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Saxladığı bir
İmtiyaz

H�zrət B�hau�ahın İmanlarını Elan Etmiş
Ardıcı�arı üçün T�yin Etdiyi İmtiyaz

Allahın  Əmrinin  fərqli  xüsusiyyətlərindən  biri  onun  qeyri-bəhailərdən  öz  məqsədləri

üçün pul  ianələri  qəbul  etməməsi  prinsipidir:  Bəhai  Fondlarının  dəstəklənməsi Həzrət

Bəhaullahın imanlarını elan etmiş ardıcılları üçün saxladığı bir nemətdir.   

—Ümumdünya Ədalət Evi

 
Bu dünyanın maddi şeylərini Əmrinin tərəqqisi üçün vermək Həzrət Bəhaullahın məhz

inananlara və yalnız  inananlara verdiyi bir nemətdir.  İanənin miqdarı deyil, onun səbəb

olduğu fədakarlıq dərəcəsi önəmlidir - zira məhz bu, Allahın təyidlərini cəzb edir.

—Ümumdünya Ədalət Evi

 

Bəhai Fondunun qüdsiyyətinə ithaf Azərbaycan Bəhailəri

Milli Ruhani Məhfili tərəfindən təqdim olunur
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Yalnız  özlərini  Əmrlə  bağlayanlar  və  onun  imanlarını  elan  etmiş  və  tərəddüdsüz

tərəfdarları  sayılanlar  qoşulmağa  və  iştirak  etməyə  dəvət  edilməlidirlər...    Bunun  iki

səbəbi  vardır:  birincisi,  Bəhailərin  tədricən  qurduqları  təsisatlar  Həzrət  Bəhaullahın

dünyaya bəxşişi kimi təbiətə malikdir;  ikincisi  isə, xüsusi olaraq Bəhai məqsədləri üçün

qeyri-bəhailərdən  ianə  qəbul  etmək,  gec  ya  tez,  Bəhailəri  öncədən  görünməyən

müşküllərə sala bilər.

—Həzrət Şövqi Əfəndi

 
İnananla  Fond  arasında  münasibətin  dərin  bir  cəhəti  vardır  və  bu,  inananın  iqtisadi

durumundan asılı olmayaraq gerçəkliyini saxlayır. İnsan ruhu Həzrət Bəhaullahı Allahın

bu  gün üçün Məzhəri  kimi  tanıyanda  və  ilahi Əhdə  girəndə,  o  insan həyatını  getdikcə

daha  çox  ilahi məqsədlə bir  ahəngə gətirməlidir  -  o, Allahın Əmrində əməkdaş olur  və

maddi vəsaitlərini, nə qədər cüzi olsa da, Əmrin işinə sərf etməyə izn verilməklə nemət

əldə edir. Ona görə də,  Fonda  ianə vermək, Həzrət Bəhaullahı qəbul  etməmiş  insanlara

açıq olmayan bir ruhani imtiyazdır ki, heç bir inanan bundan imtina etməməlidir. Bu eyni

zamanda həm məsuliyyət, həm də bərəkət mənbəyidir.

—Ümumdünya Ədalət Evi

 
Qısa  bir  müddət,  Əmrdə  fəal  olmayan  dostunuz  tərəfindən  verilmiş  inaə  onu  yeni

xidmətə  ruhlandırmaq  üçün  bir  vasitə  olacaqdır.  Əmrdə  heç  nə  xidmət  qədər  uğur

gətirmir.  Xidmət  ilahi  təyidləri  cəzb  edən  maqnitdir.  Odur  ki,  insanlar  fəal  olanda,

Müqəddəs  Ruh  onlara  xeyir-bərəkət  verir.  Fəal  olmayanda  isə,  Müqəddəs  Ruh  onların

varlığında yer  tapa bilmir və beləliklə, onlar onun şəfaverici və canlandırıcı şüalarından

məhrum olurlar. 

—Həzrət Şövqi Əfəndi

 
Əmrin  Fondlarına,  istər  böyük  olsun,  istərsə  uşaq,  istənilən  Bəhai  ianə  verə  bilər.  Bu

məsələdə heç bir  təlimata ehtiyac yoxdur; Bəhai uşaqları hər yerdə və hər zaman Əmrə

ianələr vermişlər.

—Həzrət Şövqi Əfəndi

 
Əmrin maraqlarının o yer və ya ölkədə irəlilədilməsi kimi birmənalı məqsəd üçün bütün

bəxşişlər və ianələr Məhfilin Xəzinədarına verilməlidir.

—Həzrət Şövqi Əfəndi
 

Hərçənd Şövqi Əfəndi hər bir bəhaini təşviq edərdi ki, Milli Məhfilin fonduna ianə vermək

naminə mümkün qədər fədakarlıq etsinlər, amma o həm də bu məqsədlə borca girməyi məsləhət

görməzdi. Bizdən malik olduqlarımızdan vermək istənilir, malik olmadığımızdan deyil, xüsusilə

də, əgər belə bir hərəkət başqalarının iztirabına səbəb olursa.

   D ü ş ü n� ə k  Ü ç ü n . . .
R u h a n i  İ n k i ş a f



-—Şövqi Əfəndi

 

 

Ciddi Ruhani

Məsuliyyət

Ciddi Ruhani M�suliyy░t
Bəhai fonduna ianə verilməsi, imkansız ya zəngin olsun, hər bir Bəhainin edə biləcəyi bir

xidmətdir;  çünki  bu,  verilən  ianənin  miqdarının  mühüm  olmadığı  ruhani  bir

məsuliyyətdir.  Burada  ruhani  təyidləri məhz  ianə  verənin  fədakarlıq  dərəcəsi,  onun  öz

bəxşişini hansı sevgi ilə verməsi və bütün dostların bu xidmətdə birliyi gətirir.

—Ümumdünya Ədalət Evi

 

Hər bir Bəhai, nə dərəcədə imkansız olmasından asılı olmayaraq bilməlidir ki, bu məsələ

ilə bağlı onun çiynində necə mühüm bir məsuliyyət vardır və əmin olmalıdır ki, Həzrət

Bəhaullahın Dünya Nizamına  inanan biri kimi, onun  ruhani  inkişafı,  xeyli dərəcədə, öz

dininin  İlahi  təsisatlarını  maddi  yöndən  dəstəkləmək  üçün  onun,  doğrudan  da,  hazır

olmasından asılıdır.

—Həzrət Şövqi Əfəndi

 



Bu  məqsədlə  [Ruhani  Məhfilin  fəaliyyətlərini  dəstəkləmək]  ianə  vermək  Allahın

Əmrinin ən təkidli tələblərindən biridir, olduqca mühüm hesab edilir və birinci dərəcəli

əhəmiyyətə  malikdir.  Bu,  Hüququllahın  ödənişindən  sonra  hər  bir  bəhainin  başlıca

öhdəliyidir.

—Həzrət Şövqi Əfəndi

 
İanə  vermənin  əhəmiyyəti  onu  verənin  fədakarlıq  dərəcəsinə,  bu  ianənin  verildiyi

sədaqət ruhuna və dostların bu xidmətdə birliyinə söykənir; bunlar Allahın təyidini cəzb

edir, ayrı-ayrı fərdlərin və icmanın ləyaqət və özünəhörmət hissini yüksəldir.

—Ümumdünya Ədalət Evi

 

Dostlar  başa  düşməlidirlər  ki,  heç  bir  Məhfil  və  ya  fərd  dostları  Əmrə  ianə  verməyə

məcbur edə bilməz, bu cür ianə verməyə bizim Təlimlərdə ruhani öhdəlik və fədakarlıq

aktı kimi  baxılır ki, bu da hər bir ayrıca inananın ruhani inkişafı ilə sıx əlaqəlidir.

—Ümumdünya Ədalət Evi

 

Kiminsə ianə verməsində heç bir ölçü məhdudiyyəti ola bilməz. İnsan nə qədər çox verə

bilərsə, bir o qədər də yaxşıdır, xüsusilə o halda ki, bu cür ianələr ianə verənin başqa arzu

və istəklərini buna fəda etməsini zəruri edir. Əlbəttə, fədakarlıq nə qədər yüksək olarsa,

Allahın nəzərində onun dəyəri də bir o qədər yüksək olacaqdır. Zira, mühüm olan insanın

verdiyi  ianənin  miqdarı  deyil,  bu  cür  ianənin  arxasında  dayanan  məhrumiyyətin

dərəcəsidir. 

—Həzrət Şövqi Əfəndi

 

   D ü ş ü n� ə k  Ü ç ü n . . .
R u h a n i  İ n k i ş a f

Bəxşişlərin qəbulu, bu hökmü yerinə yetirən pak qəlblərin göstərdikləri sevinc, dostluq və

məmnunluq ruhundan asılıdır. Əgər münasibət belədirsə, ianəni qəbul etməyə izn verilir, başqa

heç cür . Həqiqətən, Sənin Rəbbin Kifayət Edən və Tərif Olunandır. 

—Həzrət Bəhaullah

 
Əgər bir şəxs Allahın Əmrinin şərəfinin hətta xardal dənəsindən də az aşağılanması hesabına yer

üzünün bütün xəzinələrini verə, belə bir bəxşişin qəbuluna izn verilmir. Bütün dünya Allaha

məxsus olmuş və həmişə də olacaqdır.

—Həzrət Bəhaullah

 
Əgər bir şəxs öz ianəsini son dərəcə məmnuniyyətlə vermək istəyirsə, onun qəbuluna izn verilir,

əks halda bizim mərhəmətli Rəbbimiz bütün bəşəriyyətdən asılı deyildir.

—Həzrət Bəhaullah

 

Allah heç bir zaman və heç bir şəraitdə Öz yaratdıqlarından asılı olmamışdır.

—Həzrət Bab

 



Gənclər! Siz Səmavi

Olmuşsunuz!

 

Allaha şükr edin ki, siz gəncliyinizin bu çağında Allahın Mələkutuna daxil olmusunuz! Siz

nurlanmışsınız. Siz səmavi, ruhani və ülvi  olmuşsunuz. Mən ümid bəsləyirəm ki, Həzrət

Bəhaullahın  fəzli  ilə  siz  Allahın  Mələkutunda  günbəgün,  getdikcə  daha  da  tərəqqi

edəcəksiniz.

—Həzrət Əbdül-Bəha

 
Bu gün xeyir əməllər Baharıdır, kaş ki anlayanlardan olardınız.

—Həzrət Bəhaullah

 
Gənclər həqiqətən o kəslərdir ki, Əmr özünün ən böyük çağırışını,  istər-istəməz, onlara

ünvanlamalıdır,  çünki  onların  gələcək  əmin-amanlıqlarını  təmin  etmək  vədi  yalnız

ondadır. 

—Həzrət Şövqi Əfəndi

 
Əmrin  Fondlarına,  istər  böyük  olsun,  istər  uşaq,  istənilən  Bəhai  ianə  verə  bilər.  Bu

məsələdə heç bir  təlimata ehtiyac yoxdur; Bəhai uşaqları hər yerdə və hər zaman Əmrə

G � n c l ə r !  
S i z  S �m a v i  O l m u ş s u n u z !



Birbaşa və Qaçılmaz

Məsuliyyət 

Fonda müntəzəm ianələr vermək ruhani bir nemətdir. Bu sevginin bir ifadəsidir. Bütün dostlara, o

cümlədən, gənclərə, Fondlara ianə vermək kimi misilsiz bir imtiyaz verilmişdir. Hətta

yeniyetmələr və uşaqlar belə, Allahın yolunda ianə vermək fürsəti ilə xeyir-bərəkət alırlar. Onlar

Allahın verdiyi imtiyazı istifadə etməyə təşviq olunurlar. 

—Azərbaycan Milli Ruhani Məhfili

 

 

   D ü ş ü n� ə k  Ü ç ü n . . .
R u h a n i  İ n k i ş a f

ianələr vermişlər.

—Həzrət Şövqi Əfəndi

 
İanə  verməyin  əhəmiyyəti  onu  verənin  fədakarlıq  dərəcəsinə,  bu  ianənin  verildiyi

sədaqət ruhuna və dostların bu xidmətdə birliyinə söykənir; bunlar Allahın təyidini cəzb

edir, ayrı-ayrı fərdlərin və icmanın ləyaqət və özünəhörmət hissini yüksəldir.

—Ümumdünya Ədalət Evi

 

Bi r b a ş a  v ə  Q a ç ı l m a z



Dostların  Əmrin  Fondlarına  ianə  verməsi  kimi  müqəddəs  öhdəliyinin  nəticəsi  hər  bir

Yerli  və  Milli  Ruhani  Məhfilin  birbaşa  və  qaçılmaz  məsuliyyətidir  ki,  onları  Bəhai

ianəsinə  aid  olan  ruhani  prinsiplər  barədə  maarifləndirsinlər.    Əmrin  bu  cəhətində

dostların  maarifləndirilməsindəki  çatışmazlıq  onları  Allahın  yolunda  ianə  verməkdən

gələn ruhani bərəkətdən şüurlu şəkildə məhrum etməyə bərabərdir.

—Ümumdünya Ədalət Evi

 
Ümumdünya  Ədalət  Evi  Yerli  Ruhani  Məhfilləri  və  inananları  Fonda  müntəzəm  və

fədakarlıqla ianə verməyin vacibliyi istiqamətində maarifləndirmək vəzifəsinin ağırlığını

başa  düşür  və  O,  əmindir  ki,  siz  tez-tez  onlara  bu  işdə  hamılıqla  iştirakın  prinsiplərini

xatırladırsınız.

—Ümumdünya Ədalət Evi

 
Əmrin  Vəlisi  sizin  Məhfilinizə  məsləhət  görərdi  ki,  fövqəladə  bir  zərurətin  olub-

olmamasından  asılı  olmayaraq,  milli  fonda  müntəzəm  ianə  verməyin  vacibliyini

inananlara çatdırmaqda davam etsin. Doğrudan da, bu fonda davamlı ianə axınından başqa

heç nə Əmrin təsisatlarının inkişafının hazırda qaçılmaz surətdə çox asılı olduğu maliyyə

stabilliyni təmin edə bilməz.

—Həzrət Şövqi Əfəndi

 
Dostlar mütləq Əmrin bu və ya digər milli təsisatlarını maliyyə cəhətdən dəstəkləməyə

təşviq  olunmalı,  hətta  sövq  edilməlidirlər.  Lakin  heç  bir  halda  bu,  onlardan  tələb

olunmamalıdır. 

—Həzrət Şövqi Əfəndi

 
Milli Ruhani Məhfil mütəmadi olaraq dostlara müraciət etməkdə nə  sıxıntı hiss  etməli,

nə  də  utanc  çəkməlidir  ki,  onları  öz  imanlarını  və  Əmrə  sədaqətlərini  onun  üçün

fədakarlıq  etməklə  təcəssüm  etdirməyə  çağırsın  və  onlara  xatırlatsın  ki,  onlar  öz

fədakarlıq  əməlləri  sayəsində  ruhani  cəhətdən  inkişaf  edəcəklər  və  yoxsulluq  qorxusu

onları Fonda ianə verməkdən çəkindirməməlidir, bütün nemətlərin və bütün zənginliyin

Mənbəyinin yardım və bərəkəti tükənməzdir və etibarlıdır.

—Ümumdünya Ədalət Evi

 
Bu  Məhfillər  inananlara  Fondlar  barədə  danışmaqda  nə  tərəddüd  etməli,  nə  də

qətiyyətsizlik göstərməlidir. Bu dostlar kütləvi təbliğ ərazilərində ... Bəhai icmasının tam

və  bərabər  hüquqlu  üzvləridir;  onlar  öz  təyidlərini  və  məsuliyyətlərini  bilməlidirlər...

Allaha və Onun Əmrinə xidmət hər bir həqiqi inananın həyatının mahiyyətidir və Fonda

ianə vermək belə bir xidmətin ən zəruri cəhətidir.

Bi r b a ş a  v ə  Q a ç ı l m a z
M � s u l i y y ░ t  



Mən bir şeyi sizə xatırlatmağa ehtiyac duyuram ki, siz hər zaman bir əsas prinsipi yadda

saxlamalısınız - Fonda verilən bütün ianələr müstəsna şəkildə və qəti surətdə yalnız könüllülük

əsasında edilməlidr. Bu hər kəsə aydın və aşkar olmalıdır ki, nə qədər cüzi və ya dolayısı ilə olsa

da, hər hansı bir formada məcburiyyət lap başlanğıcından Fondun formalaşmasının əsasına

dayanan təməl prinsipə zərbə vurur. Hərçənd ümumi xarakterli,  ehtiyatla ifadə olunmuş və

təmkinli tərzə malik müraciətlər hər bir şəraitdə bəyənilsə də, [bununla belə] Əmrin təbliği üçün

verilən ianənin təbiəti, miqdarı və məqsədi barədə qərar tamamilə hər bir inananın öz ixtiyarına

buraxılmalıdır.

—Həzrət Şövqi Əfəndi

 
Vəsait yığmaq üçün yığıncaqlarda həqiqi fədakarlıq ruhu hökm sürərsə, belə yığıncaqlara icazə

verilir; dinləyicilərin vəcdə gətirilərək ianə vermələri üçün qaragüruh prixologiyasından istifadə

edilməsinə qətiyyən yol verilmir. Dostlara heç bir təzyiq vasitəsindən istifadə olunmamalıdır,

psixoloji təzyiq də bu qəbildəndir. Dini qurumların tez-tez tətbiq etdikləri belə yığıncaqla şəxsin

öz xoşu ilə müəyyən bir fədakarlıq etmək istədiyi səmimi sakitlik və dua atmosferi arasında böyük

fərq vardır... Əmrin bütün fəaliyyətləri ləyaqətli bir tərzdə yerinə yetirilməlidir.

—Həzrət Şövqi Əfəndi

 

 

 

   D ü ş ü n� ə k  Ü ç ü n . . .
R u h a n i  İ n k i ş a f

—Ümumdünya Ədalət Evi
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