda, 
məbəddə, ticarətdə və insanlar arasındakı 
münasibətdə dağıntılar gətirir. Allah qisaslardan 
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uzaq olmağımızı dedi. Başqaları ilə mübahisəli 
məsələləri müzakirə edə bilməyəndə, onda 
çəkişmələr üçün qapılar açılır. Bəzən siz kiçicik 
problemin yaxınlaşdığını görəndə, adi bir şey kimi 
onları həll etmək istəmirsiniz, çünki onlar sizə 
tamamilə əhəmiyyətsiz görünür. Onların öz-
özlərinə yox olacaqları haqqında fikirləşərək, xüsusi 
narahatlıq keçirmirsiniz. Əgər hələki kiçik olan 
problemlərinizi həll etməsəniz, onlar 
getməyəcəklər, daha da böyüyüb artacaqlar! 
 

Tülkülər 

     Tülküləri, kiçik tülküləri tutun, üzümlükləri 
korlamağa qoymayın, çünki bağlarımız çiçəklənib 
(Nəğmələr Nəğməsi 2:15). 
 
     Biz tez-tez fikirləşirik ki, əgər böyük 
problemlərimizi həll edə bilsəydik, həyatımız çox 
gözəl olardı. Amma addımbaşı həyatımızı korlayan 
kiçik problemlər, bu “balaca tülkücüklər”dir. Əgər 
kimsə sizin üçün ürək sındıran nə isə deyirsə və 
edirsə, siz də bunu həll etmirsinizsə, onda sizdə 
böyük problemlər yaranacaq. Növbəti dəfə bu 
insan sizi təhqir edəcək, sizdə digər kiçik problem 
yaranacaq. Hər dəfə bu insan sizi yaralayanda, 
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problemləriniz artacaq. Və hansısa anda bu insan 
sizə nə isə çox pislik edəndə, siz özünüzü saxlaya 
bilməyəcəksiniz və qəzəblənəcəksiniz! Niyə? Çünki 
siz kiçik problemlər üst-üstə yığılanda vaxtında həll 
etmədiniz. Kiçik problemlərlə qarşılaşan kimi ona 
qarşı dayanın ki, əsasını qoymamış onu məhv 
edəsiniz. Dua edin. Qətiyyətlə onun uzaqlaşmasına 
əmr edin. 
     Əgər kimsə sizi təhqir edibsə, dərhal deyin: “Ya 
Rəbb, mən bu insanı bağışlayıram. Mən incimirəm. 
Mən incikliyi saxlamağa hazırlaşmıram, çünki əzab 
çəkmək istəmirəm. İsanın adıyla iblisə mənim 
sevincimi oğurlamağa izn vermərəm”. 
     Əgər həmişə kiçik problemlərinizi həll etsəniz, 
onda sizin üçün böyükləri ilə də hesablaşmaq çətin 
olmayacaq. Mən maliyyə sahəsində Allaha etibar 
etməyi öyrənməyə başlayanda, həyəcan keçirirdim 
ki, görəsən Allah uşaqlarımı tennis ayaqqabıları ilə 
təmin edə biləcəkmi. Amma indi toplantımızın 
inkişafı üçün Rəbbin mənə milyon dollar verəcəyinə 
inanmaq tamamilə çətin deyil. Nə üçün, çünki 
mənim imanım azla inkişaf etmişdir. 
     İnsanların çoxu xırda şeyləri həll etmək üçün 
vaxtlarını itirmək istəmirlər. Amma böyük 
çətinliklər gələndə, onlar buna hazır olmurlar. 
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Sevincinizi oğurlayan kiçik problemlərə tabe 
olmayın, onlara qarşı durun. 
 
     Yaxşı, xeyirxah və sadiq qul! Sən xırda işlərdə 
sadiq oldun, səni böyük işlər üzərində qoyacağam; 
ağanın sevincinə şərik ol (Matta 25:21). 
 
     Sizin xoşbəxt yaşamanız üçün mane olan hər şeyi 
dərhal həll edəcəyinizi qərara alın və bu çətinliyin 
xırda yaxud böyuk olmasının əhəmiyyəti yoxdur. 
Onlara qarşı durmaqdan qorxmayın və daim 
yadınızda saxlayın ki, Allah sizə kömək edir. Onun 
ardınca getmək üçün ehtiyacımız olan hikmət və 
gücü Rəbb bizə verir. 
      

 
4 

Allah sənə torpaq verdi – ona sahib ol! 
 
     Yaddan çıxartmayın ki, qüdrətlə qorxuya qarşı 
durmalıyıq və Allahın Padşahlığını əldə etmək üçün 
bütün gücümüzü sərf etməliyik. Allah İsrail 
övladlarını Misir köləliyindən çıxmağa və O, onlara 
vəd edib, əbədi irs olaraq verdiyi süd və bal axan 
torpağa, lutf torpağına getmək üçün çağırdı 
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(Levililərə 20:24). Allah İsraillilərə artıq Vəd 
olunmuş torpağı vermişdi, amma onlara ora girmək 
və ona sahib olmaq lazım idi! 
 
     Budur, Allahınız Rəbb torpağı sizə verdi. 
Atalarınızın Allahı Rəbbin sizə söylədiyi kimi 
qalxın, oranı mülk edin. Heç nədən qorxub 
çəkinməyin.                                                                                                              
                                               Qanunun Təkrarı 1:21 
 
     Casuslarla o torpağa göndərilən Musanın on iki 
adamından on nəfəri pis xəbərlə qayıtdi, torpaq 
münbit torpaqdır, amma orada nəhəng adamlar 
yaşayır. İsraillilər qorxuya düşdülər və gecə boyu 
fəryad etdilər (Saylar 13:33; 14:1; Qanunun Təkrarı 
1:21-25). 
     Qanunun Təkrarı 1:25-30 casusların məlumatını 
belə yazır: 
 
     Bu torpağın məhsullarından əllərinə götürüb 
yanımıza qayıtdılar və belə məlumat verdilər: 
“Allahımız Rəbbin bizə vermək istədiyi münbit 
torpaqdır”.  
     Siz isə Allahımız Rəbbin əmrinə qarşı çıxaraq 
oraya qalxmaq istəmədiniz. Öz çadırlarınızda 
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deyindiniz: “Rəbb bizə nifrət edir. Bizi Misir 
ölkəsindən ona görə çıxartdı ki, Emorlulara təslim 
etsin və həlak etsin. Axı biz hara gedirik? 
Soydaşlarımız “o xalq sayca bizdən çox və 
ucaboydur, böyük şəhərləri, göyə çatan hasarları 
var, Anaqlıları da orada gördük” deyə-deyə bizdə 
ürək qoymadılar”. 
     Onda mən sizə dedim: “Onlardan qorxub 
çəkinməyin. Allahınız Rəbb qarşınızca gedir. Sizin 
üçün Özü döyüşəcək. Misirdə və səhrada gözünüz 
qarşısında sizin üçün etdiyi hər şeyi yenə 
edəcəkdir. 
 
     İsraillilər gördülər ki, Rəbb onlara münbit torpaq 
verib. O, onlara dedi ki, qorxmadan və çəkinmədən 
o torpağa girin və onu mülk edin. Amma İsrail 
övladları Allaha inanmadılar. Onlar öz çadırlarında 
deyinməyə başladılar. Onlar fikirləşirdilər ki, Rəbb 
onlara nifrət edir, çünki O, onları döyüşmələri lazım 
olan yerə köçürtmüşdü. Onlar qorxdular və Allahın 
torpağa yiyələnmək əmrinə qarşı çıxdılar. İsrail 
övladları daim qorxu sözünü deyirdilər. Onlar 
Emorlulara qalib gələ bilərdilər, amma özlərini şəxsi 
sözləri ilə bağlamışdılar. Döyüşə qədər onlar 
özlərini inandırmışdılar ki, məğlub olacaqlar. Hər bir 
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imanlı Müqəddəs Ruhun məbədidir (1Korinflilərə 
6:19). Mən inanıram ki, bizim bədənimiz Rəbbin 
“evidir”. Bəzən narazılıq edirik. Əgər biz deyinməyi 
saxlamasaq və Allahın bizi tərk etdiyini qərara 
alaraq Onu təqsirləndirəcəyiksə, onda həqiqətən 
deyəcəyik: “Əgər Sən məni sevsəydin, məni bu 
vəziyyətdən Sən çıxardardın. Sən yəqin ki, mənə 
nifrət edirsən, əks halda Sən heç vaxt mənə 
düşmənlərimlə qarşılaşmağa imkan verməzdin. 
Mənə elə çətindir!” Qorxuya müqavimət 
göstərmək əvəzinə biz qorxuruq. 
                                             

Hər şeyə qalib gəlməkdən ötrü  
məsh edilmisən 

 
     Çətin vəziyyətlərdə Allah çətinliklərlə 
qarşılaşmaq, onlara qarşı durmaq və qalib gələ 
bilməyimiz üçün bizə xeyir-dua verir. O, Padşahlıq 
gücü ilə bizə torpağa yiyələnməyə xeyir-dua verir! 
Bəli, O bizi bir vəziyyətdən çıxardır, amma 
digərlərində O, çətinliklərə qalib gəlməyə bizə 
xeyir-dua verir. Zəbur 23:4 deyir: “Ölüm kölgəsinin 
dərəsində gəzsəm belə, şərdən qorxmaram”. 
     İblis bizə deyir ki, bizdə hər şey pisdir, bizim 
üçün çətinliklərə qalib gəlmək həddindən artıq 
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çətindir. Amma Qanunun Təkrarı 30:11 deyir: “Bu 
gün sənə verdiyim əmrə əməl etmək sənin üşün 
çətin və əlçatmaz deyil”. Allahın əmrləri Ona iman 
edənlər üçün çətin deyil, çünki Onun əmrlərini yeri-
nə yetirməkdən ötrü daxilimizdə olan Müqəddəs 
Ruh bizə güc verir. Yeşaya 8:11, 12 deyir ki, iman-
lılar imansızların qorxduğu şeylərdən qorx-mamalı-
dır: “Bu Rəbbin mənə sözləridir... onların qorxdu-
ğu şeylərdən heç vaxt qorxma”. Qorxu bizim 
irsimiz deyil, biz onu qəbul etməmə-liyik. Siz yega-
nə özünə nəzarət edə bilənsiniz. Siz ya bu dünyanın 
qorxduğu şeylərdən qorxa, ya da Öz Sö-zündə vəd 
etdiyi şeyləri bilərək Allaha etibar edə bilərsiniz. 
      

Allah tapşırıq verəndə, Özü də təmin edir 
 
     Daxilimizdə Allahın gücünə malik olaraq, bizim 
əleyhimizə çıxan hər şeyə qarşı dura bilərik. Həvari 
Paul təccüblü bir şey demək istəyir: “Mənə qüvvət 
verən Məsihin köməyi ilə hər işə gücüm çatır” 
(Filipililərə 4:13). Müqəddəc Kitabın geniş 
tərcüməsində yazılıb: “...Mən güc verən O Kəsin 
köməyi ilə hər şeydən keçməyə hazıram; məndə 
kifayət qədər hər şey var, çünki İsa mənə 
yetərincə verib”. 
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     Qarşıda edəcəyimiz şeylər haqqında düşünəndə, 
bizi tez-tez dəhşət bürüyür. Amma Allah bizə 
tapşırıq verəndə, onu yerinə yetirmək üçün lazım 
olan bütün şeylərlə O Özü təmin edir. Tapşırıqları 
yerinə yetirmək vaxtı çatanda Onun bizə Müqəddəs 
Ruhun gücünü verəcəyinə inana bilərik. Həqiqətən 
ehtiyacımız olanda Allah bizə ehtiyacımız olan 
şeyləri verir. O, İsrail xalqına yalnız bir gün üçün 
yığmağa manna verdi. Əgər onlar o birisi günə 
ehtiyat yığdılarsa, o qurdlayıb iyləndi (Çıxış 16:20). 
Allah bizi hər şeylə təmin etməyi vəd etdi və biz 
bunda Ona etibar etməliyik. İnsan düzgün fikirlə 
deyir: “Mən hər şeyə hazıram, hər şeyi edə 
bilərəm”. Rəbbin sizə verdiyi torpağa yiyələnməyə 
özünüzü kökləyin. Yuxarıdan doğulmuş imanlı kimi 
bütün çətinliklərə qalib gəlmək üçün xeyir-dua 
almısınız. Siz qorxudan və narahatlıqdan azad ola 
bilərsiniz. İblisə müqavimət göstərin. Onun sizə 
zərər yetirməsinə izin verməyin. Ona qarşı çıxın! 
Çirkli qablarla dolu çanağa deyin: “İsanın ismi ilə, 
sən məni əsəbləşdirə bilməzsən! Bir saat ərzində 
yuyulub, qurulanıb və rəfə yığılacaqsan. Mən 
həmişə işi görüb qurtarana qədər oxuyacam və 
sevinəcəm!” 
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     Allah artıq bizə Vəd olunmuş Torpağı verib, 
bizim vəzifəmiz qorxuya qalib gəlmək və onu əldə 
etməkdir.                    
        

5 
Həmişə sevinin 

     
 Bizim hamımızın gündəlik qayğı və ehtiyacları var, 
buna görə də onlar bitməyənə qədər həyatda 
sevincimizin olmayacağını düşünməyə başlayırıq. 
Bu fikirlər bizi sevincimizdən məhrum etmək istə-
yən iblisdən gəlir. Allah vəziyyətə baxmayaraq, hər 
şeyə qalib gəlməyimizi və həyatda sevinməyimizi 
istəyir. Qələbə və sevincimizin olması üçün O, hər 
şey edirdi; bizə lazım olan şey, bu torpağa girmək 
və ona yiyələnməkdir! 
     Əgər iblis artıq sizin daxilinizə yanlış fikirlər 
yerləşdiribsə, siz öz fikirlərinizi dəyişə bilərsiniz. 
Kolosselilərə 3:2 bizə ucalarda olan haqqında 
fikirləşməyi deyir. 

     Beləliklə, Məsihlə birlikdə dirildiyinizə görə 
ucalardakı şeyləri axtarın. Orada Məsih Allahın 
sağında oturub. Dünyəvi şeyləri deyil, ucalardakı 
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şeyləri düşünün. Çünki siz ölmüsünüz və həyatınız 
Məsihlə birlikdə Allahda saxlanılıb.                                                                                                             

                                                        Korinflilərə 3:1-3 
 
     Allah mənim həyat yoldaşım Deyvə öz fikirlərini 
necə dəyişməyi və hətta gündəlik problemlər içində 
sevinməyi göstərdi. Deyvin hələ yeniyetmə 
yaşından neçə illər ərzində güclü baş ağrıları 
olurdu. Əgər sizdə heç vaxt dəhşətli miqren ağrıları 
olmayıbsa, onda bu ağrını təsəvvür etmək çətindir. 
Amma ondan hətta mədə də ağrıya bilər. Deyvin  
elə güclü baş ağrıları olurdu ki, bəzən gözlərinin 
qarşısında ağ nöqtələr sayrışmağa başlayırdı. 
Baxmayaraq ki, ağrılar kəsmirdi, o artıq onlara fikir 
verməməyi qərara aldı. Bəzən ağrılar keçəndə və 
insan yüngüllük hiss edəndə, o sevinməyə başlayır 
və sanki  ətrafda nələrin baş verdiyini görməyərək, 
bütün dünyadan uzaqlaşır. Baş ağrıları Deyvi 
narahat edirdi, o, ağrılar dayanmayana qədər 
həyatdan həzz almağı bacarmadığı barədə 
düşünməyə başladı. Amma Allah ona bu haqda 
narahat olmamağı deyirdi. Rəbb mənim ərimə dedi: 
“Sən öz düşüncəni dəyişməlisən. De ki, “Mən bu 
ağrılara görə həyəcanlanmıram”. Problemin təzyiqi 
altına düşmə”. 
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Allahın Sözü ilə dolun 

Allahın gücünə sizi doldurmasına imkan verin. 
Əslində Allah Deyvə demişdi: “Bütün maneələri 
aradan qaldırmaq və hətta baş ağrılarında da hə-
yatdan həzz almaq üçün inan, Mənim gücüm kifa-
yətdir”. 
     Sağalmanı gözləyərək bədənindəki ağrılarla 
yaşayan insan, müxtəlif cür hərəkət edə bilər: onlar 
problemlərə həyatlarını zəhərləməyə imkan verə ya 
da bilavasitə əzablar içində həyatda sevinməyə 
başlaya bilərlər. Təslim olmamağı qərara alan insan 
həyatdan daha çox sevinc alır, nəinki heç nə 
etməməyi qərara alıb, yazılı kisə ilə öz prob-lem-
lərini daşıyan. Deyv bütün problemlərinə baxma-
yaraq, Allahın onun həyatını yaxşılaş-dıracağına 
inanmaq qərarına gəlir. 
     Tez-tez baş ağrıları olan insanlar çox vaxt onların 
yaxınlaşdığını hiss edirlər. Deyvdə də belə idi. 
Amma növbəti dəfə ağrının gəlməsini hiss edəndə, 
o dərhal bu sözləri deyərək ona qarşı durdu: “Mən 
səndən qorxmuram! Mən sənə təclim olmayacam! 
Mən ağrıya görə narahat olmağa hazırlaşmıram. 
Mən hər zaman həyatda sevinməyi qərara 
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almışam!”. Deyv öz düşünmələrini dəyişən kimi, 
Allah ona hər cür baş ağrılarının acığına həyatda 
qeyri-təbii sevinc verdi. Bilirsiniz, nə baş verdi? 
Deyv şəfa aldı! Ağrı tamamilə yox oldu! 

İblisin bütün hücumlarına qarşı durun 

     Deyv baş ağrıları başlayan kimi, dərhal ona qarşı 
dururdu. Allah bizə heç bir şeydən qorxmamağı və 
narahat olmamağı, həyatımızı məhv etmək yaxud 
sevincimizi oğurlamaq üçün bizim əleyhimizə 
istiqamətlənən iblisin hücumlarını gecikdirmədən 
dəf etməyi öyrətmək istəyir. 
Bəzən naxoşluğun ilk əlamətlərində biz xəstəlik 
əleyhinə dua etmək əvəzinə, onun bizi basmasını 
gözləyirik. Amma bizə problemlərə baxmaq lazım 
deyil, hələki onlar xırda ləkələrdir, biz onlara qarşı 
durmalıyıq, inanılmaz ölçüyə qədər artmalarını 
gözləməməliyik. “Möhkəm imanla ona qarşı 
durun...” (1Peter 5:9). Oyaq olun və dua edin ki, 
iblisin hücumlarını duyasınız və ona qarşı durasınız! 
     İblisin hiyləsinə uymasanız və problemlərə 
baxmasanız, problemlərin çoxunun necə yox olma-
sına heyrətlənəcəksiniz. Xəstəliyin əlamətlərini aş-
kar edən kimi İsanın adıyla onlara qarşı durun ki, 
Onun şəfaverici gücü sizə toxunsun. Əllərinizi öz 
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üzərinizə qoyun ya da kimdənsə sizinlə birlikdə dua 
etməsini xahiş edin. Əgər Deyv səhər yuxudan 
oyanan kimi deyirsə ki, özümü yaxşı hiss etmirəm 
ya da mən başım ağrıyır deyirəmsə, biz tez dua 
etməyə başlayırıq. 
     Keçirdiyim toplantıların birində xalam mənə 
yaxınlaşıb dedi: “Səsim batır, mənə görə dua et”. 
Vaxt ötdükcə, pnevmaniya keçirtdiyinə görə onun 
ağ ciyərində problemlər yarandı. Əlimi onun 
üzərinə qoyub dua etdim. Daha sonra o mənə dedi 
ki, evə çatana qədər onun səsi tamamilə açılmışdır. 
O, fikirləşə bilərdi: “Qorxuram, xəstələnməyə 
başlayıram və bununla deyəsən, heç nə etmək 
mümkün olmayacaq. Amma bunun əvəzinə o, 
dərhal dua vasitəsilə xəstəliyə qarşı durdu. 
     İblis bizə bir dolu kisə bəhanələr təklif edir ki, 
təki bizi öz yalanlarına inandırmağa məcbur etsin! 
O bütün mümkün olan şeyləri edir ki, biz təslim 
olaq və bizdə yaşayan Qadir Allahın gücü ilə ona 
qarşı durmayaq! 
 

Yeni fikirlər 
 
Əgər fikirləşirsiniz ki, arasıkəsilməyən problemlərə 
görə (xoşunuza gəlməyən insan və ya sizi bezdirən 
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gündəlik işlər) həyatda sevinə bilməyəcəksiniz, sizə 
çətinliklərə diqqət yetirmək və onlara 
qəzəblənməyəcəyinizdən əl çəkmək qərarını qəbul 
etmək lazımdır. Nə haqda fikirləşirsiniz, fikirləşin, 
sizin hissləriniz daim sizin fikirlərinizə tabe olacaq. 
Məsələn, artıq çoxdan yadınızdan çıxartdığınız, 
amma əvvəllər sizə zərər verən insanın adını 
eşitsəniz, yenidən onun və onun sizə etdikləri 
haqqında düşünməyə başlayacaqsınız və dilxor 
olacaqsınız. Bu haqda nə qədər çox fikirləşsəniz, o 
qədər çox qanınız qaralacaq, sonra da birdən-birə 
qəzəblənməyə başlayacaqsınız. Sizin əhvalınız tam 
sakitlikdən qəzəbin hiddətlənməsinə qədər dəyişə 
bilər, hər şey sizin düşünmələrinizdən asılıdır. 
Problemlər haqqında düşünməkdəncə, onun həlli 
haqqında düşünün. 
     Deyvin uşaqlıqdan həftələrlə, aylarla baş ağrıları 
ilə problemi var idi, amma o öz düşünməsini 
dəyişən kimi o saat onlar yox oldu! İllərdir o anlar 
keçib və miqren ağrıları ola bilsin cəmi üç dəfə 
özünü xatırladıb. Bu bir dəfə toplantıların birində 
Deyv ağrılardan necə azad olması barədə 
şəhadətlik edəndə baş vermişdi. Həqiqətən, nə baş 
verdiyini başa düşürsünüz? Əksər hallarda bizə 
əzab vermək və həyatımızı dağıtmaqdan ötrü 
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cəhənnəmdən gələn şər ruhlar problemlərin 
arxasında durur! O düşmən ordugahından gəlir və 
biz cəsarətlə onunla döyüşməliyik. İblis sevincimizi 
əlimizdən almaq üçün gündəlik çətinliklərdən və 
qayğılardan istifadə edir. Hər bir problem – istər 
baş ağrısı, bel ağrıları və ya qadın problemləri, 
insanlarda o saat narahatlıq ya da qorxu yaradır: 
”Ah! Yenə bu ağrılar!” 
     Qorxuya bağlı olduğumuz halda həyatda necə 
sevinə bilərik? Yəhyanın Birinci Məktubu 3:8 bizə 
deyir: 
“...Allahın Oğlu buna görə zühur etdi ki, iblisin 
əməllərini puça çıxarsın”. 
      

 “...İblisə qarşı durun və o sizdən qaçacaq” 

                                                                     Yaqub 4:7 

 

     “...Düşməniniz olan iblis nərildəyən və kimisə 
aşırmaq istəyən aslan kimi dolaşır” 

                                                                   1 Peter 5:8   

Diqqət yetirin, burada o, aslandır deyilmir,  deyilir 
ki, “aslan kimidir”. 
     Smit Viqqlsvort bir hekayə danışmışdı. Bir gün o, 
küçüyün evdən qaçdığını və bir qadının ayaqlarına 
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dolaşdığını görmüşdü. Qadın ona deyirdi: “Əzizim, 
mən səni özümlə götürə bilmərəm”. Küçük 
quyruğunu bulamağa, yaltaqlanmağa və sevinclə 
hürməyə davam etdi. Qadın dedi: “Get evə, 
gözümün işığı”. Amma küçük qulaq asmağa belə, 
fikirləşmirdi. Nəhayət qadın acıqla qışqırdı: “Rədd 
ol!” və küçük də tabe oldu. Bəzi insanlar da iblisi 
dilə tuturlar və onunla belə danışanda onun çox 
xoşuna gəlir. Onu rədd edin! 
     İblis və onun balaları o küçük kimidir. Biz onlara 
“Rədd olun!” deyəndə və Allahın hökmü ilə onlara 
qarşı duranda onlar qaçırlar. Düşmənə öz yerini 
göstərin. Əgər siz həyatınızı tam qorxu və təşvişlə 
yaşamısınızsa, onda iblisə baxın və ona deyin: 
“Sənsən, həyatım boyu məni qorxudan? Sənsən, 
xalqı aldadan? Sən?” Bəli, iblis nərə çəkən aslan 
kimi ətrafınızda gəzir, amma sizin daxilinizdə 
Yəhuda nəslinin aslanıdır (Huşə 5:14)! Allah bizə 
hakimiyyət və güc verib ki, iblisi qaçmağa məcbur 
edək. Cəsarətli olun! 
Bizlərdən çoxumuzun onlarla ruhani mübarizə 
aparmağı öyrənənə qədər yaranan problemləri var. 
Amma Allaha şükürlər olsun ki, biz prosesi bərpa 
etməklə başlaya bilərik: artıq kök salmağa müvəf-
fəq olan köhnə problemləri araşdırmaq və 
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düşmənin yeni hücumlarına qarşı durmaq. Kök 
salmış problemlərdən azad olmaq çətindir, amma 
biz bunu edə bilərik. Adi üsulla illərlə Deyvə əzab 
verən baş ağrılarından qurtarmaq mümkün 
deyildir. Bu problemin dərin kökləri vardır, amma 
Deyv ruhani qanunları tətbiq edən və ağrıya çıxıb 
getməyini əmr edən kimi o, dərhal getdi. 
     Bəzən bizə bir saniyə lazımdır ki, qələbə elan 
edək və problemlərdən azad olaq, amma bəzən bu 
uzun proses olur. Hər bir halda iblisə təslim 
olmayın, ona qarşı durun və o, sizdən qaçacaq!                      

6 
İmanın vəziyyəti 

     Əgər biz Allahın bizim üçün olan bütün 
vədlərindən həzz almaq istəyiriksə, Allahın bizə 
vermək istədiyi hər şeyi almaqdan ötrü Onunla 
razılaşmalıyıq. “İki nəfər razılaşıb görüşməsə, birgə 
yol gedərmi?” (Amos 3:3). Allahın iradəsinə uyğun 
olaraq öz düşünmə tərzinizi dəyişin və düzgün 
fikirləşməyə davam edin. 

Allahı gözləmək sevinci 

Əgər düzgün şeylərə inanırıqsa, onda bizdə Allahın 
gücü olacaq ki, bizim üçün gündəlik qayğıları 
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çəkmək xoş olsun, həyatdan həzz ala və sevinə 
bilək. Müqəddəs Ruh maneəsiz üzərimizə enir. 
Amma, əgər hansısa şeylə bizim yanlış 
münasibətimiz varsa, biz xoşbəxt olmayacağıq. 
     Qanunun Təkrarı 1:27-də qabaqca artıq qeyd 
etdiyimiz kimi İsrail xalqının münasibəti yanlış idi. 
Onlar şikayətlənirdilər, deyinirdilər və öz 
çadırlarında narazılıq edirdilər. Onlar fikirləşirdilər 
ki, torpağa sahib olmaq olduqca çətindir, ya da 
hətta mümkün deyil. Onlar yaranmış vəziyyətlə 
mübarizə aparmaq istəmirdilər. Onlar istəyirdilər ki, 
hər şey öz-özünə alınsın. Onlar üçün Rəbbin etdiyi 
bütün möcüzələrə baxmayaraq, onları əsirlikdən 
çıxarıb və səhra ilə aparanda, İsrail övladları Allahın 
rəhbərliyinə və müdafiəçiliyinə inanmırdılar və 
Allahın onları yeni torpağa aparmasına imkan 
vermirdilər (ayə 30-32). Onlar öz qorxularına 
inanırdılar! 
 
     “Seir dağının yolu ilə getmək üçün Xorevdən 
Qadeş-Barneaya qədər on bir günlük yol var idi. 
                                                                                                                          
                                                  Qanunun Təkrarı 1:2 
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     İsrail övladlarının Vəd olunmuş torpağa keçməsi 
cəmi on bir gün davam edə bilərdi, amma onların 
deyinmələrindən və inamsızlıqlarından bu qırx gün 
sürdü (bax, Saylar 14:26-35). Deyinmə düşmənə 
qapını açır ki, o içəri girə bilsin və həyatımızı məhv 
etsin (bax, 1Korinflilərə 10:10). Allaha etibar 
edəndə, Ona arxalananda, yaxşı şeylər gözləməyin 
sevinci olanda bizim imanımız zahirə çıxır. Nə isə 
pis şeylər gözləyərək qorxu içində yaşamaqdansa, 
hətta çətin vəziyyətlərdə sevinməyə güc verən 
Allaha inanmalıyıq. 
     Mən artıq qorxu içində yaşamaq istəmədiyimi 
başa düşəndə, bir neçə il bundan qabaq öz 
düşünmə tərzimi dəyişməyi qərara aldım. Mən 
dedim: “Ya Rəbb, deyəsən mən nəyisə elə etmirəm 
– mənə digər insanların verdiyi ruhani göstərişləri 
yerinə yetirirəm, amma yenə də uğursuzam”. Rəbb 
mənə cavab verdi. Onun o vaxt dediklərindən 
çoxunu mən bu kitaba daxil etmişəm. Bu adi və 
əməli məsləhətlərdir. Bizə elə gəlir ki, problemlərin 
çoxu sadəcə aradan qaldırıla bilməyəndir, onlar bizi 
ümidsizliyə salır və qorxu sevincimizi oğurlayır. 
Bütün suallara cavab verən Rəbbə baxmaq əvəzinə, 
biz vaxtımızın çoxunu problemlərin müzakirəsinə 
itiririk. 
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     Bizim daxilimizdə həm sülhümüz, həm 
sevincimiz, həm salehliyimiz, həm də gücümüz var. 
Romalılara məktubda yazılmışdır ki, Məsihi ölülər 
arasından Dirildən Ruh, bizim daxilimizdə yaşayır və 
ölü bədənlərimizi dirildəcək. Rəbbin dirilmiş gücü 
bizim etdiyimiz hər şeydə ola bilər. O, ildırım 
kimidir! Allahın gücü bizim üzərimizə enə bilər və 
biz gündəlik, adi işlərimizi böyük sevinclə edə 
bilərik. Efeslilərə Məktub 5:18 deyir: “Şərabdan 
sərxoş olmayın... bunun əvəzinə Ruhla dolun”. 
     Biz daim “ucalarda olan” haqqında tez-tez 
düşünəndə, bizə şübhələrlə, qorxu və boş şeylərlə 
düşmənə heç bir hücum etmək imkanları qoymur. 
Əgər biz düzgün təməldə dayanırıqsa, Rəbbimizin 
Kim olduğunu düşüncəmizdə dərk ediriksə və 
Allahın Sözünün bütün vədlərinin İsa Məsih 
vasitəsilə bizə məxsus olduğuna inanırıqsa, onda öz 
dəhşətləti ilə sevincimizi oğurlayan iblis bizə 
yaxınlaşa bilməz. Rəbb pisliyə qalib gəldi, biz də 
buna inanmalıyıq və həyatımıza qəbul etməliyik. Biz 
Rəbbə baxmalıyıq və Efeslilərə Məktub 5:19-20-də 
yazıldığı kimi hərəkət etməliyik: 
     Bir-birinizə məzmurlar, ilahilər və ruhani 
nəğmələr oxuyun, Rəbbə ürəkdən nəğmələr çalıb-
oxuyun.  
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     Həmişə hər şeyə görə Rəbbimiz İsa Məsihin adı 
ilə Ata Allaha şükür edin. 
 
     Kolosselilərə 3:2-3 ayələri deyir: 
 
     Dünyəvi şeyləri deyil, ucalardakı şeyləri 
düşünün. 
     Çünki siz ölmüsünüz və həyatınız Məsihlə 
birlikdə Allahda saxlanılıb. 
     Biz ucalardakı şeylər haqqında fikirləşməliyik. 
Çünki biz Kolosselilərə Məktub 3:5-də deyilən bu 
dünyanın pisliyi üçün ölmüşük. Dünyanın pisliyi 
özündə qorxu və narahatlıq yerləşdirir. Qorxu və 
həyəcanlarla yox, Rəbbin gücü və səlahiyyəti ilə 
rəhbərlik edin. 
 
     Həyatınız olan Məsih zühur edəndə siz də 
onunla birgə izzətlə zühur edəcəksiniz. 
     Buna görə cisminizin dünyəvi meylləri olan cinsi 
əxlaqsızlığı, murdarlığı, şəhvəti, pis ehtirası və 
bütpərəstliyə tay olan tamahkarlığı öldürün. 
                                                                                                                       
                                                      Kolosselilərə 3:4-5 
 
      



46 
 

İman – bu gündür 
 
İman həmişə bu gündür. Bizlərdən əksəriyyətimiz 
təəssüf, qorxu və ya narahatlıq hissi ilə daim 
yaşamaqla keçmiş ya da gələcək haqqında 
düşünərək vaxtımızın çoxunu itiririk. Biz tez-tez 
əvvəllər etdiyimiz şeylər barəsində təəssüf edirik. 
Biz heç nəyi dəyişə bilmərik, amma bu 
vəziyyətlərdən düzgün nəticələr çıxarmağı və nə isə 
yaxşı bir şeyi öyrənməyi Allahdan xahiş edə bilərik. 
Biz bilirik ki, hər şey birlikdə Allahı sevənlərin, 
Onun məqsədinə görə çağırılanların xeyrinə işləyir 
(Romalılara 8:28). 
     Əlbəttə, biz günaha bürünmüş olmaq və ona 
yüngül münasibət bəsləmək istəmirik. Amma 
çoxları bütün həyatını keçmişdə etdiyi səhvlər 
haqqında təəssüflənməklə keçirir. Onlar uğursuz 
nikah, işdəki problemlər, buraxılmış fürsətlər 
haqqında və hər şeyi necə düzəltməyı bilmədikləri 
haqqında təəssüflənirlər. “Ay Allah, belə hərəkət 
etdiyim üçün bağışla məni”; “Bunu etdiyimə mən 
təəssüf edirəm”; “Bir daha belə etməyəcəyimə 
ümid edirəm”. Bunlar yaxşı sözlərdir, amma siz 
həyatınız boyu bir dəfə etdiyiniz şeylərə görə 
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bağışlanma diləməyəcəksiniz. Siz tövbə etməlisiniz, 
üzr istəməlisiniz və daha irəliyə getməlisiniz. 
     Əgər siz daima keçmişdə etdikləriniz barəsində 
təəssüflənirsinizsə, deməli siz imanda yaşamırsınız, 
çünki iman – bu gündür. Bu gün və indi həyata 
düzgün münasibətlə düzgün yaşamaq üçün iman 
lazımdır. Mənim imanım bu gün deyir ki, mənim 
keçmişim keçmişdə qaldı və onu artıq xatırlamaq 
lazım deyil. Elə indi, əgər mən yaxşı şeylər 
gözləyirəmsə, mənim imanım deyir: “Rəbb mənim 
keçmişimlə nə isə edə bilər və əvvəllər mənim 
başıma gələn hər şey mənim xeyrimə olacaq”. 
Rəbbin artıq keçmişimin qayğısına qaldığına 
inanıramsa, o zaman sevinə bilərəm. 
     Əgər mənim fikirlərim və hisslərim bütün günü 
keçmişə qayıdırsa, əgər olan şeyləri dəyişə 
bilməyəcəyimə görə daim mütəəsir oluramsa, onda 
mən bu günümü puç edirəm. Əgər gələcəkdə nəyin 
olacağı barədə fikirləşirəmsə və qarşıda duran 
hadisələrdən qorxuramsa, onda da həmçinin 
bugünki sevicimi itirirə                          

Müzəffər kimi fikirləşin 

     Səhər yuxudan oyanan kimi gününüzü imanla 
başlayın. Müzəffər kimi düşünməyə başlayın. Nə 
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edəcəyiniz haqqında fikirləşin və qərara gəlin ki, siz 
bunu sevinclə edəcəksiniz və bu sizdə alınacaq. Heç 
nə barəsində mütəəssir, narahat olmayacağınız və 
ya sizdə nəyinsə alınmayacağını dəhşətlə 
düşünməyəcəyiniz haqqında özünüzü kökləyin. 
     Qorxu və narahatlıq deyir: “Mən bu günə 
planlaşdırılmış bütün işləri görüb-qurtarmayana 
qədər həyatda sevinə bilmərəm. Necə də onları 
etmək istəməzdim”. Amma iman deyir: “Məsih 
çarmıxda öləndə, mən də Onunla birgə ölmüşəm. 
Mən günahlı istəklər və narahatlıq  üçün ölmüşəm. 
Qorxu Allahdan deyil. Mənə qorxmaq lazım deyil, 
çünki mən qorxu üçün ölmüşəm! 
     Qorxu və narahatlıq bu gün mənim yanıma 
gəlməyəcək, çünki Məsihi ölülər arasından Dirildən 
həmin o Ruh məndə yaşayır. O qorxuya qalib gəlib! 
Mən iblisin zorla mənim boynuma qoymağa 
çalışdığı şeyi qəbul etmirəm. Mən keçmişimə təəsüf 
etmirəm və gələcəkdən qorxmuram. Mən 
qorxmuram! 
     Mən Allahıma inanıram və sevinclə bu gün nə isə 
yaxşı şeyin baş verəcəyini gözləyirəm, çünki İsa 
gəldi ki, mənim sevinc dolu həyatım olsun. İsanın 
adıyla”. 
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     Allah mənim üzərimdə inadla işlədi ki, mən 
düzgün qərar qəbul edim. Mən də qərara gəldim ki, 
bugünki sevincimi itirməyim. Mən bu günlə yaşayıb 
sevinmək istəyirəm və əbədi həyatım var. Bəs, sizin 
haqqınızda necə? 
 

7 
Qorxu ilə mübarizə aparmaq üçün 

Müqəddəs Yazıdan ayələr 
 
     Biz artıq nəyinsə haqqında qorxmaq və ya 
narahat olmamaq barəsində Rəbbin bizə dediyi 
çoxlu ayələrə baxmışıq. Qorxu hissi olmadan yaşaya 
biləcəyimizə Rəbb bizi inandırır! Onun əmrləri 
sadədir (Qanunun Təkrarı 30:11, 14) və onları 
yerinə yetirmək üçün O bizə güc verir (Filipililərə 
4:13). 
 
     Oyaq durub dua edin ki, sınağa düşməyəsiniz. 
Ruh həvəsli, cisim isə gücsüzdür. 
                                                                 Matta 26:41 
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Özünüzü duaya həsr edin və duada şükür edərək 
oyaq durun.                                                                                                                            
                                                         Kolosselilərə 4:2 
 
     
 Ona görə bunu eşitdiyimiz gündən bəri sizin tam 
hikmət və ruhani idrakla Allahın iradəsini 
bütünlüklə qavramanız üçün biz də dualarımızı və 
yalvarışlarımızı kəsmədik. 
                                                         Kolosselilərə 1:9 
 
     
 Sənə möhkəm və cəsarətli olmağı əmr edən Mən 
deyiləmmi? Qorxma və ruhdan düşmə, çünki 
Allahın Rəbb gedəcəyin hər yerdə səninlədir. 
                                                                      Yeşua 1:9 
 
    
  Ordular Rəbbini müqəddəs sayın, Ondan qorxun 
və lərzəyə gəlin. 
                                                                  Yeşaya 8:13 
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Ağası ona dedi: “Afərin, yaxşı və sadiq qulum! Sən 
xırda işlərdə sadiq oldun, səni böyük işlər üzərinə 
qoyacağam. Ağanın sevincinə şərik ol! 
                                                                 Matta 25:21 
 
     
 Allah bizə qorxaqlıq ruhu deyil, güc, məhəbbət və 
ağıllı-kamallı olmaq ruhu vermişdir. 
                                                               2Timotey 1:7 
 

    
  Məhəbbətdə qorxu yoxdur, əksinə, kamil 
məhəbbət qorxunu qovar. Çünki qorxu cəzaya 
aiddir, qorxan insan məhəbbətdə kamil deyil. 
                                                                 1Yəhya 4:18 
 
     
 Budur, Allahınız Rəbb torpağı sizə verdi. 
Atalarınızın Allahı Rəbbin sizə söylədiyi kimi 
qalxın, oranı mülk edin. Heç nədən qorxub 
çəkinməyin. 
                                               Qanunun Təkrarı 1:21 
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Mənə qüvvət verən Məsihin köməyi ilə hər işə 
gücüm çatır. 
                                                            Filipililərə 4:13 
 
     
 Ölüm kölgəsinin dərəsində gəzsəm belə, şərdən 
qorxmaram, çünki Sən mənimləsən. 
                                                                    Zəbur 23:4 
 
   
   Beləliklə, Məsihlə birlikdə dirildiyinizə görə 
ucalardakı şeyləri axtarın. Orada Məsih Allahın 
sağında oturub. 
     Dünyəvi şeyləri deyil, ucalardakı şeyləri 
düşünün. 
     Çünki siz ölmüsünüz və həyatınız Məsihlə 
birlikdə Allahda saxlanılıb. 
                                                      Kolosselilərə 3:1-3 
 
     ...doğru, ləyaqətli, saleh, pak, cazibəli, etibarlı 
nə varsa, əgər əla və tərifə layiq nə varsa bunları 
düşünün. 
                                                               Filipililərə 4:8 
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Həyatınızı puç etmək üçün ona gələn bu kiçik qorxu 
və təəssüratlara nəzər salın. Onları müəyyən etmək 
üçün Rəbdən kömək diləyin, sonra Allahın Sözü ilə 
onlara qarşı durun. Düşünmə tərzinizi dəyişin: 
qorxu haqqında fikirləşməkdən əl çəkin və 
qorxunun ölüb, imanın isə yaşamasını düşünməyə 
başlayın! Müzəffər həyatla yaşamağa başlayın və 
bundan hər gün həzz alın! 
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Müəllif haqqında 

 

     Coys Mayer 1976-cı ildən Allahın Sözünün 
müəllimi oldu və 1980-ci ildə tam vaxtında 
xidmətə durdu. “Kül əvəzinə bəzək”, “Mən və 
mənim uzun dilim”, “Ağıl – döyüş meydanıdır” 
kimi kitabların ən yaxşı satıcısı olan o, 80-dən 
artıq kitabın müəllifidir. Onun vəzləri audio və 
videokasetlərə yazılmışdır. “Sevinc dolu həyat” 
Coys Mayerin radio və teleproqramları bütün 
dünyaya yayımlanır. Nəzəriyyələri ilə bölüşmək 
üçün o, müxtəlif ölkələrdə konfranslar keçirir. 
Coys və həyat yoldaşı Deyvin döpd uşağı var və 
onlar Missuri ştatının Sent-Luis şəhərində 
yaşayırlar. 
 
 
 
 

 
 
 



 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

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!
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Coys Mayerin rus dilində kitabları 
 

Allah birdən hərəkət edir! 
Əgər Allahın lütfü olmasaydı 

Amansız rəftarın qurbanı 
Sınıq qəlblərin şəfası 

Nə vaxt axı, ey Allah, nə vaxt? 
Ürək sıxıntısına çarə 

Sülh 
Divarlar əvəzinə körpülər 

Özünüzlə olmaqdan qorxmayın 
Qorxunun içindən aşıb keç və hərəkət et! 

Yeniyetmələr də insandır! 
Niyə, ay Allahım, niyə? 

Hər gün şənlik 
Çiçəklənməyə hazırlaş 

Bağışlanma – azadlığa açardır 
Qəlb yaralarından şəfa almağa aparan yol 

Həyatınızda ən vacib qərar 
Onları sevdiyimi onlara de 

Kül əvəzinə bəzək 
Mən və mənim uzun dilim 
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