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Giriş 
Allahın Sözünün Gücü 

 
     “Kəlamını  göndərib onlara şəfa verdi, məzara 
düşməkdən onları xilas etdi”.                               
                                                          Zəbur 107:20   
 

     Allahın Sözü şəfa verir və azad edir. O, bizi və 
həyatımızı dəyişir. Siz bütün işlərinizdə 
müvəffəqiyyət qazana bilərsiniz. Bu yolu Allahın 
Sözünün üzərində düşünməklə keçmək olar. Allahın 
Sözü üzərində düşünmək –onu fikrən bir daha 
təkrarlamaq, ətraflı düşünmək, öz-özünə söyləmək 
deməkdir: “Bu Qanun kitabının sözləri dilindən 
düşməsin, orada yazılan hər şeyə dəqiq əməl 
etmək üçün gecə-gündüz onun üzərində düşün. 
Onda yolun uğurlu olacaq və müvəffəqiyyət 
qazanacaqsan” (Yeşua 1:8). 
     Allah bizi sevir, O, bizlərdən hər birimiz üçün çox 
yaxşı şeylər hazırlayıb. Efeslilərə Məktubun 1-ci 
fəslində Paul deyir ki, Allah Məsih vasitəsilə bir 
səbəblə ümumi xilas planı işləyib hazırlayıb: 
Özünün bizə olan böyük məhəbbətinə bizi 
inandırsın. Allah sizi çox sevir və sizin və sizin 
həyatiniz üçün nə isə çox gözəl şey fikirləşib. 
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     İblis Allahın bizim haqqımızda planını dağıtmağa 
çalışır. O, sizi məcbur etməyə çalışır ki, həyatınız 
boyu özünüzü gərəksiz hiss edəsiniz, çünki Allahın 
sizə olan böyük məhəbbətinə inanmamağınızı 
istəyir. İblis bilirdi ki, əgər Allahın Sözünü 
təkrarbatəkrar eşitsəniz, o sizin bir hissənizə 
çevriləcək, əgər onunla düşüncənizi doldursanız, o, 
sizi dəyişəcək. Məhz elə o, bunu istəmir. 
     Mən bu kitabı Allahın Sözünün həyatınızın bir 
hissəsi olmasına inanmaqda sizə kömək etmək 
məqsədilə yazmışam.  Müqəddəs Yazıda özünüz 
haqqında təsəvvürlərinizi dəyişən yerlər var, eyni 
zamanda bu, sizin indiki və gələcək həyatınızı da 
dəyişəcək. 
     Siz Allahın surətində yarandınız (Yaradılış 1:27). 
Əgər Allahın sizin haqqınızda dediklərinə inansanız, 
özünüzə münasibətiniz və özünüz haqqında 
fikirləriniz dəyişər. Allahın sizin haqqınızda məqsəd 
və fikirlərini Onun Sözündə tapa bilərsiniz. Sizə 
özünüz haqqında etiraf etməyinizi məsləhət 
gördüyüm bu kitabın tərkibindəki Müqəddəs 
Yazının yerləri Allahın sizin haqqınızda düşünüb 
danışdığı kimi, sizə də özünüz haqqında elə 
düşünüb danışmağa kömək edəcək. 
     Allahın Sözü – Həqiqət Sözü – nəinki bizi azad 
edəcək, həm də bizim baxışlarımızı bizə dəyişəcək. 
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Buna görə də onu oxumaq, öyrənmək və onlar 
üzərində düşünmək lazımdır ki, o bizdə kök salsın. 
Siz özünüzdə inam və sevincə nail ola bilərsiniz, 
qalibkar və Allahın sadiq dostu ola bilərsiniz. 
Özünüz haqqında Allahın Sözünün sizin barənizdə 
dediyini deyin. Bundan başqa, siz bunu edən kimi 
Allah sizi və sizin həyatınızı dəyişəcək. Siz, əvvəlki 
sınıq qəlbli qorxmuş insan, sizi sevən və sizin 
sevdiyiniz Allahın sədaqətli dostuna çevriləcəksiniz. 
     “Xudavənd Rəbbin Ruhu üzərimdədir, çünki 
fəqirlərə müjdəni bildirmək üçün O məni məch 
etdi. Qəlbi sınıq olanlar üçün, yaralarını sarımaq 
üçün, əsirlərə azadlıq, dustaqlara sərbəstlik elan 
etmək üçün, Rəbbin lütf ilini, Allahımızın qisas 
gününü bəyan etmək üçün, yaslıların hamısına 
təsəlli vermək üçün, Sionda yas tutanları təmin 
etmək, gül yerinə çələng, yas yerinə sevinc gətirən 
məsh yağı, kədərli ruh əvəzinə həmd libasını bəxş 
etmək üçün Rəbb məni göndərdi. Rəbbin şöhrətini 
aşkar etmək üçün Onlara Rəbbin əkdiyi salehlik 
palıdları deyiləcək” (Yeşaya 61:1-3). 
     Allah sizin həyatınızı dəyişdirəcək. O sizi sevir. 
Onun üçün siz xüsusi insansınız. 
     Daha sonra siz nəinki Allahın məhəbbətinə inamı 
saxlamaq haqqında, eyni zamanda öz gələcəyinizə 
inamı, özünüzün salehlik anlamını necə əldə etməyi 
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(əgər imanlısınızsa), sizin üçün Onun hazırladığı o 
ecazkar həyatın hissəsi olan Allahın xeyir-duasından 
sizi məhrum etməyi bacaran qorxuya necə qalib 
gəlməyi öyrənəcəksiniz. Allaha səmərəsiz 
qayıtmayan amma Onun iradəsini icra edən və 
həyatınızda nəzərdə tutulmuş məqsədlərə çatan 
Allahın Sözünü deyəcəyiniz zaman Allah sizə xeyir-
dua versin. 

 
1 

Allahın məhəbbəti sizə nə qədər böyükdür? 
 
     “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 Rəbbimiz Məsih İsada 
olan Allah məhəbbətindən ayırmağa qadir 
olmayacaq” (Romalılara 8:37-39). 
     İsa sizi o qədər sevir ki, əgər yer üzərində siz 
yeganə insan olsanız belə, sizin birinizə görə O Öz 
həyatını verməyə hazırdır. 
     “Çünki Allah dünyanı elə sevdi ki, vahid Oğlunu 
verdi; bunu ona görə etdi ki, Ona iman edən hər 
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kəs həlak olmasın, amma əbədi həyatı olsun” 
(Yəhya 3:16). 
     “Məhəbbətdə qorxu yoxdur, əksinə kamil 
məhəbbət qorxunu qovar. Çünki qorxu cəzaya 
aiddir, qorxan insan məhəbbətdə kamil deyil” 
(1Yəhya 4:18). 
     Əgər ürəyinizdə qorxu yaşayırsa, deməli, hələ 
Allahın sizi necə çox sevdiyini dərk etməmisiniz. 
Allahın böyük məhəbbətini anlayan kimi bütün 
qorxu sizdən gedəcək. İsa deyirdi: “Axı Ata sizi 
sevir, çünki siz Məni sevdiniz və Mənim Allahın 
yanından gəldiyimə inandınız” (Yəhya 16:27). 
Məgər Allahın sizin üstünüzdə əsməsinə belə, 
inanmaq çox çətindir? 
     Uzun illər mən Allahın məhəbbətini qəbul edə 
bilmirdim – mənə elə gəlirdi ki, onu qazanmalıyam. 
İndi isə mən bilirəm ki, mənim bütün nöqsanlarıma 
baxmayaraq, O məni sevir. 
     Yəhya Müjdəsinin 14:21-ci fəslində gözümüzə 
dəyən İsanın Sözləri bizim yadımıza salır: “Kim 
əmrlərimə bağlı qalıb onlara riayət edirsə, Məni 
sevən odur. Məni sevəni Atam sevəcək. Mən də 
Onu sevib Özümü ona zahir edəcəyəm”. 
     Amma siz Allahı sevə bilməzsiniz, əgər əvvəlcə 
Onun sizə olan məhəbbətini qəbul etməsəniz. Bu 
məhəbbəti qazanmaq mümkün deyil. Onu dəyərli 
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xeyirxah əməlin yaxud yaxşı əxlaqınla ala 
bilməzsən. Allahın məhəbbəti - ənamdır, Allahın 
sevimlisi olmaqdan ötrü heç bir şərti yerinə 
yetirmək tələb olunmur. Biz Allahın məhəbbətini 
bizə görə ölümə gedən İsanın gətirdiyi o qurban 
sayəsində alırıq. Elə indi, Allahın məhəbbətini qəbul 
edin. Ona deyin: “Rəbbim, mən inanıram ki, Sən 
məni sevirsən, mən də Sənin sevgini qəbul edirəm”. 
     “Biz sevirik, çünki öncə O bizi sevdi” (1Yəhya 
4:19). Ola bilsin, siz də mənim kimi uzun illər 
əvvəlcə Onun bizi sevdiyini başa düşə bilməmisiniz. 
Bəlkə siz Allahı sevməyə çalışmısınız və cavabında 
Onun sevgisini qazanmağa cəhd etmisiniz. O zaman 
bir daha yuxarıda göstərilən ayəni oxuyun: “Ey 
Allah, məhəbbətin nə qədər qiymətlidir! Bəşər 
övladları Sənin qanadlarının kölgəsinə sığınır” 
(Zəbur 36:7). 
     Zəbur 139-dan sitat gətirirəm. Davudun Allahla 
söhbəti bizə yaxşı nümunə ola bilər. Bu Zəburdakı 
sözləri təkrar edin: 
     “Ya Rəbb, məni yoxlayaraq tanıdın, oturuşumu-
duruşumu Özün bilirsən, fikirlərimi uzaqdan 
duyursan. Getməyimə, yatmağıma nəzarət edirsən, 
nə yollardan keçdiyimi bilirsən. Sözlərimi dilə 
gətirməmişdən əvvəl, ya Rəbb, hamısını tamamilə 
bilirsən. Hər yandan məni əhatə etmisən, Öz əlini 
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üzərimə qoymusan. Bu bilik əsrarəngizdir, məndən 
yüksəkdir, bunu dərk edə bilmərəm. Hara gedim ki, 
Ruhun orada olmasın? Hara qaçım ki, hüzurunda 
olmayım? Ey Allah, mənim üçün fikirlərinin qiyməti 
çoxdur, onların sayı-hesabı yoxdur! Saysaydım 
onları, qum dənələrindən çox olardı, oyananda 
yenə mən Səninləyəm.” (Zəbur 139:1-7, 17, 18). 
     Peyğəmbər Yeşaya deyirdi ki, bizə mərhəmət 
göstərməkdən ötrü Allah müvafiq anı gözləyir: 
“Amma Rəbb sizə lütf göstərmək üçün gözləyir, 
yenə də sizə rəhm etməyə hazırdır, çünki Rəbb adil 
Allahdır, Onu intizarla gözləyənlər nə bəxtiyardır!” 
(Yeşaya 30:18). 
     Təsəvvür edirsiniz, Allah sizinlə vaxt keçirtmək 
istəyir, çünki O sizi sevir və siz Ona dəyərlisiniz! 
Allah sizi o qədər sevir ki, sizin sərgərdan 
gəzməyinizi sayır və onlardan hər birini kitaba 
yazaraq göz yaşlarinizi qablara yığır (Zəbur 56:9). 
İsa deyirdi: “Sizi yetim qoymaram, yanınıza 
gələcəyəm” (Yəhya 14:18). Davud deyir: “Ata-anam 
məni atsa belə, Rəbb məni qəbul edər” (Zəbur 
27:10). 
     Ola bilsin, bizlərdən hər birimizin axtardığı və 
gözlədiyi bəşəri məhəbbət sizə çatmır; ola bilsin 
ailəniz sizdən üz döndərib. Amma Allah istəyir siz 
biləsiniz: Onun sizə cevgisi o qədər çox, qudrətli və 
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dərindir ki, o sizin hər bir itkinizin yerini 
dolduracaq. Sizə təsəlli verməyə və sınmış qəlbinizə 
şəfa verməyə izn verin. Siz Allahın ailəsinin 
üzvüsünüz. İndi siz – Onun övladısınız və O sizi çox 
sevir. Efeslilərə Məktub 3:17-19-da həvari Paul bizə 
görə sizinlə birlikdə dua edirdi: 
     “Və Məsih iman vasitəsilə ürəklərinizdə yaşasın. 
Siz də məhəbbətdə kök salıb təməl qoyasınız, belə 
ki, bütün müqəddəslərlə birlikdə Məsihin 
məhəbbətinin nə qədər geniş, uzun, uca və dərin 
olduğunu başa düşməyə, hər dərrakədən üstün 
olan bu məhəbbəti dərk etməyə gücünüz çatsın. 
Beləliklə, siz Allahın bütövlüyündə bütöv olasınız”. 
     Allah sizi sevir və sayıqlıqla qoruyur. O hər 
zaman sizi Öz nəzərində saxlayır. Yeşaya 
peyğəmbərin Kitabında 49:16-da deyilir ki, sizin 
surətiniz Onun hər iki ovcunun içində 
möhürlənmişdir. 
     Allahın məhəbbəti nə qədər böyükdür? “Heç 
kəsin məhəbbəti dostları uğrunda canını qurban 
verən adamın məhəbbətindən üstün ola bilməz” 
(Yəhya 15:13). İsa sizin dostunuz olmaq istəyir. O, 
sizi necə sevdiyini göstərməkdən ötrü sizə görə Öz 
həyatını qurban verdi (Romalılara 5:6). 
     Biz hələ günahlı olan zaman Allah Məsihi bizə 
görə ölümə göndərərək Öz böyük məhəbbətini 
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göstərdi. “Saleh bir adam uğrunda kiminsə ölməsi 
çətin işdir; bəlkə də yaxşı bir adam uğrunda kimsə 
ölməyə cəsarət edər. Lakin Allah bizə olan 
məhəbbətini bununla sübut edir ki, biz hələ 
günahkar ola-ola Məsih bizim uğrumuzda öldü” 
(Romalılara 5:7-8). 
     Mənim dostum, Allah sizi çox sevir! Ürəyinizi 
Onun sevgisi üçün açın. Allah sizi olduğunuz kimi 
qəbul edir. O heç vaxt sizi nə rədd edəcək, nə də 
mühakimə edəcək (Yəhya 3:18). Onun bizi qəbul 
etməsinə tamamilə məcbur etmək bizim cəhdimiz 
deyil. Yalnız Məsihin sayəsində biz Allahın 
qarşısında yetərincə təmiz oluruq ki, Onun yanına 
gələk. “Öz zəngin lütfünə görə biz Oğlunda, - 
Efeslilərə Məktub 1-7-də deyilir, - Onun qanı 
vasitəsilə satınalınmaya – təqsirlərimizin 
bağışlanmasına malikik”. 
     Yeşaya peyğəmbərin Kitabında 54:10-da isə 
deyilir: “Dağlar yerini dəyişsə də, təpələr sarsılsa 
da, sənə olan məhəbbətim dəyişməz, Sülh əhdim 
sarsılmaz. Bunu sənə rəhm edən Rəbb deyir”. 
     “Sizi Oğlu Rəbbimiz İsa Məsihlə şərik olmağa 
çağıran Allah sadiqdir” (1Korinflilərə 1:9). 
     Əgər İsaya iman etsəniz, Allah sizdən üz 
döndərməyəcəyini vəd edir. O həmçinin sizi 
sevəcəyini və O Öz Sözünü tutacağını vəd edir. İsa 
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deyirdi ki, O sizə görə dua edir, çünki siz Ona 
məxsussunuz (Yəhya 17:9-10). Allah sizi sevir. Onun 
sevgisini qəbul edin. Davudla birlikdə deyin (Zəbur 
104): 
     “Rəbbə alqış et, ey könlüm, ey bütün varlığım, 
Onun müqəddəs adına alqış et! Rəbbə alqış et, ey 
könlüm, unutma etdiyi yaxşılıqları: Odur bütün 
təqsirlərini əfv edən, bütün xəstəliklərinə şəfa 
verən. Odur həyatını məzara düşməkdən qurtaran, 
məhəbbətin, mərhəmətin tacını başına qoyan. 
Odur ömür boyu səni bərəkəti ilə doyduran, səni 
təzələyib gənc, gümrah qartala oxşadan. Rəbb 
bütün miskinlər üçün haqq və ədalət edir... Rəbb 
rəhmli və lütfkardır, hədsiz səbirli və bol 
məhəbbətlidir. Həmişə töhmətləndirməz, qəzəbi 
sonsuza qədər sürməz. Bizimlə günahlarımıza görə 
davranmaz, təqsirlərimizin əvəzini çıxmaz. Çünki 
göylər yerdən nə qədər ucadırsa, Ondan qorxanlara 
olan məhəbbəti o qədər böyükdür. Nə qədər şərq 
qərbdən uzaqdırsa, qanunsuzluqlarımızı bizdən o 
qədər uzaqlaşdırıb. Ata övladlarına rəhm etdiyi kimi 
Rəbb də Ondan qorxanlara elə rəhm edir... Rəbbin 
isə Ondan qorxanlara olan məhəbbəti, onların 
övladlarına olan salehliyi əzəldən var, bu əbədi 
qalacaq...”. 
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     Zəbur 32:10-da Davud yenə bizə deyir: “...Rəbbə 
güvənənlər isə hər tərəfdən məhəbbətə bürünər”. 
Zəbur 34:1-8-də isə o yazır:  
     “Hər zaman Rəbbə alqış edəcəyəm, Ona daim 
mənim dilim həmd edəcək. Rəblə könlüm fəxr edir, 
ey məzlumlar, eşidib sevinin! Gəlin mənimlə birgə 
Rəbbi müqəddəs tutaq, Rəbbin ismini birgə 
ucaldaq. Rəbbə üz tutdum, O mənə cavab verdi, O 
hər bir dəhşətdən məni xilas etdi. Rəbbə baxan nur 
saçar, üzü qızarmaz. Mən məzlum, Rəbbi çağırdım, 
O məni eşitdi, bütün əzablarımdan məni xilas etdi. 
Rəbdən qorxanları Onun mələyi müdafiə edər, 
onlara zəfər verər. Dadın, görün Rəbb nə qədər 
şirindir, nə bəxtiyardır Ona pənah gətirənlər!” 
     Allahın məhəbbəti sizi bürüyür. Bu örtük altında 
yaşayın. Gün ərzində bir neçə dəfələrlə 
təkrarbatəkrar deyin: “Allah məni sevir”. Bu fəsildə 
göstərdiyim Müqəddəs Yazının ayələri üzərində 
dərindən düşünün. Bu, Onun sizə dəyişməz 
məhəbbətinə inamı əldə etməyə kömək edəcək. 
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2 
Gələcəyə inam 

 
     İndi isə sizə Allahın sizin üçün fikirləşdiyi gələcək 
haqqında danışılan Müqəddəs Yazıdan bir neçə 
yerləri göstərəcəm. Allah üçün sizin dəyərli 
olduğunuzu, Onun sizi yaradanda xüsusi məqsəd 
güddüyünü biləcəksiniz. Siz öz gələcəyinizi necə 
görürsünüz? Allah sizin ümidlərlə ruhlanmanızı, 
iblis isə çarəsizlikdən əziyyət çəkməyinizi istəyir. 
Allah həyatınızda hər gün nə isə yaxşı şeylərin baş 
verəcəyini gözləyəcəyinizi istəyir. İblis isə 
bədbəxtçilik və fəlakət gözləməklə yaşamağınızı 
istəyir. “Məzlumun hər günü qaradır, ürəyi 
bəxtəvərin elə bil daima ziyafəti var” (Süleymanın 
Məsəlləri 15:15). Fəlakəti gözləmək pis hissiyyatdır, 
pis hissiyyat isə kədərli günləri çoxaldır. 
     “Rəbbin xeyirxahlığını dirilər arasında 
görəcəyəm, buna şübhəm yoxdur” (Zəbur 27:13). 
Növbəti ayə bizə cəsarət verir: “Rəbbə ümid bağla! 
Möhkəm və cəsarətli ol! Rəbbə ümid bağla!” 
     Yeremya peyğəmbərin Kitabı 29:11-də Rəbb 
bizim haqqımızda Öz fikirlərini açır: “Çünki sizin 
barənizdə olan fikirlərimi Özüm bilirəm” Rəbb belə 
bəyan edir. “Mən sizin pisliyiniz deyil, salamatlığınız 
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barədə düşünürəm ki, sizə ümidli bir gələcək 
verim””. 
          İblis sizi hər cür ümidlərdən məhrum etməyi 
çox arzu edir. Amma Zəbur 42:11-də Davudun necə 
güclü sözlər yazdığını dinləyin: “Mənim qəlbim, 
niyə qırılmısan? Axı niyə bu köksümdə 
təlaşlanırsan? Ümidini yenə Allaha bağla, qoy 
Allahıma – məni qurtarana şükür edim”. 
     Buna bənzər həqiqətləri öz ürəyinizdə qoruyub 
saxlasanız, onlar sizə sevinci gözləmələrdə 
yaşamağa kömək edəcək. Sizin həyata baxışlarınız, 
fikirləriniz, sözləriniz və əməlləriniz sizin ümidlərlə 
dolu olmağınıza şahidlik edəcək. “Ümidimiz də boşa 
çıxmır, çünki Allah məhəbbəti bizə verilən 
Müqəddəs Ruh vasitəsilə ürəklərimizə tökülüb” 
(Romalılara 5:5). Biz Allahın məhəbbəti barəsində 
bilirik, çünki Müqəddəs Ruh bu haqda bizə danışıb. 
Əgər biz Allaha ümid edib və güvəniriksə, biz heç 
vaxt məyus olmayacağıq, aldadılmayacağıq və 
rüsvay olmayacağıq. “Axı Rəbb Allah günəşdir, 
sipərdir, Rəbb lütf və şərəf verir, xeyirxahlığını düz 
yolla gedənlərdən əsirgəmir” (Zəbur 84:11). 
     Filipililərə Məktub 1:6-da Paul bizi inandırır ki: 
“Əminəm ki, sizdə xeyirli işə başlayan Allah Məsih 
İsanın zühur edəcəyi günədək bunu başa 
çatdıracaq”. Efeslilərə Məktub 2:10-da isə Paul belə 
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inamın səbəbini izah edir: “Çünki biz Allahın 
yaratdığı əsərlərik, əvvəlcədən hazırladığı yaxşı 
əməllərinə görə həyat sürmək üçün Məsih İsada 
yaradıldıq”. 
     Ola bilsin, siz özünüzə sual verirsiniz: “Əgər Allah 
həqiqətən mənim üçün belə gözəl plan fikirləşibsə, 
onda nə vaxt mən onun həyata keçməsini 
görəcəyəm?” Bunun cavabı Vaiz Kitabı 3:17-də 
yazılmışdır: “...Çünki O hər iş, hər əməl üçün bir 
vaxt qoyub”. Allah Öz planını yerinə yetirəcək və 
həyatınız üçün nəzərdə tutduğunu icra edəcək. Siz 
isə Peterin məsləhətini yerinə yetirin, - “Allahın 
qüdrətli əli altında özünüzü aşağı tutun, onda Allah 
sizi vaxtı çatanda ucaldacaq” (1Peter 5:6). 
Habaqquq Kitabı 2:2-də oxuyuruq ki, Allah gələcəyə 
Öz planını peyğəmbərə görüntü ilə bildirmişdir və 
ona bu planı elə yazmağı tapşırmışdır ki, digərləri 
də onu oxuya bilsin. Növbəti ayədə isə Rəbb deyir: 
“Mənim planlaşdırdığım bütün bu hadisələr dərhal 
baş verməyəcək. Tədricən, amma görüntünün 
həyata keçməsi vaxtı həqiqətən yaxınlaşır. Hətta, 
əgər görünərsə ki, hər şey olduqca ağır-ağır baş 
verir ümidinizi itirməyin, cünki deyilənlərin hamısı 
mütləq həyata keçəcək. Səbirli olun! Bir gün də 
olsa, gecikmə olmayacaq!”  
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     İbranilərə Məktubun müəllifi bu şeylərin 
hamısının bir məqsədlə yazıldığını deyir: “Belə ki 
qarşımıza qoyulan ümidə bağlanmaq üçün Allaha 
sığınan bizlər Allahın bunlarda yalan danışması 
qeyri-mümkün olduğuna görə iki dəyişilməz şeydə - 
Onun vəd və andında böyük təsəlliyə malik olaq. 
Can lövbərimiz kimi möhkəm və sarsılmaz olan bu 
ümid məbədin pərdəsinin arxasındakı  iç otağa daxil 
olur” (İbranilərə 6:18-19). 
     Paul isə deyir ki, “...hər şey Allahı sevənlərin, 
Onun məqsədinə görə çağırılanların xeyrinə işləyir” 
(Romalılara 8:28). Daha sonra Paul Efes məbədinə 
göndərdiyi Məktubda xatırladır: “Bizdə fəaliyyət 
göstərən qüdrətlə istədiyimiz yaxud düşündüyümüz 
hər şeydən daha artığını etməyə qadir olan Allah” 
(Efeslilərə 3:20). 
     Allah istəyir ki, siz ümidlərlə dolu olasınız, çünki 
O sizin üçün ümid etdiklərinizdən daha çox nə isə 
hazırlayıb. Amma ümidinizi itirmisinizsə, Allahın 
həvalə etdiyi sizin payınıza düşən tapşırığı yerinə 
yetirə bilməyəcəksiniz: Ona ümid etmək və 
güvənmək, Onda sizin üçün artıq həyata keçməyə 
yaxın olan çox gözəl niyyətlərinin olduğuna 
inanmaq lazımdır.  
     Efeslilərə Məktub 1:11-də Paul Rəbb İsa Məsih 
haqqında belə deyir: “Hər şeyi Öz iradəsindən 
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yaranan qərarı ilə yerinə yetirən Allahın məqsədinə 
görə biz əvvəlcədən təyin edilərək Məsihdə irs 
aldıq”. 
     Allah sizə deyir: “Bu qanun kitabının sözləri 
dilindən düşməsin, orada yazılan hər şeyə dəqiq 
əməl etmək üçün gecə-gündüz onun üzərində 
düşün. Onda yolun uğurlu olacaq və müvəffəqiyyət 
qazanacaqsan” (Yeşua 1:8). 
     Bəs, bax gör Qanunun Təkrarı Kitabı 30:14-də nə 
yazılıb: “Yox, bu kəlam sizə əməl etmək üçün çox 
yaxındır, o, dilinizdə və ürəyinizdədir”. Yeşaya 
peyğəmbərin Kitabı 55:11-də Rəbb göstərir ki, 
Onun Sözü etiraf kimi, həyatımız barəsində Onun 
fikirlərinin həyata keçməsinə kömək edir: 
“Ağzımdan çıxan kəlmə də belədir: boş yerə yanıma 
qayıtmaz, ancaq istədiyimi yerinə yetirər, onu 
göndərdiyim iş icra olunsun deyə həyata keçirər”. 
Onun Sözlərini deməyə başlayın və onda həyatınız 
dəyişməyə başlayacaq. 
     Öz gələcəyinizi necə təsəvvür edirsiniz? İblis sizi 
həyatınızın daha da pisləşəcəyini düşünməyə 
məcbur etmək istəyir. O, bütün günü sizi artıq nə 
qədər çox şeylər etmisiniz fikirləri ilə yox, hələ nə 
qədər çox şeylər etmək lazımdır fikirləri ilə məşğul 
etmək istəyir. Dəyişə bilməyəcəyini hiss edərək, 
özünüzə qəzəbləndiyiniz gün olurmu? Ümidinizi 
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itirməyin. Allah sizi daim dəyişir. O sizə bir-birinin 
ardınca düşmənlərinizə qalib gəlməyə kömək edir 
(Qanunun Təkrarı 7:22). Siz daim dəyişilirsiniz 
(2Korinflilərə 3:18). Sizin dəyişilməniz düşüncənizin 
təzələnməsi və yeni məqsədlərin əldə edilməsi, 
yeni fikirlər, həyata və insanlara yeni münasibətlər 
vasitəsilə baş verir (Romalılara 12:2). 
     Səmavi Atanız sizi izzətləndirilmiş görür. Onun 
gözlərində artıq siz böyük ehtişamı əks etdirirsiniz, 
buna görə də O, sizdə buna inam yaratmaqdan ötrü 
Müqəddəs Ruhu sizə göndərdi. Mən “izzət” sözünü 
Allahın bütün möhtəşəm xüsusiyyətlərinin təzahürü 
kimi şərh edirəm. Ona etibar edin və inanın ki, 
Müqəddəs Yazı hər şeyi sizin haqqınızda deyir. Tam 
inamla və Allahın Sözünə əsaslanan yalnız müsbət 
sözlər deməyi öyrənin. Ucadan deyin: “Mən 
ehtişamını əks etdirərək Rəbbin surətində 
dəyişilirəm (2Korinflilərə 3:18). Rəbbin Ruhu məni 
hər gün tədricən dəyişir. Mənim həyatımın 
məqsədi var. Allah mənim üçün çoxlu yaxşı şeylər 
hazırlayıb”. Yadda saxlayın ki, biz mövcud olmayan 
adlandırılan, Var olan Allaha xidmət edirik 
(Romalılara 4:17). 
     Öz Sözündə sizin haqqınızda Allah nə deyir? 
“Amma siz seçilmiş nəsil, Padşahın kahin dəstəsi, 
müqəddəs millət, Allaha məxsus olan xalqsınız. Sizi 
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qaranlıqdan Öz heyrətamiz nuruna çağıran Allahın 
çox gözəl işlərini elan etmək üçün seçilmisiniz” 
(1Peter 2:9). Özün haqqında pis fikirdə olmaq, 
qaranlıqda gəzmək deməkdir. Hesab et ki, sən heç 
bir dəyərlərə malik deyilsən, deməli, qaranlıqda 
gəzirsən. 
     Siz Allahın qiymətli bəndələri, Onun mülkiyyəti, 
Onun xəzinəsisiniz (Malaki 3:17). Siz qiymətlisiniz 
və həyatınızın məqsədi var. Sizin qabaqcadan təyin 
edilməniz var. Allahın həyatınız üçün çox gözəl 
planı var. Sizə bəşər tarixində xüsusi rol oynamaq 
nəsib olmuşdur, fəqət buna inanmalısınız. Siz deyə 
bilərsiniz: “Ancaq Coys, mən nə qədər 
müvəffəqiyyətsizliyə dözmüşəm. Mən o qədər 
səhvlər etmişəm. Mən artıq çoxdan Allahı məyus 
etmişəm”. Hətta Paul etiraf edir ki, hələ kamilliyə 
çatmamışam, amma təslim olmaq fikrim yoxdur: 
“Qardaşlar, hesab etmirəm ki, bunu tutmuşam. 
Yalnız bir şey edirəm: arxada qalanları unudub 
qarşımda olana çatmaq üçün cəhd edirəm və 
hədəfə doğru qaçıram ki, mükafatı alım, yəni 
Allahın Məsih İsada yuxarıya çağırışına nail olum” 
(Filipililərə 3:13-14). 
     Allah sizə gözəl gələcək hazırlayıb, keçmişlə 
yaşamayın. Rəbbin sözlərinə qulaq asın: “Əvvəlki 
şeyləri yada salmayın, köhnə hadisələr barəsində 
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düşünməyin. Budur, Mən təzə bir şey edirəm, o 
artıq baş verir, məgər siz bunu başa düşmürsünüz? 
Bəli, Mən çöllükdə yol salacağam, quru torpaqda 
çaylar yaradacağam” (Yeşaya 43:18-19). Nəhayət, 
Yeşaya peyğəmbərin Kitabı 43:25-də Allahın sizə 
hansı sözlərlə müraciət etdiyinə qulaq asın – 
“Mənəm Öz xatirimə görə sənin üsyankarlığını 
silən, bəli, Mən günahlarını da yada salmaram”.  
     Allah sizin üçün qabaqcadan təyin etdiyi o 
heyrətamiz həyatdan tamamilə həzz almanizi 
şövqlə görmək istəyir. O, həyatınızda düzgün 
etmədiyiniz bütün şeyləri təmizləməyə hazırdır. O, 
hətta gələcəkdə edəcəyiniz bütün səhvləri 
düzəltməyin qayğısına qalır. Sizə keçmiş barəsində 
təəssüflənmək yaxud gələcəkdən qorxmaq lazım 
deyil. Allah sizə lazım olan hər bir köməyi 
göstərməyə hazırdır. Yeşaya peyğəmbərin Kitabı 
40:31 vəd edir ki, “Rəbbə ümid bağlayanlarsa yeni 
qüvvət alar, qanad açıb qartal kimi yüksəklərə uçar, 
qaçanda taqətdən düşməzlər, yol gedib 
yorulmazlar”. 
     Allahın sizə dəyişməz məhəbbətinə və Onun 
sizin hər bir ehtiyacınızın möcüzəli yerinə 
yetirilməsinə əmin olun. Onun son dərəcə gözəl 
vədlərini və valehedici planlarını bilərək, ümidlə 
gələcəyə baxın və inanın ki, O, Onun vəd etdiyi hər 
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şeyi yerinə yetirəcək (Romalılara 4:21). Geriyə 
dönüb baxmayın – irəliyə baxın. 
 

3 
Öz salehliyinizi dərk edin 

 
     İndi salehlik haqqında danışılan Yazının bir neçə 
yerindən oxuyaq. Hər bir imanlı Allahın Səltənətinin 
ailə üzvüdür və belə sifətdə də günahsız, Məsihin 
qiymətli qanı ilə satınalınmış, Onun gələcək varisi 
kimi Allahın taxtının qarşısında dayana bilər. Siz 
salehsiniz: “Günahla əlaqəsi olmayan Məsihi Allah 
bizim uğrumuzda qurban verdi ki, biz Onda Allahın 
salehliyinə nail olaq” (2Korinflilərə 5:21). 
     Zəbur 48:10 Allah haqqında belə deyir: “Ey Allah, 
yerin ucqarlarına qədər Adın həmdə layiqdir. Sağ 
əlin ədalətinlə doludur”. Allahın əli salehliklə sizə 
uzanır. Allah “Rəbbimiz İsa Məsih Öz günündə 
nöqsansız olmanız üçün sizi sonadək 
qüvvətləndirəcək” (1Korinflilərə 1:8). Bilirsiniz, bu 
nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, Allahın gözündə 
artıq siz tamamilə salehsiniz. Bu gün artıq siz elə 
Onun planlarına uyğun olduğunuz kimisiniz. O, sizi 
“qardaşlarımızın iftiraçısından”, iblisin yalanından 
qorumağa hazırdır (Vəhy 12:10). Əgər siz İsa 
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Məsihə iman etmisinizsə, Allah artıq sizin 
günahlarınızı görmür və günahsızlığınızı sübut 
etməyə hazırdır. 
     Dağüstü vəzində İsa öz ardıcıllarına deyirdi: “Nə 
bəxtiyardır salehlik üçün acıb-susayanlar! Çünki 
onlar doyacaq” (Matta 5:6). Allahın Özünün oğlu 
(yaxud qızı) kimi Rəbbin iltifatından həzz almaq 
hüququnuz var. Sizin həyatdan zövq almağa 
haqqınız var. Həyat, Allahın ənamıdır. Özünüz 
haqqında deyin: “Mən – İsa Məsihdə Rəbbin saleh 
övladıyam”. 
     Ola bilsin, siz öz üzərinizə ağır yük 
götürmüsünüz, öz gücünüzlə Allahın gözündə saleh 
olmağa çalışırsınız. Salehlik bu yolla gəlmir. O, xilas 
kimi səylərimizin nəticəsində gəlmir; bu ənamdır. 
Bütün cəhdlərinizi buraxın və Onun sizi Məsihin 
salehi etməsini gözləyərək Allaha güvənməyi 
öyrənin. “Sən qayğı yükünü Rəbbə ver, qoy sənə 
dayaq olsun. O heç vaxt salehə sarsıntı verməz” 
(Zəbur 55:22). Bax, Paul İbrahimin salehliyi 
haqqında nə deyir: 
     “Bəz onda cismani əcdadımız İbrahim haqqında 
nə deyə bilərik? O nə əldə etdi? Əgər İbrahim 
əməlləri ilə saleh sayılsaydı, öyünməyə haqqı 
olardı, amma Allahın önündə yox. Müqəddəs Yazı 
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nə deyir? “İbrahim Allaha iman etdi və bu ona 
salehlik sayıldı”” (Romalılara 4:1-3). 
     23 və 24-cü ayələrində Paul öz fikrini davam 
etdirir: 
     ““Salehlik sayıldı” sözləri yalnız İbrahim üçün 
yazılmayb; Rəbbimiz İsanı ölülər arasından 
Dirildənə iman etməklə saleh sayılacaq bizlər üçün 
də belə yazılmışdır”. Başqa sözlərlə desək, biz 
salehliyi əməllərimizlə yox, imanımızla alırıq. Əgər 
İsa Məsihə iman ediriksə, Allah bizi saleh hesab 
edir. Allah qərar verir ki, bizi saleh hesab etməkdən 
ötrü İsanın qanı kifayətdir. O, Külli-İxtiyar Sahibi 
Allahdır və O istəcə, belə qərar vermək hüququna 
malikdir. Növbəti fəslin birinci ayəsində Paul öz 
fikrini ümumiləşdirir: “Beləliklə, imanla saleh 
sayıldığımız üçün Rəbbimiz İsa Məsih vasitəsilə 
Allahla barışmış oluruq” (Romalılara 5:1). 
     Davud Zəbur 37:25-də yazır: “Gəncliyimdən 
qocalığımadək salehin tərk edildiyini, nəslinin çörək 
üçün diləndiyini görməmişəm”. 
     Mən inanıram ki, əgər valideynlər başa düşsələr 
ki, Məsih sayəsində Allah qarşısında salehliyi alıblar, 
onda onların uşaqları da bu salehliyi ala bilərlər. 
Daim özünü təqsirkar, töhmətləyən və gərəksiz hiss 
edən valideynlərin uşaqları da, əksər hallarda bu 
hissi götürürlər. Amma valideynlər Allahın onları 
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sevdiyini dərk etsələr, Onun üçün onların dəyərli 
olduğuna, onlar üçün nə isə yaxşı şeylər 
fikirləşdiyinə, Məsihin qanı vasitəsilə onlar saleh 
olduqlarına inansalar, valideynlərin inamı 
uşaqlarına xoş təsir bağışlayacaq və onlar da İsanı 
və Onun onlara məxsus olan bütün vədlərini qəbul 
edəcəklər. 
     Süleymanın Məsəlləri Kitabı 20:7-də deyilir ki, 
“Saleh kamalı ilə yaşar, özündən sonra gələn nəsli 
bəxtiyar olar”. Zəbur 37:39-da isə deyilir: 
“Salehlərin qurtuluşu Rəbdəndir, dar gündə onlara 
pənah yeridir”. Rəbb sizin tərəfinizdədir. Onun Sözü 
həqiqətdir və o düşmənlər üzərində sülh, 
təhlükəsizlik və qələbə vəd edir. Yeşaya 
peyğəmbərin Kitabı 54:17-də Rəbbin vədlərinə 
inanın – “Sənə qarşı işlənən heç bir silah işə 
yaramayacaq. Məhkəmədə səni təqsirləndirən hər 
kəsi təqsirkar çıxaracaqsan. Rəbbə qulluq edənlərin 
irsi belədir. Onların salehliyi Məndən gəlir, bunu 
Rəbb bəyan edir”. 
     Zəbur 34:16-da Davud deyir: “Rəbbin üzü şər iş 
görənlərə qarşıdır, yer üzündə onlardan nişanə 
qoymayacaq”. Allah sizi çox sevdiyindən sizə 
nəzarət edir və sizə qulaq asır. Sonra 19, 21 və 22-ci 
ayələrdə Davud davam edir: “Salehlər çox bəlaya 
düçar olar, lakin Rəbb onları hər birindən qurtarır. 
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Pislər öz şəri ilə məhv olacaq, salehə nifrət edən 
məhkum olacaq. Rəbb qullarının canını azad edir, 
Rəbbə pənah gətirən məhkum olmur”. 
     İsanı qəbul etdiyiniz vaxtdan siz dəyişilməyə 
başlayırsınız. Demək olar ki, siz hələ yoldasınız. 
Hələki yoldasınız, hansısa səhvləri buraxacaqsınız. 
Sizin davranışınız ideal olmaya bilər, amma əgər 
Rəbbə münasibətiniz ideal olarsa, O, sizi hətta 
dəyişmək yolunda olduğunuz vaxtda da mükəmməl 
sayacaq.Yeşaya peyğəmbərin Kitabı 54:14-də Rəbb 
deyir: “Salehliyində möhkəmlənəcəksən, zülmdən 
uzaq olacaqsan, qorxmayacaqsan. Qorxu hissi 
səndən uzaq olacaq, sənə yaxınlaşmayacaq”. 
     Süleymanın Məsəlləri Kitabı 28:1-də deyilir ki, 
kompromisə getməyən saleh, aslan kimi mərd 
dayanar. Əgər bilsəniz ki, Məsihin sayəsində saleh 
sayılırsınız, qorxu və vahimədə yaşamayacaqsınız, 
çünki salehlik sizi cəsarətli edəcək: “Çünki bizim Baş 
Kahinimiz belə deyil ki, zəifliklərimizdə bizim 
halımıza acıya bilməsin. Əksinə hər cəhətdən bizim 
kimi sınağa çəkilmiş, lakin günah etməmişdir. Buna 
görə də lütfkar Allahın taxtına cəsarətlə yaxınlaşaq 
ki, vaxtında köməyə nail olmaq üçün mərhəmət 
alıb lütf tapaq” (İbranilərə 4:15-16). Biz Allahın 
taxtına özümüzün yox, Onun mükəmməlliyinə 
əsaslanaraq bol cəsarətlə gələ bilərik: “Beləcə 
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Onun qanı ilə indi saleh sayıldığımıza görə Onun 
vasitəsilə də Allahın qəzəbindən mütləq xilas 
olacağıq” (Romalılara 5:9). 
     Ola bilsin, həyatımız boyu başa düşməyə 
çalışmışıq ki: “Axı, mənə nə olub? Niyə mən belə 
uğursuz adamam?” Əgər bu belədirsə, mən sizə şad 
xəbər vermək istəyirəm: siz calehsiniz, ona görə 
özünüz haqqında belə danışırsınız: “Ola bilsin, mən 
hələ ola biləcəyim kimi deyiləm, amma Allaha şükür 
olsun, artıq əvvəlki kimi də deyiləm. Məndə hər şey 
öz qaydasındadır”. Yadda saxlayın ki, dəyişmək bir 
prosesdir, siz də ondan keçirsiniz. Siz hələ 
dəyişiləcəksiniz, amma Allah artıq sizi saleh görür. 
Allah sizi İsanın qanı vasitəsilə saleh edib. Bundan 
başqa, siz Allahın məhəbbətini qəbul edən və 
özünüzü saleh kimi dərk edəndə, inamsızlıq 
hissindən və qəbul etməmə qorxusundan azad 
olacaqsınız. Elə bu an deyin: “Mən İsa Məsihdə 
Allahın salehiyəm”. Bu həqiqəti gün ərzində bir 
neçə dəfə deməyinizi məsləhət görürəm. 
          “Çünki Allahın Padşahlığı yemək-içməkdən 
ibarət deyil, Müqəddəs Ruhda salehlik, sülh və 
sevincdən ibarətdir” (Romalılara 14:17). Salehlik 
sülhə aparır, sülh isə sevincə. Əgər sizdə sülh və 
sevinc çatmırsa, ola bilsin, siz hələ saleh 
olduğunuzu başa düşməmisiniz. Allah sizə, o 
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cümlədən maddi cəhətdən də xeyir-dua vermək 
istəyir. Amma təqsir və məzəmmət hissi keçirən 
insanların çoxu heç vaxt həqiqi çiçəklənməyə 
gəlmirlər. Müqəddəs Kitab isə bizə öyrədir ki, 
salehlər çiçək açır və əmin-amanlıqda olurlar. 
     Allah sizin haqqınızda bilirsiniz, nə deyir? Zəbur 
1:3-də O deyir ki, Rəbbin bütün qanunlarına və 
Onun nəsihətlərinə hörmət edən insan, axar suların 
yanında əkilən və öz vaxtında bar verən ağaca 
bənzəyir. Sizin yarpağınız düşməyəcək və təşəbbüs 
etdiyiniz hər şeydə uğur qazanacaqsınız. Öz 
salehliyiniz haqqında düşünün, nöqsanlarınız və 
problemləriniz haqqında yox. Yeşua Kitabı 1:8-də 
Rəbb əmr edir: “Bu Qanun kitabının sözləri dilindən 
düşməsin, orada yazılan hər şeyə dəqiq əməl 
etmək üçün gecə-gündüz onun üzərində düşünün. 
Onda yolun uğurlu olacaq və müvəffəqiyyət 
qazanaqcaqsan”. 
     Yadınızdadır, Zəbur 1:2-3-də nə deyilir? Kəlam 
üzərində daim düşünmək (gecə və gündüz) sizin 
üçün yaxşı adətə çevriləcək, siz möhkəm dayanan 
və vaxtında bar gətirən ağaca bənzər olacaqsınız və 
hər şeydə müvəffəqiyyət qazanacaqsınız. Kəlam 
üzərində düşünün və ondan sitat gətirin. İblis 
ağlınıza hücum edəndə, Allahın Sözü ilə ona əks-
zərbə endirin. 
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     “Rəbbin adı qüvvətli bir qaladır, saleh qaçıb ona 
pənah aparır” (Süleymanın Məsəlləri 18:10). 
     Zəbur 72:7 deyir ki, “Bu padşahın ömrü boyu 
qoy salehlər çiçək açsın, göydə ay durduqca qoy 
firavanlıq artsın”. Allah qarşısında öz salehliyinizi 
dərk edin, onda siz çiçək açmağa və dünyadan həzz 
almağa başlayacaqsınız. Siz fikirləşə bilərsiniz: 
“Mənim keçmiş səhvlərimlə nə etmək olar?” 
Allahın Öz xalqına müraciət etdiyi sözləri sizə 
xatırlatmaq istəyirəm: ““O günlərdən sonra onlarla 
bağlayacağım Əhd belədir” Rəbb bəyan edir, 
“Qanunlarımı onların ürəyinə qoyub zehinlərinə 
yazacağam”. Sonra deyir: “Günahlarını və 
qanunsuzluqlarını yada salmayacağam”. Günahların 
bağışlanması olanda isə artıq günah üçün təqdim 
etmə yoxdur”” (İbranilərə 10:16-18). 
     Başqa sözlə, bu günahlarınızın ardınca ola 
biləcək sizin günahlarınız cəzalarınızla birlikdə 
bütünlüklə aradan qaldırılmışdır. Beləliklə, İsa Ona 
həvalə edilən işi axıracan gördü, sizə artıq öz 
gönahlarınızı satınalmaqdan ötrü heç nə etmək 
lazım deyil. Allahı razı salmaqdan ötrü yeganə 
edəcəyiniz şey, bu, Onun sizə hədiyyə etmək 
istədiyini inamla qəbul etməkdir. İbranilərə Məktub 
10:19-20-də İsa haqqında deyilir ki, Onun qurbanı 
sayəsində bizə “yeni və canlı yol” açılmişdır, bunun 
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vasitəsilə biz azad və cəsarətlə Onun olduğu yerə 
girə bilərik. Allahla bizi ayıran örtüyə artıq lüzum 
yoxdur. Siz cürətlə girə və Allahla ünsiyyət qura 
bilərsiniz, çünki sizin günahınız sizdən götürülmüş, 
ləğv edilmiş və unudulmuşdur. Sevinin: siz Məsihdə 
Allahın salehi sayılırsınız (2Korinflilərə 5:21)! 
 

4 
Qorxuya qalib gəlmək 

 
     “Çünki Allah bizə qorxaqlıq ruhu deyil, güc, 
məhəbbət və ağıllı-kamallı olmaq ruhu vermişdir”                                                                                                                                                                      
                                                             2Timoteyə 1:7 
 
     Bu ayəni yadda saxlayın. Onu əzbərləyin, 
narahatlıq və qorxu hissi sizi üzəndə hər dəfə təkrar 
edin. 
     Qorxu Allahdan deyil. Bunu iblis sizə buraxır. 
Allahın həyatınız üçün planı var. İblisin də həmçinin 
həyatınız üçün planı var. Əgər siz nədəncə 
qorxursunuzsa, o zaman ona bu planı həyata 
keçirtməyə imkan verirsiniz. Davud deyirdi: “Rəbbə 
üz tutdum, O mənə cavab verdi, O hər bir 
dəhşətdən məni xilas etdi” (Zəbur 34:4). İsa sizin 
Qurtarıcınızdır. Siz Onun iştirakını səylə axtardığınız 
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zaman, O sizi bütün qorxularınızdan azad edəcək. 
Yəhya İncili 14:27-də İsanın qorxmuş şagirdlərinə 
müraciət etdiyi sözlərə rast gəlirik: “Aranızda sülh 
qoyub gedirəm, Öz sülhümü sizə verirəm. Mən onu 
sizə dünyanın verdiyi kimi vermirəm. Qoy ürəyiniz 
təlaşa düşməsin və qorxmayın”. Bu o deməkdir ki, 
siz qorxuya qarşı sarsılmaz müqavimət 
göstərməlisiniz. Elə bu gün qorxu hissinə sizi 
qorxutmağa və həyatınızda hökmranlıq etməyə 
imkan verməməyi qərara alın. 
     Zəbur 56:3-4-də Davud deyir: “Bu dəhşətli gündə 
mən yalnız Sənə güvənirəm. Vədinə görə Allaha 
Allaha həmd edirəm, Mən Allaha güvənirəm, 
qorxmuram; fani insan mənə nə edə bilər?” 
     Yeşaya peyğəmbərin Kitabı 41:10-da Rəbb Öz 
xalqını inandırır: “Qorxma, çünki Mən səninləyəm, 
dəhşətə gəlmə, çünki Allahın Mənəm. Səni 
qüvvətləndirəcəyəm, Sənə kömək edəcəyəm. Sadiq 
sağ əlimlə Sənə dayaq olacağam”. 
     İbranilərə Məktubun müəllifi 13:5-6-da yada 
salaraq bizi toplanan dünyəvi xoşbəxtlikdən 
qoruyur: “...Çünki Allah Özü demişdir: “Səni heç 
vaxt atmaram, səni heç vaxt tərk etmərəm”. Buna 
görə biz arxayınlıqla deyirik: “Rəbb mənə yardım 
edəndir, heç qorxmaram. İnsan mənə nə edə 
bilər?”” 
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          Qorxu nəticədə həqiqət kimi özünü göstərən 
yalanı əmələ gətirir. Düşmən sizi yığılan hadisələrin 
ardınca növbəti uğursuzluqların gələcəyinə 
inandırmaq istəyir. Amma Müqəddəs Kitab bizə 
təskinlik verir ki, vəziyyətindən asılı olmayan elə bir 
şey yoxdur ki, Allaha mümkün olmasın (Mark 9:17-
23). 
     “Çünki sənin sağ əlindən tutub “Qorxma, sənə 
kömək edəcəyəm” deyən Allahın Rəbb Mənəm” 
(Yeşaya 41:13,). Bu o deməkdir ki, pis xəbərlər sizdə 
qorxu yaratmamalıdır. Allaha güvənin. O, elə 
edəcək ki, hər şey sizin xoşbəxtliyinizə kömək 
edəcək (bax Romalılara 8:28). 
          “İndi isə, ey Yaqub, ey İsrail, səni yaradan, 
sənə həyat verən Rəbb belə deyir: “Qorxma, çünki 
Mən səni satın aldım, Səni adınla çağırdım, sən 
Mənimsən. Dərin sulardan keçsən belə, Mən 
səninlə olacağam, çaylardan keçəndə 
batmayacaqsan, Odun içindən qaçsan belə, 
yanmayacaqsan, alov səni məhv etməyəcək. Çünki 
Mən sənin Allahın Rəbbəm, İsrailin Müqəddəsiyəm, 
sənin Xilaskarınam. Misiri sənin üçün fidyə, Kuş və 
Seva ölkələrini sənin azadlığının əvəzinə verdim” 
(Yeşaya 43:1-3). 
     Tək qalanda qorxu haqqında deyilən Müqəddəs 
Yazının yerlərini ucadan deyin. Qorxu içində 
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yaşamamaq fikrində deyilsiniz, faktını ruhani 
aləmdə təsdiqləyin. Allahın Sözünü elan edərək, 
iblisə bildirin ki, həyatınızı əzab-əziyyət içində 
keçirməyə hazırlaşmırsınız. Axı qorxuda əzab var 
(1Yəhya 4:18). İsa sizi əzablardan azad etməkdən 
ötrü öldü. İsa Məsihə imanımız nəticəsində 
“Məsihdə və Məsihə olan iman vasitəsilə Allaha 
cəsarət və etibarla yaxınlaşa bilirik. Buna görə xahiş 
edirəm ki, Mənim sizin üçün çəkdiyim əziyyətlərdən 
ötrü ruhdan düşməyin...” (Efeslilərə 3:12-13). 
     “Buna görə biz qorxmuruq: yer üzü alt-üst olsa 
belə, dağlar uçub dənizin köksünə aşsa belə, 
dalğalar kükrəyib qalxsa belə, vurub dağları 
yırğalasa belə, biz qorxmuruq” (Zəbur 46:2-3). 
     Allah Yeşua peyğəmbəri inandıraraq dönə-dönə 
mətin və cəsarətli olmağa çağırır “...Allahın Rəbb 
gedəcəyin hər yerdə səninlədir” (Yeşua 1 fəsil). 
Belə ki, siz qorxmamalısınız. Allah sizə həmin 
sözlərlə müraciət edir: O, sizinlədir. O, sizi heç vaxt 
atmayacaq və tərk etməyəcək (İbranilərə 13:5). 
Sizin əksiniz Onun hər iki ovcunda möhürlənib 
(Yeşaya 49:16). Bu isə o deməkdir ki, siz 
qorxmamalısınız. Güclü, əzmli, cəsur olun və heç 
nədən qorxmayın. 
     Dağüstü vəzində İsa Öz şagirdlərinə deyirdi: 
“Beləliklə, sabahın qayğısını çəkməyin. Çünki 
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sabahkı gün özü üçün qayğı çəkəcək. Hər günün öz 
yamanlığı kifayətdir!” (Matta 6:34). 
     Matta İncili 8:23-27-də dənizdə qopan tufandan 
qorxan şagirdlər haqqında oxuyuruq: “İsa onlara 
“Ey imanı az olanlar, niyə qorxursunuz?” dedi. 
Sonra durub küləklərə və gölə qadağan etdi, onda 
dərin sükut çökdü” (ayə 26). 
     İsa sizdən soruşur: “Hansı biriniz qayğı çəkməklə 
ömrünü bir anlıq belə, uzada bilər? Əgər siz elə 
balaca şeyi etməyi bacarmırsınızsa, nə üçün başqa 
şeylərin qayğısını çəkirsiniz?” (Luka 12:25-26).            
     “Qorxma, - Yeşaya peyğəmbər Kitabı 54:4-5, - 
çünki utanmayacaqsan, ruhdan düşmə, çünki 
rüsvay olmayacaqsan. Cavanlığın xəcalətini 
unudacaqsan, bir daha dulluğun rüsvayçılığını 
yadına salmazsan. Çünki sənin ərin səni Yaradandır, 
Onun adı Ordular Rəbbidir. Səni Satınalan İsrailin 
Müqəddəsidir, O bütün dünyanın Allahı adlanır”. 
     “Ürəklərində qorxanlara deyin: “Möhkəm olun, 
qorxmayın! Budur, Allahınız intiqam almaq, qisas 
almaq üçün gəlir. O gəlib sizə qurtuluş verəcək!” 
(Yeşaya 35:4). Allahdan sizi möhkəmləndirməsini 
istəyin ki, qorxu anlarında tab gətirməyə kömək 
edərək Onun qüvvəti və gücü sizi doldursun 
(Efeslilərə 3:16). 
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     Allahın mənə verdiyi qorxu haqqında vəhylə 
sizinlə bölüşmək istəyirəm. Rəbb bizə Müqəddəs 
Yazı vasitəsilə “Qorxma” deyərək müraciət edəndə, 
O bizə qorxunu hiss etməməyə qadağa qoymur. 
Əslində o deyir: “Qorxanda geri çəkilmə və qaçma. 
Qorxuya baxmadan, irəliyə get”. Bir çox illər 
fikirləşdim ki, qorxunu hiss etmək, qorxaq olmaq 
deməkdir. İndi mən bilirəm ki, tamamilə 
silahlanmış halda onu qarşılayanda, dəf edəndə və 
hətta çox dəhşətli olsa da, nə lazımdırsa onu 
edəndə qorxuya qalib gəlmək olar.  
     Zəbur 34:4-də Davud deyir: “Rəbbə üz tutdum, 
O mənə cavab verdi, O hər bir dəhşətdən məni xilas 
etdi”. Yəhya isə bizə xatırladır ki: “Məhəbbətdə 
qorxu yoxdur, əksinə kamil məhəbbət qorxunu 
qovar. Çünki qorxu cəzaya aiddir, qorxan insan 
məhəbbətdə kamil deyil” (1Yəhya 4:18). 
     Yadda saxlayın ki, Allah sizi sevir! Nə qədər ki  O 
sizi kamil məhəbbətlə sevir və sizin qayğınıza qalır, 
siz qorxudan azad həyat yaşaya bilərsiniz. Ola 
bilsin, indi qorxu sizi o qədər üzür ki, ondan azad 
olmaq sanki inanılmazdır. Əgər bu belədirsə, bir 
vacib həqiqəti yadda saxlayın: Allah bir anda 
tamamilə sizi hər bir problemdən azad edə bilər, 
amma O bunu çox zaman tədricən edir. Ona görə 
də ürəklənin: Allah sizdə xeyirli işə başlayıb və O 
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mütləq bunu sona çatdıracaq (Filipililərə 1:6). 
“Rəbdir nurum, qurtuluşum! Mən kimdən 
qorxum?” (Zəbur 27:1). “Ətimi yemək üçün hücum 
edən şər adamlar – yağılarım, düşmənlərim 
büdrəyərək yıxılırlar. Bir ordu qarşımda düzülsə 
belə, ürəyin qorxmaz, mənimlə döyüşsələr də 
arxayınam”. Həmin Zəburun 5 və 6-cı ayələrində 
Davud deyərək davam edir ki, “Dar gündə məni 
çardağında gizlər, çadırının örtüyü ilə örtər, qaya 
başındakı yüksək yerə gətirər. İndi ətrafımdakı 
düşmənlərimin üzərində qələbələr çalacağam...”. 
     Allah padşah Davud üçün etdiklərini sizin üçün 
də edəcək. Rəbbə inanın, Onun sizi bütün 
qorxularınızdan azad etməyə gücü çatar. Rəbbin 
mələyinin onun duasının eşidildiyinə inandıraraq 
Danielə dediyinə qulaq asın: “Qorxma, Daniel! 
Dərrakə qazanmağa meyl edib, Allahın önündə 
özünü aşağı tutmağı qərara aldığın üçün ilk gündən 
sözlərin eşidildi və mən sənin sözlərinə görə 
gəldim” (Daniel 10:12). 
     İblis sizi inandırmağa çalışır ki, Allah sizin 
dualarınızı eşitmir və onlara cavab verməyəcək. 
Amma yadda saxlayın ki, Allahın Sözü Ruhun 
qılıncıdır (Efeslilərə 6:17), bu qılıncla düşməni 
məğlub edin. Urəklərinizi Allahın Sözü ilə doldurun, 
gecə və gündüz onların üzərində düşünün. Yalnız o 
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sizə düşmənə qalib gəlmək bacarığını verəcək. 
Təkcə Allahın Sözünü bilməklə siz, iblisin yalanını 
müəyyən edə bilərsiniz. Allahın Sözünə inanın və bu 
sizi qələbəyə aparacaq. 
    Ola bilsin, qorxu sizə rəisinizlə danışmağa mane 
olur. Bəlkə sizi haqsız olaraq nədəsə 
günahlandırırlar və siz özünüzü necə müdafiə 
etməniz üçün qayğılanırsınız. İsanın nə dediyinə 
qulaq asın: “Sizi sinaqoqlara, başçıların və 
hökmdarların qarşısına gətirəndə özünüzü necə 
müdafiə edəcəyiniz yaxud nə deyəcəyiniz barədə 
qayğı çəkməyin. Müqəddəs Ruh sizə o anda nə 
deməli olduğunuzu öyrədəcək” (Luka 12:11-12). 
     Qorxunun təsiri altına düşməyə yaxın olanda, 
bizi lazım olan hər şeylə təmin edən və qayğımızı 
çəkən Rəbbə inam xüsusiyyətində Zəbur 23-ü 
təkrarlayın: 
     “Rəbb mənim çobanımdır, möhtac olmaram. O 
məni yaşıl çəmənlərdə dincəldir, sakit axan sular 
kənarında gəzdirir. Məni yenə də canlandırır, ismi 
şərəfinə salehlik yolları ilə aparır. Ölüm kölgəsinin 
dərəsində gəzsəm belə, şərdən qorxmaram, çünki 
Sən mənimləsən, Sənin əsan, Sənin dəyənəyin 
mənə təsəlli verir. Düşmənlərimin qarşısında 
mənim üçün süfrə açırsan, başıma ətirli yağ 
çəkirsən, ağzınadək camımı doldurursan. Bəli, 
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bütün həyatım boyu yaxşılıq, məhəbbət məni 
izləyir. Bütün ömrüm boyu Rəbbin evində 
yaşayacağam”. 
 

Nəticə: Dözümlü olun! 
 
     Sizinlə Allahın məhəbbəti, Məsihdə saslehliyiniz 
və qorxudan azad olmaq haqqında Onun sizin üçün 
hazırladığı o heyranedici gələcək haqqında 
Müqəddəs Yazının yerləri ilə bölüşmək istəyirəm. 
Müqəddəs Yazıda gətirilən bütün vədləri siz Rəbbin 
imanlısı kimi irsən almısınız. Amma iblis onları 
sizdən oğurlamağa çalışır. O, sizin qul kimi onun 
yanına qayıtmasını istəyir. Məhz buna görə həvari 
Paul Qalatiyalılara Məktub 5:1-də bizə deyir: 
“Məsih azad olmağımız üçün bizi azad etdi. Ona 
görə də möhkəm durun və yenidən köləlik 
boyunduruğuna tabe olmayın”. Dözümlülük, səbir 
və təmkinlik sizə qələbənizi saxlamağa kömək edər. 
     “Buna görə cəsarətinizi itirməyin, bu cəsarətə 
görə mükafatınız böyükdür. Çünki Allahın iradəsini 
yerinə yetirib vəd olunan şeyi almaq üçün sizin tab 
gətirməyə ehtiyacınız var” (İbranilərə 10:35-36).  
Səmavi Atanız istəyir ki, siz tamamilə İsa Məsihin 
sizin üçün Öz qanı bahası ilə aldıqlarından həzz 
alasınız. Elə indi, heç vaxt təslim olmayacağınızı 
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qərara alın. Sizin mövcudluğunuzun bir hissəsi 
olmayana qədər mənim sonra gətirdiyim 
Müqəddəs Yazının yerlərini ucadan söyləyin. Və 
həmişə yadda saxlayın ki, Allah sizi sevir və Onun 
Sözündə həyat tamamlanır. 
 

Etiraf üçün Müqəddəs Yazıdan yerlər 
Giriş 

Allahın Sözünün təsiri 
 
“Kəlamını göndərib mənə şəfa verdi, məzara 
düşməkdən məni xilas etdi” (Zəbur 107:20). 
 

“Mən bəxtiyaram (xoşbəxtəm, çiçəkləyirəm və 
qibtə hədəfiyəm), çünki günahkarlardan məsləhət 
almıram [öz planlarımı onlarla razılaşdırmıram], 
günah yolu ilə getmirəm, Allaha iman etməyənlər 
arasında [Ona rişxənd edənlər] evdəki kimi özümü 
rahat [sərbəst və rahat] hiss etmirəm. Mən Allahın 
bütün Qanunlarına hörmət edirəm [Onun qaydaları 
və prinsipləri], gecə-gündüz (daim) onlar haqqında 
düşünürəm (onları öyrənirəm). Mən çaylar 
kənarında (axar sular kənarında) barını 
mövsümündə verən, yarpağı tökülməyən [əkilən] 
ağac kimi olacağam. Mən hər işdə uğur 
qazanacağam” (Zəbur 1:1-3).  
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“Bu Qanun kitabının sözləri dilimdən düşməyəcək; 
amma gecə-gündüz orada yazılanlar haqqında 
düşünəcəm ki, bunların hamısına riayət və dəqiq 
əməl edim: onda yolum uğurlu olacaq və ağıllı 
hərəkət edəcəm” (Yeşua 1:8). 
 

“Bu Kəlam mənim üçün çox yaxındır; ona əməl 
etmək üçün o mənim dilimdə və ürəyimdədir” 
(Qanunun Təkrarı 30:14). 
 

“Ağzımdan çıxan Allahın Sözü belədir, - o boş yerə 
yanıma qayıtmaz [səmərəsiz, lazım olan işi yerinə 
yetirməyən], ancaq Onun istədiyi və gərək olanı 
yerinə yetirər və nə üçün göndərildiklərini həyata 
keçirər” (Yeşaya 55:11). 
 

“Mən isə açıq üzlə, sanki güzgüdə Rəbbin 
ehtişamını [Onun Sözündə] əks etdirərək, daima 
Onun surətində dəyişilirəm, Onun ehtişamında get-
gedə böyüyən dəyişilmə [Ruh olan] Rəbdəndir” 
(2Korinflilərə 3:18). 
 

“Allahın Sözü həqiqətdir. Bundan başqa, mən onları 
öyrəndiyim və onların üzərində düşündüyüm kimi, 
mən həqiqəti dərk edirəm və həqiqət məni azad 
edəcək” (Yəhya 17:17; 8:32). 
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1 
Allahın məhəbbəti 

 
“Lakin məni Sevənin vasitəsilə bütün bunlarda tam 
qələbə qazanıram. 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 məni Rəbbimiz Məsih İsada 
olan Allah məhəbbətindən ayırmağa qadir 
olmayacaq” (Romalılara 8:37-39). 
 

“Cünki Allah dünyanı elə sevdi və qiymətləndirdi ki, 
vahid Oğlunu mənə görə verdi; bunu ona görə etdi 
ki, mən Ona iman edərək (Ona ümid bağlayaraq və 
güvənərək və Onun əlindən tutaraq) həlak 
olmayım, amma əbədi həyata malik olum” (Yəhya 
3:16). 
 

“Axı Ata Özü  [nəvazişlə] məni sevir, çünki mən 
İsanı sevirəm və İsanın Allahın yanından gəldiyinə 
inanıram” (Yəhya 16:27). 
“Mən İsanın əmrlərinə riayət edərək, [həqiqətən] 
İsanı sevirəm; çünki mən [həqiqətən] İsanı 
sevdiyimə görə, Onun Atasının sevimlisiyəm, O da 
məni sevir və Özünü mənə [ açacaq, Özünü 
göstərəcək] zahir edəcək [O elə edəcək ki, mən onu 
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aydın görəcəm və O mənim üçün gerçək olacaq]” 
(Yəhya 14:21)     
 

“Mən Rəbbi sevirəm, çünki öncə o məni sevdi” 
(1Yəhya 4:19). 
 

“Ey Allah, məhəbbətin nə qədər qiymətlidir! Sənə 
güvənərək, Sənin qanadlarının kölgəsinə sığınıram” 
(Zəbur 36:7). 
 

“Ya Rəbb! Sən mənim ürəyimi yoxladın və mənim 
haqqımda hər şeyi bilirsən. Nə vaxt oturub-
durduğumu Sən bilirsən; uzaqdan Sən mənim 
fikirlərimi oxuyursan. Sən mənə yol göstərirsən və 
mənə harada qalmağı və istirahət etməyi deyirsən. 
Hər an harada olduğumu Sən bilirsən. Mən 
deməmişdən əvvəl mənim hər bir sözümü bilirsən. 
Sən məndən öndə gedirsən, həm məni izləyirsən, 
həm də Öz xeyir-dualı əlini başıma qoyursan. Hər 
şey elə qəribə və təəccüblüdür ki! Mən Sənin 
Ruhundan gedə bilmərəm və Səndən gizlənə 
bilmərəm, ey Allahım!  Ya Rəbb, Sənin daim mənim 
haqqımda düşünməyini dərk etmək necə qəribədir! 
Gün ərzində neçə dəfə Sənin fikirlərinin mənə 
yönəldiyini hesablaya bilmirəm. Mən səhər 
oyananda da Sən hələ də mənim haqqımda 
fikirləşirsən” (Zəbur 138:1-7, 17-78). 
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“Rəbb [hərarətlə] mənə [və buna nə vaxt müvəffəq 
olacağını gözləyir] Öz mərhəmətini [xeyirxahlığını 
da] göstərmək istəyir. O bunu yubadır, O məni 
yüksəltmək və sakitləşdirmək istəyir. Rəbb 
ədalətlidir və nə qədər mən [səbirliyəm] Onun 
köməyini gözləyirəm [Onun xeyirxahlığı, 
məhəbbəti, sülhü, sevinci, Onun ünsiyyəti heç nə 
ilə müqayisəedilməzdir], bunu axtarıram və 
susayıram, mən bəxtiyar olacağam [elə xoşbəxt 
olacağam ki, mənə həsəd apacaqlar]” (Yeşaya 
30:18). 
 

“Rəbb məni yetim qoymayacaq [çarəsiz, bədbəxt, 
tənha, atılmış köməksiz]; O mənim yanıma 
qayıdacaq” (Yəhya 14:18). 
 

“Ata-anam məni atsa belə, Rəbb məni qəbul edər 
[məni övladlığa götürər]” (Zəbur 27:10). 
 

“İnamla [gercəkliklə] Məsih mənim ürəyimdə 
(yaşayır, daim məskunlaşır) sakinləşib ki, mən 
məhəbbətdə kök salıb təməl qoyum, bütün 
müqəddəslərlə birlikdə [Allahın sadiq xalqı – bu 
məhəbbətin bəhrəsidir] Məsihin məhəbbətinin nə 
qədər geniş, uzun, uca və dərin olduğunu 
[həqiqətən bacaran] başa düşüm [şəxsi 
təcrübəmdə gördüyüm] və hər dərrakədən üstün 
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olan bu məhəbbəti dərk edim [yəni, təcrübəsiz 
bilik] və [bütün mənim mahiyyətim Allahın 
bütövlüyü ilə tamam olacaq (son dərəcə Allahın 
iştirakına nail olum və Allahın Özündə dolub-
daşım]!” (Efeslilərə 3:17-19). 
 

“İsa məni Ata Onu sevdiyi kimi sevir. Ona görə də 
Mən Onun məhəbbətində qalıram. Bax belə, Onun 
mənə məhəbbətini ölçmək olar: heç kəsin 
məhəbbəti dostları uğrunda canını qurban verən 
adamın məhəbbətindən [bağlılığından] üstün ola 
bilməz” (Yəhya 15:9, 13). 
 

“Amma Allah Öz məhəbbətini mənə [aşkar göstərir] 
bununla sübut edir ki, mən hələ günahkar ola-ola 
Məsih [Missiya, Allahın məsh edilmişi]  mənim 
uğrumda öldü (Romalılara 5:8). 
 

“Mənə bol-bol göstərdiyi Öz zəngin lütfünə görə O 
[Rəbb] Oğlunun qanı vasitəsilə mənim günahlarımı 
satın aldı, bunun da nəticəsində mən xilas oldum və 
Öz bol zənginliyini mənim üzərimə tökdü – belə ki, 
məni yaxşı başa düşür və nəyin nə vaxt mənim 
üçün daha yaxşı olacağını bilir” (Efeslilərə 1:7). 
 

“Hətta dağlar yerini dəyişsə də, təpələr sarsılsa da, 
Allahın mənə olan mərhəməti və xeyirxahlığı 
dəyişməyəcək və Onun əhdi dünyanı 
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titrətməyəcək, çünki Rəbb mənə mərhəmətlə 
yanaşır” (Yeşaya 54:10). 
 

“Sadiq Allah ( etibarlıdır, etimada layiqdir, buna 
görə də həmişə Öz vədini yerinə yetirir; mən Ona 
güvənə bilərəm)” (1Korinflilərə 1:9). 
 

“Rəbbə alqış et, ey könlüm, ey bütün varlığım, 
Onun müqəddəs adına alqış et! Rəbbə alqış et, ey 
könlüm, unutma etdiyi [onlardan neç birini] 
yaxşılıqları: Odur bütün təqsirlərimi [ən 
əhəmiyyətsizinə qədər] əfv edən, bütün 
xəstəliklərimə [ən pisinə qədər] şəfa verən. Odur 
həyatımı məzara düşməkdən qurtaran, 
məhəbbətin, mərhəmətin tacını başıma qoyan” 
(Zəbur 103:1-4). 
 

“Odur ömür boyu məni bərəkəti ilə doyduran, məni 
təzələyib gənc, gümrah qartala oxşadan. Rəbb 
bütün miskinlər üçün haqq və ədalət edir. O, buna 
layiq olmayanlara rəhmli və lütfkardır, hədsiz səbirli 
və bol məhəbbətlidir. Həmişə t[hmətləndirməz, 
qəzəbi sonsuza qədər sürməz. O günahlara görə 
davranmaz, təqsirlərin əvəzini çıxmaz. Çünki göylər 
yerdən nə qədər ucadırsa, Ondan qorxanlara olan 
məhəbbəti o qədər böyükdür. Şərq qərbdən nə 
qədər uzaqdırsa, qanunsuzluqlarımızı bizdən o 
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qədər uzaqlaşdırıb. Ata övladlarına rəhm etdiyi 
kimi, Ondan qorxanlara şəfqət və mərhəmət 
göstərərək O, bizə də elə yanaşır” (Zəbur 103:5-6, 
8-9, 11-13, 17). 
 

“Daimi məhəbbəti məni bürüyür, çünki mən Rəbbə 
güvənirəm” (Zəbur 32:10). 
 

“Hər zaman Rəbbə alqış edəcəyəm. Daim Ona 
həmd edəcəyəm. Onun mənə mərhəmətindən fəxr 
edəcəyəm. Qoy bütün məzlumlar sevinsinlər. Gəlin 
birgə Rəbbi müqəddəs tutaq və Onun ismini 
ucaldaq, çünki mən Onu çağırdım, O da mənə 
cavab verdi. O bütün dəhşətlərdən məni xilas etdi 
Digərlərinin də üzü Onun onlar üçün etdiyindən nur 
saçdı. Məzlumluqlarına görə onların görünüşü 
kədərli deyildi. Mən Rəbbi çağırdım, Rəbb də mənə 
cavab verdi və məni bütün əzablarımdan xilas etdi. 
Çünki Rəbbin mələyi Ona sitayiş edənləri qoruyur 
və onları xilas edir. Mən Rəbdən daddım və Onda 
bəxtiyarlığı gördüm! Mən özüm Onun lütfünün Ona 
güvənən hər kəsin üzərinə töküldüyünə inandım” 
(Zəbur 33:1-8). 
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2 
Sizin gələcəyiniz 

 
 “Məzlumun hər günü qaradıar [aramsız fikirlərdən 
və pis duymalardan]; amma mənim ürəyimdə 
sevinc var, çünki məndə həmişə ziyafətdir 
[vəziyyətə baxmayaraq]” (Süleymanın Məsəlləri 
15:15). 
 

“Əgər dirilər arasında Rəbbin xeyirxahlığını 
görməsəm, [mənim başıma nələr gələrdi]? Mən 
Rəbbə ümid bağlayıram və Onu gözləyirəm; 
cəsarətli və mərdəm, mənim ürəyim möhkəm və 
dözümlü olacaq. Mən Rəbbi gözləyirəm və Ona 
ümid bağlayıram” (Zəbur 27:13-14). 
 

“Rəbbin mənə olan fikirlərini və planlarını bilirəm, 
gələcəkdə mənə salamatlıq, sülh gətirən və ümidlər 
verən fikir və planlar mənim pisliyim yox, 
xoşbəxtliyim üçündür” (Yeremya 29:11). 
 

“Qəlbim Mənim, niyə ruhdan düşmüsən? Nə üçün 
mənə görə kədərlənirsən? Mən Ona ümid 
bağlayıram və qətiyyətlə Ona güvənirəm, mən hələ 
məni Qurtarana – Allahıma şükür edəcəyəm” 
(Zəbur 42:11). 
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“Ancaq [belə] ümid utandırmaz [naümid etməz] 
məni, çünki Allahın məhəbbəti mənə verilən 
Müqəddəs Ruh vasitəsilə ürəyimə tökülüb” 
(Romalılara 5:5). 
 

“Allah günəş və sipərdir; O lütf və şərəf verir; və 
beləliklə mən düz yolla gedəcəyəm, mən heç bir 
bəxtiyarlıqdan məhrum olmayacağam” (Zəbur 
84:11).  
 

“Əminəm ki, məndə xeyirli işə başlayan O Kəs, məni 
mükəmməl etməklə, Məsihin zühur edəcəyi 
günədək bunu davam etdirəcək və başa 
çatdıracaq” (Filipililərə 1:6). 
 

“Çünki mən – Onun yaradılışıyam (Onun əsəriyəm), 
mənim yerinə yetirmək üçün (əvvəlcədən 
planlaşdırdığı) Allahın qabaqcadan təyin etdiyi 
[yollarla getmək, Onun mənim üçün əvvəlcədən 
hazırladığı salehlik həyatini yaşamaq]  xeyirxah işlər 
görməkdən ötrü İsa Məsihdə yenidən [yuxarıdan] 
doğulmuşam” (Efeslilərə 2:10). 
 

“Hər məqsədə çatmaq və hər işin yerinə yetirilməsi 
üçün bir vaxt qoyulub. Ona görə də mən Allahın 
qüdrətli əlinin altında özümü aşağı tuturam ki, 
Allah məni öz vaxtında ucalda bilsin” (Vaiz 3:17; 
1Peter 5:6). 
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“Allahın planlaşdırdığı bütün hadisələr dərhal baş 
verməyəcək. Tədriclə, amma görüntü icra edilən 
zaman labüd vaxt yaxınlaşır. Hətta, əgər proses 
asta görünsə də, mən məyus olmayacağam, çünki 
qabaqcadan deyilən hər şey mütləq yerinə yetəcək. 
Mən dözümlü olacağam. Mən bir gün də olsa 
gecikməyəcəm!” (Habaqquq 2:3). 
 

“Mənim sarsılmaz təsəllim var, çünki mənə vəd 
edilən o ümiddə sığınacaq tapmışam. Can lövbərim 
kimi möhkəm və sarsılmaz olan bu ümid pərdənin 
arxasından içəriyə daxil olmaq iqtidarındadır” 
(İbranilərə 6:18-19). 
 

“Bizdə fəaliyyət göstərən Öz qüdrətinin sayəsində 
Allah mənim istədiyim yaxud düşündüyümdən 
daha artığını verməyə qadirdir [mənim dediyim ən 
ötkəm dualarım, istəklərim, fikirlərim, ümidlərim 
yaxud arzularım ağlasığmazdır]” (Efeslilərə 3:20). 
 

“Onun planına və Onun iradəsinə uyğun olaraq 
əvvəlcədən təyin edilərək (qabaqcadan təyin 
edilmiş) mən Onda varis oldum [Allahın və Onun 
irsinin]” (Efeslilərə 1:11). 
 

“Bu Qanun kitabının sözləri dilimdən düşməyəcək; 
amma gecə-gündüz orada yazılanlar haqqında 
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düşünəcəm ki, bunların hamısına riayət edim və 
dəqiq əməl edim: onda yolum uğurlu olacaq və 
ağıllı hərəkət edəcəm” (Yeşua 1:8). 
 

“Bu Kəlam mənim üçün çox yaxındır; ona əməl 
etmək üçün o mənim dilimdə və ürəyimdədir” 
(Qanunun Təkrarı 30:14). 
 

“Ağzımdan çıxan Allahın Sözü belədir, - o boş yerə 
yanıma qayıtmaz [səmərəsiz, lazım olan işi yerinə 
yetirməyən], ancaq Onun istədiyi və gərək olanı 
yerinə yetirər və nə üçün göndərildiklərini həyata 
keçirər” (Yeşaya 55:11). 
 

“Mən isə açıq üzlə, sanki güzgüdə Rəbbin 
ehtişamını [Onun Sözündə] əks etdirərək, daima 
Onun surətində dəyişilirəm, Onun ehtişamında get-
gedə böyüyən dəyişilmə [Ruh olan] Rəbdəndir” 
(2Korinflilərə 3:18). 
 

“Mən bu dövrlə (dünya ilə) uyğunlaşmıram, [az 
əhəmiyyətli, səthi ənənələrə uyğun olaraq 
yaşayan], lakin [mənim üçün yaxşı, razı salan və 
kamil sayılan] Allahın yaxşı, razı salan və kamil 
iradəsini  dərk etməkdən ötrü [özümə sübut etmək 
üçün] düşüncəmin təzəliyi ilə [yeni ideallar və yeni 
münasibətlər vasitəsilə] dəyişilirəm” (Romalılara 
12:2). 
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“Allah, məndə Özünü göstərən və bu izzətə ümid 
verən Məsihin sirrinin izzətinin necə zəngin 
olduğunu mənə açmaq istəyirdi” (Kolosselilərə 
1:27). 
 

“Allah kimi mən mövcud olmayanı mövcud olan 
varlıq adlandırıram. Mən seçilmiş nəslin bir hissəsi, 
Padşahın kahin dəstəsi, müqəddəs millət, Allaha 
məxsus olan insan olduğumu bildirirəm ki, məni 
qaranlıqdan Öz heyrətamiz nuruna çağıran Allahın 
çox gözəl işlərini elan etmək üçün seçilmişəm” 
(Romalılara 4:17; 1Peter 2:9). 
 
“Belə ki, mən Rəbbə məxsus olduğum üçün O, 
camaat qarşısında etiraf edir və açıq elan edir ki, 
mən Onun ən dəyərlisiyəm (Onun xəzinəsi və 
mülkiyyəti) ata özünə xidmət edən oğluna necə 
rəhm edərsə, O da mənə elə rəhmli olacaq” (Malaki 
3:17). 
 

“Həvari Paul kimi mən hesab etmirəm ki, hər şeyə 
nail olub əldə etmişəm; amma mən bir şeyi edirəm 
[mənim bir istəyimi yönəldir]: arxada qalanları 
unudaraq, bütün gücümlə məqsədimə çatmağıma 
cəhd edirəm – Allah məni İsa Məsih vasitəsilə 
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mükafatımı [yuxarıdan] almağa çağırıb” (Filipililərə 
3:13-14). 
 

“Mən əvvəllər baş verən hadisələri yada salmıram 
və çoxdan olmuş şeylər barəsində düşünmürəm. 
İndi Rəbb təzə bir şey edir; bu gün o var; mən bunu 
görürəm və başa düşürəm, bütün diqqətimi də ona 
yönəldirəm. O məmim üçün çöllükdə yol salır və 
quru torpaqda çayların axmasina məcbur edir” 
(Yeşaya 3:18-19). 
 

“Mən Rəbbə məxsus olduğum üçün O Öz xatirinə 
görə mənim günahlarımı silir və mənim günahlarımı 
bir daha yada salmayacaq” (Yeşaya 43:25). 
 
“Mən Rəbbi gözlədiyim üçün [Onu gözləyirəm və 
Ona güvənirəm] dəyişəcəm, güc və qüvvətdə 
yenilənəcəm, qanadlarımı açacam və qartallar kimi 
[günəşə yaxın qalxırlar] göyə qalxacam [Allaha 
yaxın]; qaçacam və taqətdən düşməyəcəm, yol 
gedib yorulmayacam” (Yeşaya 40:31). 
 

“Mən tamamilə razıyam və əminəm ki, Allah Öz 
Sözünü tutmağa və mənə vəd etdiyi hər şeyi 
etməyə qadir və güclüdür, çünki mənim qarşımda 
Onun planını həyata keçirtmək durur” (Romalılara 
4:21). 
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3 
Sizin Məsihdə salehliyiniz 

 
“Mənə görə Allah günahla əlaqəsi olmayan Məsihi 
[günahla və] mənim günahlarıma görə qurban verdi 
ki, [Məsihdə və] Məsih vasitəsilə mən Allah 
qarşısında saleh ola bilim [Onun salehliyindən pay 
almaq, Onun salehliyinin nümunəsi olmaq və 
Allahın qəbul etmək mümkünlüyünə nail olmaq və 
Onun lütfu ilə Onunla yenidən düzgün münasibət 
qurmaq]” (2Korinflilərə 5:21). 
 

“Ey Allah, yerin ucqarlarına qədər Adın həmdə 
layiqdir; Sağ əlin ədalətinlə doludur (düzlük və 
ədalət)” (Zəbur 48:10). 
 

“Rəbb İsa Məsihin ikinci gəlişində Allah təsdiq 
edəcək ki, mən sonacan saleh [məndə dözümlüyü 
saxlayacaq, məni möhkəmləndirəcək və mənim 
bəraətimin zamini olacaq; O mənim bütün 
ittihamlarıma qarşı haqq qazandıracaq], təqsirsiz və 
nöqsansızam” (1Korinflilər 1:8). 
 

“Mən bəxtiyaram, xoşbəxtəm və ruhən 
çiçəkləyirəm [Allahın yuxarıdan doğulan övladlarına 
Onun lütfkarlığı və qurtuluşundan zövq almasına 
izin verən vəziyyətində oluram], salehlik üçün 
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susadığıma görə [Allah qarşısında haqlı və düzgün 
vəziyyətdə], mən tamamilə məmnun olacam” 
(Matta 5:6). 
 

“Mən qayğılarımı Rəbbə verirəm [onların yükündən 
azad oluram], və O mənə dayaq olacaq. O heç vaxt 
[dözümlü] salehə sarsılmağa (sürüşmək, yıxılmaq 
yaxud müvəffəqiyyətsizliyə uğramağa) izn verməz” 
(Zəbur 56:22). 
 
“Müqəddəs Kitab Rəbbimiz İsanı ölülər arasından 
Dirildənə (Ona güvənirəm və sadiq qalıram) iman 
etməklə saleh sayılacaq [Allah tərəfindən 
bəyənilmə] mənə görə də yazılmışdır” (Romalılara 
4:24). 
 

“Beləliklə, bəraət qazanmış mən, (gələcəyin salehi 
bildirilən və Allah qarşısında düzgün vəziyyət tutan) 
imanım sayəsində [həmin o faktı dərk edirəm ki] 
Rəbbimiz İsa Məsih vasirəsilə (Missiya, Məch 
olunmuş) Allahla sülhüm var [Allahla barışmışam və 
bu sülhdən həzz ala bilirəm]” (Romalılara 5:1). 
 

“Nə qədər ki, mən saleh sayılıram və gerçəklikdə 
yaşayıram; məndən sonra gələn mənim uşaqlarım 
bəxtiyardır (xoşbəxtdirlər, qibtə hədəfidirlər)” 
(Süleymanın Məsəlləri 20:7). 
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“Mən [sarsılmaz] saleh olduğum üçün, mənim 
qurtuluşum Rəbdəndir; O, mənim qoruyucumdur 
və dar gündə möhkəm qalamdır” (Zəbur 37:39). 
 

“Mənə qarşı işlənən heç bir silah işə yaramayacaq; 
məhkəmədə mənimlə çəkişən hər kəsi, mən 
təqsirkar çıxaracağam. Bu [salehlik dünyası, əmin-
amanlıq hissi, düşmənə qələbə çalmaq] Rəbbə 
qulluq edən mənim irsimdir [Allahın kamil Qulu 
kimdə yaranır]; Budur Rəbdən mənim aldığım 
salehlik yaxud bəraət [bax O, mənə nə verir]” 
(Yeşaya54:17). 
 

“Mən saleh sayıldığıma görə [kompromisə 
getməyən], Rəbbin gözləri mənə, qulaqları isə 
mənim yalvarışlarıma yönəlmişdir. Mən Rəbbi 
köməyə çağıranda O, eşidir və mənim bütün 
bəlalarımdan və dərdlərimdəm məni qurtarır... 
Yolumda çox fəlakətlərlə qarşılaşmışam [sarsılmaz 
salehin yolu], amma Rəbb məni onlardan qurtarır... 
Mən Allahın quluyam və O, mənim həyatımı xilas 
edir; mən Onda sığınacaq tapıram və Ona 
güvənirəm, buna görə də mən təqsirkar yaxud 
məhkum olmayacam” (Zəbur 34:16, 18, 20, 23). 
 

“Salehliyimdə möhkəmlənəcəm: hətta zülm 
haqqında fikirlər məndən uzaq olacaq, axı mənim 
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qorxacağım bir şey yoxdur,  dəhşət də mənə 
yaxınlaşmayacaq” (Yeşaya 54:14). 
 

“Mən aslan kimi mərdəm, çünki mən saleh 
sayılıram (kompromisə girməyən)” (Süleymanın 
Məsəlləri 28:1). 
 
“Çünki mənim elə Baş Kahinim yoxdur ki, məni başa 
düşə bilməsin, rəhmi gəlməsin, mənim 
xəstəliyimdə, zəifliyimdə və sınağın təsiri altına 
düşmək meylliliyimdə halıma acıya bilməsin, əksinə 
hər cəhətdən mənim kimi sınağa çəkilmiş, lakin 
günah etməmişdir. Buna görə də mən qorxmadan, 
inamla və cəsarətlə lütf taxtına [günahkarın layiq 
olmadığı Allahın iltlfat taxtına] yaxınlaşıram ki, 
mərhəmət alıb [əməllərimə görə] və vaxtında 
göstərilən yardım üçün lütf tapım [mənim ona daha 
çox ehtiyacım olan vaxtda göstərilən yardım]” 
(İbranilərə 4:15-16). 
 

“Onun qanı ilə gələcəyin bəraət qazananı (günahsız 
tanınan, salehlik payı verilmiş və Allahla düzgün 
münasibətdə olmaq imkanını alan) mən [şübhəsiz], 
indi Onun qəzəbindən və Allahın böyük 
narazılığından xilas olacam” (Romalılara 5:9). 
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“Mən bəxtiyaram (xoşbəxtəm, çiçəkləyirəm və 
qibtə hədəfiyəm), çünki günahkarlardan məsləhət 
almıram [öz planlarımı onlarla razılaşdırmıram], 
günah yolu ilə [itaətkarlıqla] getmirəm, Allaha iman 
etməyənlər arasında [Ona rişxənd edənlər] evdəki 
kimi özümü rahat [sərbəst və rahat] hiss etmirəm. 
Mən Allahın bütün Qanunlarına hörmət edirəm 
(Onun qaydaları və prinsipləri), gecə-gündüz (daim) 
onlar haqqında düşünürəm (onları öyrənirəm). 
Mən çaylar kənarında [axar sular kənarında] barını 
mövsümündə verən, yarpağı tökülməyən [əkilən] 
ağac kimi olacam. Mən hər işdə uğur qazanacam” 
(Zəbur 1:1-3). 
 

“Bu Qanun kitabının sözləri dilimdən düşmür, 
amma gecə-gündüz orada yazılan hər şeyə dəqiq 
əməl etmək üçün onun üzərində düşünürəm; onda 
yollarım uğurlu olacaq və müvəffəqiyyət 
qazanacağam” (Yeşua 1:8). 
 

“Rəbbin adı qüvvətli bir qaladır: [sarsılmaz] saleh 
kimi [vicdanlı, Allahdan bəraət alan insan] mən 
onun yanına qaçıram, buna görə də əmin-
amanlıqda oluram, ucalıram [yamanlıq üzərində] və 
güc əldə edirəm” (Süleymanın Məsəlləri 18:10). 
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“Onun günündə [Məsihin] mən saleh çiçək 
açacağam, göydə ay durduqca, dünyada firavanlıq 
[məndə] olacaq” (Zəbur 72:7). 
 

“Allahın mənimlə bağladığı əhd (müqavilə) budur: 
O Qanunlarını mənim ürəyimə qoydu və onları 
zehnimdə yazdı (ən gizli, dərin düşüncələrdə), O 
mənim günahlarımı və qanunsuzluqlarımı bir daha 
yada salmayacaq. Günahların (hər cür qanun 
pozuntuları) tamamilə bağışlanması [bağışlanma və 
cəzanın ləğv edilməsi] olan yerdə günahların 
satınalınmasına görə qurban təqdim etməyə lüzum 
yoxdur” (İbranilərə 10:16-18). 
 

“İsa Məsihin qanı vasitəsilə Onun mənim üçün 
araladığı pərdə (Ən Müqəddəs yerin qarşısındakı 
pərdə), yəni Öz cismindən keçən qoyduğu və açdığı  
yeni və canlı yolla mən tamamilə azad və inamla Ən 
Müqəddəs yerə daxil ola bilərəm” (İbranilərə 
10:19-20). 
 

“Mənə görə Allah günahla əlaqəsi olmayan Məsihi 
[günahla və] mənim günahlarıma görə qurban verdi 
ki, [Məsihdə və] Məsih vasitəsilə mən Allah 
qarşısında saleh ola bilim [Onun salehliyindən pay 
almaq, Onun salehliyinin nümunəsi olmaq və 
Allahın qəbul etmək mümkünlüyünə nail olmaq və 
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Onun lütfu ilə Onunla yenidən düzgün münasibət 
qurmaq]” (2Korinflilərə 5:21). 
 
 
 

4 
Qorxuya qalib gəlmək 

 
“Axı Allah mənə qorxu ruhu deyil (qorxaqlıq, 
cəsarətsizlik, yaltaqlıq qorxusu), ancaq güc, 
məhəbbət, sakitlik, dərrakə, intizam, özünü 
idarəetmə [ruhu verib]” (2Timotey 1:7). 
 

“Mən Rəbbi çağıraraq ondan kömək istədim, O 
məni eşitdi və bütün qorxularımdan azad etdi” 
(Zəbur 34:6). 
 

“Mən öz ürəyimə təlaşa düşüb qorxmağa izin 
vermirəm. [Özümə narahat olmağa və qanımın 
qaralmasına, qorxunun mənə yiyələnməsinə izin 
vermirəm, qorxmuram və qorxaqlıq göstərmirəm 
kiminsə də məni qorxutmasını vermirəm]” (Yəhya 
14:27). 
 

“Hər dəfə qorxu anında mən Sənə güvənəcəm və 
ümid bağlayacam, Sənə olan imanımı saxlayacam. 
Allahda [Onun köməkliyi ilə] mən Onun Sözünü 
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mədh edəcəm; mən Allaha güvənir və ümid 
edirəm, Ona cəsarətlə etibar edirəm: mən 
qorxmayacam. İnsan mənə nə edə bilər?” (Zəbur 
56:4-5). 
 

“Mən qorxmuram [qorxu üçün səbəb yoxdur], 
çünki Allah mənimlədir; Mən dəhşətə gəlmirəm və 
təşvişə düşmürəm, axı O, mənim Allahımdır. O 
məni möhkəmləndirir və hər cür hadisəyə dözmək 
bacarığı verir. O, mənə kömək edir, qalibiyyət, 
salehlik və ədalət olan Özünün sağ əli ilə mənə 
dayaq durur” (Yeşaya 41:10). 
 

“Çünki [Özü] Allah demişdir: “Mən sizi heç vaxt tərk 
etməyəcəm (sizi zəruri yardımsız, köməksiz 
qoymayacam). Heç vaxt [heç vaxt, heç vaxt] sizi 
atmayacam!”. Buna görə də təsəlli tapıram, özümü 
ruhlandırıram və inamla deyirəm: Rəbb mənim 
yardımçımdır; heç bir iztirab məni həyəcanlandıra 
bilməz (mən qorxmayacam, ehtiyat etməyəcəm 
yaxud dəhşətə gəlməyəcəm). İnsan mənə nə edə 
bilər?” (İbranilərə 13:5-6). 
 

“Rəbb Allah mənim sağ əlimdən tutur; “Qorxma, 
Mən sənə kömək edəcəyəm!” deyən Rəbb Odur” 
(Yeşaya 41:13). 
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“Belə ki, hər şeyin, yəqin mənim xeyrimə işlədiyini 
bildiyim üçün [Allah işdə mənim partnyorum 
olduğuna görə] qorxmuram, çünki mən Allahı 
sevirəm və Onun fikir və məqsədlərinə görə 
çağrılmışam” (Romalılara 8:28). 
 

“Məni yaradan Rəbb deyir: qorxma, çünki Mən səni 
satın aldım, səni adınla çağırdım; sən – Mənimsən. 
dərin sulardan və böyük bəlalardan keçsən belə, 
Mən səninlə olacağam. Çaylardan keçəndə 
batmayacaqsan. Odun içindən qaçsan belə, 
yanmayacaqsan, alov səni məhv etməyəcək. Çünki 
Mən sənin Allahın Rəbbəm, İsrailin Müqəddəsiyəm, 
sənin Xilaskarınam” (Yeşaya 43:1-3). 
 

“Mən qorxmayacam, çünki qorxuda əzab var. 
Mənim cəsarətli  (mərdlik və iman) və umüdli 
yolum var (qorxusuz, asan Allaha yaxınlaşma 
ehtimalı). Buna görə də mən ruhdan düşmürəm 
ömərdliyimi itirmirəm və qorxuya görə ümidsiz 
olmuram]” (1Yəhya 4:18; Efeslilərə 3:12-13). 
  

“Allah mənə sığınacaq və güvvətdir [O qadirdir və 
sınağın təsiri altına düşmür], dar gündə əbədi 
köməkçidir. Buna görə də yer üzü alt-üst olsa belə, 
dağlar uçüb dənizin köksünə aşsa belə, mən 
qorxmayacam” (Zəbur 46:2-3). 
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“Mən möhkəm və cəsarətli olacam. Mən 
qorxmayacam və ruhdan düşməyəcəm, çünki Rəbb 
Allahım gedəcəyim hər yerdə mənimlədir” (Yeşua 
1:9). 
 

“Mən qorxmayacam; Rəbbin nəzərləri mənim 
üzərimdədir, çünki məndə Rəbb qorxusu var, [mən 
Ona hörmət edirəm və Ona səcdə edərək sitayiş 
edirəm], çünki mən Onu gözləyirəm və Onun 
mərhəmətinə şəfqətinə ümid edirəm” (Zəbur 
33:18). 
 

“Mən sabahkı gün üçün qayğı çəkmirəm (narahat 
olmuram), axı sabahkı gün özü ilə öz qayğılarını (və 
narahatlıqlarını) gətirəcək. Hər gün öz qayğıları ilə 
doludur.” (Matta 6:34). 
 

“Mən qorxmayacam, çünki rüsvayçılıqda yaşamağa 
məcbur olmayacam; cavanlığımın xəcaləti və 
dulluğumun rüsvayçılığı unudulacaq, çünki 
Yaradanım mənim ərim olacaq. Onun adı Ordular 
Rəbbidir; O mənim Satınalanım, İsrailin Müqəddəsi, 
bütün dünyanın Allahıdır” (Yeşaya 54:4-5). 
     

“Ürəyim qorxu hiss etdiyi zaman, mən özümə 
deyirəm: möhkəm ol, qorxma! Allahın haqqı ilə 
Allahım intiqam almaq üçün gəlir; O gələcək və 
mənə qurtuluş verəcək” (Yeşaya 35:4). 
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“Mənim ürəyimdə qorxu yoxdur, çünki Allah 
Özünün izzətinin zəngiliyinə görə [Müqəddəs] Ruhu 
[məndə yaşayan] vasitəsi ilə Öz ruhani başlanğıcını 
möhkəmləndirməyə mənə güc verəcək” (Efeslilərə 
3:16) 
  

“Mən Onu çağırdım, O mənə cavab verdi! O məni 
bütün qorxularımdan azad etdi” (Zəbur 34:6). 
 

“Mən heç nədən qorxmuram, çünki məhəbbətdə 
qorxu [iztirab] yoxdur, əksinə kamil [yetkin] 
məhəbbət qorxunu qovar və hətta onun izini silər, 
çünki qorxu özü ilə cəza haqqında fikirlər gətirir; 
[belə ki,] qorxaq məhəbbətdə yetkinliyə çatmadı 
[məhəbbətin kamilliyinə çatmadı]” (1Yəhya 4:18). 
 

“Rəbdir nurum, qurtuluşum: mən kimdən qorxum? 
Ətimi yemək üçün hücüm edən şər adamlar 
büdrəyərək yıxılacaqlar. Bir ordu qarşımda düzülsə 
belə, ürəyim qorxmaz! Mən əminəm ki, Allah məni 
xilas edəcək” (Zəbur 27:1-3, 5). 
 

“Mən qorxmayacam, çünki ilk gündən müdrikliyə 
nail olmağı və özümü Allahımın qarşısında itaətli 
olmağı gərara aldığımdan, O məni eşitdi və mənim 
sözlərimin cavabında Öz mələyini göndərdi” (Daniel 
10:12). 
 



65 
 

“Məni məhkəməyə... başçıların və hökmdarların 
qarşısına gətirəndə mənim özümü müdafiə 
etməyim üçün nə deyəcəyim haqda narahat 
olmayacam, çünki Müqəddəs Ruh, mən orda 
durana gədər mənə lazımi sözləri verəcək” (Luka 
12:11-12). 
 

“Rəbb mənim çobanımdır, möhtac olmaram. O 
məni yaşıl çəmənlərdə dincəldir, sakit axan sular 
kənarında gəzdirir. Məni yenə də canlandırır, İsmi 
şərəfinə salehlik yolları ilə aparır. Ölüm kölgəsinin 
dərəsində gəzsəm belə, şərdən qorxmaram, çünki 
Sən mənimləsən, Sənin əsan, Sənin dəyənəyin 
mənə təsəlli verir. Düşmənlərimin qarşısında 
mənim üçün süfrə açırsan, başıma ətirli yağ 
çəkirsən, ağzınadək camımı doldurursan. Bəli, 
bütün həyatım boyu yaxşılıq, məhəbbət məni 
izləyir. Bütün ömrum boyu Rəbbin evində 
yaşayacağam!” (Zəbur 22). 
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Nəticə: Möhkəm durun 
 
“Mən, Məsihin mənə verdiyi azadlıqda yaşayacam 
və yenidən köləliyin boyunduruğuna tabe 
olmayacam” (Qalatyalılar 5:1). 
 
“Mən öz inamımdan əl çəkməyəcəm, çünki böyük 
mükafat və əvəz gətirir. Mənə tab gətirən 
möhkəmlik və səbir lazımdır ki, Allahın iradəsini 
tam yerinə yetirərək mənə vəd olunanı alım” 
(İbranilərə 10:35-36). 
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Coys Mayerin kitabları 
 

Çiçəklənməyə hazırlaş! 
Qorxunu aşıb keç və fəaliyyət göstər! 

Sınıq qəlblərin şəfası 
Nə vaxt axı, ey Allahım, nə vaxt? 

Sülh 
Niyə, ay Allahım, niyə? 

Allah gözlənilmədən hərəkət edir! 
Yeniyetmələr də insandırlar! 

Ağıl – döyüş meydanıdır 
Həyatınızda ən vacib qərar 

Onlara de: Mən onları sevirəm 
Amansız rəftarın qurbanı 

Qəlb yaralarının şəfasına aparan yol 
Öz-özünüzlə olmaqdan qorxmayın 

Bağışlama – azadlığın açarıdır 
Divarlar əvəzinə körpülər 

Gündəlik şənlik 
Şən həyatın forması 
Ürək sıxıntısına çarə 
Hər şey indi başlayır 

Kömək edin, mən qorxuram! 
Danış ki, görəsən 

Həyəcan: dost yoxsa düşmən? 
 



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
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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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