
Yeddi Günlük Giriş:                                                                         
Ata Allah sizi “ailә biznesi”nә cәlb etmәk istәyir. Resursları idarә 
etmәkdә Allahdan nümunә götürәk. Onun Kәlamının pul vә 
şәxsi mülkiyyәt, xәzinә vә sәrvәt, idarәçilik vә rәhbәrlik, elәcә dә 
hәyatın hәr sahәsindә tәtbiq olunan idarәçilik prinsiplәri 
haqqında nә dediyinә nәzәr yetirin. Ailә vә adamlarla 
münasibәtlәrdәn başlayaraq iş dünyasınadәk – әtrafınızdakı 
insanlara vә vәziyyәtlәrә xeyir-dua vә yüksәliş gәtirmәk üçün 



1-ci gün: Allah ailə biznesi qurur                                 
Allah bu gün yer üzündә nә edir? O, başlanğıcdan indiyә qәdәr nә edir? 
Adәtәn, cavab budur ki, O, dünya sona çatmamışdan әvvәl vә ya insanlar 
ölmәzdәn әvvәl bir çoxlarını xilas etmәk üçün göylәri doldurmağa çalışır. Lakin 

bu belә olsaydı, Allah Müqәddәs Yazıların yer üzәrindәki mәsuliyyәtlәrimizә aid bir çox 
hissәlәrini pozub bizi birbaşa әbәdi istirahәtә yönәldәrdi.

Müjdәçi alәminin әksәr hissәsindә üstünlük tәşkil edәn hәyat tәrzi bu münasibәti әks 
etdirir: «Artıq xilas olmuşuq; Tarixә Allah nәzarәt etdiyinә görә biz, sadәcә, öz işlәrimizlә 
mәşğul olaq: böyük günahlardan uzaq duraq, imkan olanda müjdәçilik edәk, «uğurlu» 
imanlılar cәmiyyәtlәri quraq, sonra isә buranı tәrk edәk».

Bu, Allahın istәdiyi deyil. Allahın biznesmen olduğunu vә Onun biznes qurduğunu 
söylәmәyi xoşlayıram. Yeni kimi sәslәnsә dә, bu, Müqәddәs Kitabdandır. Yaradılış 1:26-28-
dә Allah yer üzәrindә vә onda olan hәr şey üzәrindә hökmranlıq etmәk üçün bizi Öz 
surәtindә vә bәnzәrindә yaratdığını bildirir. Bu o demәkdir ki, biz Allaha xas olan 
mәqsәdlәrә, istәklәrә vә ambisiyalara sahib olmaq üçün yaradılmışıq. Bütün bunları 
әbәdiyyәtә keçmәzdәn әvvәl yer üzәrindә etmәliyik. Allah yer üzündәki hәyatda Öz 
nizamını qurmaq niyyәtindәdir vә bu işdә imanlılardan istifadә etmәk istәyir. Bu sәbәbdәn 
dә biz “әvvәlcә Onun Padşahlığını” (Matta 6:33) axtarmalıyıq vә “Padşahlığın gәlsin” deyә 
dua etmәliyik. “Göydә olduğu kimi, yerdә dә Sәnin iradәn olsun”  (Matta 6:10). Bizim 
missiyamız göylәrdә deyil; edilәcәk işlәr burada, yer üzәrindәdir.

Yenidәn doğulanda siz ailә üzvü oldunuz. Siz Mәsihlә birgә varis oldunuz (Romalılara 
8:17). Hәmin andan etibarәn Ata sizin digәr ailә üzvlәri ilә bәrabәr ailә biznesindә yerinizi 
tutmağınız üçün çalışır. Niyә biz Allahın dünyadakı işini «ailә biznesi» adlandırırıq? Çünki 
Mәsih әmanәt pul haqqında mәsәlindә mәhz bundan bәhs edir (Luka 19:11-27). Bu mәsәl 
Mәsihin Öz Padşahlığı üzәrindә necә rәhbәrlik etdiyini vә qulluqçu övladlarına iş – biznesi 
idarә etmәklә әlaqәli olan bir iş – verdiyini tәsvir edir.
Әgәr Mәsihdәsinizsә, siz ortaq olaraq Onun Padşahlıq işini yer üzündә irәli aparmağa 
çağırılmısınız. Siz Onun Müqәddәs Yazılar vasitәsilә hәyat, münasibәtlәr vә rәhbәrlik üçün 
idarәçilik prinsiplәrini tanımağa çağırılmısınız; onları şәxsәn vә başqaları ilә tәtbiq edin; 
qoy Müqәddәs Ruh onları düzgün istifadә vә tәtbiq etmәyi sizә öyrәtsin. İsanın etdiyi kimi, 
siz dә Atanın hәyatını vә xeyir-dualarını bütün insanlara çatdırmaq üçün hәr cür fürsәtdәn 
istifadә etmәlisiniz. Siz, mәnim dostum, Allahın «Peşәkar Biznes Administrasiyası» 
proqramına daxilsiniz vә әsas mәsәlә nә cür tәlәbә/işçi olmağınızdır.

Yer üzәrindәki hәyatın öyrәdici dәrslәri vasitәsilә Allah bir gün bizi kölә olaraq deyil, varis 
olaraq tam Özünә çağıracaq (Qalatiyalılara 4:7). Dünyadakı sәfәrimiz zamanı, hәyatın, 
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reallığın, münasibәtlәrdәki çәtinliklәrin vә maliyyә idarәetmә problemlәrinin öhdәsindәn 
gәlmәyi öyrәnәrәk daha çox tәlim vә mәsuliyyәtә hazır olacağıq. Güc problemlәr vasitәsilә 
mühafizә olunur. Bununla mәn nә demәk istәyirәm? Böyümә, demәk olar ki, hәmişә 
müqavimәtlә müşayiәt olunduğundan Allah bizi güclәndirmәk üçün tez-tez problemlәrdәn 
istifadә edir. Problemi effektiv hәll etmә yolu ilә biz böyüyürük vә inkişaf edirik. «Biznesdә 
tәlim alanlar» olaraq, yer üzәrindәki problemlәri hәll etmәk üçün Allahın Kәlamını tәtbiq 
etmәyi öyrәnmәyә hәr birimizin yaxşı bir fürsәti olacaq.

Yer üzü bizim üçün Allah tәrәfindәn tәyin edilmiş bir emalatxanadır; biz burada yalnız 
günahdan qorunmaq üçün yaşamırıq. Biz günahı kәnar etmәk üçün vә cәmiyyәtdә 
günahın tәsirini yoxa çıxartmaq üçün yaşayırıq. Biz Allahın qaydasına әsasәn qurmalıyıq. 
Allah dünyanı daxildәn dәyişir, balacadan böyüyә doğru irәlilәyir, hәyatın hәr bir aspektini 
dәyişir vә xidmәtçi ürәyinә malik olan insanlardan istifadә edir. Özümüzü hәsr edәcәyimiz 
iş – Allahın Kәlamını praktiki olaraq tәsir dairәmizә tәtbiq etmәyi öyrәnmәk vә 
problemlәrimizi böyümәk üçün inşaat daşları kimi istifadә etmәkdir.

Müqəddəs Yazılardan ayələr:                                                                              

Yaradılış 1:26-28, Luka 19:11-27, Qalatiyalılara 4:7.

Gün ərzində düşünmək üçün fikir/fəaliyyət addımı:                                 

Yer üzü bizim emalatxanamızdır; Allah tәrәfindәn 
böyümәmiz üçün nәzәrdә tutulmuş sınaqlarla, çәtinliklәr vә 

müqavimәtlәrlә doludur. 

Bunlar «Biznesi Allaha mәqbul tәrzdә idarә edәk» kitabının 1-ci fәslindәn götürülüb.
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2 -ci gün: Mömin idarəçilik böyüməyə 
səbəb olur                                                
Allah bizi padşahlar (rәhbәrlәr) vә kahinlәr (vәsatәtçilәr) adlandırır vә 
bunlardan hәr hansı birinә ziyan gәtirәn şey Allahdan deyil. Şәxsi mülkiyyәtin 

mәsuliyyәtli idarәçiliyi olmadan özünüidarәetmә vә mәhsuldarlıq qabiliyyәti itir. Bu, 
sosializmin praktiki tәsiridir – bu, insanın idarәetmә qabiliyyәtini vә şәxsi tәşәbbüsünü 
mәhv edir. Allah kiminsә, hansısa bir istedadın vә ya tapşırığın üzәrindәki sәlahiyyәtdәn 
başlayan mәsuliyyәti bizә verәrәk böyümәyimizә kömәk edir. Bunsuz çox az hәqiqәti 
hәyata keçirә bilәrdik. Yetkinliyimin ölçüsü Allahın mәnә әmanәt etdiyi şeyin qeydinә 
qalmağımla birbaşa әlaqәlidir. 

Allah bizi böyümәk vә Padşahlığını genişlәndirmәk üçün Öz  yer üzәrindәki 
emalatxanasına yerlәşdirib. İçimizdәki vә xaricimizdәki maneәlәr ruhani әzәlәlәrimizi 
inkişaf etdirmәk üçün  qaldırmalı olduğumuz “ştanqları” meydana gәtirir. Mәsuliyyәtimiz 
Rәbb İsadan vә Onu izlәyәn bütün şәrik yoldaşlarından tәlim almaqdır. 

Allah hәr birimizә Mәsihә hesabatlı olacağımız әn azı beş mülkiyyәt verib:

1.    Bizim fiziki bәdәnlәrimiz

2.    Bizim vicdanımız 

3.    Bizim başqaları ilә münasibәtlәrimiz

4.    Bizim istedadlarımız

5.    Bizim әmlakımız

Bunlar Allahdan borc götürülüb; biz bunları Allahın Kәlamına uyğun idarә etmәli vә 
bunları artıraraq Ona qaytarmalıyıq. Böyümә bilavasitә mәsuliyyәtlә bağlıdır, buna görә dә 
öhdәçiliyinizdә  heç nә yoxdursa, böyümәk sizә çәtin olacaq! Gәlin idarә etmәk üçün Onun 
bizә verdiyi iki dәyәri nәzәrdәn keçirәk. 

Birincisi, öz iş mühitinizdә müştәrilәriniz, işçilәriniz vә hәmkarlarınızla münasibәtiniz 
necәdir? Onların qabiliyyәtlәrini vә biliklәrini irәli çәkib inkişaf etdirirsinizmi? “Mәsihçi 
biznesi”, sadәcә, vicdanla aparılan vә ya vergisini düzgün ödәyәn bir biznes deyil, insanın 
inkişafına hәsr olunmuş bir biznesdir, çünki Atanın ürәyi bunu istәyir. Yaxşı rәhbәrlәr 
başqalarına Allahın onlar üçün plan vә istәklәrini öyrәnmәyә kömәklik edirlәr (Süleymanın 
Mәsәllәri 20:5).

Atanızın etdiyiniz işlәrә xeyir-dua vermәsini istәyirsinizsә, xilas olmuş vә ya xilas olmamış 
insanlara öz әnamlarını tanımağa vә onları Allahın istәdiyi kimi – yәni sadә işçilәr vә ya 
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hәmkarlar deyil, “Külli-İxtiyar vә Ailә”nin ilahi ortaqlığının üzvlәri olmağa cәlb 
etmәlisiniz. Siz Atanın işi ilә mәşğulsunuz. Başqalarına Müqәddәs Ruhun qüdrәti ilә öz 
әnamlarını üzә çıxarmağa vә öz çağırışlarını yerinә yetirmәyә kömәk edәrkәn, xilas 
olmayanlar xilas olacaq vә xilas olanlar daha da yetkin olacaqlar. İqtisadi müjdәçilik vә 
şagirdlik budur. 

İkincisi, mülkün idarә edilmәsindә yetkinlәşmә ruhani hәyatımızdakı tәlimin әsas 
hissәsidir. Yaxşı rәhbәrlәr öz adamlarına daha yaxşı idarәçi olmağa kömәk edirlәr. İsa bu 
sözlәri deyәrkәn üç prinsipi açıqladı:

“Әn balaca bir işdә sadiq olan kәs böyük işdә dә sadiqdir, әn balaca bir işdә haqsız olansa 
böyük işdә dә haqsızdır. Belәliklә, әgәr siz haqsız sәrvәtdәn istifadә etmәkdә sadiq 
olmadınızsa, әsl var-dövlәti sizә kim hәvalә edәr? Әgәr başqasının malından istifadә 
etmәkdә sadiq olmadınızsa, öz malınızı sizә kim verәr?” (Luka 16:10-12).

Biz bu yolla inkişaf edirik: 1) kiçikdәn böyüyә, 2) cismanilikdәn ruhaniliyә vә 3) kiminsә 
işlәrini idarә etmәkdәn öz işimizi idarә etmәyә doğru.

Allah müdrik İşәgötürәn/Ata olaraq, xidmәtçilәrini Özünә ortaq edәrәk onları Özü ilә 
yetkin ünsiyyәtә gәtirir. Birlik mәqsәdlәri, mәsuliyyәtlәri vә vaxtı birlikdә bölüşmәkdәn 
irәli gәlir. Allahın ilkin niyyәti bizimlә qurmaqdır.  İnsanın ehtiyacına cavab vermәk üçün 
Onun yaratdığı nizamı haqqında düşünmәk, hәqiqәtәn dә, heyrәtlәndiricidir!

Müqәddәs Yazılar:                                                                  

Luka 19:12-27, Süleymanın Mәsәllәri 20:5, Luka 16:10-12 

Gün әrzindә düşünmәk üçün fikir/fәaliyyәt addımı:             

Biz insanların vә әşyaların qeydinә qalarkәn böyüyürük. 
Böyümә birbaşa mәsuliyyәtlә әlaqәlidir. 

Bunlar «Biznesi Allaha mәqbul tәrzdә idarә edәk» kitabının 2-ci fәslindәn götürülüb.
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3-cü gün: Sərvət və ailə birliyi                          
Allah “Ailә başçısı”dır. O, ailә vasitәsilә işlәyir vә ailәnin tәrkib hissәsidir.  
Yenidәn doğularaq biz Onunla bir Ata, bizim kimi ailә biznesini idarә etmәyi 
öyrәnәn mәsihçilәrlә isә bacı-qardaş münasibәtlәrinә başlayırıq. Şagirdlik 

mәsuliyyәt, idarәçilik, elәcә dә Allahın işindә vә xalqında «pay әldә etmәk»dir. 

Matta 13:12-dә İsa artımın vә rifahın Öz Padşahlığında necә işlәdiyinә dair әsas ruhani 
qanunu açıqlayır: “Kimin varıdırsa, ona daha çox verilәcәk vә o, bolluq içindә olacaq. 
Amma kimin yoxudursa, әlindә olan da ondan alınacaq”. Biz hamımız sahib olduğumuz 
“xәzinәlәrimizi” vә “sәrvәtimizi” müxtәlif yollarla istifadә edirik. Yaxşı, xәzinә ilә sәrvәt 
arasında fәrq nәdәdir? İddia edirәm ki, bütün davamlı sәrvәt ailә birliyindәn irәli gәlir vә 
nәsillәr boyunca formalaşır. 

Mәsih bizә xәbәrdarlıq edib ki, “xәzinә”  zәhmәtimizin әsas mәqsәdi olaraq diqqәt 
mәrkәzimizә çevrilmәsin, bunlar müvәqqәti mülklәrdir; xәzinә ilk mәrhәlәdә әxlaqi vә 
әxlaqsız yol ilә әldә edilә bilәr. “Sәrvәt” isә, ilk növbәdә,  resurs idarәçiliyinә Allahın 
yanaşmasına tabelikdә inkişaf etdirilәn qabiliyyәtlәr, ruhani bilik vә xasiyyәt sayәsindә 
әldә edilir. Xәzinә sahib olduğumuzu, sәrvәt isә kim olduğumuzu göstәrir. Sәrvәt ölümә 
tab gәtirәcәk, xәzinә isә tab gәtirmәyәcәk. 

Müqәddәs Kitaba әsasәn ifadә olunan beş әsas sәrvәt: 

1.    Allahla sülh  münasibәti 
2.    Allahın sizә verdiyi münasibәtlәr
3.    Vәhy sәrvәti
4.    Zaman
5.    Maddi mәmnunluq

Allahın xeyir-dua vә sәrvәt axını ailәdәn gәlir, bu sәbәbdәn ailәlәr әtrafında ruhani savaş 
çox vaxt şiddәtli olur. Ailәni zәiflәdib mәhv etsәniz, sәrvәt axınını kәsmiş olacaqsınız; 
gәlәcәk nәsil, adәtәn, kasıbçılıqdan başlayacaq. Övladlarımız Rәbdәn verilәn bir idarәçilik 
vasitәsi vә mirasdır. Allah bizdәn onlara hәqiqәtlәri vә Müqәddәs Kәlamın ruhani xәzinә 
әldәetmә prinsiplәrini öyrәdәrәk xәzinәmizi onlara ötürmәyimizi vә imanda 
böyütmәyimizi tәlәb edir. 

Yәhya 17-dә İsa, Allahın hәr bir övladına ötürmәk istәdiyi münasibәtlәrdә idarәçiliyi 
nümunә göstәrdi. Mәsih, Atanın nәzarәt etmәk üçün Ona verdiyi insanları vә işlәri necә 
idarә etdiyini Ataya hesabat verdi. O etiraf edirdi ki, malik olduğu hәr bir şey Atasına 
mәxsus idi. Üç element – mirası qәbul etmәk, onu qorumaq vә gәlәcәk nәsillәrә ötürmәk – 
istәr fiziki, istәrsә dә ruhani olan xәzinә vә mәsuliyyәtlәrin sadiq idarәçiliyinin Müqәddәs 
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Kitaba uyğun anlayışının әsasını tәşkil edir. Bu, belә bir tәvazökar etirafdan irәli gәlir ki, 
nәyi etmәyә başlayırıqsa, biz bunda başqalarına vә son nәticәdә Allaha borcluyuq. Bu bizi 
әldә etdiyimizi tәk öz mәnafeyimiz üçün deyil, Allahın izzәti vә başqalarına xidmәt etmәk 
üçün artırmağa çağırır.

Sәrvәti bir nәsildә tükәtmәk yoxsulluq lәnәti ilә nәticәlәnir. Bu, mirasa zidd olan 
xudbinlikdir. Bu, qәnaәtçiliyә zidd olan israfçılıqdır. Biz ailәlәrimizin, bizneslәrimizin, 
icmalarımızın vә millәtimizin uzunmüddәtli perspektivini düşünmәliyik. İqtisadiyyatımızı 
istehlak vә borc deyil, qәnaәt vә investisiya hәrәkәtә gәtirmәlidir. Mömin ailәlәr 
müvәffәqiyyәtin әsas zәmanәti olan idarәçilik vә xarakter bacarıqlarını yeni nәslә ötürürlәr. 
Әsas olan heç dә şeylәr vә pul deyil. Bir çox imkanlı adamın etdiyi sәhv uşaqlarına varlı 
olmağı öyrәtmәmәyidir. Övladları miras aldıqları pulu axmaq xәrclәr vә sәrmayәlәrә israf 
edirlәr. 

Münasibәtlәrә sәrmayә qoymaq sәrvәtin әsasıdır, çünki bu, qısamüddәtli istehlakı deyil, 
Allah ilә Әhd münasibәtlәrini (özünüidarәetmәni) tәşviq edir. Mәsihin ölümündәn әvvәl 
etdiyi son işi – ailәsinin tәminatını tәşkil etmәk idi. Necә dә gözәl nümunәdir!

Müqәddәs Yazılardan ayәlәr:                                                                                                                                                                               

Matta 13:12, Matta 6:20, 1 Korinflilәrә 3:9-10, Yaradılış 12:3, 
Zәbur 127, Yәhya 17:7-21, Yәhya 19:26-27.

Gün әrzindә düşünmәk üçün fikir/fәaliyyәt addımı:                

Daimi sәrvәt ailә birliyi vasitәsilә gәlir vә nәsildәn-nәslә 
yığılır. 

Bunlar «Biznesi Allaha mәqbul tәrzdә idarә edәk» kitabının 3-cü fәslindәn götürülüb.
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4 -cü gün: Allahımız əməyi sevir             
Әmәk lәnәtin bir hissәsi deyil. Әmәk günahdan vә insanın ilk günahından 
әvvәl mövcud olub; İsa әmәyin әbәdi olduğunu öyrәdir. Göylәr, sadәcә, 
istirahәt yeri deyil; göylәr Allahın işinin daha sәmәrәli yerinә yetirilәcәyi 
yerdir, çünki günah daha olmayacaq. Bu, ötürücü mexanizmi qumdan 

tәmizlәyәndәn sonra onun yaxşı işlәmәsinә bәnzәyir. 

Allah әvvәlcә Yaradılış Kitabında Özünü Yaradıcı, İşçi vә Sahibkar kimi göstәrir. Yәhya 5-
dә istifadә olunan yunan ergozomai sözü “ağır işlәmәk, zәhmәt çәkmәk, xidmәt etmәk” 
demәkdir. Yer üzü keçib gedәcәk vә dәyişәcәk, onu әhatә edәn yaradılmış kainat isә әbәdi 
olaraq “Külli-İxtiyar vә Ailә” tәrәfindәn idarә olunacaq. Allahın әmәyi sevәn tәbiәti 
növbәti dövrdә dә özünü göstәrәcәk. Vәhy Kitabında mәrkәzindә Mәsih olan, göydәn yer 
üzünә enәn vә yerdәn idarә edәn imanlılar cәmiyyәtini görürük. Әmәksiz göylәr vәdi 
yalandır; belә düşünәnlәr Müqәddәs Kitabı bilmirlәr vә Allahı tanımırlar. 

Әmәk mәnim qeyri-maddi ruhumun Allahın kainatına tәcәssümüdür; әmәk daxili 
dünyamın xarici dünyada özünü göstәrmәsinә imkan verir. Sizcә, sizi daha yaxşı kim 
tanıyır: pastorunuz, yoxsa müdiriniz? Pastor ilә siz hәftәdә bir neçә saat birlikdә olursunuz; 
bu, hәftә әrzindә әn yaxşı davrandığınız vaxtdır. Müdirinizlә isә hәr gün sәkkiz saat vaxt 
keçirirsiniz; bu vaxt әrzindә özünüzü bәzәn yaxşı, bәzәn pis vә ya dәhşәtli hiss edirsiniz. İş 
vasitәsilә qәlbiniz açıqlanır vә görünür.

Әmәyimiz niyyәtlәrimizi, münasibәtlәrimizi vә mәqsәdimizi әks etdirir. İqtisadiyyat 
valyuta vә bazarda olan meyillәri әks etdirәn qrafiklәrdәn, diaqramlardan vә kompüter 
analizlәrinin hesabatlarından çox insanların qәlblәri barәdәdir. İdeyaların nәticәlәri var vә 
ruhani dәyәrlәr әmәyimizdә tez bir zamanda özünü büruzә verir. Dünyada bütün  dinlәr 
arasında yalnız xristianlıqda әmәk ilahiyyatı var. Niyә? Çünki әmәk müqәddәs, әbәdi bir 
çağırışdır vә Allah әmәyi sevir. Mәsihçilәr,  ümumiyyәtlә, dünyadakı әmәklәrinin cismani 
olduğu düşüncәsinә qurban olurlar. Әmәyin  ikinci dәrәcәli  olması baxışına ölümcül zәrbә 
vurmalıyıq. Allah xidmәtdә çalışanları sevdiyi kimi, ticarәtçilәri vә biznes peşәkarlarını da 
eyni cür sevir vә onlara hörmәt edir!

İşçilәr barәdә mәsәlindә İsa Allahın işsizliyә nifrәtini göstәrir. Çoxumuz bu mәsәlә işçi 
nöqteyi-nәzәrindәn yanaşırıq  vә bәrabәr olmayan işlәrә görә bәrabәr haqq alınmasında 
“әdalәtsizlik” görürük. Ancaq bu, әdalәtdәn daha çox hәsәd problemimizi ortaya çıxaran 
bir sosialist münasibәtdir. Mәsәlin mәqsәdi torpaq sahibinin bazarda bekar dayananlara 
görә narahatlığıdır. Şәxsi üzüm bağının mәnfәәti vә meyvәsi haqqında heç söz açılmır; 
daha çox onun işә götürülmәmiş insanlara – hәyatda “çürüyәn” adamlara görә böyük 
narahatlığı göstәrilir. 
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Allah insanların bekarçılığına nifrәt edir. Müasir çıxış yolu – müavinәt paylamaqdır, lakin 
işlәmәyәn kәsә pul paylamaq onu lәyaqәtdәn mәhrum edir vә ruhunu zәdәlәyir. Әmәyi 
 sevәn Allah istifadә edilmәmiş әnamların faciәsini vә yardım әvәzinә, asılılıq vә çarәsizlik 
yaradan bu sistemi görür. Mәdәniyyәtimiz әmәk etikasını – sәnayelәşmiş dünyanın iqtisadi 
mәhsuldarlıq kökünü itirib. Çoxları işi lәnәt hesab edirlәr; әmәyinin mәqsәdi hәftәsonuna 
çatmaq vә maddi şeylәr әldә etmәkdir. Müqәddәs Kitaba uyğun әmәk etikasının 
canlanması iqtisadi dönüşün әsasıdır; imanlılar cәmiyyәti tövbә edib әmәyә xeyir-dualı 
çağırış kimi baxmayınca heç bir әsaslı dәyişiklik olmayacaq. 

Tәkmillәşdirәn zәhmәtә olan Öz sevgisini Külli-İxtiyar övladlarına çatdıracaq, çünki O, 
Allahdır vә bunun üçün әbәdiyyәt lazım gәlәrsә belә, bunu edәcәk.

Müqәddәs Yazılardan ayәlәr:                                                  

Yәhya 5:17-20, Vәhy 21:10, Matta 20:1-15.

Gün әrzindә düşünmәk üçün fikir/fәaliyyәt addımı:           

İş ‒ müqәddәs, әbәdi çağırışdır.

Bunlar «Biznesi Allaha mәqbul tәrzdә idarә edәk» kitabının 4-cü fәslindәn götürülüb.
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5-ci gün: Xidmət biznesi                           
Xidmәtçi liderlәr başqalarında sahibkarlıq ruhu yaradırlar. Ata ilә 
uyğunlaşmaq üçün mәqsәdimiz başqalarının sahibkar olmasını tәmin 
etmәkdir. 

Mәsihçi prinsiplәri ilә iş quranla qurmayan biri arasındakı әsas fәrq budur: 
ikincisi özünü zәngin etmәk mәqsәdilә işi tәşkil edir; birincisi isә biznesdә ortaq olan vә 
özlәri üçün uğur qazanan yeni sahiblәr yetişdirә bilәcәyi tәqdirdә razı qalır. Başqa sözlә, 
mәsihçi liderlәr özlәrini başqalarını sәrvәtli etmәyә (varlı olmağa deyil) hәsr edirlәr; diqqәt 
mәrkәzindә olan sahibkarların çoxalmasıdır, mәnfәәt isә әlavә mәhsuldur. Bu, Allahın bizә 
qoyduğu nümunәdir. 

Mәsihçilәrin çoxu Mәsihin bu sözlәrini bilirlәr: Padşahlıqda birinci olmaq istәyәn hәr kәsin 
xidmәtçisi olmağı öyrәnmәlidir. Lakin xidmәtçi rәhbәrlik haqqında Müqәddәs Kitab 
anlayışına malik olanlar azdır. Hamı üçün hәr şey etmәliyik anlayışı hamıya tanışdır, әsl 
xidmәtçi isә Mәsihdәn nümunә götürәrәk başqalarını öz vәzifәlәrini Allahın planına uyğun 
yerinә yetirmәyә qadir edir. 

Allah hәr kәsә hәm imanlılar cәmiyyәtindә, hәm dә dünyada xüsusi xidmәt üçün әnamlar 
verir; qabiliyyәtli sәnәtkarların qәlbinә hikmәti qoyan Allahdır. O, insanlara özlәrinә 
xidmәt etmәk üçün deyil, başqalarına xidmәt etmәk üçün әnamlar verir. Yeganә vә sizә әn 
böyük hәvәs verәn düşüncә – Allahın sizi Özünә mәxsus şәkildә vә müәyyәn niyyәtlә 
yaratdığını bilmәkdir. Belәliklә, başqalarını Allahın onlara verdiyi potensiallarına tam cәlb 
etmәk saleh bir lider xidmәtçinin әsas mәqsәdidir. 

Biznesinizdәki әsas vәzifәniz başqalarına onların rollarını müәyyәn etmәkdә vә daha 
sәmәrәli işlәmәlәri üçün öz bacarıqlarını üzә  çıxartmaqda kömәk etmәkdir. Bu, 
mәnfәәtdәn çox, xidmәti düşünәn bir iş etikasını nәzәrdә tutur. Tәşkilatda olan hәr kәs öz 
vәzifәsini yerinә yetirәndә onlar nәinki xoşbәxt vә mәmnun, hәm dә çox mәhsuldar 
olurlar; mәhz bu cür biznes uzun müddәt әrzindә gәlir gәtirir. Nәticә olaraq biz özümüz 
üçün mәnfәәt axtarmalı deyilik; mәnfәәt bir mәqsәd deyil, bir bәhrә olduğu üçün 
işlәdiyimiz insanlara xidmәt etmәyә çalışmalıyıq.

Matta 10:39-da İsa bizi hәyatımızı Onun naminә itirmәyә çağırır. Mәşhurluq vә inkişafı 
düşünәn adamlara bu kәlam nadir hallarda tәbliğ olunur. Ancaq mәhsuldar olmaq vә 
inkişaf etmәk istәyirәmsә, öz gündәmim üçün ölmәliyәm. Böyümәni güclәndirәn 
qurbandır. 
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Niyә biz işçilәr vә rәhbәrlәrdәn/sahiblәrdәn danışırıq? Bunların arasında әn azı üç fәrq 
var:

1.    İşçilәr öz haqları, rәhbәrlәr isә öz öhdәliklәri barәdә düşünürlәr. 
2.    Rәhbәrlәrin ümumi işdә müәyyәn iştirakı var.
3.    Siz işçilәrdәn xeyir görmürsünüz – әn yaxşı halda onlar sizә mәnfәәt/zәrәr 

göstәricisini sıfırlamağa kömәk edәrlәr. Xeyri sahibkarlıq ruhuna malik olan 
insanlar yaradır.

İqtisadi dәyәrlәr mәsuliyyәtdәn çox hüquqlar üzәrindә qurulub, insanlar vә xalqlar, 
ortaqlıq vә durğunluq üçün müәyyәnlәşdirilib. Rәhbәrlәrin daxili ölümü, onların Mәsihlә 
ünsiyyәt dәrәcәsi böyümәnin şәrtidir. Hәyat vә böyümә ölüm vә qurban tәlәb edir. 
Xidmәtçi ürәyinә malik olan rәhbәrlәr bunu könüllü olaraq çiyinlәrindә daşıyırlar. Bu, 
iqtisadi artımın әsas qanunudur; tәminat vә tәlәbat qanunu kimi, bu qanunun hәr bir 
hissәsi real vә işlәkdir. Daha sәmәrәli xidmәtçilәr rәhbәrlik edәcәklәr. Hәr bir 
uzunmüddәtli işdә vә ya ticarәtdә xidmәtçilәr uğur qazanacaqlar. Külli-İxtiyarın  biznesi 
rifahlı olacaq. Bu, Allahın şeytandan daha güclü olduğuna görә deyil, Allah bir xidmәtçi, 
 şeytan isә istismarçı olduğuna görәdir. Әn yüksәk sәviyyәdә belә, xidmәtçi hәmişә qalib 
gәlir. 

Müqәddәs Yazılardan ayәlәr:                                                     

Matta 20:26, Romalılara 8:28-30, Süleymanın Mәsәllәri 20:5, 
Matta 10:39, Yәhya 12:24.

Gün әrzindә düşünmәk üçün fikir/fәaliyyәt addımı:          

 Xidmәt davamlı böyümәnin әsasıdır. Mәnfәәt mәqsәd deyil, 
bәhrәdir. 

Bunlar «Biznesi Allaha mәqbul tәrzdә idarә edәk» kitabının 5-ci fәslindәn götürülüb.
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6-cı gün: Pul insanlarda nələri üzə 
çıxarır                                                          
Daha çoxlu pulun arzularınızı yerinә yetirәcәyini vә biznes problemlәrinizin 
çoxunu hәll edәcәyini düşünürsünüzmü? İnsanlar pulun gücünә görә ona 

sәcdә edirlәr, çünki düşünürlәr ki, pul onları “azad” edәcәk. Hәyatınızda әsas güc mәnbәyi 
nәdirsә, o sizin allahınıza çevrilәcәk. Tәәccüblü deyil ki, “hәr cür pisliyin kökü 
pulpәrәstlikdir”; bu, Allahın Ondan başqa allahın olmamasına dair ilk әmrini pozur. 

Hәr şeyә sahib olan Allahın heç bir vәsaitә ehtiyacı yoxdur. Әmin olun ki, O istәdiyini 
yerinә yetirәcәk, çünki sifariş etdiyi şeylәrin haqqını ödәyir. 

Allah çox yollarla diqqәtimizi cәlb edir. Pul problemlәri siyahının yuxarı hissәsindәdir. Pul 
böyük qüvvәdir! Allah puldan istifadә edir ki, bizә Özü haqqında öyrәtsin, Onu әsas 
Mәnbәyimiz vә problemlәri Hәll edәnimiz kimi tanımağımıza kömәk etsin vә idarәetmә 
bacarıqlarımızı daha yaxşı inkişaf etdirsin. 

Mәn artıq “pul probleminә” inanmıram. Düşünürәm ki, pulla bağlı problemlәrimiz ola 
bilәr, amma Allahın hәyatımızda puldan necә istifadә etdiyini başa düşәndәn sonra 
dünyagörüşüm dәyişib. Pul problemә çevrilәndә özümә xatırladıram ki, Allah bütün 
vәsaitlәrin sahibidir. Әgәr O, zәnnimcә, ehtiyac duyduğum mәblәği vermirsә, özümә 
aşağıdakı sualları vermәliyәm:

• Allah diqqәtimi hәyatımdakı  hansısa bir mәnәvi günaha yönlәndirirmi? 

• Mәni hәvәslәndirәn tamahkarlıq vә materializmdirmi?

• Layihәlәrim vә mәqsәdlәrim Onun iradәsinә vә vaxtına uyğundurmu? 

• Allah mәni nәdәnsә qorumağa çalışırmı?

• İdarәçilikdә böyümәk üçün  lazımi yetkinlik vә bacarıqları inkişaf etdirmişәmmi? 

• Mәqsәdlәrimә çatmaq üçün Müqәddәs Kitabdan kәnar vasitәlәrdәn istifadә etmәk 
vә ya insanlarla qeyri-etik әmәkdaşlıq etmәk tәhlükәsi ilә üzlәşirәmmi?

• Allaha güvәnmәk әvәzinә, hәr şeyi özüm idarә etmәyә çalışırammı? 

Pul zaman ilә ölçülür. Başqa sözlә, bir xidmәti göstәrmәk vә ya mәhsulu istehsal etmәk 
üçün zamanla xәrclәnәn bir insanın enerji vahididir. Pulu xәrclәmәk әn dәyәrli sәrvәtimiz 
olan vaxtımızı sәrf etmәkdir. Pul yer üzündәki mәhdudiyyәtlәrimizin bәnzәrsiz bir 
göstәricisidir. Pulu xәrclәdikcә bu pulu istehsal edәn iş vahidlәrindәn necә istifadә etmәyi 
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müәyyәn edirik. Pul zәhmәti, tәzyiqlәri, ailәdәn uzaq vaxtı, ölümә yaxınlaşdıran günlәri vә 
s. tәmsil edir.  Pulu  xәrclәmәk – vaxt sәrf etmәk vә prioritetlәri müәyyәnlәşdirmәkdir.

Ağıllı maliyyә menecerlәri kimi, yetkin mәsihçi idarәçilәr dә bilirlәr ki, pul hәr problemin 
hәlli deyil. Onlar pulu bir vasitә hesab edirlәr vә başa düşürlәr ki, Allah yolu ilә icra edilәn 
Allahın işi heç vaxt Onun maliyyәsindәn qıtlıq çәkmir. Belәliklә, idarәçi pula hörmәt edә vә 
ondan istifadә edә bilәr, amma heç vaxt pulu sevmәyәcәk vә onu öz mәqsәdi hesab 
etmәyәcәk. O, heç vaxt könüllü olaraq pula görә öz gәlәcәyini vә azadlığını satmayacaq 
(borc verәnin qulu olan aramsız olaraq borc alan kimi), nә dә qorxuya görә (talant vә 
minalar mәsәlindәki pis, tәnbәl, qazanc gәtirmәyәn xidmәtçi kimi) puldan uzaq 
durmayacaq (Matta 25:24-30; Luka 19:20-27). Bu mәsәllәrdәki müdrik xidmәtçilәr kimi, 
mәsihçi idarәçilәr dә “Külli-İxtiyar vә Ailә”yә gәlir gәtirmәk üçün pulu müdrikliklә 
sәrmayә qoyurlar.  

Allah insanlara mәqsәd vә bacarıqları ilә güc vermәk istәyir; bunu inkişaf etdirmәk üçün 
sәrvәtimizdәn istifadә etmәyimizi istәyir. Dünyanın iqtisadi sistemlәrindәn görürük ki, 
sosializmin ali mәqsәdi hәr kәsi dövlәtdәn asılı vәziyyәtә salmaqla riski aradan qaldırmaq, 
kapitalizmin әn yüksәk mәqsәdi isә qazanc әldә etmәkdir. Bunun әksi olaraq, Padşahlıq 
iqtisadiyyatının mәqsәdi insanların Allahın istәdiyi kimi olmaları üçün onlara güc 
vermәkdir. Kiminsә hәyatına tәsir göstәrmәk  üçün pulumuzu, vaxtımızı vә ya 
bacarıqlarımızı istifadә etdikdә bununla biz onlara hәyatdakı vәzifәlәrini yerinә yetirmәyә 
kömәk edirik. 

Allahın xeyir-duasını istәyirsinizmi? İcazә verin O sifariş etdiyi şeylәrin haqqını ödәdiyini 
sizә göstәrsin; Allah bunun üçün, әsasәn, ağır zәhmәt vә qurban sayәsindә sizdә vә ya 
әtrafınızdakı insanlarda olan resursları yaradıcılıqla istifadә edir.

Müqәddәs Yazılardan ayәlәr:                                                    

Matta 6:21, Zәbur 50:7,9-10; Zәbur 90:12, Süleymanın 
Mәsәllәri 22:7, Matta 25:24-30, Luka 19:20-27. 

Gün әrzindә düşünmәk üçün fikir/fәaliyyәt addımı:           

Allah sifariş etdiyi şeylәrin haqqını ödәyir. Pul xәrclәmәk 
vaxt sәrf etmәk vә prioritetlәri müәyyәn etmәkdir. 

Bunlar «Biznesi Allaha mәqbul tәrzdә idarә edәk» kitabının 6-cı fәslindәn götürülüb.
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7 -ci gün: Şagirdlik və bazar                       
Bu kitabda müzakirә etdiyimiz prinsiplәrә ardıcıl vә şüurlu şәkildә әmәl 
edilmәdikdә hәyatımızda heç bir nәticә vermәyәcәk. Hәqiqәt biliyi yalnız 
düzgün vә ardıcıl tәtbiq edildikdә, elәcә dә aidiyyәti olan adamlara izah 
edildikdә potensiala malikdir. Hәqiqәti artırmaq üçün әtrafdakılara onu başa 

düşmәyi vә istifadә etmәyi öyrәtmәyә qadir olmalıyıq. Әks halda, әtrafımızı dәyişә 
bilmәrik, iş yerimizi vә ya cәmiyyәtimizi isә daha demirәm. 

Әsl mәsihçilik dәyişiklik gәtirәn mәlumatla bağlıdır. Mәsihin toxunduğu insanlara verdiyi 
әn böyük әlamәt o idi ki, O gedәndәn sonra insanlar artıq fәrqli idilәr. Şagird intizamla 
öyrәnәn bir kәsdir, ürәyini әsir etmiş hәqiqәtlәrә yiyәlәnmәyә çalışandır. Mәsih açıq şәkildә 
mәsihçilәri şagird olmağa vә şagird etmәyә çağırsa da, çoxları bunu etmir. İnsanlar bizi 
“mәsihçi” deyә çağırsalar da, Müqәddәs Yazılarda bu söz yalnız üç dәfә, “şagird” isә 250 
dәfәdәn çox istifadә olunur! 

“Proqram” deyil, hәyat tәrzi olan şagirdlik bazar üçün daha uyğundur, çünki әkin vә biçin 
qanunu insan fәaliyyәtinin digәr sahәlәrinә nisbәtәn biznesdә daha sürәtlә hәrәkәt edir. 
Biznes ideyaları vә hәrәkәtlәri, adәtәn, daha tez dövr etdiyinә görә onların әn aşağı 
nәticәlәri belә, gözә çarpan olur. Buna görә biznes alәmindә Allahın prinsiplәrini aşkar 
etmәyә çalışmaq, tәtbiq etmәk vә onlara yiyәlәnmәk cәhdlәri özü-özlüyündә böyük 
qısamüddәtli imkanlar daşıyır. Bunlar Allahın Kәlamının doğrudan da işlәdiyinә olan 
inamımızı tәşviq edir. 

Bir çox mәsihçilәr әsasәn özlәrinin vә yaxınlarının rifahını düşünәrәk şәxsi motivasiyasının 
«daxilә» baxan strategiyası ilә hәrәkәt edirlәr. «Zahirә» baxan mәsihçilәr isә öz ömrünü elә 
sәviyyәdә yaşamaq istәyirlәr ki, adamlara Mәsihin tәsirini göstәrmәk üçün istifadә 
edilsinlәr. Onlar öz hәyatları vә şәxsi rahatlıqları hesabına Allahı vә Onun Padşahlığını 
izzәtlәndirmәk üçün peşәkarlıq vә bacarıq axtarırlar. Mәsihçilәr göylәrә gedirlәr. «Zahirә» 
baxan mәsihçilәr isә bu yolda ikәn dünyanı dәyişirlәr. 

Şagird kimi yaşamağı öyrәnmәsәk, tәsirimiz çox cüzi olacaq. Alovlu ürәklәri olanlar isә 
“Külli-İxtiyar vә Ailә”ni bütün dünyaya vә әbәdiyyәtә aparacaqlar. Şәxsi nümunәdә 
göstәrilmәyәn vә hәyatda yaşanmayan hәqiqәt mücәrrәddir vә buna görә dә nisbәtәn 
faydasızdır. 

Lütfәn, mәnim ürәyimi duyun: bizә, sadәcә, «ruhani» adı almış iqtisadi mәkanda mәsihçi 
xidmәtçilәr vә ya Allahın qanunlarını tәtbiq edәrәk uğur qazanan mәsihçilәr gәrәk deyil.  
Bazara Müqәddәs Kitaba uyğun dünyagörüşlü mәsihçilәr lazımdır ki, onlar müxtәlif tәsir 
sahәlәrini bir-bir götürüb milyonlarla insanlara yenidәn tәhsil-tәrbiyә versinlәr.   
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Әminәm ki, siz, ümumiyyәtlә, tәsiriniz olan yerdә – iş yerinizdә vә bacarıqlı olduğunuz 
sahәdә biliyinizi tәtbiq etmәyә çalışırsınız. Lakin Allahın kömәyi ilә biz bunu daha 
ardıcıllıqla, daha şüurlu, daha tәsirli edә bilәrik. Ardıcıllıq deyәndә mәn yaxşı vәrdişlәri 
qoruyub saxlamaq vә tәcililiyin zülmündәn qurtarmağı nәzәrdә tuturam ki, hәr gün 
yolumuzu Allahın qoyduğu yolla irәlilәyә bilәk. Şüurlu deyәndә mәn nә etdiyimizi, bunu 
niyә etdiyimizi vә bunun tәsirli olduğunu necә müәyyәn etmәyin yolunu bilmәyimizi 
nәzәrdә tuturam.  

Dәrindәn düşünәrәk Allahla vaxt keçirdin.  Hәyatın sürәtli tempi qәlbinizdә “tıxac” yarada 
bilәr vә sadә biznes praqmatizmdәn daha çox mәnәvi prinsiplәr vasitәsilә strateji hәrәkәt 
etmәyә kifayәt qәdәr vaxt vermәz.

Qoy Allah Onun çağırışına cavab vermәyimizә kömәk etsin ki, biz belә bәyan edә  bilәk: 
“Mәn ayağa qalxıb qurmalıyam. Hәqiqәti evimә, özәl sektora vә tәsir edә bilәcәyim 
sahәlәrә çatdırmalıyam. Mәn bu prinsiplәri hәyata keçirmәliyәm vә başqalarına Mәsihlә 
tәsir etmәk üçün onlardan istifadә etmәliyәm. Ya Rәbb, “Külli-İxtiyar vә Ailә”nin hәyatı 
dәyişdirәn müraciәtnamәsini bölüşmәyimә mәnә kömәk et”. 

Müqәddәs Yazılardan ayәlәr:                                                      

Hәvarilәrin İşlәri 17:6; Romalılar 12:2; Yeşaya 61:4.

Gün әrzindә düşünmәk üçün fikir/fәaliyyәt addımı:             
Mәsihçilәr şagird kimi yaşamalıdırlar. Şagird intizamla 
öyrәnәn kәsdir. 

Bunlar «Biznesi Allaha mәqbul tәrzdә idarә edәk» kitabının 11-12-ci fәsillәrindәn götürülüb

Bu yeddi günlük plan Dennis Pikokun "Biznesi Allaha mәqbul tәrzdә idarә edәk" kitabından götürülmüş 
mәzmunu tәqdim edir. Kitabın tam nüsxәsini sifariş etmәk üçün www.gostrategic.org saytına daxil olun. 
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