
 

    Uzun illər mən təlaş 

içində yaşamışam. Hə-

mişə hər şeyi anlamağa 

çalışmışam, bu da mənə 

yalnız əzab-əziyyət ve-rib. 

Belə tək mən deyi-ləm. 

Olduqca çox adam 

çaşqınlıqda yaşayır. Buna 

görə də insanları nəyin təşvişə sal-ması və 

bunun qarşısının necə alınması barədə 

düşündüm. 

     Həyəcan birbaşa sülhə ziddir. Əgər 

insanın sülhü yoxdursa, onun sevinci də 

yoxdur. Mən inanıram ki, bu kitab sizi 

təlaşdan çıxartmağa, Allahla və həyatın 

özü ilə ünsiyyətdən necə zövq almağı 

öyrənməyə kömək edəcək. 
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     Yazıdan olan sitatlar Müqəddəs Kitabın 

geniş tərcüməsindən götürülmüşdür – The 

Amplified Bible. 

     İnsanların çoxu tam çaşqınlıqda yaşayır. 

Onları bu hala salan nədir? Və bunun 

qarşısını necə almaq olar? 

 

Niyə, ey Allah, niyə? 

Təlaşdan necə azad olmaq olar. 

© 2006 Coys Mayer 

     Bütün hüquqlar beynəlxalq müəllif 

hüquqları haqqında qanunla qorunur. 

Kitabın məzmunu və üz qabığı istənilən 

şəkildə müəllifin icazə məktubu olmadan 

bütöv yaxud qismən yenidən çap edilə 

bilməz.  
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Ön söz 

     “Oğru yalnız qarət etmək, öldürmək və 

tələf etmək üçün gəlir. Mən gəldim ki, 

onlar həyata, bol həyata malik olsun”, - 

İsanın bu sözləri Yəhya İncili 10:10-da 

yazılmışdır. 

     İblis sevincinizi əlinizdən almaq və 

həyatınızı çətinliyə salmaq istəyir. 

     Amma mən dua edirəm ki, bu kitab sizə 

hər şeydə Allaha etibar etməyi öyrənməyə 

kömək etsin. Hər şeydə Allaha güvənməyi 

öyrənməklə, siz arzu olunan sülhə və 

sevincə nail olacaqsınız!    

 

                   



7 
 

 

1 

Bizi təşvişə salan nədir? 

     Həyatınızda anlaşılmaz bir tərzdə nəsə 

baş verirmi? Sizi nə isə çaşqınlıq halına 

gətirirmi? Yəqin ki, həyatınızın 

indiyədək nə üçün necə var idi, elə də 

qaldığını başa düşmürsünüz? Ola bilsin 

ki, Allaha deyirsiniz: “Ey Allahım, niyə? 

Niyə mən başqa cürə yaşamıram? Niyə 

hər şey məhz belə baş verdi? Mən bunu 

başa düşə bilmirəm!” 

     İnsanların çoxu tam çaşqınlıqda 

yaşayır. Nə vaxtsa mən də belə 

yaşamışam və bu vəziyyətin nə qədər 

əziyyətli olduğunu bilirəm. Buna görə də 
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mən insanları nəyin təşvişə salması və 

bunun qarşısının alınması haqqında 

dərindən düşünməyə başladım. 

     Bir gün Kanzas-Sitidə təbliğ edirdim. 

İbadətdə üç yüz nəfər adam iştirak edirdi.                         

    Onlardan kimin indi bu və ya digər 

suala cavab tapa bilmədiyini soruşdum. 

İki nəfərdən başqa, onu da nəzərinizə 

çatdırım ki, onlardan biri mənim ərim idi, 

hamı əlini qaldıranda çox təəccübləndim! 

Demək olar ki, hamı nədənsə təlaş içində 

idi. Bu sualı digər ibadətlərdə də verirdim 

və hər dəfə eyni səhnəni görürdüm. 

     Mən bu haqda düşünməyə davam 

etdim və Rəbdən insanlari niyə təşvişə 

düşmələrinin səbəbini mənə açmasını 

xahiş etdim. O da cavab verdi: “Onlara 

de ki, özlərinin bütün “niyə” sualına 
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cavab tapmağa çalışmasinlar və onda 

sakitlik tapacaqlar”. 

     O zaman tamamilə başa düşdüm ki, 

niyə artıq mən həyəcan hissini 

yaşamıram: baxmayaraq ki, hələ çox şeyi 

başa düşmürəm, amma bu məni əvvəllər 

olduğu kimi narahat etmir. İndi məndə 

hər şeyi başa düşməyin beynimdən 

çıxmayan istəyi yoxdur. 

     Hər şeyi öyrənməyə, bilməyə və başa 

düşməyə cəhd etməyi qurtarın, onda 

çaşqınlıq dərəcəsinə də gəlib 

çıxmayacaqsınız. Sadə səslənir, amma 

əslində bunun dərin mənası var, çünki 

təlaş və çaşqınlıq ağlın vəziyyətidir. 

     Ağıl iblislə mübarizə aparan döyüş 

meydanıdır, bu meydanda biz ya qələbə 

çalırıq ya da məğlub oluruq. “Çünki 
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Allah qarışıqlıq deyil, sülh qaynağıdır” 

(1Korinflilərə 14:33), iblis isə hər yerdə 

başdan-başa qarışıqlıq salır. O, Allahın 

Sözü ilə heç bir əlaqəsi olmayan 

nəzəriyyəni bizə atır. Bu döyüşdə iblisin 

üzərində qələbə çalmaqdan ötrü onun 

bizə zorla qəbul etdirmək istədiyi o 

fikirlərdən uzaqlaşmalıyıq. 

     “Ona görə ki, döyüş silahlarımız 

cisimdən düzəldilən silahlar deyil, 

qalaları dağıdan ilahi qüvvəyə malik 

silahlardır. Nəzəriyyələri, Allah barədə 

biliyə qarşı çıxan hər bir səddi yıxıb, hər 

bir düşüncəni əsir edərək Məsihə itaət 

etdirirk”. 

                                                                                                                           

2Korinflilərə 10:4-5 
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     Əgər Allahın Sözü deyirsə ki, hər şeyi 

başa düşməyə cəhd etməyin, onda gəlin, 

biz də Onun dediyi kimi edək. Yenə də 

siz hər şeyi aydınlaşdırmaq istəyəndə, 

ağlınızdan həyəcanlı, narahat fikirlər 

keçməyə başlasa, onları İsanın tabeliyinə 

əsir edin. Yazının bu hissəsi deyir ki, 

bizim apardığımız müharibə əsasən 

ağlımızda baş verir. İblis ağlımıza hücum 

edir. Necə? Tutaq ki, məsələn, yaramaz, 

qarışıq fikirlərlə, həyəcan və təşvişlə. 

     Bu ayədə həm də nəzəriyyə və 

düşüncələrdən danişılır. Nəzəriyyələr, 

hansısa problemlərimizi həll etməyə 

çalışıb qurduğumuz cürbəcür planlardır, 

düşüncələr isə suallarımıza cavab tapmaq 

üsuludur. Amma bu cavabları təkcə Allah 

bilir. İnsanlar düşdükləri vəziyyətdən 

çıxış yolunu tapa bilməyəndə, 
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baxmayaraq ki, var gücləri ilə 

axtarırdılar, çaşqınlıq halına düşürlər. 

Çıxış yolunu isə təkcə Allah bilirdi. 

Yalnız O, problemlərin həllini bilir, 

amma hansısa səbəbdən onu bizə açmır. 
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2 

Bəsdir düşündünüz! 

 

     Hər şeyi aydınlaşdırmaq və cavabları 

axtarmaq adətindən azad olmağa 

müvəffəq olduğumu həqiqətən 

qiymətləndirmək istəyirsinizsə, sizə 

mənim əvvəlki fikirlərimin necə olmasını 

bilmək lazımdır. 

     Mən hələ lap gənc olanda heç kimdən 

asılı olmayacağımı, tamamilə sərbəst 

olacağımı və özüm-özümün qayğısına 

qalacağımı qərara aldım. Mənim fikrimcə 

bu tərbiyənin ən doğru yoludur. Heç 



14 
 

kimdən kömək istəməyəcəyimi, heç kimə 

heç nə ilə borclu qalmayacığımı 

qərarlaşdırdım. Haqsızlıqdan və dərd-

qəmdən yorularaq zənn etdim ki, belə yol 

məni xilas edəcək. 

     Əlbəttə, mən haqlı deyildim, amma 

bunu başa düşməkdən ötrü mənə çox vaxt 

lazım idi. Baş verənləri anlamağa 

çalışaraq daim narahat olurdum və 

düşünürdüm. Əsəbiləşirdim, əhvalım 

pozulurdu, tez-tez narazı olurdum – bu da 

mənim o vaxtlar necə olduğumun yalnız 

qısa təsviridir. Nə qədər çox asılı 

olmamağa çalışırıqsa, bir o qədər də 

Allaha ümid bağlamaq çətin olur. Allah 

hər şeydə özümüzə güvənməyi yox, 

ancaq Ondan asılı olmağımızı istəyir. Nə 

qədər İsadan asılı olsanız, o qədər Ona 

etibar edəcəksiniz, qətiyyən şübhə 
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etməyərək ki, O, bilmək istədiyimizi öz 

vaxtında bizə açacaq. 

     Amma belə münasibəti passivlik 

yaxud etinasızlıqla qarışdırmayın. 

Məsələn, sizin yaxud dostunuzun başına 

nə isə pis bir hadisə gəlib və siz bunun nə 

üçün baş verdiyini başa düşmürsünüzsə, 

onda Müqəddəs Ruhdan baş verənlərin 

səbəbini sizə başa salmasını xahiş edin. 

Amma O, dərhal bunu sizə açmasa, 

təəssüflənməyin: deməli hələ vaxtı 

çatmayıb. O, sizə lazım olan vaxtda 

cavab verəcək. 

     Əgər sizdə sual meydana gəlibsə və 

cavab tapmağa cəhd etmisiniz, amma 

başa düşmüsünüz ki, dolaşıb qalmısınız, 

bu zaman Allaha minnətdarlıq edin ki, O, 

cavabı bilir və Ona bunu sizə açana qədər 

gözləyəcəyinizi deyin. 
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     Əgər Allaha etibar etməyi 

öyrənməsəniz bu və digər işdə təlaşda və 

çaşqınlıqda qalacaqsınız, suallarınızın 

cavab qalmasından da qorxmayn. İman 

budur. 
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3 

İman nədir? 

 

    İman haqqında Allahdan aldıqlarımızın 

köməyi ilə doktorina yaxud vasitə kimi 

danışmaq olar. Efeslilərə 2:8-da deyilir 

ki, biz iman vasiəsilə lütflə xilas oluruq. 

“İman ümid edilənlərə etibar etmək, 

görünməyən şeylərə əmin olmaqdır” 

(İbranilərə 11:1). İmanı müxtəlif cür 

təsvir etmək və ona başqa-başqa təriflər 

vermək olar, amma mən imanımın 

olmasını başa düşməyimə kömək edən 

sadə düstur çıxartdım. Budur o: kimin 
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imanı varsa, həyata xüsusi baxışla 

yanaşır. 

     İman bizə rahatlıq verir. İbranilərə 

Məktub 4:3-də deyilir ki, Allaha iman 

edən Onun rahatlıq diyarına girir. Daha 

sonra bu fəsildə oxuyuruq ki, Allahın 

rahatlıq diyarına girən adam (yadda 

saxlayın ki, imanın elə özü rahatlıq 

qapısıdır), dərd-qəmdən və əziyyətli 

bəşəri əməklərdən rahatlaşır (10-cu ayə). 

Bizi təşvişə salan, əziyyətli əmək adlanan 

bütün cəhdləri başa düşmək olar. 

     İmanlı insan deyir: “Bütün qayğı 

yükünüzü Ona ötürün, çünki O sizin 

qayğınıza qalır” (1Peter 5:7). Yaxud: 

“Mənə mütləq hər şeyi bilmək və başa 

düşmək lazım deyil. Mən hər şeyi bilən  

O Kəsi artıq tanıdığımdan tamamilə 

məmnunam!” Yaxşısı budur ki, Onun 
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etdiyi bütün şeyləri ayırq etməkdənsə, 

Allahı yaxından tanımağa can atın. 

     İmanı olan adam təşvişə düşmür, 

narahat olmur və sabahkı gündən 

qorxmur, başa düşür ki, ona məlum 

olmayan, İsaya məlumdur. Yaddan 

çıxartmayın ki, Rəbb İsa – Var Olmuş, 

Var Olan və yenidən Gələcək Kəsdir. O 

hələ dünya yaranmazdan əvvəl mövcud 

idi. O, onun yaradılışında iştirak edib. Siz 

hələ dünyaya gəlməmişdən O, sizin 

haqqınızda hər şeyi bilirdi. O, sizi ana 

bətnində olarkən formalaşdırmışdı. O, 

Alfa və Omeqadır, Başlanğıc və Sondur. 

O nəinki başlanğıcı və sonu bilir, O 

başlanğıcla son arasında olan hər şeyi 

bilir. 
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Əgər fərz etsək ki, Onun İkinci Gəlişinə 

qədər hələ vaxt var, onda bizim sizinlə 

qarşıda kifayət qədər sabahkı günlərimiz 

var. Mən bilirəm ki, məni sabah nə 

gözləməsindən asılı olmayaraq, bu 

sabahkı günü və eləcə də məni O Öz 

ovcunda saxlayır (Yeşaya 49:16). Bu 

məni sevindirir və mənə təckinlik verir. 

     İmanı olan adam bugünkü günlə 

yaşayır və irəliyə qaçmır.   
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4 

Lütf hər müəyyən edilən 

gündə verilir 

 

Bu günlə yaşayın! Keçmişlə yaşamayın, 

əks halda həyat sizdən yan keçər. Allah 

Özünü “Mən Olmuşam” göstərməmişdi – 

O Özünü “Mən Varam” göstərmişdi. 

Gələcəklə də yaşamayın. Allah Özünü 

“Mən Olacağam” deyə göstərmirdi. 

Amma bu günlə yaşayın, onda həyat 

olduqca asan olacaq. Həm də iman indiki 

ana aiddir: iman olmayıb və olmayacaq, 

amma gözlənilən şeyin həyata keçməsi 

var. 
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    İsa fırtına vaxtı Öz şagirdlərindən 

soruşdu: “Niyə belə qorxu içindəsiniz?”, 

sonra da əlavə etdi: “Cəsarətli olun, 

Mənəm, qorxmayın!” (Matta 14:27). 

Onun sözlərini anlayırsınızmı? İsa 

deyirdi: “Mən indi, hazırda Varam və nə 

qədər ki, Mən Varam hər şey öz 

qaydasında olacaq”. Bu günlə yaşayın! 

Dünənki gün barəsində, sabahkı günün 

qayğıları haqqında daimi fikirlər və 

xatırlamalar bugünkü günü sizdən 

oğurlayacaq, lütf isə sizə məhz elə bu 

günə verilib. Sabahın lütfü cabahkı 

gündən tez gəlməyəcək, Allahın sizə 

dünən verdiyi lütfü isə artıq istifadə 

etmisiniz. Lütf, Allahdan verilmiş  nə isə 

etmək ehtimalıdır, Onun xeyirxahlığı və 

Müqəddəs Ruhun gücü sayəsində etməli  
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olduğunuz şeyi edə bilərsiniz. Amma 

gələcəyə lütfü yığıb saxlaya bilmərik. 

     İsraillilərin səhrada necə yaşamaqları 

yadınızdadır? Allah göydən yemək 

tökərək fövqəltəbii şəkildə onları 

yedizdirdi. Onlar onu manna 

adlandırdılar. Ondan ehtiyat üçün yığıb 

saxlamaq istədilər ki, birdən Allah onları 

yedizdirməyi yaddan çıxardar. Amma 

Allah onlara şənbə günü müstəsna 

olmaqla, bir günə lazım olduğundan artıq 

manna yığmağa qadağan etdi. Hərgah 

onlar yenə də bir gün artıq sərf etmək 

üçün lazım olduğundan çox manna 

yığdılar,  o da xarab oldu. 

     Bu haqda fikirləşin. Axı biz də bəzən 

belə hərəkət edirik. Siz narahat olanda, 

hər şeyi başa düşməyə və bilməyə  
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çalışanda, bu sabahkı günə manna 

ehtiyatı görmək cəhdinə oxşayır. Axı 

sizin Atanız sabahkı günün qayğılarını 

Ona etibar etmənizi istəyir. O istəyir ki, 

bütün qəlbimizlə və ağlımızla Ona 

güvənək və şəxsi düşüncəmizə etibar 

etməyək (Süleymanın Məsəlləri 3:5). 

     Bir gün belə bir hekayə oxudum: iki 

nəfəri Məsih İsaya iman etdiyinə görə 

həbs etdilər, ertəsi günü isə onları dirəkdə 

yandırmalı idilər. Bu imanlılardan biri 

daha yaşlı idi və şəxsi təcrübəsinə görə 

Allahın yollarını bilirdi. Digəri isə Rəbbi 

çox sevən gənc idi, amma lazımızca 

ruhən yetkinləşməmişdi. Axşam qaranlıq 

düşəndə gənc imanlı şamı yandıran 

zaman barmağını da yandırdı. Onu 

dəhşətli qorxu bürüdü: “Mən təkcə bir 

barmağımı yandırmışam, ağrısına dözə 
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bilmirəm! Dirəkdə məni yandıranda bu 

işgəncəyə heç dözə bilmərəm”. Yaşlı 

imanlı bu sözlərlə ona təskinlik verdi: 

“Oğlum Allah səndən barmağını 

yandırmağı xahiş etməmişdi, O, sənə 

ağrıya dözməyin üçün lütf verməyib. O, 

səndən həyatını qurban verməyi istəyir və 

sabah sənə bu sınağa dözə bilməyin üçün 

lütf veriləcək”. 

     Görürsünüz, keçmişində uzun illər 

Allahla ünsiyyəti olan daha yetkin imanlı 

bilirdi ki, Allahın lütfü səhərçağı əlbəttə, 

onların üzərinə enəcək. Buna görə də 

onun imanı olduğu kimi indi təsəllisi də 

var idi ki, sabah Allah ona odda 

dayanmaq bacarığı (lütf) verəcək. 
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Bu nümunə onu göstərir ki, iman bizi 

narahatlıqdan azad edir. İmanı olanın 

sakitliyi var, belə o bilir ki, Allah sabahkı 

günün qayğısını çəkir və sabah onun 

yenidən “təzə manna yeməyi” olacaq. 

Keçmişdə baş verənlər yaxud gələcəkdə 

baş verəcək şeylər haqqında bütün günü 

fikirləşdiyiniz bəsdir! 
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5 

Əgər ki... 

     Filipililərə Məktub 3:13-də həvari 

Paul bizi öyrədir ki, keçmişdə olanları 

geridə qoyaq və gələcəyə can ataq. Əgər 

düşüncələrimiz deyilcə, bəc bizi keçmişlə 

bağlayıb saxlayan nədir? Çoxları 

keçmişlə yaşayır, bəs axı bugünkü gün 

isə keçib gedir və daha qayıtmayacaq. 

     Deyin görək, təkrar-təkrar keçmiş 

səhvləri etdiyiniz olubmu? Məyus 

olmusunuzmu: “Niyə mən bunu o vaxt 

etməmişəm?” “Ah, əgər ki, mən bunu 

deməsəydim yaxud onu etməsəydim!” 

“Əgər mən yalnız başqa cür hərəkət 
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etsəydim!” Bu “əgər ki”lərdən çəkinin! 

Ola bilsin ki, o an sizə düzgün görünən 

hər şeyi etmisiniz, amma nəhayət, yenə 

də hər şey yaxşılığa doğru yönəldi. İndi 

isə başa düşməyə çalışırsınız ki, “Niyə 

məhz belə alındı? Niyə, ey Allah? Mən 

bunu başa düşə bilmirəm, amma çox 

istəyirəm ki, ayırd edim! Bilmədən 

yaşamaq dözülməzdir! Mən tamam çaşıb 

qalmışdım!” 

     Mən sizə birbaşa deyəcəyəm ki, belə 

fikirlərlə yalnız özünüzü üzürsünüz! Çox 

uzun illər mən də bunun kömək 

etməyəcəyini başa düşənə qədər özümə 

belə işgəncələr verməklə məşğul 

olurdum. Keçmişimdə hələ indiyə qədər 

başa düşmədiyim çox şeylər olmuşdu. 

Allah mənə keşmişimi buraxmağa kömək 

etdi və indiyə qədər itirmədiyim tam 
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sülhü və rahatlığı əldə etdiyim üçün Ona 

minnətdaram. 

     Allah kamil sülhü hər şeyi özü həll 

etməyə çalışan insana yox, düşüncəsini 

Ona cəmləşdirən (Yeşaya 26:3) insana 

verir. 

     Həyatın haqsızlıqlarla dolu olduğunu 

hesab edən çox insanlar var. Keçmişdə 

necə mənimlə, yəqin ki, sizinlə də 

ədalətsizcəsinə rəftar ediblər və bu 

nəticədə çoxlu problemlərə, acı incikliyə 

və dərin qəlb yaralarına səbəb olub. Bu 

problemlərin həll edilməsi və yaraların 

sağalmasından ötrü illər lazım gəlirdi. 

     Uzun illər mənim özümə yazığım 

gəlirdi və başqalarından da mərhəmət 

gözləyirdim. Kədər və qəzəblə mənimlə  
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niyə belə amansızcasına rəftar etmələrini 

düşünürdüm. Niyə Allah mənə kömək 

etmirdi? Niyə insanlardan heç kim mənə 

kömək etmirdi? Və nəhayət başa düşdüm 

ki, özüm-özümü bədbəxt edirəm. Mən 

bütün vaxtımı keşmişdə baş verənləri 

anlamağa və bu gün buraxdıqlarıma sərf 

edirəm. Bir gün Allah mənə dedi: “Coys, 

sən aciz və ya zəif ola bilərsən. Nəyi 

seçirsən?” 

     Kimsə keçmiş incikliklə, kimsə də 

keçmiş nailiyyətləri ilə yaşayır. Bunun 

özü də bir növ əsarətdir. Bəlkə 

fikirləşirsiniz ki, yeni qalibiyyətlərə 

çatmaq üçün müvəffəqiyyətlərinizdən 

yenidən istifadə etmək buna səbəb ola 

bilər. Yetərincə tez-tez xəyalən mən də 

öz keçmiş qələbələrimdən “ləzzət almı-

şam”. Amma bu sizə yeni nailiyyətlərə 
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doğru irəliləməyə mane olacaq. Qoy 

keçmiş elə keçmişdə qalsın. O qələbə 

yaxud məğlubiyyətlə qeyd edilsə də, bu 

yenə də artıq keçmişdə qaldı. O geridədir, 

sizə bu günlə yaşamaq lazımdır! 

     Məni düzgün başa düşün: xoşagedən 

nə isə haqqında xatırlayanda, bu 

normaldır. Amma biz hətta ən yaxşı olan 

keçmişimizlə yaşayırıqsa, özümüzü 

bədbəxt edirik. Həyatınızda hansısa 

hadisə artıq geridə qalıbsa, qoy o bir 

pərdə kimi ayaqlarınızın altına düşsün, 

siz də onu tapdalayıb keçin və Allahın 

sizin üçün hazırladığı yeni və ən yaxşı 

şeyə doğru irəli gedin. 

     Yenə də təkrar etmək istəyirəm: “əgər 

ki,” ilə başlayan fikirləri özünüzdən rədd  
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edin. Nə icə pis bir şey baş verəndə 

fikirləşirik ki, əgər başqa cürə hərəkət 

etsəydim, onda nə olardı. Əgər nə isə 

yaxşı bir şey baş verirsə, fikirləşirik ki, 

bu yenidən təkrar olsaydı, nə yaxşı olardı. 

     Keşmişi yaddan çıxardın! Bu günlə 

yaşayın! 
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6 

Bəs əgər...? 

     “Bəs əgər” – bu, sizin düşüncənizə 

buraxılan şər olanın yanar oxlarıdır 

(Efeslilərə 6:16). Bəs, əgər pul olmasa? 

Bəs, əgər xətrimə dəysələr? Bəs, əgər 

ciddi xəstələnsəm? Bəs, əgər işimi 

itirsəm? Bəs, əgər ömrüm boyu tənha 

qalsam? Bəs, əgər məndə heç nə 

alınmasa? Bəs, əgər onlar yalnız mənə 

gülsələr? Bəs, əgər məni rədd etsələr? 

     Xülasə, bu siyahını uzatmaq olar. 

     Bax, bu barədə fikirləşin: axı hər “bəs 

əgər”in arxasında kədərli fikirlər, 
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peşman-lıq, dilxorluq, qorxu zənciri 

uzanıb gedir. “Bəs əgər” baxışlarımızı 

gələcəyə yönəldir və hələ baş verməyən, 

bəlkə də heç vaxt baş verməyəcək 

şeylərdən qorxmağa bizi məcbur edir. 

Yaxud qaytarılması mümkün olmayan 

şeylərə təəssüflənməyə məcbur etməklə, 

bizi keçmişə yönəldir. Bax bu və o 

fikirləri biz “İsanın tabeliyinə əsir 

etməliyik”! 

     Sizə bir şey danışım. İbadət keçirə 

biləcəyimiz binaya ehtiyacımız olan 

vaxtlar var idi. Beş il müddətində istifadə 

etdiyimiz binanı söküb yerində böyük 

mağaza tikməyə hazırlaşırdılar. Biz 

ofislərimizi, ibadət üçün zalı, bazar günü 

məktəblərində uşaqlar üçün kifayət qədər 

yeri olan otaqları yerləşdirə biləcəyimiz 

böyük yer axtarmağa başladıq.  
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Bizə həmçinin təxminən üç yüz maşın 

saxlamaq üçün yer də mütləq lazım idi. 

Düşünürdük ki, belə bir binanı asanlıqla 

tapacağıq. Amma belə olmadı. Təklif 

olunan yüzlərlə variantları seçərək düz 

iki il münasib yer axtardıq. Nəhayət, 

hadisələrin gedişi çıxılmaz vəziyyətə 

düşməyə başladı. İblis isə bu vaxtda 

mənə “yanar oxlar” atırdı: bəs, əgər daha 

iki il də keçsə, bizim hələ də binamız 

olmasa? Əgər mən o vaxtı binanın 

qiyməti qalxmamışdan əvvəl o təklifi 

qəbul etsəydim, bu kimi vəziyyətə 

düşməzdik. Əgər belə işlərdən daha çox 

başüm çıxsaydı, onda nə etmək lazım 

olduğunu bilərdim. Bəs, əgər torpağı ələ 

keşirsəm, amma tikintiyə icazə ala 

bilməsəm? Bəs, əgər çox baha qiymətə 

alsam, sonra isə ucuz nəsə tapsam? 
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     Allaha ona görə minnətdaram ki, hələ 

bizə yeni bina axtarmaq lazım olması 

meydana gəlməzdən əvvəl O, mənə  belə 

fikirlərdən uzaqlaşmağı və bu cür 

düşüncələrin içinə girməməyi öyrətdi. Bu 

vəziyyət iki il bundan əvvəl baş versəydi, 

özümü aciz, qorxaq və pərt edilmiş hesab 

edərdim. 

     İndi qətiyyən şübhə etmirəm ki, 

getdiyimiz yolları Rəbb göstərir (Məzmur 

37:23). Biz dua edirik və Ona güvənirik, 

Onun iradəsini yerinə yetirmək istəyirik, 

buna görə də O, bizi aparacaq və biz 

lazımi vaxtda və lazımi yerdə olacağıq. 

Allah heç vaxt tələsmir və heç vaxt 

gecikmir. Bina axtaranda bizə münasib 

görünən variantlarla qarşılaşdıq, amma 

yenə də qəbul edib-etməyəcəyimizdən 

asılı olmayaraq bizdə heç nə alınmadı. 
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Amma lazımi vaxt gəlib çatanda Allah 

bizə çox gözəl bina verdi. Bilirəm ki, 

qarşıda da O, bizi lazım olan hər şeylə 

təmin edəcək. 

     İndi nə qədər müxtəlif təkliflər 

aldığımızı xatırlayaraq, bina ilə əlaqədar 

problemin nə üçün uzun zaman həll 

olunmadığını  və nə üçün cəhdlərimizin 

nəticəsiz qalmasını başa düşdüm. Səbəb 

isə bax bu idi: əgər Allahın müəyyən 

etmədiyi vaxtda nəyisə etməyə 

çalışırıqsa, bizdə heç nə alınmayacaq. 

     Allah nə etdiyini bilir. O hər şeyi 

nəzarət altında saxlayır. İndi mən 

üzgünləşə bilərəm, çünki məni qarşıda 

nələr gözləyir mənə məlum deyil, 

əvəzində hər şeydən xəbəri olan O Kəs 

mənə məlumdur. 
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     Bəs, sizin işləriniz necədir? İsanı 

tanıyırsınızmı? Əgər hə, onda siz də Hər 

şeydən xəbərdar olan, Qüdrətli və Hər 

yerdə mövcud olan Allahla, var gücü və 

var biliyi ilə hər şeyə sahib olan və eyni 

vaxtda hər yerdə ola bilən Kəslə 

tanışsınız. Belə ki, üzgünləşin! 

     Belə bir vəziyyəti təsəvvür edin: hər 

şeyin necə baş verəcəyi barədə 

fikirləşirsiniz, düşünürsünüz, fərz 

edirsiniz, amma Allah hər şeyi tamamilə 

başqa cür edir! O zaman düşüncələrə və 

fərziyyələrə itirdiyiniz hədsiz vaxtınız 

tamamilə əbəs yerə idi! Mənim sizə 

məsləhətim budur ki, bəs, əgər siz 

üzgünləşib və Allaha Allah olmasına 

imkan versəniz?                               
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7 

Hər şeyin izahını 

axtarmayın 

     Bir zamanlar mənə görə bilmə 

ənamını verməsindən ötrü Allaha 

yalvarırdım. Mən elə hey dua edirdim və 

bir gün Müqəddəs Ruh mənə dedi: 

“Coys, hər şeyin izahını axtarmaqdan əl 

çəkməsən, sən heç vaxt baş verənləri 

görə bilmək iqtidarında olmayacaqsan”. 

     Təbiətcə yaşayan adam ruhani aləmə 

aid olan şeyləri başa düşmür 

(1Korinflilərə 2:14-16). Mən öz ruhumda 

hansısa işarəni alıramsa və düşünməyə  
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başlayıram ki, bu işarə doğrudursa, onda 

heç vaxt qabağa getməyəcəyəm. Niyə? 

Bu suala cavab Korinflilərə Birinci 

Məktub 2:14-də verilib – təbiətcə 

yaşayan adam ruha aid olan şeyləri başa 

düşmür, ruhdan olanları yalnız ruhani 

nöqteyi-nəzərdən müəyyən etmək olar. 

Ağlınızın bilmədiyini ruhunuz bilir. 

     Əgər yenidən doğulmusunuzsa, onda 

Müqəddəs Ruh ruhunuzda yaşayır. O 

bizə çox şeyləri açmağa çalışır, amma 

bəzən Onun açdıqları bizim 

təsəvvürlərimizlə uzlaşmırsa qəbul 

etmirik. 

     Bir misal çəkim. Bir gün səhər ibadətə 

getməyə hazırlaşaraq, əsas 

köməkçilərimizdən biri olan və xüsusi  
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sədaqəti ilə fərqlənən bir qadın haqqında 

düşünməyə başladım. Onun üçün nə isə 

yaxşılıq etmək istədim. “Rəbbim, Rut 

üçün nə edə bilərəm, mənə söylə”, dedim 

və dərhal hiss etdim ki, Allah özümə təzə 

aldığım qırmızı paltarı ona verməyi məni 

vadar edir. Mən onu üç ay bundan əvvəl 

almışdım, o mənim çox xoşuma gəlir, 

düzünü deyim, onu heç bir dəfə də olsa, 

geyinməmişəm. Onu mağazadan necə 

alıb gətirmişəm elə də həmin plastik 

torbada şkafda asmışam və onun 

üzərindəki bütün birkalar da durur. Rut 

məndən iri idi və böyük ölçülü paltarlar 

geyirdi. Amma maraqlısı bu idi ki, o 

paltar mənim bütün o biri geyimlərimdən 

bir ölçü böyük idi. Ümumiyyətlə, onu 

alanda mənim ölçümdə yox idi. Amma o 

elə biçilib-tikilmişdi ki, ölçünün böyük  
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olması nəzərə çarpmırdı və heç kim onun 

mənə böyük olduğunu hiss etməzdi. 

Ruhumda bu paltarı Ruta vermək istəyi 

ürəyimə düşəndə, ağlım etiraz etdi: 

“Rəbbim, axı o təzədir!” 

     Bəli, ”tutarlı” dəlil idi. Mənim ağlım, 

mənim “təbiətcə yaşayan ürəyim” 

ruhumla mübahisə edirdi. Sonra yenə 

Rəbbə dedim: “Tamamilə təzə paltarımı 

verməyimi Sən istəmirsən, düzdür?” 

Əslində isə Allah hansısa köhnə və bir 

qədər geyilmiş paltarı yox, məhz təzə 

paltarı verməyimi istəyirdi. 

     Görürsünüz, bizə artıq dəyəri olmayan 

şeylərdən ayrılmaq necə asandır. Bax bu 

təzə qırmızı paltar isə tamamilə başqa 

şeydir. Burada dərindən fikirləşmək 

lazımdır. 
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     Mənim son dəlilim həqiqətən gülməli 

idi. Mən dedim: “Rəbbim, mən artıq bu 

paltara düşən sırğa da almışam” və bunu 

Allahda mərhəmət oyatmaq ümidi ilə 

yanıqlı-yanıqlı dedim. O, mənim bütün 

sübut-dəlillərimə tamamilə susmaqla 

cavab verdi. Bununla O, mənə işarə etdi 

ki, paltarla birlikdə sırğalarımı da verə 

bilərəm. 

     Allah bizimlə mübahisə etmir. O, bizi 

nəyəsə vadar edə, bizimlə sakit, aramla 

və gur səslə rəftar edə yaxud bizə hansısa 

sualı işıqlandırmaqdan ötrü Yazının 

ayələrindən istifadə edə bilər. Allah Onun 

iradəsinə və Onun Sözünə uyğun 

olmayan şeyləri etməyə sizə təkan  
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verməyəcək. (Yeri gəlmişkən, səslər 

haqqında: Müqəddəs Ruhun səsini digər 

səslərdən ayırd etməyi öyrənin). 

     Beləliklə, içimdə paltarı Ruta 

verəcəyimi bilirdim, amma heyfim 

gəlirdi. Bunu etməyin lazım olmadığını 

Allaha sübut etməyə çalışaraq, bir-birinin 

ardınca etirazlar edirdim. Amma Allah 

mənimlə mübahisə etmirdi. O, demək 

istədiyini demişdi. Hər şey mənim Rutun 

və onun necə xeyir-dualı olması haqqında 

düşünməyimdən başladı və Allahdan ona 

nə edə biləcəyim barədə məsləhət 

verməsini istədim. Amma Onun verdiyi 

məsləhət xoşuma gəlmədi, ruhum isə 

Allahın haqlı olduğunu bilirdi. İndi mən 

qərar qəbul etməli idim. 
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Qərar qəbul etməkdə mən tələsmirdim 

(Biz tez-tez belə hərəkətlər edirik, Allah 

bizə nəyisə etməyi deyəndə, bunu etmək 

istəmədiyimiz vaxtlar olur. Belə biz öz 

itaətsizliyimizi maskalayırıq). Qərarı 

yubatmaq yaxud vaxtı uzatmaq itaətsizlik 

göstərmək deməkdir. Həqiqi itaət xoş 

niyyət deyil, deyiləni yerinə yetirməkdir. 

     Bir neçə həftə keçdi, Ruta paltar 

hədiyyə edəcəyimi yaddan çıxartmışdım, 

Allah isə yox. Növbəti dəfə Ruta dua 

edəndə Allahdan onu necə xeyir-

dualamağı soruşan zaman O, yenə də 

həmin qırmızı paltarı yadıma saldı. 

Nəhayət başa düşdüm ki, Allaha tabe 

olmalıyam və paltarı Ruta hədiyyə 

etməliyəm. O zaman ağlıma gəldi ki, 

özünü görmədən bu paltarı onun üçün  
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almışam və məhz buna görə də üç ay 

plastik torbada şkafda asili qalıb və bir 

dəfə də olsa onu geyməmişəm. Əlbəttə, 

Allah hər şeyi qabaqcadan bilir, biz isə 

Ona tabe olmaq əvəzinə, kənara 

çəkilməyə yollar axtarırıq. Bunların isə 

hamısı ona görədir ki, 1Korinflilərə 2-ci 

fəsildə deyildiyi kimi təbiətcə yaşayan 

adam ruhani adamı başa düşmür. 

     “Niyə, ey Allah, niyə? deyə təbiətcə 

yaşayan adam soruşur. Niyə Sən məndən 

bu qurbanı istəyirsən? Məgər daha bəsit 

olanını etmək olmazmı?” Müqəddəs 

Kitabda belə fikirlər “cismani ağıl” 

adlanır və bu tərzdə fikirlər bizi sülhdən 

məhrum edir (bax Romalılara 8:5-6). 

     Bu kitabın əsas məqsədinin nədən 

ibarət olduğunu əgər yadınızdan  



47 
 

çıxartmısınızsa, hər ehtimala qarşı 

yadınıza salıram: “Niyə, ey Allah, niyə?” 

formasındakı fikirlərin təlaş əmələ 

gətirməsini, bizi sülhdən və sevincdən 

məhrum etməsini sizə göstərmək istədim. 

     Həyatdan zövq almaq istəyirsiniz? 

Onda belə fikirlərdən imtina edin! 
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8 

Düşüncələr aldatmağa 

gətirib çıxara bilər 

 

     Yeganə doğru yol həmişə yalandan 

qaçmaq, Müqəddəs Ruhun idarəçiliyinə 

sayıq olmaqdır. İblis Müqəddəs Ruha 

yox, öz ağlına və hissinə güvənən 

məsihçiləri axtarır və Allahın iradəsini 

yox, öz iradəsini icra edir. Əgər başımıza 

nə icə pis bir işin gəlməsini istəmiriksə, 

Müqəddəs Ruhun idarəçiliyi altında 

hərəkət etməliyik. 
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 Bizə hər şeyi rəflərə məxsus şəkildə 

düzmək lazımdır. Hər görünənə izahat 

axtarmaq istəyirik. Suallarımızın 

cavabsız qalmasını xoşlamırıq. Amma 

Müqəddəs Ruh bəzi sualları cavabsız 

qoymaqla bizi itaətli və inamlı olmağa 

öyrədir. Əgər cavabı bilmiriksə, onda 

bizə ya Allaha güvənmək lazımdır ya da 

narahat olub hər şeyi özümüz ayırd 

etməyə çalışmalıyıq. 

     Tövbə edib İsanı qəbul edəndən sonra 

Müqəddəs Ruh yeni imanlı insanı ruhani 

yetkinliyə gətirib çıxartmaqdan ötrü onun 

üzərində işləməyə başlayır. Hətta hələ hər 

şeyi başa düşmədiyi vaxtda Ataya etibar 

etmək bacarığında olan insan da bu 

yetkinliyə çatır. Bax buna görə Allah 

həmişə suallarımıza cavab vermir, Ona 

etibar etməyə öyrədir.  
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Bundan başqa, bütün suallara cavab 

almaqla siz Allahın iradəsinin həyata 

keçməsinə mane ola bilərsiniz. 

     Siz ağlınızı Allahın Sözləri ilə 

təzələməyənə qədər o “cismani” olacaq. 

Korinflilərə Məktubun 8-ci fəslində 

cismani və ruhani ağıl haqqında danışılır. 

Qalatiyalılara Məktub 5:17-də isə deyilir 

ki, cismani təbiət Ruha ziddir, Ruh isə 

cismani təbiətə ziddir və onlar bir-birinə 

qarşı durur. 

     Gəlin, bu fəsli nədən başladığımıza 

qayıdaq. Biz hər şeyi rəflərə görə 

düzməyi və qutulara görə yerləşdirmək 

istəyirik ki, bizdə tam səliqə-səhmanın 

olması təəssüratı yaransın. Bu, cismani 

ağla şəhadət edir. 
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Ofisimizdə nə vaxtsa bir sıra poçt 

qutuları dururdu. Onların hər birində 

ofisin əmkdaşlarından birinin adı 

yazılırdı. Əgər mənə əməkdaşlardan 

kiməsə hansısa göstərişi vermək yaxud 

nəyisə göndərmək lazım gəlirdisə, 

məktubu onun poçt qutusuna atırdım. 

İşçinin göstərişlərimi yerinə yetirmədiyi 

hallar baş verirdiyi zaman səbəbini 

öyrənəndə aşkar olurdu ki, məktubu onun 

qutusuna atmamışam ya da ümumiyyətlə, 

məktubu adı olmayan qutuya atmışam. 

     Allah mənə dərs verməkdən ötrü poçt 

qutuları ilə bağlı hadisələrdən istifadə 

edirdi, mən də öz növbəmdə bunu sizə 

nəsihət etmək istəyirəm. O, mənə 

məktubun o qutuya düşmədiyi kimi bu və 

ya digər hadisə yaxud əhvalata dair 

mənim  
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də fikirlərimin o “rəfə” düşmədiyini 

göstərir. Mən həmişə xəyalən hər şeyi öz 

yerinə qoymağı istəmişəm ki, məndə hər 

şey yerli-yerində olsun. Mən fikirləşməyi 

çox sevirdim. Tez-tez Allahdan 

soruşurdum: “Niyə, ey Allah, niyə?” 

Cavab almamaqla narahat olurdum, 

ürəyimdə sülhü və sevinci itirirdim. 

     Allah hər şeyi başa düşdüyümü və öz 

anlayışıma uyğun hərəkət etməyi 

fikirləşərək tez-tez yanıldığımı mənə 

göstərdi.  Daha sonra hər şey artıq lazımi 

qaydada dolaşdıqdan sonra məlum oldu 

ki, mən yenə “nə isə həmin qutuya 

atmamışam”. Allah mənə bunu bir 

məsəlin köməyi ilə izah etdi: “Öz 

gözündə özünü hikmətli sanma” 

(Süleymanın Məsəlləri 3:7). Allah mənə 

iyhamla bildirdi ki, özüm sandığım kimi 
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elə də hikmətli deyildim. Biz hesab edirik 

ki, hər şeyi bilirik və hər şeyi başa 

düşürük, Süleymanın Məsəlləri Kitabı 

3:5-6 deyir ki: “Bütün qəlbinlə Rəbbə 

güvən, öz idrakına etibar etmə. Bütün 

yollarında Onu tanı, O sənin yollarını 

düzəldər”. 

     Allah sizə nəyisə aydınlaşdıranda 

bütün şübhələr və hər cür həyəcanlar 

keçib gedir. Amma nəyisə öz ağlınızla 

aydınlaşdırmağa və başa düşməyə 

çalışdığınız zaman, siz daha çox dolaşıq 

sala bilərsiniz və belə həqiqəti öyrənə 

bilməzsiniz. 

     Hər bir vəziyyətə iki növ yanaşma 

var: düzgün və yanlış, ruhani və cismani. 

Gəlin təsəvvür edək ki, kimsə mənə 

peyğəmbərlik edir, amma mən bu 

peyğəmbərliyi tamamilə başa düşmürəm 
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ya da deyək ki, mən ruhani yuxu görürəm 

və onun mənasını başa düşə bilmirəm. O 

zama mən Ataya müraciət edib soruşa 

bilərəm: “Ata, mən bunu başa düşmürəm, 

amma başa düşmək istəyərdim, buna görə 

də Sənə yalvarıram bunu mənə başa sal”. 

Sonra başa düşmədiklərimi “rəfdə” 

ayırıram. Başqa sözlə, hər şeyi Allahın 

əlinə verəndən sonra mən bu haqda daha 

fikirləşmirəm. Əgər O, mənim xahişimi 

yerinə yetirməyi gərəkli hesab edirsə, 

lazımi vaxtda O peyğəmbərliyi ya da 

yuxunu “rəfdən” çıxardacaq və onu 

mənim yadıma salacaq. Yəhya İncili 

14:26-da deyilir ki, Müqəddəs Ruh bizi 

hər şeyə öyrədəcək. O, mənə anlaşılması 

mümkün olmayan şeyi başa düşməyə 

kömək edəcək. 
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     Amma belə vəziyyətdə mən başqa 

cürə də hərəkət edə bilərdim: 

peyğəmbliyi almaqla və ya yuxu 

görməklə mən özüm onu açmağa 

çalışardım. Çoxlu insanlarla söhbət 

etməyə, onların fikirlərini öyrənməyə 

başlayardım. Və əlbəttə ki, müxtəlif 

insanların fikirləri ciddi olaraq bir-

birindən fərqlənərdi və bu məni 

çaşdırardı. Sonra, nəhayət nəticə etibarı 

ilə kiminsə yanına gələrək hərəkət 

etməyə başlayardım. Mən öz yuxularıma 

və aldığım peyğəmbərliyə dair 

çıxartdığım nəticələrə əsaslanaraq nə isə 

təşəbbüs göstərməyə çalışardım və özüm-

özümə böyük pisliklər etməyə səbəb 

olardım. 
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Yadınızdadır, bu kimi fikirlər həyəcan və 

çaşqınlıq doğurur. Mən demirəm ki, 

ümumiyyətlə biz heç nə haqqında 

fikirləşməli deyilik, yox, biz Allahın 

hələki bizə açmadığını açmağa çalışmalı 

deyilik, əks halda biz daha çox çətinliyə 

düşərik və daha artıq həyəcanlanarıq. 

     Həyəcan hiss etdiyiniz zaman qoy bu 

sizə nəyisə düzgün etmədiyinizin 

xəbərdarlıq siqnalı olsun. 
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9 

Həyəcan sevincdən 

məhrum edir 

 

     İzin verin fikrinizi təsdiqləyim ki, 

həyəcan Allahdan deyil. 1Korinflilərə 

14:33-də deyilir ki, Allah qarışıqlıq 

yaxud eynən yunan tərcüməsindəki kimi 

həyəcan qaynağı deyil. Kolosselilərə 

Məktub 3:15 tövsiyə edir ki, qəbul 

edəcəyimiz qərarları idarə edə biləcək 

daxili sülhümüzə hakim olmağa imkan 

verək. Sülh, hakim kimi hansı qərarların 

hesaba alınıb-alınmayacağını deyəcək. 
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     Həyəcan sülhün birbaşa ziddidir. 

“Həyəcan” sözü “dolaşıqlıq, çaşqınlıq, 

təlaş, nizamsızlıq, qeyri-müəyyənlik” 

deməkdir. “Sülh” sözü isə “nizamlılıq, 

daxili sakitlik, məmnunluq” deməkdir. 

Əgər insanın sülhü yoxdursa, sevinci də 

olmayacaq. İsa deyirdi ki, oğru yalnız 

qarət etmək, öldürmək və tələf etmək 

üçün gəlir. Mənsə gəldim ki, onlar 

həyata, bol həyata malik olsun (Yəhya 

10:10). 

     Bir neçə il bundan qabaq qəti qərar 

qəbul etdim ki, Allahda sevinməliyəm və 

həyatdan zövq almalıyam. Əgər İsa 

mənim yalnız həyata malik olmağımdan 

ötrü deyil, həm də ondan zövq 

almağımdan ötrü ölüb, o zaman ondan 

zövq almağa çalışmalıyam. 
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     İsa imanlılara “Onda qalmalarını” 

(Yəhya 15:4-10) deməklə, sülhə nail 

olmalarını öyrədirdi. Sonra isə O davam 

edir: 

     “Bu sözləri sizə söylədim ki, sevincim 

sizdə olsun və sevinciniz kamil olsun” 

(11-ci ayə). 

     Bu yalnız bir şeyi deyir: Allah istəyir 

ki, biz həyatdan zövq alaq. Həyəcan isə 

buna maniə olacaq. 

     Sonda sizə bir təklifim var: həyatda 

həyəcan və əzabla deyil, sevinclə 

yaşamağa qərar verin. Düzdür, bunun 

üçün sizə hər şeyi başa düşmək və ayırd 

etmək adətindən imtina etmək lazım 

gələcəkdir. Biz hər şeyi bilmək istəyirik, 

amma gəlin Allaha etibar edək və inanaq 
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ki, O bütün sualların cavabını Özü lazım 

hesab etdiyi vaxtda verəcək. 

     Mən inanıram ki, çaşqınlıqdan əl 

çəksəniz, sülhü və sevinci əldə 

edəcəksiniz. 
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Yeni həyata başlayın 

     Əgər heç vaxt İsadan Rəbbiniz və 

Xilaskarınız olmasını istəməmisinizsə, 

mən elə indi bunu etməyi sizi dəvət 

edirəm. Qəlbinizlə və var ürəyinizlə bu 

duanı edin və Məsihdə yeni həyata nail 

olun. 

     Ata Allah, mən inanıram ki, Məsih İsa 

Sənin Oğlundur və dünyanın 

Xilaskarıdır. Mən inanıram ki, O, 

çarmıxda mənə görə ölüb və mənim 

bütün günahlarımı ödəyib. Mənim layiq 

olduğum cəzanı O, çəkdi. O, mənim 

əvəzimə cəhənnəmə getdi və oradan 

Qalibkar çıxdı. Mən inanıram ki, İsa 

ölülərdən dirilib və indi göylərdə Sənin 
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sağ tərəfində oturub. Mənim Sənə 

ehtiyacım var, İsa. Mənim günahlarımı 

bağışla, məni xilas et və həyatıma gəl. 

Amin. 

     İndi inanın ki, sizin gınahlarınız 

bağışlanılıb, Allahın qarşısında salehsiniz 

və göylərdə sizi əbədi həyat gözləyir. 

Allahın Sözü təbliğ edilən yaxşı məbəd 

tapın. Təkcə Allahın Sözü sizin həyatınızı 

dəyişə bilər. 

     Sevimlilərim! Yəhya İncili 8:31-32-də 

yazılıb: “Əgər siz Mənim sözümə sadiq 

qalsanız, həqiqətən Mənim 

şagirdlərimsiniz. Onda siz həqiqəti 

biləcəksiniz və həqiqət sizi azad edəcək”. 

Mən sizi Allahın Sözünü dərk etməyə və 

onu var ürəyinizlə mənimsəməyə 

çağırıram. 
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     İsanı qəbul etdiyinizi mənə yazıb 

bildirin. 

    Məhəbbətlə, Coys. 
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Müəllifdən 

     Coys Mayer görkəmli Müqəddəs 

Kitab müəllimidir. O, Allahün Sözünü 

bütün dünyada milyonlarla insanlara 

təbliğ edir. 

     Coys yüzlərlə mövzunu meydana 

çıxardıb, yetmişə yaxın kitab yazıb və hər 

il iyirmiyə qədər konfranslar keçirdir. 

2004-cü ildə 2,5 milyondan artıq onun 

kitabları satılıb və milyondan çox pulsuz 

paylanılıb. Onun televerilişlərinə 

dünyanın çox ölkələrində baxmaq olar, 

amma onun radioproqramları üç yüz 

radiostansiyada translyasiya edilir. 
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  Allah Coysu imanlıları Allahın Sözündə 

möhkəmləndirməyə çağırıb. Nə vaxtsa o 

da həyatda tamamilə ümidi boşa 

çıxanlardan biri idi. Bu gün o, həyatdan 

zövq alır, belə ki, Allahın Sözünün 

həqiqətlərini tətbiq etməyi və çətinliklər 

üzərində qələbə çalmağı öyrənib. Coys 

inanırdı ki, qalibkar başqasını da qalib 

olmağa öyrədə bilər. 

     Coys uşaqlıqda dözdüyü zorlama, ilk 

baş tutmayan nikah və həyatda üzləşdiyi 

bütün çətinliklər haqqında açıq danışdı. 

O, öz keçmişini gizlətmir və bu kimi 

problemlərlə qarşılaşanlara əməli 

məsləhətlər verir. 

     Coys Mayer Oral Robertson Oklaxom 

universitetinin fəxri ilahiyyat doktoru və 

“Layf Kristian” Florida universitetinin  
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fəlsəfə və ilahiyyat doktoru dərəcəsini 

almışdır. 2005-ci ilin fevralında “Taym” 

jurnalı Coys Mayeri Amerikanın iyirmi 

beş nəfər ən məşhur müjdəçilərinin 

siyahısına daxil etdi. 

     Həyatı boyu Coys Mayer Allahın 

mərhəməti və sədaqəti haqqında 

şəhadətlik edir. O öyrədir ki, insanın 

keçmişindən asılı olmayaraq, Onun 

Allahın yanında daim yeri var və O, 

sevinc və xoşbəxt həyata aparan yolda 

durmağa ona kömək edəcək.              

 

 

          

   



 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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