Uzun illər ərzində çaxnaşma və məyusluq içində
yaşa-mışam. Çox vaxt mənə
elə gəlirdi ki, nəyə görəsə
kədərliyəm. Sülhdə yaşamağı
Allah Kəlamından öyrəndim.
Həyat təcrübəsindən nəticə
çıxartdım ki, çaxnaşmada
olmağın faydası yoxdur,
bundan yalnız bəla gələ bilər. Sülh həyatımızın hakimi olmalıdır. Sülhün ardınca
gedin və siz mütləq həyatdan zövq alacaqsınız. İsa bizim üçün Öz xüsusi yerini –
fırtınada sülhü qoyub getdi.
Günlərinizi sülh içində keçirməyinizi
arzu edirəm. Yadda saxlayın ki, “...Allahın
Padşahlığı yemək-içməkdən ibarət deyil,
Müqəddəs Ruhda salehlik, sülh və sevincdən
ibarətdir” (Romalılara 14: 17).

SÜLH
Coys Meyer

Peace short

07.04.2009

12:36

Page 1

Coys Meyer

Sülh

BAKİ
2009

Peace short

07.04.2009

12:36

Page 2

Bütün sitatlar Müqəddəs Kitabdan götürülmüşdür.
Müqəddəs Kitab © MKŞ 2009

Kitabda istifadə olunan bəzi İncil ayələri mötərizədə
açıqlanmışdır. Bu açıqlamalar müəllifin mövzuya aid
fikrini bildirmək üçün istifadə edilmişdir.
Sülh
© 2009 Coys Meyer
MKŞ

Peace
Copyright © 1995 Joyce Meyer

Bütün hüquqlar müdafiə olunur.

Peace short

Ön söz

07.04.2009

12:36

Page 3

Mündəricat

1. Sülhün Ləzzətini Dadmısınızmı?...............7

2. Sülhün Ləzzətini Dadmaq........................11
3. Sülh Sizə Rəhbərlik Etsin ........................15

4. Nələr Sizi Sülhdən Məhrum Edir?...........19

5. Niyə Şeytan Sizi Sülhdən
Məhrum Etmək İstəyir? ...........................23

6. Sınaqlar Zamanı İmanlının Mövqeyi.......31
7. Bu Gün üçün Yaşayaq..............................37
8. Dua Sülh Gətirir.......................................43

Peace short

07.04.2009

12:36

Page 5

Ön söz

“...Sülhü (harmoniya; qorxulardan, gərgin ehtiraslardan və daxili mübarizələrdən
azad olan əhval-ruhiyyə) axtarıb onun
ardınca gedin (Allahla, insanlarla və özünüzlə
sülhdə yaşamağı arzulamaqla kifayətlənməyin, bunun ardınca gedin).”
(1Peter 3:11)

Sanıram ki, sülh haqqındakı bu kitab “Allahın
ağlagəlməz sülhü”nün ləzzətini dadmağınıza yardımcı olacaq (Filipililərə 4:7).
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Sülhün Ləzzətini
Dadmısınızmı?

Yenidən doğulmuş hər Allah övladı sülh dolu
həyatın ləzzətini dadmalıdır. Yəhya 14:27-də İsa
belə demişdir:
“Aranızda sülh qoyub gedirəm, Öz sülhümü sizə verirəm. Mən onu sizə dünyanın
verdiyi kimi vermirəm. Qoy ürəyiniz təlaşa
düşməsin və qorxmayın”.

Həqiqətən də bunlar təsirli ayələrdir. Lütfən, bu
ayələri bir neçə dəfə oxuyun. Düşüncənizə həkk
olunmasından ötrü, ən azı, beş dəqiqənizi sərf edərək üzərində dərindən düşünün.
Ən əvvəl, İsanın təklif etdiyi sülhün dünyanın
verdiyi sülhə bənzəmədiyinə, xüsusi bir sülh
olduğuna diqqət yetirin. Dünya hansı sülhü təklif
edir? Dünya hamıya məlum olan bir sülh hissini
təklif edir. Həyatınızda hər şey sizin istədiyiniz
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kimi olanda bu sülh təsirli olur. Amma işləriniz
istədiyiniz kimi getmədikdə dünyəvi sülhünüz tez
zamanda yoxa çıxır. Bu vaxt onun yerini “qəzəb”
hissi tutur.
Amma İsanın verdiyi sülh hər zaman – istər
yaxşı, istərsə də pis gündə, istər bolluq, istərsə də
ehtiyac içində – daim fəaldır. Hətta həyat fırtınalarının içində belə, Onun sülhü təsirlidir.
Dünyəvi düşüncəmizə görə, hər şey həmişə
istədiyimiz kimi olsaydı, əla olardı. Həyatdakı real
təcrübələrimizdən bunun həqiqətə çevrilmədiyini
bilirik. Bir imanlı kimi mən də illərlə xoşuma
gəlməyən və mənə pis təsir edən hər şeyi aradan
qaldırmaq üçün imanımdan istifadə etməyə çalışdım. Belə vəziyyət mənə çox böyük sıxıntı gətirdi.
Mümkün olmayan və ola da bilməyəcək bir şeyi
həyata keçirməyə cəhd etmək həmişə çox sıxıntı
verir. Allahla ünsiyyətimdən bir az təcrübə qazandıqdan sonra anlamağa başladım ki, imanımı
həyatın fırtınalarından, sıxıntılarından azad, sakit
və sülhlə dolu şəkildə ömür sürməyə sərf etməyim
vacibdir. Gözümü hər qırpanda sülhümün şeytan

Peace short

07.04.2009

12:36

Sülh

Page 9

9

tərəfindən oğurlanmasına imkan verməməliydim.
Yəhyanın Müjdəsi 14:27-də İsa “...Qoy ürəyiniz
təlaşa düşməsin və qorxmayın” deyir. Bu ayələr
üzərində düşündükdə başa düşdüm ki, Müqəddəs
Kitab mənə bu sıxıntıları öz-özümə yaratdığımı
demək istəyir. Buna son qoymalıydım. Bu ayədə
“narahatlığa və sıxıntıya imkan verməyin” deyilirdi.
Markın Müjdəsi 4:40-da fırtına vaxtı imansızlıq
edib ürəklərindəki sülhü itirdiklərinə görə İsa Öz
şagirdlərini məzəmmət edir. İsa Öz sülhünü itirməmişdi və qayığın arxa tərəfində sakitcə yatırdı.
Şagirdləri isə böyük çaxnaşma və gərginlikdə idilər.
Bəs siz necə? İsa ilə birlikdə qayığın içərisində
sülhün ləzzətini dada bilirsiniz? Əgər sülhünüz
yoxdursa, deməli, həyatın ləzzətini itirmisiniz.
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Sülhün Ləzzətini
Dadmaq

Ehtiyaclarınızın “necə” ödəniləcəyi özünüz
üçün qaranlıq qaldığı bir vaxtda sizə heç bir
müraciətin təsiri olmayacaq. Sülhə ehtiyac duyduğunuzu söyləməyiniz birinci addımdır. Lakin
sülhü necə əldə etməyi tam aydınlaşdırmasanız, heç
bir real uğura nail ola bilməzsiniz.
Allahın hüzuru ilə doludan həyat ləzzətini dadmaq üçün bir şey mənə çox kömək oldu: dərk etdim
ki, “nəyisə dəyişdirə bilməyəcəyim sahələrdə hansısa işi görməyə cəhd göstərmək” fayda verməz,
əksinə, daha çox sıxıntı gətirər. Siz də belə
edirsiniz? Bəzi şeylərə nail olmağa çalışaraq
özünüzü çətinliyə salırsınız? Hər iş üçün Allahın
səhvsiz müəyyən etdiyi vaxt var. Allahın vaxtını gözləməyiniz gərəkdir.
Əslində, heç nəyi vaxtından əvvəl həyata keçirə
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bilməzsiniz. Vaxtından əvvəl nəsə etsəniz belə, heç
vaxt bundan məmnun olmayacaqsınız. Allahın vaxtını gözləməyi öyrənin. Bu, Ona şərəf, sizə isə sülh
gətirər.
Mümkün olmayan işi görmək istəyirsiniz?
Həyat yoldaşınızı, uşaqlarınızdan birini, hansısa
dostunuzu ya da qohumunuzu – ətrafınızda olan insanları dəyişdirməyə çalışırsınız? Məgər insan insanı dəyişdirə bilər? Yalnız Allah insanın qəlbinə
təsir edərək ona dəyişmək istəyi verə bilər. Əgər insanları xaricdən dəyişməyə məcbur edərək onların
qarşısına tələblər qoysaq, bu yalnız onların sülhünü
pozmaqdan başqa bir nəticə verməz. Biz qanunun
hökmü altında yaşamaqdan ötrü yaradılmadıq. İnsanlar azadlığa möhtacdırlar. Fəaliyyət üçün hansısa işi görmək istəyinə möhtacdırlar.
Evliliyimizin ilk illərində istəyirdim ki, Deyv
qolf oynamasın. Onun qolf oyununa həddindən
artıq vaxt sərf etdiyini düşünürdüm və istəyirdim
ki, onunla daha çox vaxt keçirim. Əlimdən gələn
hər şeyi etdim. Hər cür hiyləyə əl atdım. Qaşqabağımı salladım. Hirsləndim. Onu inandırmağa
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çalışdım. İstədim ki, susmaqdan istifadə edim. Heç
nəyin faydası olmadı. Daima sıxıntı içində idim.
Deyv qolfdan əl çəkib bir müddət oynamadı. Ən
maraqlısı bu idi ki, istədiyimi əldə etməyimə baxmayaraq, qəlbimdə sülhüm yox idi. Sülhüm ona
görə yox idi ki, istədiyimi səhv yolla əldə etməyə
çalışırdım. Kimisə zorla dəyişdirməyə çalışsanız,
bu, sülhünüzü əlinizdən alacaq.
İstədiyiniz anda ruhani olmadığınıza görə
özünüzə hirslənmisiniz? Heç özünüzü dəyişdirməyə çalışmısınız? Allahın sizin həyatınızda edəcəyi
işlə əlaqədar Müqəddəs Ruhla əməkdaşlıq etməyiniz çox vacibdir. O sizi başqa bir üsulla kamilliyə
doğru aparacaq və qüsurunuzu aradan qaldıracaq.
Siz özünüz-özünüz üçün bunu edə bilməzsiniz və
bu, etməyə qadir olmadığınız bir işin zorla edilməsinin başqa şəklidir.
Xoşlamadığınız şeyləri dəyişdirməyə cəhd etməyinizin sizin üçün çox təbii görünməsinə
əminəm. Bir anlığa realist olun. Bu şeyləri dəyişdirməyə nə dərəcədə müvəffəq olmusunuz? Nə
üçün Allahda dincəlmək (bütün qayğımızı Ona ver-
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mək və nəticəni Onun ixtiyarına buraxmaq), Onu
və Onun vaxtını gözləmək, həyatınızdakı digər insanlara və hətta özünüzə görə də Ona güvənmək
əvəzinə sıxıntını qəlbinizə buraxıb sülhünüzü
itirəsiniz?
Belə nəticəyə gələk: “Heç nə edə bilməyəcəyiniz sahədə nəsə etmək istəsəniz”, sıxıntı çəkəcək,
sülhün ləzzətindən məhrum olacaqsınız.
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Sülh Sizə
Rəhbərlik Etsin

Kolosselilərə Məktub 3:15-də belə yazılıb:

“Məsihin sülhü (ondan gələn harmoniya)
qoy ürəklərinizdə münsiflik etsin (düşüncələrinizdə dolaşan suallara cavab versin)...”

Hakim beysbol oyununda oyunçunun oyuna
girib-girməyəcəyinə qərar verir. Eyni ilə sülh də
həyatınızda hansısa bir şeyin olub-olmamasına qərar verən hakimdir.
İnsanların bir çoxu sülhün ləzzətini dadmayıblar, çünki Allahın istəyindən kənarda yaşayırlar.
Çunki Allahın istəyi əvəzinə öz istəklərini güdürlər.
Allahın Kəlamına əməl edib sülhlə istiqamətlənmək
əvəzinə ürəklərinin istədiyini ya da özlərinin doğru
hesab etdikləri işləri görürlər. Bu işlər xoş səslənə,
gözəl görünə və hətta nəsə yaxşı şey də ola bilər.
Amma ürəkdə sülh yoxdursa, bunu etmək məsləhət
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deyil. Qoy sizi sülh istiqamətləndirsin. Sülhünüz
yoxdursa, nəsə satın almayın, xüsusilə də böyük
alış-veriş etməkdən vaz keçin. Nəyisə çox istəməyinizdən asılı olmayaraq, Müqəddəs Ruhun yönəltməsinə qarşı hərəkət etsəniz, peşman olarsınız.
Hərdən vəz etməyim üçün haradansa dəvət
gəlir. Dəvəti qəbul etmək istəyirəm, lakin bəzən
ürəyimdə sülh olmur. Səbəbini bilmirəm, amma
sülh olmur ki, olmur... Lakin buna baxmayaraq,
dəvəti rədd etməyib gedəndə “gərək sülhün səsini
eşidəydim” nəticəsinə gəlirəm.
İlk dəfə vəz etmək üçün səyahətə çıxdığım vaxtlarda belə bir hadisə ilə qarşılaşdım. Vəz etmək
imkanı çox az idi. Sözsüz ki, təkliflərin hamısını
qəbul etmək istəyirdim. Texasda olan bir cəmiyyətdən dəvət aldım. Bu, o vaxtlarda mənim üçün həyəcanlı bir şey idi. Həmin anda razılıq verdim. Bir
neçə həftədən sonra bu barədə düşündükcə daxilimdə sıxıntı keçirirdim. Getdikcə bu hiss güclənirdi. Getmək üçün ürəyimdə sülhüm yox idi,
amma buna baxmayaraq, nə üçün belə olması haqda Allah mənə heç bir məlumat verməmişdi.
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Bir az gözləməli oldum. Nəhayət, cəmiyyətə
zəng edib verdiyim vəddən imtina etməyin mümkün olub-olmaması haqda soruşmaq qərarına gəldim. Mənim əvəzimə başqasını tapmayacaqları
təqdirdə gələcəyimi, amma nədənsə getmək barədə
daxilimdə sülhün olmadığını onlara söylədim.
Onlar da vəzi ləğv etdilər.
Bundan bir neçə həftə sonra öyrəndim ki, getməli olduğum həmin gün öz cəmiyyətimizin yeni
binasının Rəbbə həsr olunacağı gün imiş. Xidmətimə başlamamışdan əvvəl həmin cəmiyyətdə uzun
müddət rəhbər köməkçisi işləmişdim və belə xüsusi
bir gündə onlarla birlikdə olmağım mənim üçün
çox vacib idi.
Bəs nəyə görə Rəbb olacaq şeyləri mənə söyləməmişdi? Hansı səbəbdənsə söyləməməyi seçmişdi. Allahın Sözü deyir ki, “...sülh ürəklərinizdə
münsiflik etsin”. İşlərinizin Onun istəyinin “daxilində” yaxud “xaricində” olduğunu sizə bildirməkdən ötrü verdiyi işarə çox vaxt yalnız bu ola bilər.
Ola bisin ki, səbəbini bir müddətdən sonra öyrənə
bilərsiniz, bəlkə də heç vaxt.
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Əgər Onun istiqamətləndirməsinə itaətsizlik
edib öz istəyinizin ardınca getsəniz, sülhlə dolu
həyatın ləzzətini heç vaxt dadmayacaqsınız.
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Nələr Sizi Sülhdən Məhrum Edir?

Hamını narahat edən bəzi şeylər var. Şeytan
bütün həyatınız boyu sizi vaxtınızı öyrənməklə
keçirir. Çox güman ki, o sizi sizin özünüzdən də
yaxşı tanıyır. Sizi nələrin narahat etdiyini o bilir.
Nələrin sizi narahat etdiyini bilməyiniz və belə hallarda sülhünüzü qorumağa diqqət veməyiniz gərəkdir.
“Sülhü əldən alan şeylər” hamı üçün eyni deyil.
Elə şeylər var ki, Deyvi heç narahat etmədiyi halda
məni narahat edir. Məsələn, mən sakitliyi xoşlayıram, amma heç bir gurultu onu narahat etmir.
Qızlarımızdan biri var gücü ilə şeypur çaldığı və
doqquz yaşlı oğlumuz yerdə itlə güləşdiyi vaxt
Deyv narahat olmadan kitabını oxumağa davam
edə bilir.
Mən tələsərək işə getmərəm, lakin gecikməyi
də sevmirəm. Deyv bəzən müəyyən bir vaxt ərzində
həddindən çox iş görməyə çalışır. Bunun da
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nəticəsində işin sonunda çox tələskənliyə məruz
qalır. Bu, mənim barəmdə şeytanın bildiyi şeylərdən biridir və sülhümü oğurlamaq üçün bundan istifadə edəcək. Digər tərəfdən, bir yerə təyyarə ilə
gedəcəyimiz hər səfər zamanı Deyv aeroporta, ən
azı, bir saat əvvəl getmək istəyir. Qolf oynayan
zaman qolf sahəsinə həmişə erkən gəlmək istəyir.
Əgər şeytan bu işlərdən birinə onu gecikdirməyə
müvəffəq ola bilirsə, Deyvin səbri tükənməyə
başlayır.
Hamımız bir-birimizdən fərqliyik. Buna görə də
şeytan hər birimiz üçün fərqli üsullardan istifadə
edir. Şeytandan daha ağıllı olun. O sizi əsəblərinizin
korlanması vəziyyətlərinə salır. “Sizi sülhdən məhrum edən” şeylər nədir? Bunları siyahıya alın və
ailənizlə bu barədə söhbət edin. Hansı şeylərin
həqiqətən də onları əsəbləşdirdiyini öyrənin, sonra
belə hallara düşməmək üçün bir-birinizə dəstək
olun.
Qolf oynayarkən Deyv çox ciddi davranır. Mən
də qolf oynayıram, amma qolf sahəsində gülüb şənlənmək mənim daha çox xoşuma gəlir. Amma
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Deyvlə golf oynayarkən diqqətsizlik etməyin və ya
zərbəni əyri vurarkən onunla zarafat etməyin heç
də ağıllı iş olmadığını öyrəndim. Əlbəttə, biz
əylənirik, amma mən onu narahat edən işi görməməliyəm. Başqasını narahat etməyin heç bir mənası yoxdur. Bir adamla bir yerdə uzun müddət
yaşadıqda onun da zəifliklərini öz zəiflikləriniz
kimi öyrənməyə başlayırsınız. Təkrar edirəm: “Belə
hallara düşməməkdən ötrü bir-birinizə kömək etməyə çalışın”.
Zəif vəziyyətlərimdə Deyv mənə kömək edir.
Çalışır ki, Müqəddəs Kitab üzərində işlyərkən ya
da dinləyərkən evdə sakitlik olsun. Həddindən artıq
yorğun olduğum zaman şeytanın sülhümü əlimdən
alacağını bildiyi üçün mənə dincəlməyə və əylənməyə şərait yaradır. Qalatiyalılara 6:2-də belə
yazılıb: “Bir-birinizin yüklərini daşıyın...”. Birbirimizin zəifliklərini daşımağımız, hamımızın çoxlu zəif yeri olduğunu dərk etməyimiz və bir-birimiz
üçün dua etməyimiz vacibdir.
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Niyə Şeytan Sizi Sülhdən
Məhrum Etmək İstəyir?

Bilirik ki, sülh bizi Müqəddəs Ruhla bağlayır.
Başqa sözlə desək, Müqəddəs Ruhun sadəcə qəlb
rahatlığı mühitində təsirli olduğunu qeyd etməliyik.
Sülhdə qüdrət var. İnanıram ki, Yəhya 14:27-də
İsanın bizə qoyub getdiyi mirasın sülh olduğunu
söyləməsinin səbəbi də elə budur. İsa “Öz sülhümü
sizə verirəm (miras verirəm )...” demişdi.
Hansısa probleminiz olarkən şeytan kefinizi
poza bilmirsə, deməli üzərinizdə heç bir təsiri yoxdur. Sizin gücünüz sakit, sülh dolu, etibarlı mövqeyinizdir. Amma şeytanın gücü əsəblərinizi korlayaraq sizi qorxuya salmaqdan ibarətdir.
Çətin vəziyyətə düşərkən məqsədiniz sadəcə
sakitləşmək olsun. Əsəbiləşərək şeytanın arzusunu
həyata keçirməyin. Şeytan sizi özünüzdən çıxaranda sevinir. Ümumiyyətlə, hansısa bir insan
özündən çıxdıqda, ilk növbədə, şeytana imkan verir
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ki, söylədiyi sözlərlə yaratdığı münaqişəni alovlandırsın.
Yaqubun Məktubu 3:5,6-da deyilir ki, dil bədənimizin kiçik üzvüdür, amma böyük bir meşəni
yandıra bilər. Bədənimizin üzvləri arasında yerləşən
dilimiz bütün bədənimizi ləkələyir və özü cəhənnəmdən odlandırıldığı kimi həyatımızın gedişatını
da odlandırır. Bu ayələrdən görürük ki, şeytan sizi
idarə etmək üçün nəzarəti itirməyinizi istəyir. Unutmayın ki, şeytan sizi, xüsusən də əsəblərinizi korlamaq istəyir.
Cəmiyyətə getməyə və ya Müqəddəs Kitabı
öyrənməyə hazırlaşarkən, yəqin ki, şeytanın çox
fəal tərzdə çalışdığına diqqət yetirmisiniz. İllər
boyu hər bazar günü səhərlər evimizdə böyük
mərəkə qopardı. Çox nadir hallarda heç birimiz əsəbiləşmədən cəmiyyətə gedərdik. Çox vaxt hamımız
əsəbi olurduq.
Bazar gününün hər səhəri həftə ərzində olduğundan da çox əşya itir, yerə düşür ya da qırılırdı.
Həftənin digər günləri uşaqlarımız bir-birləri ilə
anlaşdıqları halda, onlar hər bazar günü səhərlər
dava edərdilər. Ətrafda nə qədər çox səs-küy və
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qarışıqlıq olurdusa, bir o qədər çox əsəbiləşərdim
(Yadınızdıdırsa, çox səs-küy xoşlamıram).
Axırda şikayətlənirdim. Deyv şikayətə qulaq asmaqdan xoşlanmadığı üçün bir müddət sonra
şikayətə son qoymağımı istəyərdi. Onda da ona
hirslənərdim. Ən nəhayət, Deyvlə mübahisə etdiyimiz üçün uşaqlar ağlaşardılar.
Bütün bu mərəkədə köpək evin içində kiminsə
geyəcəyi ayaqqabının bir tayını götürüb qaçar, mən
də “tez olun, gecikəcəyik” deyə bağırmağa başlayardım. Əminəm ki, bu səhnələr sizə də tanışdır.
Yaqubun Məktubu 3:18-i oxuduqda ibadətə
gedəcəyimiz vaxt işlərin nə səbəbdən həmişə belə
getməsini anladım. Ayədə belə deyilir: “Sülh yaradanların əkdiyi sülh toxumlarından [toxuma bənzəyən Allah Kəlamından] salehlik bəhrəsi yetişir”.
Başqa sözlə desək, həyatımızda Allah Kəlamının kök salıb yaxşı bəhrə verməsi üçün Kəlam
sülh yaradan bir insan tərəfindən vəz edilməli ya da
öyrədilməlidir. Allah Kəlamına qulaq asan zaman
sülhsevər bir mövqe tutmağımız vacibdir.
Bir qədər öz həyatınıza nəzər yetirin. İbadətə
getməzdən öncə şeytan neçə dəfə əsəblərinizi kor-
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lamağa müvəffəq olmuşdu? Onun qurduğu tələlərə
düşməmək üçün diqqətli olun. 2Korinflilərə Məktub 2:11-də danışılır ki, şeytanın iş və niyyətlərindən xəbərdarıq. Başqa bir tərcümədə buna
“tələlər” deyilir. Şeytan bizi tovlamaq və əyri yola
sürükləmək üçün müxtəlif vasitələrə əl atır. Gəlin
ondan ağıllı olaq!
1Peter 5:8-də belə yazılıb: “Ayıq durun, oyaq
olun. Çünki düşməniniz olan iblis nərildəyən və
kimisə aşırmaq istəyən aslan kimi dolaşır”.
Bu “kimisə” siz olmayın! Diqqətli olmağınızı
tövsiyə edirəm. Hər dəfə hirslənməyə ya da sıxılmağa başladığınızı hiss edəndə dayanıb özünüzə bu
sualları verin: “Şeytan nə etmək istəyir? Bu mənfi
emosiyalara yol versəm, bunlar nə ilə nəticələnəcək?”
Efeslilərə Məktub 4:26,27-ci ayələr şeytana
həyatımıza müdaxilə etmək fürsətini verməmək
üçün qəzəblənməməyin zəruriliyini öyrədən çox
önəmli nümunələrdir. 26-ci ayədə “...günəş batmazdan əvvəl qəzəbinizi (qızğınlığınızı) soyudun” deyilir. Başqa cür desək, “qəzəbiniz ötəri olsun”.
27-ci ayədə isə belə deyilir: “İblisə də yer ver-
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məyin”. Qəzəbləndiyiniz zaman sevincinizi itirirsiniz. Sevincinizi itirdikdə isə gücünüzü əldən verə
bilərsiniz. Nehemya 8:10-da belə yazılıb: “...Rəbbin verdiyi sevinc sizin qüdrətinizdir”. Məzmur
tərənnümçüsü Davud da Zəbur 42:5-də öz əhvalruhiyyəsindən danışaraq “mənim qəlbim, ...niyə bu
köksümdə təlaşlanırsan?” deyir. Yeşaya 30:15-də
“...rahatlıq tapanda xilas olarsınız... sakitləşib inanmaqla qüdrətli olarsınız” deyilir. Bu nümunələrdən
bir daha şeytanın gücümüzü əlimizdən almaq üçün
ürəyimizdəki ilahi hüzuru pozmaq istədiyini görürük.
Onun yalnız ilahi hüzurun olduğu bir mühitdə
çalışdığını Müqəddəs Ruhdan öyrəndim. Müqəddəs
Ruh hərc-mərclik içində çalışmır, Müqəddəs Ruh
ilahi hüzur içində çalışır, şeytan isə hərc-mərclik
içində çalışır. Evinizdə, iş yerinizdə yaxud cəmiyyətdə xidmət vaxtı ilahi hüzur dolu bir mühit
yaradın. Belə etsəniz, Allah Kəlamını və Allahın
Ruhunu izzətləndirmiş olacaqsınız və itaətinizin
bəhərini görəcəksiniz.
Cinləri qovmaq, xəstələrə şəfa vermək və
Müjdəni elan etmək kimi bir çox qüdrətli işi gör-
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mək üçün İsanın Öz yetmiş ardıcılını iki-iki
göndərdiyini yada salın. O Öz ardıcıllarına bir
şəhərə gedib orada ev tapmalarını və evə girərkən
evdəkilərə “sizə sülh olsun” deyərək orada qalmalarını, əgər sülhlə qəbul edilməzlərsə, ayaqlarının tozunu çırpıb yollarına davam etmələrini
buyurdu (Luka 10:1-11,17). Nə üçün? Çünki sülh
içində yaşamasaydılar, gördükləri işlər qüdrətdən
məhrum olardı.
Əminəm ki, indi bu kitabın məramını anlamağa
başlamısınız. Daima sülh içində yaşamaq üçün
özünüzə nəzarət edərək əlinizdən gələn hər şeyi
edin.
Luka 22:46-da sınağa düşməməyimiz üçün dua
etməyin zəruriliyini İsa bizə öyrədir. O, şagirdlərinə
“qalxın, dua edin ki, sınağa düşməyəsiniz” demişdi.
Şeytana müqavimət göstərmək üçün özünüzə
yaxud öz gücünüzə arxalanmayın. Şeytan sülhünüzü əlinizdən almaq istəyəndə ona müqavimət
göstərmək üçün hər gün Allahdan sizə lütf göstərməsini istəyin. Rəbdən sizə güç verməsini və
kömək etməsini xahiş edin.
Yəhya 15:5-də “Mənsiz heç nə edə bilməzsiniz”
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deyildiyini yada salın. Bu işi özbaşına etməyə çalışmayın! Kömək istəyin. Məsihin köməyi ilə hər işə
gücünüz çatar (Filipililərə 4:13), amma özbaşına
heç nə edə bilməzsiniz. Allahın sizə kömək etməsini istəyirsinizsə, həlim xasiyyətiniz olmalıdır.
1Peter 5:5-də “Allah məğrurlara qarşıdır, itaətkarlara isə lütf göstərər” deyilir.
Yekunda şeytanın sizi gücdən salmaq üçün sülhünüzü əlinizdən almaq istədiyini söyləyək. O sizin
zəif və gücsüz olmağınızı istəyir. Amma mən sizi
“Rəbdə və Onun böyük qüvvəsində möhkəmlən”məyə (Efeslilərə 6:10) dəvət edirəm. Sülh içində
qalın!
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Sınaqlar Zamanı İmanlının Mövqeyi

Efeslilərə 6:13-də belə yazılıb: “Buna görə Allahın bütün zireh və silahlarını götürün ki, pis
gündə müqavimət göstərib, əlinizdən gələn hər bir
şeyi (böhranı aradan qaldırmaq üçün zəruri işləri)
etdikdən sonra (yerinizdə sağ-salamat) dayana
biləsiniz”. Bəs “sizin yeriniz” haradadır? Efeslilərə
2:6 bizə yerimizin Məsihdə olduğunu öyrədir. Yunanca histemi1 sözü azərbaycancaya “dayanmaq“
kimi tərcümə olunmuşdur. Bir mənası da “qalmaq”dır. Yəhya 15:7-də isə “qalmaq” deyə tərcümə
edilən söz yunanca “meno” kimi səslənir. Bu sözün
də mənalarından biri “dayanmaq”dır.2 “Meno”
bəzən “dayanmaq”3 kimi tərcümə olunur. İsa “Əgər
James Strong, “Greek Dictionary of the New Testament,
“Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible, (Abingdon,
Nashville, 1890), s.38, no. 2476.
2
Strong, Concordance, “Greek,” s. 47, no. 3306.
3
W. E. Vine, An Expository Dictionary of New Testament Words
(Old Tappan: Fleming H. Revell, 1940), Cild İV, 70, 71 səhifələr.
1
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Məndə qalsanız və sözlərim sizdə qalsa, nə istəyirsinizsə, diləyin, sizə veriləcək” deyir (Yəhya
15:7). “Qalma” mövqeyi böyük qüdrətə malik bir
mövqedir.
İbranilərə Məktub 4-cü fəsildə bildirilir ki,
mübarizə etməyi bir kənara qoyub Allahda dincəlməyə (qayğılarınızı Ona yükləyib ardını Onun
ixtiyarına verməyə) çalışsanız, ilahi hüzurun olduğu
diyara daxil olacaqsınız. Sıxıntı zamanında Allahın
sizi istiqamətləndirdiyi işi görün, bundan sonra da
Onda qalın ya da Məsihdə mövqe tutun və Onun
sizin əvəzinizə çalışmasını seyr edin. Müqəddəs
Kitab “Durun, Rəbbin bu gün sizi necə xilas
edəcəyinə baxın” deyir (Çıxış 14:13). “Qalmaq”,
“sakin olmaq”, “dincəlmək”, “durmaq” və “Məsihdə” kimi sözlər eyni əsas şeyi söyləyir: Sülhünüzü
itirməyin!
Filipililərə Məktub 1:28 Müqəddəs Kitabda bu
mövzunu açıq şəkildə bildirən ən bariz nümunələrdən biridir. Orada belə deyilir:
“Heç bir şəkildə, əleyhdarlarınızdan qorxmursunuz. Bu (belə dəyişməzlik və qorxmazlıq nüma-
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yiş etdirməyiniz) onlar üçün (bu yaxınlarda) həlak,
sizin üçün isə xilas əlamətidir (sübutu və möhürüdür)”.
Bu ayədə hər şey çox açıq şəkildə bildirilir:
hücuma məruz qalanda sülh içində qalın. Bununla
da şeytana məğlub olduğunu göstərərsiniz. O sizi
qəzəbləndirə bilməyəndə sizinlə heç nə etməyin
mümkün olmadığını başa düşür. Bu da digər tərəfdən sizi Allahın xilas edəcəyi barədə bir inama
gətirir. Çünki sülh və Allahda dincəlmə mövqeyində olmağınız Allaha sizin, həqiqətən, imanla
hərəkət etdiyinizi göstərir. İbranilərə Məktub 4-cü
fəsildə Allahın hüzur diyarına girənlərin iman etdikləri deyilir.
Allah sizin problemlərinizlə məşğul olarkən siz
həyatın ləzzətini dadın. İnsanların bir çoxunun
problemləri olduğu halda həyatın ləzzətini dadmağın düzgün olmadığını bildirən dumanlı bir fikrə
malik olduqlarını bilirəm. Bu nöqteyi-nəzərə görə,
problemlər qarşısında ən azı üzgün görünməlisiniz.
Əvvəllər mən də bu cür düşünürdüm. Deyvlə
mənim bir sıxıntımız yaxud problemimiz olanda o,
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kefini pozmayıb həyatdan ləzzət almağa davam
edər, mənsə birgə qayğı çəkmədiyimiz üçün fikir
edir və ona hirslənərdim.
Maddi vəziyyətimiz tez-tez bizim üçün problemə çevrilərdi. Deyvin pul məsələsində fövqəladə
bir imanı var idi və həmişə belə deyərdi: “Ondabiri
veririk. Lazım olduqda səxavətlə ianələr veririk.
Müqəddəs Kitab “Bütün qayğı yükünüzü Ona
ötürün, çünki O sizin qayğınıza qalır” (1Peter 5:7),
“Sizin hər ehtiyacınızı isə Allahım Məsih İsada olan
Öz izzətli zənginliyinə görə ödəyəcək” deyir (Filipililərə 4:19). Bəs onda niyə bu barədə fikir çəkək?
Fikir çəkmək pul gətirmir və heç vaxt da gətirməyəcək”.
Bu, Deyvin mövqeyi idi. Allah problemlə
məşğul ikən Deyv həyatın ləzzətini dadırdı. Mənsə,
“Bunların hamısını bilirəm, Deyv, amma heç nə
etməmək də doğru deyil” deyirdim. Onun bir şey
etməsini istəyirdim. O isə, “Yaxşı, Coys, nə etməyimi istəyirsən?” deyərdi. Mən, “Dua et, dua etməlisən” cavabını verərdim. O da deyərdi: “Dua
etdim, dua edib Allahdan bir şey olub-olmadığını
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soruşdum. Mənə heç nə göstərmədi, buna görə də
fikir çəkməyin xeyri yoxdur”.
Ürəyimdə Deyvin haqlı olduğunu bilirdim.
Amma yenə də bir problemim olduqda həyatın ləzzətini dadmağа cürət və cəsarət etməmək barədə
daxilimdə israr edən dumanlı bir fikir var idi.
Nəticə illər boyu dəyişmirdi: problemimiz olan
zaman Deyv dua edib sülh içində qalar, mən isə dua
edib fikir edər və öz-özümü üzərdim. Deyv həyatın
ləzzətini dadardı və nəticədə Allah hər şeydə yardım etdi, hər səfərində işlər düzəldi.
Ən nəhayət, heç nə edə bilmədiyimi anladığım
üçün Allaha şükür edirəm. Etdiyim yeganə iş özümü üzmək və Allahın vermək istədiyi cavabın gəlməsini ləngitmək oldu. İndi isə fırtınanın ortasında
da sülhün ləzzətini dadıram (Mark 4:37-40).
İsa, “Dünyada əziyyətiniz var, amma cəsarətli
olun! Mən dünyaya qalib gəldim” dedi (Yəhya
16:33b). Müqəddəs Kitab ayrı-ayrı sıxıntıların
olması zəruriliyini söyləyir, amma bizə özümüzü
sıxıntıların içinə atmamağı məsləhət görür (Luka
8:13; 1Korinflilərə 10:13; Yaqub 1:12). Demək is-
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təyirəm ki, bu həyatda həmişə çətinliklər, sizin dəf
etməli olduğunuz şeylər olacaq. Amma yenə də biz
Məsih İsa vasitəsilə bunlara üstün gəlib qalib oluruq (Romalılara 8:37).
Biz birdəfəlik üstün gəlib qalib olmuruq, amma
hər dəfə üstün gəlib qalib oluruq. Heç vaxt bütün
maneələri aşıb qurtara bilməyəcəksiniz. Amma
yenə də Məsihdə həmişə qalib olacağınıza əmin ola
bilərsiniz. Hər dəfə üstün gəlib qalib olacaqsınız!
Paulun Filipililərə Məktub 4:11,12-də toxunduğu mövzuya müraciət etməyimiz lazım gələcək:
Paul istər ac, istərsə də bolluq içində olanda razı
qalmağın yolunu öyrəndiyini söyləyirdi. Əgər bunu
öyrənməsəniz, həyatınız tez-tez süquta uğrayacaq.
Bunu unutmayın: əgər şeytan düşdüyünüz vəziyyətlərdən istifadə edərək sizi idarə edə bilirsə, sizi
daima təsiri altında saxlayacaq. Həmişə sülh içində
olmaqla öz vəzifənizi yerinə yetirə bilərsiniz.
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Bu Gün üçün Yaşayaq

Sülhü itirməyin ən real yollarından biri sabahkı
günün qayğısına qalmaqdır. Matta 6:34-də belə
yazılıb: “Beləliklə, sabahın qayğısını çəkməyin.
Çünki sabahkı gün özü üçün qayğı çəkəcək. Hər
günün öz yamanlığı kifayətdir! ”
Bu gün kifayət qədər həll edilməli problemimiz
olduğundan çoxumuzun sabahkı gün üçün fikir çəkməyə belə, vaxtı qalmır. Allah sizə bu gün üçün lütf
verəcək, amma sabahkı gün gələnə qədər sabah
üçün lütf verməyəcək.
İnsanlar heç vaxt olmayacaq bir şey haqqında
çox qayğı çəkirlər. Əsas problemləri ağıllarındakı
“birdən belə olar” fikridir. Ağlınızdan “birdən elə
ya da belə olar” kimi fikirlər keçdiyini müşahidə
etsəniz, diqqətli olun! Çox ehtimal ki, fikir etməyə
cəlb olunacaqsınız. Bəzi insanlar o qədər çox fikir
edirlər ki, fikirləri qorxuya çevrilir; çox vaxt da insanların qorxduğu şeylər başlarına gəlir. İman va-
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sitəsilə Allahdan bir şey aldığımız kimi qorxu vasitəsilə şeytandan da nəsə ala bilərik.
Sabahkı günlə bağlı qorxu və dəhşətin hisslərinizə təsir etməsinə imkan verməyin. Sadəcə
Allahın sadiq olduğunu bilin. Sabahkı günlərdə nə
gizlənir-gizlənsin, hər şey Allahın əlindədir. Onun
lütfü ehtiyacınızı ödəməyə qadirdir. Bu günün ləzzətini dadmaq üçün verilən lütfü sabahkı günün
fikrini çəkməklə boş yerə sərf etməyin. Hər gün
üçün yaşadıqda Məsihdə bacardığımız işlər tamamilə heyrətamiz olacaq.
Mən bu həyat dərsini Müqəddəs Kitab universitetində müəllimlik etməyə başlayarkən öyrəndim.
Rəhbər köməkçisi olduğum cəmiyyətdə həftədə bir
dəfə müəllimlik edirdim. Cəmiyyətdə həftədə üç
dəfə ilahiyyat dərsi demək imkanı çıxanda dörd
uşağımla və bütün günü çalışdığım işimlə məşğul
idim. Allah Kəlamını öyrətməyə daha çox vaxt sərf
etməyi arzu edirdim və qarşımda hər həftə üç dəfə
dərs demək imkanı açılmışdı.
Amma dərs deyərkən eyni zamanda konspekt
tərtib edərək hazırlıq görməyim də lazım idi. Bu
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dərsləri daha da dərinləşdirən elə Müqəddəs Kitab
konspektləri olacaqdı, bu da xüsusilə birinci ildə
hazırlaşmağım üçün Allah Kəlamı üzərində dərin
tədqiqat aparmaq zəruriliyini göstərirdi. Konspektlərin hamısını gündüz işlədiyim üçün axşam hazırlamalıydım. Bunu necə edəcəyimi anlamırdım,
amma hiss edirdim ki, Allah bunu etməyimi istəyir.
Bu barədə çox dua edib düşündükdən sonra
imkansız olanı Allahın gücü ilə bacarmaq üçün bir
addım atdım. Rəbb mənə hər dəfə bunu söyləyirdi:
“Bu günlə yaşa, yalnız belə etsən, bacara bilərsən”.
Sabahkı gün haqqında düşünməyə başladığım zaman dərdə düçar olardım, çünki o dəqiqə bacarmadığımı görürdüm. Buna rəğmən, hər gün yalnız
o günü yaşadıqca hər şey öz həllini tapdı. Allah
mənə lütf etdi, amma o lütfə ehtiyacım olan günə
qədər bunu etmədi! İkinci il daha da asan oldu,
çünki bütün dərslərim artıq hazır idi. Buna görə də
birinci ildə olduğu qədər konspekt hazırlamaq lazım gəlmirdi.
Şagirdlərə Allah Kəlamını öyrətməklə bərabər
öz işimi də görməyimi Rəbbin istəməsinin iki əsas
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səbəbi var idi. Birincisi, hər gün ruhani ünsiyyət qurulduğu təqdirdə Allahın lütfü vasitəsilə necə çox
şeyə qadir olmağı sınamağım idi. Digəri isə bu
qədər çox dərs deməkdə təcrübə qazanmağım idi.
İndi Deyvlə səyahət edərkən və evdə “Allah Kəlamında həyat” mövzusunda toplantılar apararkən
tez-tez müəllimlik edirəm. Allah xeyirxahdır, yolları da qüsursuzdur.
Bu mövzu ilə bağlı insanlara həddindən çox
sıxıntı gətirən başqa bir məqam da peşmançılıq hissidir – dünənin peşmançılıqları ilə yaşamaqdır.
Hamımız səhv edirik. Bəli, “Hamımız səhv edirik!”
söylədim. Heç vaxt səhv etmədiyini sandığınız insanlar belə, səhv edirlər. Müqəddəs Kitab hamımızın əzab gətirən səhvlərdən ibarət kiçik yüklərimizin olduğunu söyləyir (Qalatiyalılara 6:5).
Hamımız etmək yaxud söyləmək istəmədiyimiz
şeyləri edir və söyləyirik. Amma bir şey etdikdə
artıq iş işdən keçir.
Bir dəfə etdiyim, indi isə dəyişdirə bilməyəcəyim bir işə görə qəlbimdəki hüzuru itirməkdənsə,
hər şeyi yoluna qoymaq üçün Allaha güvənməyim
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lazımdır. Bildiyiniz kimi Allah belə bir qüdrətə malikdir və bizim səhvlərimizi silə bilər.
Bəzən söyləməməyi üstün tutduğum bir şeyi
söyləyirəm. Birisinin hirslənməsinə yaxud da qəzəblənməsinə səbəb olub-olmayacağım haqda düşünməkdənsə, Rəbdən diləyirəm ki, səhv sözlər
dediyim halda insanlar ürəyimin doğru olduğunu
bilsinlər. Bunun onların qəlbinə təsir edəcəyinə və
Allahın bu diləyimi yerinə yetirəcəyinə güvənirəm.
Beləcə bu neçə günü fikir edərək keçirmirəm, onları
görəndə də sıxıntı çəkmirəm.
Biz bir çox məqamda peşmançılıq çəkməyin
tələsinə düşürük. Deyv və mən çox məşğul olduğumuz üçün çox vaxt evdən kənarda yemək yeyirik.
Ara-sıra da yeməyin ya da xidmətin pis olduğu yerlərdə oluruq. Bəzən yeməkxananı tərk etdikdən
sonra oraya getdiyimiz üçün peşmançılıq çəkdiyimizi hiss edirik. Rəbb bizə sadəcə pis bir yeməkxana seçməyin belə, sülhümüzü əlimizdən aldığını
göstərdi.
Unutmayın, sülhün ləzzətini dadmaq üçün heç
nəyi dəyişdirə bilməyəcəyiniz sahədə nəsə etməyə
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çalışmağa son qoyun. Bir yerdə alış-veriş edib
haqq-hesabı ödədikdən sonra peşman olmaq vəziyyəti dəyişdirməyəcək.
Biz artıq bu cür vəziyyətləri tərsinə çevirib onların bizim yaxşılığımıza işləməsini təmin edə
bilirik. İndi belə hallarda deyirik: “Hələ bundan
sonra oraya gedib narazı qalacaq insanları düşünək.
Onlarla müqayisədə bizim xoş halımıza! Oraya bir
daha getməyəcəyimiz yer olduğunu yaxşı ki, öyrəndik. Vaxtımızı və pulumuzu daha orada əbəs
yerə xərcləməyəcəyik!”
Evimin divarında belə bir yazı asılıb: “Əgər
keçmişdə yaşamağa çalışsanız, həyat çətin olacaq.
İsa Özü barədə «Mən idim» deməmişdi. Gələcəkdə
də yaşamağa çalışsanız, həyat çətin olacaq. İsa Özü
barədə «Mən olacağam» da deməmişdi. Amma bu
gün üçün yaşasanız, həyatınız yoluna düşəcək. İsa
da «Mənəm» demişdi (Yəhya 8:58)”. İsa hər zaman, hər vəziyyətdə sizinlə yanaşıdır. Ona yalnız
bugünkü lütfü üçün güvənməyi unutmayın.
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Dua Sülh Gətirir

Filipililərə Məktub 4:6-7-də belə yazılıb:

“Heç nəyin qayğısını çəkməyin (dərdiniz
olmasın), amma hər barədə xahişlərinizi
Allaha dualarla, yalvarışlarla, şükür edə-edə
bildirin. Onda Allahın ağlagəlməz sülhü ürəklərinizi və düşüncələrinizi Məsih İsada qoruyacaq”.

Bu ağlagəlməz sülh çox gözəl bir yaşantıdır.
Yaşadığınız bütün hadisələrdən ötrü əsəblərinizin
pozulması, təşviş, hərc-mərclik və qayğı içində
olmaq labüdlüyünə rəğmən təsvirolunmaz bir sülhə
malik olmağınız gözəl təcrübədir. Dünya bu cür
sülhə malik olmaq üçün çarpışmaqdadır. Bunu
dükandan ala bilməzsiniz; o, satlıq şey deyil. İsanın
havayı verdiyi hədiyyədir. Onu Rəbbiniz və Xilaskarınız olaraq qəbul etdiyiniz və Onun qaydaları ilə
yaşamağı öyrəndiyiniz halda bu sülh sizindir.
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Həsretmə duası yükünüzü sizdən alıb İsaya
verən güclü bir duadır. 1Peter 5:7-də belə yazılıb:
“Bütün qayğı yükünüzü Ona ötürün, çünki O sizin
qayğınıza qalır”. 1Peter 5:7-nin digər tərcüməsi də
belədir:
“Bütün qayğınızı (bütün sıxıntı, qayğı və
kədərlərinizi) Onun üzərinə atın (qoyun),
çünki O sizi düşünür”.

Necə də böyük imtiyazdır! Məsihçilərin bir
çoxu bu imkana malik olduqları halda ondan istifadə etmirlər.
Bütün qayğılarınızı Onun əllərinə verdiyiniz
zaman ürəyinizdə yaranan sülhün ləzzətini dadırsınızmı? Yuxarıdakı atmaq sözü tullamaq yaxud da
bərk tullamaq mənasını verir. Bunu nə qədər tez
etsəniz, o qədər yaxşı olar. Yalnız dua vasitəsilə bu
işi görə bilərsiniz. Suallarınızı Onun sevgi dolu
nəzərinə təslim edin. Müqəddəs Ruh sizi qayğılandığınız ya da sülhünüzü itirməyə başladığınız
barədə xəbərdar etdiyi an bunu edin.
Şeytan sizin fikir çəkməyinizi istəyir. 1Peter
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5:9-da elə hücuma başladığı an iblisə qarşı müqavimət göstərməyin zəruriliyindən danışılır. Bir neçə
gün ona üzərinizdə çalışması üçün heç fürsət verməyin. Müqavimət göstərməyə nə qədər geciksəniz, şeytanın üzərinizdəki caynaqları sizi cəngində o qədər güclü sıxacaq. Sonra azad olmaq
daha çətin olacaq. Fikir çəkdiyinizi anlayan kimi bu
işdən uzaqlaşmağa çalışın. Vəziyyətin yaratdığı
qayğıları Allahın üzərinə atın. Düşünmə qarşı meyarınızı dəyişin.
“Qayğıları atmaq” və “fikir çəkməmək” qaydalarını ilk öyrəndiyim vaxt düşünmə tərzimin səhv
olduğunu bilirdim. Bu mövzuda çox sıxıntı çəkdiyimi xatırlayıram. Rəbdən “Necə olar ki, insan bir
sual barədə düşünməsin?” deyə soruşurdum. Çünki
fikir etməmək üçün öz sualınız barədə düşünməməyiniz gərəkdir. Qərar vermək üçün bir mövzu
haqqında düşündüyünüz zaman bu mövzuda xəyali
deyil, real bir şəkildə düşünməyiniz gərəkdir. Yəni
sualınıza münasibətdə realist olmağınız lazımdır.
“Bir sual haqqında düşünməmək necə mümkün
ola bilər?” deyə soruşarkən İsanın mənə nə dediyini
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indiyədək canlı şəkildə xatırlayıram: “Çox asan,
Coys. Sadəcə başqa bir şey haqqında düşün” dedi.
Anladınızmı? Sual olmayan başqa bir şey haqqında
düşünsəniz, sual haqqında düşünməyəcəksiniz.
Filipililərə Məktub 4:6-da qayğılanmamaq,
bunun əvəzində dua etmək barədə danışılır. 7-ci ayə
əvvəlki ayədə deyilənlərə əməl etdiyiniz təqdirdə
Allahın ağlagəlməz sülhünə malik olacağınızı bildirir. 8-ci ayədə də belə deyilir:
“Nəhayət, qardaşlar, doğru, ləyaqətli,
saleh, pak, cazibəli, etibarlı nə varsa, əgər əla
və tərifə layiq bir şey varsa, onu düşünün”.

İndi sülhlə dolu bir həyatın müqəddəsliyinin və
bəxtiyarlığının ləzzətini dadmaq üçün dua edirəm
ki, Allah sizə bu qaydaları öz həyatınızda tətbiq
etmək üçün Müqəddəs Ruhun gücü olan lütfünü
versin. Ayrıca Allahın sizi Öz izzəti və ucalığı üçün
istifadə etməyə çoxlu imkan verməsi üçün də dua
edirəm.
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Yeni Həyatı Təcrübədən Keçirin

Əgər indiyədək İsanı Rəbbiniz və Xilaskarınız
olmaq üçün dəvət etməmisinizsə, sizi indi bunu
etməyə dəvət edirəm. Aşağıdakı kimi dua edə
bilərsiniz və əgər bunu, həqiqətən də, ürəkdən etsəniz, Məsihdə yeni həyata nail olacaqsınız:
Ata Allah, Oğlun İsa Məsihin dünyanın Xilaskarı olduğuna inanıram. Onun çarmıxda mənim
üçün öldüyünə və bütün günahlarımı daşıdığına
inanıram. O mənim günahlarımın əvəzini ödədi.
Mənim layiq olduğum cəzanı Öz üzərinə götürdü.
İsanın dirilməsinə və indi Sənin sağında oturmasına
inanıram. Sənə ehtiyacım var, İsa. Günahlarımı
bağışla, məni xilas et, ürəyimdə yaşamaq üçün gəl.
Yenidən doğulmaq istəyirəm.
İndi İsanın sizin ürəyinizdə yaşadığına inanın.
Bağışlandınız, bəraət aldınız və cənnətə gedəcəksiniz.
Allah Kəlamını öyrədən yaxşı bir cəmiyyət
tapın və Məsihdə böyüməyə başlayın. Allah Kəlamının biliyi olmadan həyatınızda heç bir şey də-
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yişməyəcək. Yəh. 8:31-32-də belə deyilir: “...Əgər
siz Mənim sözümə sadiq qalsanız, həqiqətən,
Mənim şagirdlərimsiniz. Onda siz həqiqəti
biləcəksiniz və həqiqət sizi azad edəcək”.
“Allah Kəlamında Həyat” təşkilatında çalışanların hamısı sizi sevir. Sülh mövzusundakı bu kitabdan xeyir-dua aldığınız üçün ümidlə dua edirik.
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Yəhya 8:31, 32: “Əgər siz Mənim sözümə bağlı
qalsanız, həqiqətən Mənim şagirdlərimsiniz. Onda
həqiqəti biləcəksiniz və həqiqət sizi azad edəcək”.
Sizə Allah Kəlamına bağlanmağınızı, onu qəlbinizin dərinliklərinə əkməyinizi tövsiyə edirəm.
2 Korinflilər 3:18-ə görə, Allah Kəlamına nəzər
saldıqca İsa Məsihin surətinə uyğun dəyişilirik.

Rəbbin məhəbbəti ilə,
Coys
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Coys Meyer Allah Kəlamını 1976-ci ildən bəri
öyrədir. 1980-ci ildən isə yalnız Rəbbin xidmətində
çalışır. O, Missuri ştatının Santa-Luis şəhərindəki
“Məsihçi Həyatı” Mərkəzinin köməkçi rəhbəri kimi
“Allah Kəlamında Həyat” adlı həftəlik bir toplantı
keçirmiş, əlaqələndirmiş və burada müəllimlik etmişdir. Beş ildən artıq bir müddətdən sonra Rəbb
bu işi başa çatdırmış, onu öz xidmətini başlamağa
və adını “Allah Kəlamında Həyat” qoymağa yönəltmişdir.
Coysun “Allah Kəlamında Həyat” adlı radio
proqramı ABŞ-ın hər yerində 250 radiostansiyada
yayılır. Coys Meyerin 30 dəqiqəlik “Allah Kəlamında Həyat” adlı televiziya proqramı isə 1993-cü
ildə fəaliyyətə başlamış, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hər yerində və bir neçə xarici ölkədə nümayiş etdirilmişdir. Tədris kassetləri də beynəlxalq
səviyyədə dinlənilir. O, “Allah Kəlamında Həyat”
adlı konfranslar təşkil etməklə və yerli cəmiyyətlərdə mühazirələr oxumaqla tez-tez səyahətlərdə
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olur.
Coys və “Allah Kəlamında Həyat” xidmətində
onunla yanaşı çalışan həyat yoldaşı Deyv 31 ildir
ki, evlidirlər və dörd övladları var. Övladlarının
dördü də evlidir və həyat yoldaşları ilə birlikdə
Deyv və Coysla bu xidmətdə çalışırlar. Coys və
Deyv Missuri ştatının Santa-Luis şəhərinin Fenton
qəsəbəsində yaşayırlar.
Coys öz həyat çağırışında imanlıları Allah
Kəlamında sağlam tərbiyə etməyin yolları olduğuna
inanır. O, “İsa qulları azad etmək üçün öldü, amma
bir çox məsihçinin gündəlik həyatında ya çox az
qalibiyyət hissi var ya da heç yoxdur” söyləyir. İllər
öncə özü də eyni vəziyyətdə olmuş, amma sonra
Allah Kəlamını həyatına tətbiq etməklə qalibiyyətli
bir həyat sürmək azadlığına qovuşmuş Coys indi
əsirləri azad etmək və məzlumların ehtiyaclarına
çarə etmək məqsədi ilə yola çıxır.

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
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başlayın. Allah
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vaxt
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səyahətə
lamının biliyi
olmadan
həyatınızda
heç bir şey
dəOnunla
birlikdə
getdiyin
üçün Tanrıdan
səninlə
yişməyəcək.
Yəhya
8:31-32-də
belə
deyilir:
“Əgər
danışmasını xahiş edin.
siz Mənim
sözümə
qalsanız, həqiqətən,
Yəhya
3:16 sadiq1Korinflilərə
15:3-4 Mənim şagirdlərimsiniz.
siz həqiqəti
biləcəksiniz
Efeslilərə 1:4 Onda
Efeslilərə
2:8-9
və həqiqət sizi azad edəcək”.
1Yəhya 1:9
1Yəhya 4:14-15
Sizə Allah Kəlamına bağlanmağınızı, onu qəl1Yəhya 5:1
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binizin dərinliklərinə əkməyinizi tövsiyə edirəm.
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görə, Allah
Kəlamınainanan
nəzər
məsihçi
kilsəsini
tapmağı
xahiş
edin
ki,
Məsihlə
saldıqca, İsa Məsihin surətinə uyğun dəyişilirik.
münasibətində böyüməyə başlaya biləsən. Tanrı
həmişə səninlədir. O, sənə rəhbər
və sənin
Rəbbinolacaq
məhəbbəti
ilə,
üçün hazırladığı bol həyatı necə yaşamağı sənə
Coys
göstərəcək!

