




Your Financial Revolution, The Power of Rest, Kazakh
Copyright © 2021 by Gary Keesee

Originally published in English
Copyright © 2015 by Gary Keesee
ISBN: 978-0-9729035-9-2

Gary Keesee Ministries,
P.O. Box 779, New Albany,
OH 43054, USA

GaryKeesee.com

This book is a FREE GIFT from Gary Keesee Ministries and is
NOT FOR SALE

Сенің қаржылық революцияң, тыныштықтың құдіреті, Қазақ тілінде
© 2021, Гэри Киси 

Бастапқыда ағылшын тілінде шыққан
© 2015, Гэри Киси
ISBN: 978-0-9729035-9-2

Гэри Киси қызметі,
П/Ж 779, Нью Албани, 
Огайо 43054, США

GaryKeesee.com
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Осы кітабында Гэри Киси Құдайдың сөзімен және қолданбалы  біліммен 
қаруланып, кедейлікті жеңу әрі Иеміз уәде  еткен тыныштыққа кіру жайлы сөз 
қозғайды



Бұл кітапты жұбайым Дрендаға арнағым келеді. Оның 
қолдауы, Құдайға деген құштарлығы, әрі өзіме және 
отбасымызға деген махаббаты маған ұзақ жылдар 
бойы жігер беріп келеді. Екеуіміз бірге арманның 
шынымен де орындалатынына көз жеткіздік!

– Гэри Киси
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КІРІСПЕ
Ескі үйімізден көшіп шыққан күн бір жағынан қуанышты болса 

да, бір жағынан аздап мұңлы да еді. Осы тозығы жеткен, әбден 
ескірген үйде тоғыз жылдай тұрған едік. Енді соңғы қораптарды 
фургонға тасып жүрміз. Жаңа үйіміз – өзіміз салып шыққан, 
айналасында 22,5 гектар ауылшаруашылық жері бар, 8 гектар 
орманы бар Георгиандық сәулет стиліндегі 715 шаршы метр үй. 
Бірнеше жыл бұрын ондайды армандап та көрмеп едік. 

Ескі үйімізді тастап кетіп бара жатсақ та, ол жүрегіме жақын 
еді. Иә, сынған терезелері, лас жертөлесі және үнемі болып 
тұратын ара шабуылдарына қарамастан, жақсы естеліктер көп. 
Бес баламның екеуін әйелім сол үйде туды. 

Жақсы естелік көп болғанмен, қаржылық стресс пен үмітсіздік 
те көп болды. Талай нәрсені үйренуге тура келді. Елестету қиын 
болса да, ол ескі үйге тоғыз жыл бұрын көшіп келгенімізде оны 
айына $300 төлеп әрең жалдайтынбыз. Екі көлігіміз де мыңдаған 
шақырым жүрген, әбден тозған болса да, әлі де кепілге салынған 
еді. О баста бәріне қарыз болғандаймыз. Қарызға бола бұғатқа 
салынған оншақты кредит карточкасы, қаржылық компаниядан 
алған екі қарыз, екі көліктің несиесі, салық төлемегеннен өкіметтің 
мүлкіме салған тыйымы, туысқандарыма қарыздар ондаған мың 
доллар, және тағы басқа көп уайым болды. Күнкөрісіміз өте қиын 
кез. Азық-түлік сатып алуға ақша жеткіземіз деп, үйдегінің бәрін 
кепілзат қылып салып жібердік. Барымыз – ескі, істен шыққан 
заттар, оның өзін тозған күйінде сатып алған едік. 
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Осы мүшкіл қаржылық жағдайымыз жарқын болашаққа ешбір 
үміт қалдырмады. Шыны керек, жағдайды өзгертудің амалын 
көрген жоқпын. Отбасымды қатты сүйсем де, оларды өзіммен 
бірге жоқшылыққа тарттым!

Антидепрессант ішіп, дүрбелең ұстамасымен күресудемін. 
Қорқыныш күнделікті өмірімді билеп алды. Бақытсыз болғаным 
айдай анық. Өмір сақтандыру полистерін сатып, одан түскен 
ақшаның пайызын алып жүрдім, сөйтіп түпсіз қаржылық шұңқыр 
қаза бердім. Қарызды көп ала беріп, біртіндеп қарыз алатын 
шама да қалмады. Осы сәтте эмоциялық күйзеліске тап болдым. 
Дүрбелең мен үрей санамды жаулап алды. Үйден шығуға да 
қорқатын халге жеттім, оның кесірінен сатылым мөлшері де 
төмендей түсті. 

Әйелімнің сондағы қорқынышы – күйеуімнен айырылып, төрт 
баланы жалғыз қалай асыраймын деген ой. Мінәжаттың күшіне 
сенген ол мені тастамай, қайта менімен бірге сиынды. Құдай 
Патшалығының қағидаларын біліп-тануға осылайша қосылып 
бет бұрдық. Құдайдан жауап іздей бастағанда, жүрегімізге үміт 
оралды. Құдайдың көрсеткенін жүзеге асырып, кереметтің бірінен 
соң бірін көрдік. 

Өте маңызды сәттің бірі – Құдай маған өз қаржылық 
компаниямды құрып, адамдарға Патшалықтың қағидаларын 
үйретіп, қарыздан шығуға көмектескенімді көрсеткен сәт. Ол кезде 
қарыздан шыға алмай жүрген өзіміз қаржылық компания қалай 
ашамыз? Ақылға сыймайтын іс тәрізді. Алайда, алға қадам басып, 
Оның қағидаларын үйретсек, өзіміз де еркіндік табатынымызды 
Құдай анық көрсетті. Компанияны құру көп батылдық талап 
етті, себебі ол жайлы еш хабарымыз жоқ болатын. Дегенмен, 
табандылықпен іске кірістік. Компания біртіндеп өсіп, оның 
арқасында барлық қарызымызды екі жарым жылда түгел төлеп 
шықтық. Ол туралы келесі тарауда көбірек айтамын, бірақ дәл 
қазір өміріміз қаншалықты өзгергенін елестетіңіз! Еркін жүріп, 
автосалоннан өз ақшамызбен көлік сатып алғандағы сезімді, 
жаңа үйімізді өзіміз жобалап салғандағы сезімді айтып жеткізе 



КІРІСПЕ

9

алмаспын. Тіпті түсімізге кіріп шықпаған дүниенің игілігін көрдік. 
Иә, ескі шағын үйімізде көп естелік қалды. Соңғы қорапты 

шығарғанымда, ас бөлменің ортасында тұрған жұбайымның 
қасынан өттім. Ол көзіне жас толып, маған қарады. Қайғыдан 
емес, осы үйде Құдайдың қанша ақиқат ашқанын еске түсіріп, 
қуаныштан жылағаны ғой. Өзім де бөлмелерді соңғы рет қарап 
шығып, көзіме жас алдым. Өміріміздің бір тарауын аяқтап, жаңа 
кезеңге аяқ басқалы жатырмыз. Бізді алда не күтпек? О кезде біз 
шарасыз депрессиядан үмітке толы болашаққа апарған саяхатты 
бастан кештік. Қорабымды алып сыртқа шыққанда жымиып үйге 
бұрылдым да: «Жоқ, сені сағынбаймын. Бұдан артық орным бар», 
– деп ойладым.  

Құдайдан жауап іздей 
бастағанда, жүрегімізге үміт 
оралды. Құдайдың көрсеткенін 
жүзеге асырып, кереметтің бірінен 
соң бірін көрдік. 

Жаңа үйімізге көшіп кіру, әрине, 
өте әсерлі болды. Алайда, ең 
жақсысы – ақыры, тыныштыққа 
жеткеніміз! Енді менің болашағым 
туралы ақшаға әуре болмай 
ойлауға шамам келді. Құдайдың 
тыныштығында өмір сүргенге не 
жетсін! Көлігіміздің төленуі – тыныштық. Қарыздан шығуымыз – 
тыныштық. 22,5 гектардағы арман үйімнің төленуі – тыныштық. 
Әйелімнің дүкен аралағанда ақшаға уайымдамауы – тыныштық. 
Ондай молшылықтан да артығы, Ізгі Хабардың таралуын қолдап, 
мұқтаж болып отырған адамдарға мыңдаған доллар таратып 
көмектесуге шамамыз келгені – тыныштық. 

Дренда екеуіміз тапқан тыныштыққа сіз де қол жеткізе 
аласыз. 

Өмірімдегі ең үлкен өзгеріс – күнде бұрынғы үрей мен қысымсыз 

ҚҰДАЙДАН ЖАУАП 
ІЗДЕЙ БАСТАҒАНДА, 
ЖҮРЕГІМІЗГЕ ҮМІТ 
ОРАЛДЫ. ҚҰДАЙДЫҢ 
КӨРСЕТКЕНІН ЖҮЗЕГЕ 
АСЫРЫП, КЕРЕМЕТТІҢ 
БІРІНЕН СОҢ БІРІН 
КӨРДІК. 
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оянуым. Тағы бір аптаның өткенін 
күтумен болмай, арман-мақсатқа 
ұмтылу – тыныштық. Иә, соңғы 
қораптарды көлікке артып, 
жаңа үйімізге бет алған күніміз 
мұң, әрі шаттық аралас күн еді. 
Бірақ, Дренда екеуіміз тапқан 

тыныштықтың рақаты сонша, артта қалған қымбат шақтардың 
ащылығы білінбей кетті. Сол тыныштықтың арқасында жасы кіші 
баладай сезіндік. Бірге қуанып, бірге армандадық. 

Не ойлап жатқаныңызды білемін. «Менде де сол болса ғой. 
Мен де есепшот төлеуді ғана ойламай, күліп-армандап жүрсем, 
шіркін». Қазір оны елестету қиын болса да, Дренда екеуіміз тапқан 
тыныштыққа сіз де қол жеткізе аласыз. Әңгімемізді оқығанда, 
Құдай Патшалығының заңдары мен қағидаларын пайдалануға 
сіздің де құлшынысыңыз болсын деп үміттенемін.  

Ол шынымен де қиын емес. Бар керегі – тыныштықтың 
құдіретін табыңыз! 

Қиналып қатты шаршап-шалдыққандар, 
Еңселерін тым ауыр жүк басқандар, 
Менің қасыма келіңдер, бәрің, 
Жандарыңды Мен рақатқа бөлеймін! 
Қамытымды бірге киісіп, үйреніңдер Өзімнен, 
Өйткені жуас, кішіпейілмін шын жүректен, 
Тыныштық табады сонда көңілдерің. 
Себебі ыңғайлы — қамытым Менің, 
Әрі жеңіл — жүктейтін міндеттерім.

– Матай жазған Ізгі хабар 11:28-30

ДРЕНДА 
ЕКЕУІМІЗ ТАПҚАН 
ТЫНЫШТЫҚҚА СІЗ ДЕ 
ҚОЛ ЖЕТКІЗЕ АЛАСЫЗ. 
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1-ТАРАУ

ТЫНЫШТЫҚТЫҢ  
НЕГІЗДЕРІ

ТЫНЫШТЫҚ – демалу немесе ауыр, дүбірлі еңбекті тоқтату 
кезеңі (Google, ағылшыншадан аударма). 

Шаршадыңыз ба? Күндеріңіздің көбі қарбалас жұмыспен өтеді 
ме? Ақшаның керектігі қайда, қалай және нешеге дейін жұмыс 
істейтініңізді анықтайды ма? Қарыз ешқашан төленбейтіндей 
көрінеді ме? Бітпейтін жарыстан шыға алмай жүрсіз бе? Осылай 
сезінсеңіз, сіз жалғыз емессіз. 

Тиіннің жүгіретін дөңгелегін көрген боларсыз. Көрмесеңіз, 
ол – тиіннің торына орнатылатын дөңгелек. Тиін оған мініп, 
әбден шаршағанша жүгіреді. Бірақ, ол дөңгелектің бір ерекшелігі 
бар. Тиін бар күшін, бар уақытын салып жүгірсе де, шаршап, 
дөңгелектен түскенде, тура бастаған орнына қайтып оралады. 
Ештеңе өзгермейді. Ол өзінің кішкентай жүн бетінен терін сүртіп, 
қыруар шаруа бітіргендей қанағаттанады. Бірақ, ондай «еңбек» 
өміріндегі орны үшін еш пайда келтірген жоқ. Ол – бостандығы 
жоқ, әлі де торға қамалған жануар. Осы сипаттама көптеген 
адамдардың өмірін және қаржылық жағдайын нақ суреттейді. 
Олар апта бойы көп жұмыс істеп, қысқа демалысқа көңіл аударады 
да, дүйсенбі күні қайтадан басынан бастап жұмысқа оралады. 



СЕНІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ РЕВОЛЮЦИЯҢ. ТЫНЫШТЫҚТЫҢ ҚҰДІРЕТІ

12

Аптадан апта өткен сайын, олар бастаған жеріне қайтып келеді. 
Бар болғаны – бір аптаны өткізгені. 

Ұзақ тоғыз жыл бойы менің өмірім де осындай болатын. 
Ыждағаттылықпен күніне 15-18 сағат жұмыс істедім. Сонда да, 
салық-шотты төлеп, табысымның оннан бірін қауымға бергеннен 
кейн, түк қалмайтын. Керегімнің жоқтығы үйреншікті жағдайға 
айналған соң, ақшаны қарызға алу әдет болып кетті. Халім қиындап 
бара жатқанда, одан да көп жұмыс істейтінмін, бірақ ол еңбегімнің 
еш нәтижесі болмады. Тоқтап, жағдайымды саралағанда, ілгері 
емес, қайта артқа қозғалған болып шығатынмын. 

Әрине, ол ауыр эмоциялық күйзеліске ұшыратты. Үмітсіздік 
пен қорқынышқа қарсы күнделікті күресім ой-санам мен 
денеме бірте-бірте зиян келтіре берді. Дүрбелең ұстамалары, 
жан түршігерлік үрей және сал ауруы бойымды билеп алды. 
Дәрігерлер диагноз қоя алмады. Қорқыныштың ой-санамды 
басып алғаны сонша, өлім аузында жүргендей сезіндім. 
Ломбардтар мен туысқандардан қарыз алу тоғыз жылға дерлік 
созылды! Ақырында, кепілге салатын зат та, өзімнің намысым да 
таусылды. Қуатымнан айырылып, әбден шаршадым. Абыройым 
мен өмірімде қалған шаттығым бір уысқа сыяр еді. 

Кредиторлар мені соттайтындай жағдайға жеттім. Сондағы бір 
маңызды жайтты айтып кетейін. Шамасыздық демімді бүркей 
бергенде, телефон қоңырау шалды. Сөз күндегідей былай 
басталды: «Киси мырза, білуіңіздей, бір клиентімізге мынша ақша 
қарызсыз. Оны қашан қайтара аласыз? Киси мырза, соңғы үш рет 
сөйлескенімізде тура соны айттыңыз. Үш күннің ішінде төлей 
алмасаңыз, клиентім сізге қарсы сот ісін ашатын болады. Түсінесіз 
бе, Киси мырза? Үш күн. Сау болыңыз». 

Бұл жаңалық аспаннан жай түскендей болды. Өзімнің нашар 
қаржылық жағдайымды білдім, иә. Бірақ қолда ақша жоқ. 
Меншігімдегі бар зат – қираған, ескі заттар. Тоңазытқышта тамақ 
жоқ. Өртенгіш мазут сатып ала алмаған соң, сүйікті отбасым 
пештің жанында ұйқтап жатыр. Көмек сұрайтын ешкімім жоқ. 
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Туысқандарым мен достарым қарыз беруден шаршады. Абдырап, 
өз бөлмеме көтерілдім де, төсекке жата кеттім. Өксіп жылап, 
Құдайға жалындым. 

Құдайдың тез жауап бергеніне сонда таң қалдым. Ол құлаққа 
естілетін дауыс емес, рухым мен ой-санамда кенеттен пайда 
болған қуатты дауыс еді. Ең біріншіден, Ол маған Өзінің бытшыт, 
астаң-кестең жағдайыма қатысы жоқ екенін айтты. Оны «Құдай 
бізге неге көмектеспейді» деген ренішімді білген соң айтқан 
шығар. Жақсы қауымға барып, қолдан келгенше мұқтаждарды 
жарылқап отырдық. Ондығымызды да көбінесе беріп жүрдік. 
Дегенмен, оның орнына Ол Патшалықтың қағидаларын дұрыстап 
түсінбеуім осы қиын жағдайға әкеп соққанын айтты. Патшалықтың 
ақшаға қатысты жұмысы жердегіден басқаша екенін және еркін 
болуым үшін Патшалықтың сол жүйесін үйренуім керектігін айтты. 

Бірінші қабатқа жүгіріп келіп, Дрендаға Құдайдың маған 
сөйлегенін және іздеп жүрген жауабымыз – Оның Патшалығы 
екенін асыға айттым. Әрине, Патшалықты жақсы түсінеміз деп 
ойлап жүрген біз аздап абыржып қалдық. Қалай болғанда 
да, айтып кеткенімдей, жақсы қауымға барып, Құдайды шын 
жүректен сүйдік. Жұмаққа баратынымызда да еш күмәніміз 
жоқ еді. Алайда, Патшалық және оның жұмысы туралы өте аз 
білгенімізді кейінірек түсіндік. 

Құдайдың маған тіл қатқанына және нақты жауап – Патшалық 
дегеніне қатты қуандым. Оның айтқанын жетік түсінуден әлі алыс 
едім, дегенмен Оның сөздері маған жігер берді. Шынын айтқанда, 
патшалық дегеннің не екенін тіпті түсінбейтінмін. Осы бір сөз 
Дренда екеуіміз көптен күткен жауаптың өзі болып шықты. 

Сол күні жұбайыммен бірге тізе бүгіп, сиына бастадық. 
Біріншіден, Құдайың Сөзі мен Оның Патшалығы ақшаға қатысты 
қалай жұмыс жасайтынын түсінуге тиісті көңіл бөлмегеніміз үшін 
кешірім сұрадық. Екіншіден, мен отағасы ретінде өзімізді осынау 
ауыр жағдайға ұшыратқанымыз үшін әйелімнен кешірім сұрадым. 
Екеуіміз мінәжат етіп, Патшалықтың жұмысын дұрыстап түсінуге, 
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әрі өткен тоғыз жылдағы өмірімізден өзгеше өмір сүруге бел 
будық. 

Осыдан кейінгі оқиғаларды жарық қосқышына қарасаңыз 
жақсы түсінесіз. Қараңғы бөлмеге кіріп, жай ғана шам жағыңыз. 
Жарық! Көзіңізбен айналадағыны анық көре аласыз. Патшалықтың 
заңдарын үйрене бастағанда, біз тура осылай сезіндік. Біреу 
шам жаққандай, бұрын көрмеген заттарды енді көретін болдық. 
Патшалық өзгермес заңдары бар үкіметке ұқсайды екен, соны 
түсіне бастадық. Сол заңдарды үйренсек, Құдайдың құдіретінен 
сусындап, қажетті байлық пен дәулетке ие бола алатынымызды 
ұқтық. 

Жүрегіміз шаттыққа толса да, әлі білмегеніміз білгенімізден 
көп еді. Құдай Патшалықтың жұмысын түсіндіре бастағанда, 
көптеген керемет оқиғаларды бастан кешірдік. Осы серияның 
бірінші кітабы – «Сіздің қаржылық революцияңыз: келісімнің 
құдіреті» атты кітапта алғашқыдағы әңгімелерді баяндаймын. 
Сондықтан қазір ол жайлы көп сөз қозғамаймын. Бірінші кітапты 
garykeesee.com немесе amazon.com сайттарынан табасыз. «Faith 
Hunt» деген кітабымды да оқуыңыз керек. Онда Құдай маған киік 
аулау арқылы керегімнің қалай қамтамасыз етілетінін үйретті. 
Сөзді көбейтпеу үшін, бір мысал келтірейін. 

Атап кеткенімдей, ешқашан төлеп шыға алмастай қарызға 
батқан едік. Салық төлемегеннен үкімет мүлігіме тиым салды. 
Заттарымыздың көбі ломбардқа салынды. Шығыс шегіне жетіп, 
бұғатқа салынған оншақты кредит картамыз бар. Оған қоса, 28% 
мөлшерлемен алынған үш кредитіміз бар. Тіс дәрігеріне, химиялық 
тазалау дүкендеріне, әке-шешемізге және достарымызға 
қарызбыз. Кімді атасаңыз да, оған қарызымыз бар еді. Сөз жоқ, 
үмітімізден айырылдық. Көп жұмыс істесем де, сатылым кәсібім 
оңбады. Алайда, Патшалықтың кереметтерін көргеннен кейін 
(жоғарыда аталған екі кітапты оқыңыз), аңсаған жауабымыз – 
Патшалық екеніне көзіміз жетті. Нақты қалай екенін білмейміз, 
бірақ дұрыс жолдамыз деген сеніміміз бар. 
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Бір жолы түсімде Құдай маған тоғыз жыл бойы жұмыс 
істеген қазіргі компаниямнан шығып, сенесіз бе, қарызды төлеп 
шығуға көмектесетін өзімнің компаниямды құр деді! Шынымен 
де, ақылға сыймайтын кеңес екен. Қарызды төлеп шығудың 
амалын білсем, оны бұрыннан бері төлеп шықпаймын ба? Бірақ, 
Құдайдың айтқаны дәл осы болды. Кішкене есеңгіреп қалғаным 
рас. Компания құру туралы ештеңе білмеймін. Адамдарға қарыз 
төлеп шығуға көмектесетін компания жайлы айтудың тіпті керегі 
жоқ! Оның өзін маған біреу үйретсе деймін. 

Осы туралы мінәжат еткенімде, Киелі Рух оны қалай іске 
асыруға болатынын көрсетті. Ол жауап шынымен де өмірімді 
өзгертті. Киелі Рух маған сақтандыру компаниясының клиентімен 
кездескенімде сөйледі. Айтуды ұмытыппын ғой, ол кездегі 
жұмысым – қаржылық сервисте сақтандыру полистерін сату. 
Келісемін, өз үйіндегі құбырды жөндей алмай, басқаның кранын 
жөндеп жүрген сантехник тәріздімін. Қаржылық жағдайым 
біртіндеп нашарлап бара жатса да, тоғыз жыл тәжірибем мен 
жинаған білімім Құдайдың көрсетпек жоспарына өте маңызды 
болды. 

Клиентімнің үйінде әйелі екеуіне әдеттегідей бірнеше сұрақ 
қойып, деректер тізімін толтыруларын сұрадым. Бұл ақпарат 
клиентке керек сақтандыру көлемін анықтайтын. Қарыз тізімін 
көріп шыққанда, екеуінің де еңселері түсіп, қамығып қалды. Маған 
уайымдарын шаққанда, клиентімнің жұбайы жылап жіберді. 
Екеуі де тыным таппай жұмыс істесе де, ай сайын қаражат жетпей 
қалатын. 

Енді өзім тоғыз жыл бойы сөйтіп өмір сүрген соң, оларға жаным 
қалай ашығанын білерсіз. Құдай Өз Патшалығы туралы үйрете 
бастамаса, бәлкім біздің халіміз нашарлай беретін еді. Дренда 
екеуіміз сияқты олар да сенуші адамдар, бірақ Патшалықтың 
қалай жұмыс атқаратынын білмейді. Ол кезде Патшалық туралы 
көбісін әлі түсінбесем де, Құдайдың алғашқыда көрсеткен бірен-
саран ақиқаттарын айтып жеткізе алатынмын. Клиентіме сол 
қағидаларды түсіндіріп, өзіміз бастан кешкен бірнеше керемет 
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оқиғаларды әңгімеледім. 
Әрине, сақтандыру – олардың ең үлкен мәселесі емес, оны 

білемін. Құдайдың өзіме үйреткенін біраз айтып бердім, бірақ 
жағдайларына айтарлықтай жәрдем болатын тағы да көмек 
бергім келді. 

Кешке кеңсеме оралып, қағаздарымды реттеу, поштадағы 
хаттарға жауап беру сияқты дағдылы жұмысымды орындап 
жатқанда, кенеттен бір ой келді. Сақтандырумен шектелмей, 
клиентімнің қаржылық жағдайын толықтай қарастырсам ше? 
Қолымнан не келер екен? Ақша іздестірсем ше? Ондағы ойлағаным, 
шығындарын азайтатын амалды неге таппасқа? Мақсатым тым 
қиын емес-тін: күнделікті шаруаларын істеудің арзанырақ жолын 
тауып, үнемделген қаржыны ақша ағыны мен қарыз төлеуге 
жұмсау. Оңай естілгенімен, сақтандыру индустриясынан басқа 
қаржы салаларын мен онша біле қоймаймын. Зерттеу жүргізгім 
келсе, оны ескіше – анықтамалық пен телефон арқылы жүргізуге 
тура келеді. Клиентіммен келесі аптада кездесетін болдық. Оған 
дейін мен көп еңбектеніп, ақырында ұтымды шешімге келдім. 
Бір қызығы, әр қаржылық тармақты жақсылап қарастырғанда, 
бір айда біраз ақша үнемдеуге болады екен. Мен сараптамамды 
аяқтағанда, айына жүздеген доллар сома шықты. Қаржылық 
калькуляторыммен қарыздарын қосып, үнемделген ақшаны 
ай сайынғы төлемдерін өзгертпей пайдалануды есептедім. 
Компьютер экранындағы 6.2 жыл деген санға қадалып қарап 
қалдым. 6.2 жылдың ішінде клиентім табысын арттырмай-ақ үйіне 
алған несиесімен бірге қарызының барлығын төлеп шығады. Иә, 
табысын арттырмай-ақ, оны дұрыс оқыдыңыз. Таңқалғанымнан, 
қателестім-ау деп қайталап есептей бердім. Ақырында, дұрыс 
санаған екенмін. Шынымен де осылай болғаны ма? Оны неліктен 
ешкім білмейді? 

Қолыма түскен бірнеше клиенттің файлдарын қарап шықтым 
да, тура сол нәтижеге келдім. Олардың барлығы 5-7 жылдың 
ішінде табысын еш өзгертпей несие-қарыздарын толықтай төлеп 
шыға алады. Кеш түскен соң, есептеулерімді бітіріп, үйге қуанып 
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қайттым. Тапқаным рас болса (және есептеулерім оның рас екенін 
дәлелдеді), бұл дегеніңіз керемет жаңалық емес пе?!

Клиентімнің бұл хабарға не деп жауап беретінін күттім. 
Алдағы кездесуге сандардың барлығын бір бетке сыйғызып, 
шағын презентация дайындадым. Мақсатым – оларға үміт 
беру. Өз пайдамды көздеп отырған жоқпын, себебі сақтандыру 
полисін, сірә, сата алмайтынымды білемін. Дегенмен, олар 
тапқанымды естігісі келетіндерінде күмәнім жоқ. Одан кейінгі 
аптада есептегенімді қайта тексеріп шықтым да, дұрыстығына көз 
жеткіздім. 

Есік қағып, кездесуді мазасыздана күттім. Бірге отырып, 
апта бойы қаржыларын санағанымды айттым. Асықпай, 
дайындаған презентациямды түсіндірдім. Бос ақша туралы қалай 
ойлағанымды айтып, ұсынған жоспарды іске асыру үшін керек 
компаниялардың тізімін нөмірлерімен бірге бердім. Бос соманың 
өсіп бара жатқанын көргенде, клиенттерімнің жүздеріндегі 
қуаныш арта берді. Ал 6.2 жылдың ішінде қазіргі табысымен 
несиесімен қоса қарыздан толықтай құтылатындарын естігенде, 
екеуі қуаныштан жылап жіберді. Көздерінен жас ағып, күтпеген 
жаңалыққа таңқалғандарын айта берді. Атып тұрып менімен 
құшақтасып, қуаныштарын менімен бірге тойлады. 

Шынын айтайық, үкімет сізге азырақ салық төлеудің жолын 
көрсете ме? Банктен азырақ пайыз төлеудің амалын естисіз бе? 
Жоқ, бұл жүйе сіздің ақшаңызды қорғау үшін емес, қайта жұмсау 
үшін жаралған. Тапқанымды Америкадағы барлық отбасыларға 
үйретуім керегін білдім! Сол кездесу маған қатты әсер етті, енді 
әрбір клиентіме тура соны көрсеткім келді. 

Сөйтіп, ашқан мәліметім мен Құдайдың көрсеткен түсіндегі 
құптауымен Дренда екеуіміз сақтандыру компаниясынан 
кетіп, жаңағы клиентке берген кеңеске ұқсас көмек беретін 
өз компаниямызды құрдық. Алғашқыда компаниямыздың 
атын «Сенімге толы отбасы қаржылары» деп қойдық. Ол 
біздің көзқарасымызды анық көрсетті – Патшалық пен сенімді 
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дұрыс түсінсеңіз, ақшаңыз толып тұрады. Ондай атаудың сәтті 
болмағанын енді білемін (оны он рет айтып көріңіз), сонда да ол 
әсерлі болды. Кейінірек компаниямыздың атын «Forward Financial 
Group» деп өзгерттік. Қазіргі осы атауымен кәсібіміз қарқынды 
дамып келе жатыр. 

Шынын айтсам, компанияны құрғанда, өзіміздің қаржымыз 
әлі де толық болмады. Қалған қарыздың бәрін әлі де төлеу 
керек, дегенмен табысқа апарар жолмен жүре берсек, ақырында 
ойдағыдай нәтижеге жететінімізді білдік. Жаңа компаниямызды 
құрып, жұмыс істей бастағанда, қуаныш та, қобалжу да көп 
болды. Компания бастап, оны басқару туралы көп үйренуге тура 
келді, алайда ең қиыны – одан пайда түсіру еді. Дилемма мынада: 
онсыз да қарызға батқан кедей адамдардан қызметіміз үшін 
ақы ала алмадық, алғымыз келмеді де. Осы мәселенің шешімін 
іздеп, көп мінәжат еттік, әртүрлі әдістерді қарастырдық. Егжей-
тегжейін айтып жалықтырғым келмейді, маңыздысы – Құдай бізге 
клиенттерден төлем алмай-ақ пайда табудың жолын көрсетті. Ол 
үшін компаниямызды белгілі бір тәсілмен рәсімдедік. 

Клиенттерімнің қаржыларын өзім қолмен баяу санайтынмын. 
Оны тездетудің жолын табу келесі мәселеге айналды. Оған арнап 
жаңа программа жазуға тура келді. Бірақ, мен компьютерлер 
туралы, не программа жаза алатын маманды қайдан табатынымды 
білген жоқпын. Қайтадан, Құдай Өз кереметін жасады. Бірде менің 
жұмысым туралы алыстан естіген адам хабарласты. Ол клиент 
ретінде не істегенімді білгісі келді. Қызметімді ұнатып қалған ол 
бос уақытында өзінің компаниясын дамытып жүрген компьютер 
бағдарламашысы болып шықты. Керегімді айтып түсіндіргенде, 
ол барынша көмек беруге ниетін білдірді. Мен компаниямызды 
енді-енді бастап келе жатқаннан, бағасын қатты төмендетсе де, 
оның жұмысын төлей алмайтынымызды айттым. Ол бәрі-бір 
істеймін деп, төлемақысын табыс түскен күні алуға келісті. Сөйтіп, 
мәселе осылай шешілді. 

Клиенттерімізге жұмысымыз қатты ұнады. Неге ұнамасқа? 
Ақша үнемдеп, қарызды төлеп шығуға көмектесетін тегін қызмет 
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бәріне жақты. Ісіміз оңып, екі жарым жылдың ішінде қарыздан 
азат болдық. Көп кешіктірмей, жоспарымызды еліміздің түкпір-
түкпірінде көпшілікке тарататын 300 жұмыскеріміз болды. 
Көліктеріміз үшін қолма-қол төлеумен қатар армандаған үйімізді 
салып, оған да еш несие-қарызсыз төледік. Компаниямыздың 
арқасында Ізгі Хабар тарату мен мұқтаждарды қолдауға арнап 
жүздеген мың доллар жарылқадық. 

«Қарыз жоспары» деп атаған көмек құралымыз қазір, 30 
жылдан кейін де тегін. Уақыт өте келе, компаниямыз жұмыс 
ауқымын кеңейтті. 2001 жылғы қаржылық дағдарыстан кейін 
зейнеткерлікке инвестиция жасауға ауыстық. Әрине, 2008 
жылғы дағдарыстан кейін миллиондаған адам зейнетақы 
жинақтарының 50-80 пайызынан айырылып қалды. Ал біз 
қауіпсіз инвестицияларды зерттеп, бизнесіміздің ол саласын 
2001 жылы іске қостық. Еліміздегі және дүниежүзіндегі 16 жылда 
болған қаржылық аласапыранға қарамастан, клиенттеріміз бізге 
тапсырған жүз миллион доллардан астам ақшаның бір тиыны 
жоғалған жоқ деп мақтанышпен айтамын. «Қарыз жоспары» 
сияқты, инвестиция жасайтын клиенттеріміз үшін қызметіміз 
тегін. Оның бастапқы, жылдық, брокерлік, не әкімшілік ақысы 
жоқ. Зейнетақы қаржыңыздың болашағына күмәніңіз болса, 
1-(800)-815-0818 нөмірі бойынша немесе Forwardfinancialgroup.
com сайты арқылы Forward Financial Group-пен байланыса аласыз. 

Тамаша ғой? Киелі Рухтың бір кеңесі өмірімізді түбегейлі 
өзгертті! Иә, ол жолды өзіміз өтіп шықтық, бірақ Құдай әр 
қадамымызды бағыттап отырды. «Қарыздан құтылған қалай 
екен, Гэри?». Бейбітшілік! Тыныштық! Осыны ойлаңыз. Ауыр 
қаржылық жағдайдан бастап қарыздан азат болуға, көлігіміз, 
үйіміз, және басқа керегіміздің бәріне қолма-қол ақша төлеуге 
жеттік. Онымен салыстырғанда, өткен ұзақ тоғыз жыл бойы 
мен әр күннің әр минутын алаңдаушылықпен өткіздім. Біреу 
үстімнен басып тұрғандай, қысымшылықтың ішінде жүрдім. 
Тыныштық таппадым. Аптаның қай күні болсын, мереке күні 
болсын, жай таппадым. Береке-бейбіттен алыс болдым. 
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Қаржылық жағдайымның кесірінен 
үнемі ұялып, қорлыққа шыдап 
жүрдім. Үрей үйреншікті серіктесім 
еді, ал үмітсіздіктің шарықтау 
шегінде дүрбелең ұстамалары 
мен антидепрессанттар тұрмыс 
қалпыма айналды. 

Жағдайымыз жақсарып, 
керегіміздің барлығы қолға 
түскенде, елеулі қаржылық өзгеріс 
– жеңістің өзі деп алдану оңай. 
Иә, мұқтаждықтарымыздың 
қамтамасыз етілгені үлкен жеңіс 

болды, алайда Құдай Патшалығының жұмысын көру – нағыз 
шаттық еді. Дренда екеуіміз ол жұмысқа қайта-қайта куә болғанда 
«Жаңағыны көрдің бе?» деп жиі сұрайтынбыз. Шам жағылғанда 
барлығы жарықта анық көрінеді. Көзі соқыр адамдай, іздеген 
сұрақтарыңа жауап таба алмай өмір сүргеннен кейін көзіңмен 
анық көру – керемет тәжірибе. Нағыз байлық, Құдайдың 
Патшалығын табу шынымен де керемет болды. Ондағы сезімімді 
айтып жеткізу оңай: менің өмірімде алғаш рет тыныштық орнады!  

Киелі Рухтың бір кеңесі өмірімізді түбегейлі өзгертті! Иә, ол 
жолды өзіміз өтіп шықтық, бірақ Құдай әр қадамымызды бағыттап 
отырды.

Қайғылы оқиға соңына жетті! Бұрында, көлігіміздің дөңгелегі 
жарылса, ол ірі эмоциялық күйзеліске ұшырататын. «Ақшаны 
қайдан аламыз? Банк карточкаларымен қарыз алып төлей 
аламыз ба?». Бүгін болса, бір себептен көлігімізден ақау табылса, 
әйелімнен «Осы жолы қандай түс алғың келеді?» деп сұраймын. 
Еш драма, паника, қарызсыз, тек тыныштықта. Құдайдың 
тапсырмасын орындап, мақсатымыздан мүлт кетпейміз. Күнкөрісті 
ғана ойламай, ӨМІР сүреміз!

КИЕЛІ РУХТЫҢ БІР 
КЕҢЕСІ ӨМІРІМІЗДІ 
ТҮБЕГЕЙЛІ ӨЗГЕРТТІ! 
ИӘ, ОЛ ЖОЛДЫ 
ӨЗІМІЗ ӨТІП ШЫҚТЫҚ, 
БІРАҚ ҚҰДАЙ ӘР 
ҚАДАМЫМЫЗДЫ 
БАҒЫТТАП ОТЫРДЫ.
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ҚАРЖЫЛЫҚ 
СТРЕССТЕ ӨМІР СҮРУ 
– ҚҰДАЙДЫҢ СІЗГЕ 
АРНАҒАН АЛҒАШҚЫ, 
НЕ ҚАЗІРГІ ЖОСПАРЫ 
ЕМЕС. 

Сондықтан сендерге мынаны айтамын: не ішіп-
жейміз деп өмірлеріңді, не киеміз деп тәндеріңді 
уайымдамаңдар! Өмір тамақтан, тән киімнен артық 
қой! Әуеде ұшқан құстарға назар салыңдаршы: олар 
егін екпейді де, ормайды да, өнімін қамбаға жинамайды 
да, бірақ көктегі Әкелерің оларды асырайды. Ал сендер 
құстардан әлдеқайда артық емессіңдер ме?!

–  Матай жазған Ізгі хабар 6:25-26

Өткен 36 жылда көптеген 
адамдармен кездесіп, қаржылық 
жағдайлары туралы өте жеке 
деңгейде сөйлестім. Ел аралап, 
мыңдаған адамдарға қаржы жайлы 
тәлім бердім. Одан бір түйгенім – 
барлығы да тыныштық іздеуде!!! 
Бәрі аптаның соңын, жұмыстағы 
демалысты, не зейнетке шығуды 
асыға күтіп, тоқтап, тыныштық 
табуды армандайды. 

Бірнеше зерттеу мынандай нәтиже шығарыпты. 
Американдықтардың 70%-ы жұмыстарын ұнатпайды, және сол 
70%-дың ішіндегі 20%-ы жұмысын жақсы атқармай, тіпті жұмысын 
жек көреді екен. Жек көрсе, жұмыстарына неге қайтадан бара 
береді? 

Қаржылық стрессте өмір сүру – Құдайдың сізге арнаған 
алғашқы, не қазіргі жоспары емес. 

Ондай күнделікті жайсыздыққа шыдататын өмірлерінде 
не стресс болып жатыр? Ашық айтсақ, мұндай өмір құлдықта 
жүргеннен артық емес (бәріміз де құл болдық, бәріміз де ақшасы 
көп адам ғана қалағанынша өмір сүреді деген сеніммен өстік). 
Олардың армандаған табысты, берекелі өмірлері біртіндеп 
алыстап, олар күнкөрістерін уайымдап жүріп, 30, 40 тіпті 50-ге 
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келгенде тығырыққа тірелгендерін түсінеді. 
Таяуда жиналған мәліметтерге сәйкес, Американдықтардың 

69%-да бір мың долларға жететін сақталған ақшасы жоқ11. Көптеген 
адамдардың өміріндегі стресс пен эмоциялық күйзеліс олардың 
денсаулықтарына және өзіндік құндылықтарына әсерін тигізеді. 
Арман жедел мұқтаждықтармен алмастырылып, көңілдерін мұң 
басады. Қуаныш ғайып болады. 

Бір жолы бір бағушымен қаржы жайлы сөйлескенім есімде. 
Ол қызмет етуді, қауымдағы адамдарды жақсы көретінін, алайда 
қаржылық жағдайын еске түсіргенде түңіліп қалатынын айтты. Күн 
шуағын өткізбейтін қалың қара бұлт секілді, көңіл көншітпейтін ой 
уайымға қамап, үмітсіздік пен еріксіз құлдыққа тұтқындайды деді. 

Өз өмірімізді сүрудің орнына басқалардың жетістіктеріне 
қараймыз. Голливуд көпшілікке экраннан бөтен адамдардың 
жеңіске жетуін көрсетіп, миллиардтаған ақша тапты. Өздерінің 
жеңісіне сенбейтін адамдар мінсіз кейіпкерлердің мінсіз 
өмірлеріне алданып, ауыртпалықтарынан бірнеше минут болса 
да, дем алып қалғандай болады. Армандары сол экрандағы 
жалған хикая арқылы орындалып қалатын сияқты. 

Дүниежүзіндегі көрермендердің арқасында спорт жылына 
миллиардтаған доллар табыс кіргізеді. 2017 жылы NFL-дың 
түсімі 7,8 миллиардтан асты. Super Bowl 15,5 миллиардтай табыс 
түсірді. Бұл бір-ақ ойынның нәтижесі! 2, 3 Жанкүйер болып сүйікті 
спортшыларымызды қолдауды шынымен де жақсы көреді 
екенбіз. 

1  Niall McCarthy, “Survey: 69% of Americans Have Less Than $1,000 in Savings,” 
Forbes, September 23, 2016, https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2016/09/23/
survey-69-of-americans-have-less-than-1000-in-savings-infographic/#30d27351ae67. 

2 2 Michael David Smith, “Packers’ Books Show NFL teams Split $7.8 Billion in 
National Revenue,” NBC Sports, http:// profootballtalk.nbcsports.com/2017/07/12/packers-
books-show-nfl-teams-split-7-8-billion-in-national-revenue/.

3 Joe D’Allegro, “Super Bowl Billions: The Big Business Behind the Biggest Game 
of the Year,” CNBC, January 22, 2017, updated February 2, 2017, https://www.cnbc.
com/2017/01/20/super-bowl-billions-the-big-business-behind-the-big-game. html.
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Алайда, бір маңызды затты түсінгеніміз жөн. Жеңу – 
қиындыққа шыдап, ойынға беріліп, және соңында жеңіп шығу 
– біздің тағдырымызға жазылған. Қаржылық шарасыздық 
көпшілік үшін үйреншікті жағдай, сондықтан оларға армандарын 
тек басқалардың өмірін бақылап «жүзеге асыруға» тура келеді. 
Лотерея ұту несімен тартымды? «Кім миллионер болғысы 
келеді?» атты телебағдарлама неліктен сонша танымал болды? Тез 
байып кетуді уәде ететін, ал шынында алаяқтық болып шығатын 
схемалар неге әлі де қызықтырады? Жауабы не? ТЫНЫШТЫҚ! 
Бәрі бітпейтін әуре-сарсаңнан, арман қуудың орнына күнкөрісін 
уайымдаудан шаршады. Әрине, қаржылық стресс жаңадан пайда 
болған мәселе емес. Шынында, ол адам жаратылысынан бері 
келе жатқан қиындық. Дегенмен, ол Құдайдың алғашқы жоспары, 
не сізге арналған қазіргі жоспары да емес. 
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2-ТАРАУ

ЗАҢДЫ ҚҰҚЫҚ

Тыныштық табуды үйренгенге дейін өмірімізді «үміттен 
айырылған» деп сипаттауға болатын еді. Қаржылық ретсіздік пен 
стресс тоғыз жылға созылды. Ол шынымен де ұзақ уақыт. Айына 
300$ төлеп жалдаған 0.3 шаршы километр фермамызға қарап, 
ондай өз жеріміз болар ма екен деп көп рет ойлағаным есімде. Үй 
ақысы өте арзан болса да, оны әрең төлеп отырдық. 

Үйдің иесі оның орнына гольф алаңын салуға жоспарлап, 
құрылысты 3-5 жылдан кейін бастағанша, біреу тұра тұрсын деп 
үйді жалға берді. Иесінің ол ескі үйді жөндейтін еш жоспары 
болған жоқ. Оны жалдағаннан кейін, шамамыз келгенше сырлап-
әктеп, жинастырып қойдық. Үш жылдай сол үйде тұрып, кейін 
одан жақсы орын табамыз деп жоспарлап едік, алайда сегізінші 
жылға келгенде де жағдайымыз жақсарған жоқ. 

Құдай маған Патшалық туралы айтқанда, Оның қағидалары 
мен заңдарын жүзеге асыруға кірістік. Өміріміз сонда өзгере 
бастады. Ең басында қаржылық жағдайымыз нығайғанда, ең ұсақ 
жеңістерге де мәз болатынбыз. Ескі үйімізге ыдыс жуғыш машина 
сатып алғанымда, Дренда екеуіміз (әсіресе Дренда) қатты 
қуандық. Мен ыдыс жууға анда-санда көмектессем де, жұмысыма 
көп уақыт бөлдім. Үйдегі төрт баламен Дренда ыдыс жуудан 
бас көтермейтін еді. Ыдыс жуғышты сатып алғанда, «Осыған өз 
ақшамызбен төлегенімізге сенесің бе?» дегенім есімде. «Ыдыс 
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жуғыш сатып алу сонша зор іс пе екен?» деп ойлап отырған 
шығарсыз. Оны түсіну ішін біздің үйдегі басқа техникаға қарау 
керек. Пешіміз де, тоңазытқышымыз да 25 жыл жұмыс істеген, 
ескі, жап-жасыл құрылғылар. Онымен салыстырғанда, жаңа ыдыс 
жуғыш сатып алу – біз үшін керемет дүние болды. 

Бірінші тарауда қаржылық ретсіздіктен шығаратын компания 
ашу туралы Құдайдың жоспар бергенін айттым. «Құдай менімен де 
сөйтіп сөйлессе екен» деп ойлауыңыз мүмкін. Жақсы жаңалығым, 
Құдайдың ондай ықыласы бар, бірақ ол көмекті алмас бұрын, 
сіз Патшалықтың жұмысын дұрыс түсінуіңіз керек. Құдайдың 
Патшалығы туралы үйреткенін қолдану сол күні түсімде Оның еркін 
білгеніме тікелей ықпал етті. Осы серияның бірінші кітабымда 
Патшалық туралы көп жаздым, оны қазір бірге еске түсірейік. 

«Құдайдың Патшалығы деп нені айтасың?» деген сұрақты көп 
естимін. Мен сенуші болсам да, бұрында Құдайдың Патшалығы 
туралы ештеңе білмейтінмін. Жәннатқа баратынымда күмәнім 
болған жоқ, бірақ Патшалық және оның жұмысы жайлы еш 
түсінігім болмады. Оны ұғу үшін, «патшалық» сөзінің мағынасын 
білу керек. Тікелей аударсақ, ол – патшаның меншігі, қожалығы. 
Патшалық патшаның сөзіне бағынып жұмыс атқарады. Патшаның 
сөзі – қожалығы мен азаматтарын басқаратын заң. Тағы бір 
маңызды тұс, кез-келген тобырды патшалық деп санауға 
болмайды. Патшалықтың заңдары әрбір құқықты азаматты қорғап, 
патшаның сөзін орындалғанын қадағалайды. Сенушілердің 
көбісінде осы түсінік қалыптаспаған сияқты. Құдайдың Патшалығы 
бар. Ол Патшалықтың әр ресми азаматына қатысты заңдары бар. 
Сенушілер Құдай кімнің мінәжатына жауап беретінін және кімді 
басқаларға қарағанда көбірек «еркелететінін» таңдап отырады 
деп ойлайды. Ұзақ ораза тұтсам, Құдайға арнап көп рухани жұмыс 
жасасам, ұнап қалармын дейді. Достым, Құдай сізге деген ерекше 
ықыласын білдірмеп па еді? 

Сонымен сендер енді не бөтен, не келімсек 
сияқты емес, Құдайдың халқы болып келген яһуди 
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сенушілерімен бірдей, сол халықтың азаматысыңдар, 
тіпті «Құдайдың отбасысының мүшелерісіңдер»!

– Ефестіктерге арналған хат 2:19

Сіз Патшалықтың азаматы ғана емес, Құдай отбасысының 
мүшесісіз, Патшаның ұлы не қызысыз. Ғалаттықтарға арналған хат 
4 оны тереңірек түсіндіреді. 

Тағы айтпағым мынау: мұрагер болашақта барлық 
байлықты иемденуге қақылы болса да, балалық 
кезінде оның құлдан еш айырмашылығы жоқ. Жас 
мұрагер әкесі белгілеген уақытқа дейін қамқоршылар 
мен үй басқарушылардың бақылауында. Біз де рухани 
балалық шағымызда осы дүниедегі бастапқы діни 
ілімдердің құлдығында болдық. Ал Құдай белгілеген 
уақыты жеткенде, Өзінің рухани Ұлын жіберді. Ол бір 
әйел арқылы дүниеге келіп, Таурат заңы үстемдік етіп 
тұрған халықтың арасында сол заңға бағынғандарды 
босатып, Өзінің рухани балалары ету үшін келді. 
Енді біз рухани балалары болғандықтан, Құдай Өзінің 
рухани Ұлының Рухын жүрегімізге дарытты. Сол 
Рух бізді: «Абба, Әке!»  — деп Құдайға сиындырады. 
Сонымен енді құл емес, рухани ұлсың; ал рухани 
баласы болған соң, Құдай саған Өзінің уәде еткендерін 
сыйлайтын болады.

– Ғалаттықтарға арналған хат 4:1-7

Бар қожалықтың мұрагерісіз, әрі Патшалықтың хақылы 
азаматысыз! Біраз кідіріп, бұл сөзге тиісті назар аударыңыз. 
Барлығы да – сіздің меншігіңіз. Керегіңіздің барлығы – қолыңызда. 
Жылап-жалбарынғанды тоқтатыңыз. Өзіңізде бар нәрсені неге 
жалынып сұрайсыз? Құдай әр жағдайды бөлек қарастырып, 
кімге көмектесетінін, кімге көмектеспейтінін шешіп отырмайды. 
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Құдайдың әр ұлы не қызы Оның 
көмегіне ие. 

Жанға жағымды сезімге еш 
қарсылығым жоқ, әрі Құдайдың 
жақындығын сезінуді жақсы көремін, 
бірақ заң мәселесіне сезімнің қатысы 
жоқ. Құтқарылуды «құтқарылған 
сезіммен» дәлелдеудің қажеті жоқ. 
Бұл – заң мәселесі.

Мұны американдық азамат 
болғанмен салыстырайық. АҚШ 
үкіметі заңның орындалуын 
қадағалап, сізді қолдайды. Бұл 
артықшылық азаматтықпен қоса 
беріледі. Сондықтан, ұзақ ораза 
ұстап, көп мінәжат етіп Оның 
көмегін сұрап алма алмайсыз. 
Ол Исаның құрбандығы арқылы 
көмегін сізге тегін берді. Рахат емес 
пе? Сіз Оның көмегіне иесіз!

Құдай Мәсіх Исамен тығыз байланыстағы бізді Онымен 
бірге тірілтіп, көкте Оның жанына отырғызды. 
Осылайша Ол бізге Мәсіх Исаның арқасында мейіріммен 
қарап, болашақ дәуірлерде Өзінің ағыл-тегіл мол 
рақымын көрсетпек.

– Ефестіктерге арналған хат 2:6-7

«Көкте Оның жанына отырғызды» деген сөз Құдай 
Патшалығындағы сіздің заңды позицияңызға меңзейді. Иса Құдай 
Әкенің оң жағында отырса, сіз де, Исаның денесі болғандықтан, 
тура сол орынға иесіз. Құдайдың бар меншігіне Исамен бірге сіз 
де мұрагерсіз. Ақылға сыймайтын дүние, білемін, бірақ ақиқат 

ЖАНҒА  ЖАҒЫМДЫ 
СЕЗІМГЕ ЕШ 
ҚАРСЫЛЫҒЫМ ЖОҚ, 
ӘРІ ҚҰДАЙДЫҢ 
ЖАҚЫНДЫҒЫН 
СЕЗІНУДІ ЖАҚСЫ 
КӨРЕМІН, БІРАҚ 
ЗАҢ МӘСЕЛЕСІНЕ 
СЕЗІМНІҢ ҚАТЫСЫ 
ЖОҚ. ҚҰТҚАРЫЛУДЫ 
«ҚҰТҚАРЫЛҒАН 
СЕЗІММЕН» 
ДӘЛЕЛДЕУДІҢ ҚАЖЕТІ 
ЖОҚ. БҰЛ – ЗАҢ 
МӘСЕЛЕСІ.
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– осы. Барлығын иемдендіңіз. Отбасы мүшесісіз, және отбасы 
кәсібіне иесіз! Алайда, шайтан сіздің заңды құқығыңызды және 
заңды меншігіңізді жасырғысы келгеннен, адамның көбісі, 
тіпті сенушілер де, күнкөрісті уайым ететін жердің қарғыс атқан 
жүйесіне құл болып жүр! 

Құдайдың Патшалығы – өзіндік заңдары бар үкімет екенін 
және ол Патшалықтың заңды азаматы ретінде менің құқықтарым 
мен артықшылықтарым бар екенін түсінген кезім өмірімнің 
шешуші сәті болды. Жанға жағымды сезімге еш қарсылығым 
жоқ, әрі Құдайдың жақындығын сезінуді жақсы көремін, бірақ 
заң мәселесіне сезімнің қатысы жоқ. Құтқарылуды «құтқарылған 
сезіммен» дәлелдеудің қажеті жоқ. Бұл – заң мәселесі. АҚШ 
азаматы болу үшін АҚШ азаматы сияқты сезінудің қажеті жоқ. 
Азаматтық – туылған жерге сәйкес берілетін заңды мәртебе. 
Құдайдың алдында әділ тұрып, өміріңізді сезімге емес, заңға 
негіздесеңіз, барлығы өзгереді! 

Біз Оның еркіне сай бір нәрсе сұрасақ, Құдай тілегімізге 
құлақ салады деп нық сенеміз. Не сұрасақ та, Құдай 
бізге құлақ салады деп білсек, Оның тілегенімізді 
беретінін де білеміз.

– Жоханның бірінші хаты 5:14-15

Осы үзіндіні ден қойып оқыңыз. Бұл – менің сүйікті 
аяттарымның бірі. Құдайдың еркіне сай не қаласам да, Ол оны 
еститінін білемін! Бұл – құлаққа естілетін аудио толқындар емес. 
Бұл – заңды мәлімдеме. Сот залындағы судьяны елестетіңіз. 
Судьяның сот ісін қарастырғаны – ол істі заңға сәйкес үкім 
шығарып шешуге келіскені. Біздің жағдайда, сұрағанымыз Оның 
еркіне сәйкес болғандықтан, Ол заңдарын жүзеге асыратынына 
еш күмәніміз жоқ. Осылайша, біз жорамал-болжаусыз нәтижесін 
алдын-ала дәл білеміз. 

Мысалы, АҚШ-тың патшасы болмағандықтан, ол патшалық 
емес, алайда оның  да әр азаматқа бірдей қатысты заңы бар, және 
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мемлекет сол заңға бағынып жұмыс істейді. Тура солай, Құдайдың 
Патшылығында да оның жұмысын басқаратын, әрі әр азаматқа 
қатысты заңдар бар. Киелі Кітаптағы әңгімелер көңіл көтеру үшін 
емес, сол заңдарды түсіндіру үшін жазылған. Иса «Құдайдың 
Патшалығы мынаған ұқсас...» деп Патшалықтың жұмысын көп 
түсіндірді. Астарлы әңгімелер арқылы Иса Патшалықтың заңдарын 
талқылап, әңгімелердегі жайттардың себебін анықтады. Тағы 
да қайталаймын, белгісіз бір себептен бауырластарымыз Құдай 
Патшалығының жұмысын басқаратын заңдар туралы ештеңе 
білмейді. Көбісі Құдай Өзі қалаған кезде қалағанын істейді деп 
ойлайды. Қалағанын істеуге Құдайдың құдіреті бар, онымен 
келісемін. Алайда, Ол Өзі шығарған заңдармен шектеулі. Бұл 
оғаш естілуі мүмкін, бірақ оны дәлелдеу үшін Марқа жазған Ізгі 
хабардың 6-тарауын қарастырайық. 

Сонда Иса оларға: «Өз ел-жұрты мен үй ішінен өзге 
жерде пайғамбар қадірсіз болмас», — деді. Содан да Иса 
сол жерде бірқатар науқас адамдарға қолын тигізіп 
сауықтырғаны болмаса, басқа кереметтер жасай 
алмады, 6әрі жұрттың сенбеушілігіне таңғалды. 
Бұдан кейін Иса сол өңірдегі ауылдарды аралап, 
халыққа тәлім берді.

– Марқа жазған Ізгі хабар 6:4-6

Осы үзіндіні оқығанда, Патшалықтың жұмысын түсіндіретін 
бір-екі затты түйген боларсыз. 

Ол басқа кереметтер жасай алмады...

Біріншіден, көп сенушілер бұл жазбаны оқымай кететін сияқты. 
Киелі Кітапта Иса біреуді сауықтыра алмаған кездер болды десеңіз, 
сізбен сөз таластыруға дайын. Бірақ, өзіңіз оқығаныңыздай, Ол 
шынымен де кереметтер жасай алмады. Патшалықтың заңға 
сәйкес жұмыс істейтінін түсінгенде, бұл жайтқа тереңірек үңіле 



ЗАҢДЫ ҚҰҚЫҚ

31

бастайсыз. Сенушілердің көбісі Иса 
оларды сауықтырмауды таңдады 
деп түсінеді. Патшалықтың 
заңдарын ескермесеңіз, бұл 
шындыққа жанасады. Исаның 
сауықтыратын күші бола тұра, еш 
кереметтер орын алмаса, әрине, 
Ол сауықтырмауды таңдады деп 
қорытынды шығарамыз. Заң 
құзіретін түсінбесек, өте үйлесімді 
тұжырым. Басқа не болғаны? 

Өзінің не досының қиындығын 
айтып, біреудің «Құдай оған рұқсат 
берді», «Құдай біздікінен артық біледі» не «Құдай барлығын 
Өзі қадағалайды» дейтінін жиі естіген шығарсыз. Сенушілердің 
көбісі осы жерде тоқтайды. Патшалықтың заңдарын және 
Исаға шынында не кедергі болғанын білмеген олардың жалғыз 
қорытындысы бар – Құдайдың оларды сауықтыруға еркі болмаған 
шығар. Иса оларды сенбеушіліктеріне бола сауықтыра алмады 
деп жазылған. Сауықтыруға кедергі болған Құдайдың қаламауы 
емес, Оның күшін тоқтатқан рухани заңдар. 

Енді басқа әңгімелерді оқығанда да, Құдайдың еркі мен 
қалауын болдыруға не болдырмауға құзіреті бар заңдарды 
байқайтын боласыз. Сондықтан, Патшалықтың осы заңдарын 
біліп, түсінгеніңіз өте маңызды. Көктің қолдауын керек еткенде, 
оның күшінің тұйықталып, жерге жетпей қалуын емес, Құдайдың 
қалауы өміріңізде еркін орындалғанын тілейсіз ғой? Мен 
кітабымды нақ осы себептен жаздым. 

Оның уәделері қиыншылыққа төзіп шығатын қабілетпен 
шектелмей, денсаулық, береке, қаржылық даму және көптеген 
тағы басқаларды да серт етеді.

Саяхатыңызды бастау үшін, ой-санаңызды босатып, Құдайдың 
әлденені неге істейтіні не істемейтіні жайлы ескі діни түсінігіңізді 

ОНЫҢ УӘДЕЛЕРІ 
ҚИЫНШЫЛЫҚҚА ТӨЗІП 
ШЫҒАТЫН ҚАБІЛЕТПЕН 
ШЕКТЕЛМЕЙ, 
ДЕНСАУЛЫҚ, БЕРЕКЕ, 
ҚАРЖЫЛЫҚ ДАМУ 
ЖӘНЕ КӨПТЕГЕН ТАҒЫ 
БАСҚАЛАРДЫ ДА СЕРТ 
ЕТЕДІ.
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тастаңыз. Біреу жазықсыз азап шеккенде айтылатын «Құдайдың 
қалағаны осы, Ол не істейтінін Өзі біледі» деген қалыпты 
түсіндірмелермен неге келіспеу керектігін енді білесіз деп 
үміттенемін. Исаның неге сауықтыра алмағанын және Құдай 
күшінің жердегі ағынын басқаратын заңдарды БІЛУІҢІЗ керек. 
«Иса неге сауықтыра алмады?» деген сұрақтың жауабын білуіңіз 
керек. Ондай сұрақтың жауабы бар дегенімде, адамдардың 
көбісі жаман сөз естігендей болады. Менің бар айтқаным тек 
Киелі Кітапқа сәйкес тұжырымдар. Тағы да қайталап кетейін, ол 
сұрақтың жауабын білуге МІНДЕТТІСІЗ. 

Исаның сол кезде неге сауықтыра алмағанының қарапайым, 
әрі қысқа жауабы – көктің ол үшін заңды құзыреті болған жоқ. Ол 
құзырет жердегі адамның көктің сөзімен толықтай келіскендегі 
сенімінен пайда болады. Исаның адамдарды сауықтыруға күші де, 
қалауы да болғанымен, Ол оны жасай алмады. Бұл сәтсіздікке себеп 
болған Исаның әлсіздігі емес, адамдардың сенбеушілігі деп Иса Өзі 
айтты. Бұны жазып алыңыз! Осында бір маңызды кілт бар, ол – сенім! 

Алдыңғы кітабымда сенімнің не екенін, ол қалай жұмыс 
істейтінін, оның бізге неге керек екенін, Құдай сенімді неге талап 
ететінін, сенімге қалай ие болатынымызды және сенімнің бар-
жоғын қалай білетінімізді жазып түсіндірдім. Патшалықтың ең 
негізгі заңын түсінуіңіз маңызды десек жеткіліксіз. Ол – өмір мен 
өлімнің арасын шешетін мәселе!

Жақында аты әйгілі сенуші қызметтің басылымына рецензия 
бердім. Өкінішке орай, онда сенушілердің көбісіне тән пікір көп 
болды. Кейбірін төменде мысалға келтірдім. 

Заңды қайталау 31:6 деген тамаша үзінді келтірілген:

Қайратты да батыл болыңдар, жауларыңнан 
еш үрейленіп қорықпаңдар! Себебі Құдайларың 
Жаратқан Ие сендермен бірге жүріп жар болады. Ол 
сендерді ешқашан тастап та кетпейді, жалғыз да 
қалдырмайды.
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Сосын, келесі мәтін жазылған:

«Құдай терроризм мен азапты неге тоқтатпайды? 
Адамдардың қаза болуына неге жол береді? 
Сұрақтарымыз көп, бірақ олардың барлығына біз 
жауап бере алмаймыз. Құдайдың белгілі бір оқиғаларға 
неліктен жол беретінін білмейміз. Білетініміз, Құдайдың 
сүйіспеншілігі – мінсіз. Оның жолдары біздікінен жоғары. 
Оның “төзімдеріңнен артық сыналуларыңа жол 
бермеймін” деген уәдесіне сенуіміз керек. Құдай сыннан 
өткізсе де, әр мезетте бізді жалғыз қалдырмайтынына 
сенімді болайық».

ҚАТЕ, ҚАТЕ, ҚАТЕ! Шынында, Киелі Кітап бізге бұның қарама-
қарсысын айтады. 

Сендер әлі күнге дейін қатты сыналған жоқсыңдар, 
еліктірген жағдайлар әдетте адамдардың бастарына 
түсіп жүргендегідей ғана болып келді. Ал Құдай Өзінің 
уәдесіне берік: Ол төзімдеріңнен артық сыналуларыңа 
жол бермейді. Еліктірілген кездеріңде соған шыдауға 
күш-қуат беріп, құтылып шығудың лайықты жолымен 
қамтамасыз етеді. 

– Қорынттықтарға арналған бірінші хат 10:13

Оның уәделері қиыншылыққа төзіп шығатын қабілетпен 
шектелмей, денсаулық, береке, қаржылық даму және көптеген тағы 
басқаларды да серт етеді. Мінсіз сүйіспеншілік шешім ұсынады. 
Бұдан да көп айта аламын, бірақ, өкінішке орай, көпшіліктің Құдай 
жайлы түсінігі осындай. Кейбір адамдар сүйіспеншілігі мінсіз 
Құдай біреуді қатерлі ісікке шалдықтырады немесе сауықтырудан 
бас тартады деп ойлайды. Ондайды түсінсем бұйырмасын. 
Оның себебін сұрасаңыз, әдеттегідей «Оның жолдары біздікінен 
жоғары» деп жауап береді. Әзілдегеніңіз бе? Біз кемшілігі көп 
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пенде бола тұра, өз баламызға олай қастық істемейміз ғой! Құдай 
Өз Сөзінде жолдарын өте анық түсіндіреді. 

Басылымдағы мәтінде Құдай бізді сыннан өткізсе, ол 
қиналғанымыздың әр сәтінде бізбен бірге болады деп жазылған. 
Құдай бізге зиян келтірер жамандықты жібереді ме? Жоқ. Киелі 
Кітап Құдай бізбен бірге, бізді жалғыз тастамайды дегенде, оның 
мағынасы – Құдай бізді қолдап, уәдесін орындау үшін бізбен бірге 
болады! Достым, Құдай біздің жауымыз деген ілім Құдайдан 
келмейді. Ол мен қызмет ететін Құдайды қате бейнелейді. Сіз 
де онымен келіспейсіз деп үміттенемін. Қауымыңыз ондай 
ақымақтықты үйретсе, ол жерден кідірмей кетіп қалыңыз! 

«Сүйіспеншілік Құдайдан» және «Сүйіспеншілік еш 
сарқылмайды» дейді Киелі Жазба. Алайда сарқылатын зат – 
Құдайдың жердегі іске араласуы, ол біздің сенімімізге тәуелді. 
Тағы қайталаймын, бұл – сезім мәселесі емес, көңіл мәселесі 
емес, не тағы басқа да бір мәселе емес, бұл – заң мәселесі. Жай 
ғана сіз білуге міндетті заң мәселесі. Айтып кеткенімдей, жердегі 
құзырет адамға тиесілі болғандықтан, Құдай қалағанын істей 
бере алмайды. Сіздің көкпен келіскеніңіз, сеніміңіз арқылы көк 
Құдайдың күшін жерге келтіріп, әділдік әкелуіне құзырет алады. 
Достым, сіз сенімнің не екенін және Құдайдан әлденені қабылдау 
үшін неге керек екенін білуге міндеттіңіз. 

Осы серияның бірінші кітабын («Сіздің қаржылық 
революцияңыз: сенімнің құдіреті») оқымаған болсаңыз, сенімнің 
не екенін қысқаша қайталап өтейін. Әр сенуші сенім сөзінің 
мағынасын біледі деп ойласаңыз, қателескеніңіз. Патшалықтың 
заңды құзыретке қатысты өте маңызды ерекшелігін түсіну 
үшін тарихқа көз жүгіртейік. 

Римдіктерге арналған хат 4:18-21-ді қарастырайық: 
Үміттенетін еш шара қалмаған кездің өзінде Ыбырайым үмітін 

үзбей, сенімінде берік тұра берді. Сондықтан да ол «Сенің үрім-
бұтағың да осындай сансыз көп болады!» деген уәде бойынша 
көптеген халықтардың рухани түп атасы болды. Жасы жүзге келіп 
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қалған Ыбырайым өз денесінде ешқандай күш қалмағанын, 
әйелі Сараның да құрсағына бала бітпейтінін жақсы білгенімен, 
уайымдап сенімін әлсіретпеді. Қайта, Ыбырайым Құдайдың 
уәдесіне күмәнданбай, Оған деген сенімінен қуат алды. Осылай 
ол Тәңірдің өз уәдесін орындай алатынына қалтқысыз сеніп, Оған 
құрмет көрсетті.

Ыбырайымды сеніміміздің атасы деп білеміз. Ол Құдайдың 
уәде еткенін орындауға күші бар деп нық сенді. Осылай 
Құдаймен толықтай келісіп, Оның айтқанына күмәнданбау 
сенім деп аталады. Бұл келісімісіз Құдай жерде әрекет ете 
алмайды. «Басқа біреудің Құдайдың жұмысын болдыратын 
не болдырмайтын әлденені істеуі не үшін керек? Құдайдың ісі 
неліктен басқа біреуге тәуелді? Ол құдіреті шексіз Құдай емес 
пе?» деуіңіз мүмкін. Оған жауап беру үшін ең әуелідегі сәтке, 
Адам атаның уақытына оралайық. 

«...Оны періштелерден сәл төмен қойдың, 
Құрмет, салтанатты оған тәждей сыйладың, 
Бәрін де оған бағындырып бердің».  
Құдай адам баласына бәрін де бағындырып берген 
кезде оған бағындырмаған еш нәрсені қалдырған жоқ. 
Алайда біз бәрінің де адам баласына бағынғандығын 
қазір көре алмаймыз.

– Еврейлерге арналған хат 2:7-8

Бұл үзіндіде Адам және Хауаның жаратылысы жайлы 
айтылған. Жерде олардың заңды құзыретіне бағынбаған еш нәрсе 
қалмағанына назар аударуыңыз. Адам Құдай Патшалығының 
атынан жерде билік жүргізу үшін тағайындалды. Ол жерді 
толығымен басқарды. 

Құдай енді: «Біз (рухани жағынан) Өзімізге ұқсас әрі 
бейнелес етіп адамды жаратайық. Адамдар теңіздегі 
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балықтар мен аспандағы құстарға, малдар мен 
аңдарға, бүкіл жер бетіне және онда жорғалап жүрген 
барлық жануарларға билік жүргізсін», — деді.

– Жаратылыстың басталуы 1:26

Тағы да Адамның берілген өкілеттілікпен билік жүргізгенін, 
даңқ-құрметке бөленгенін (басқарушы ретінде майланғанын) 
көріп отырмыз. Оған бағынбайтын, оның қожалығынан тыс 
ештеңе қалған жоқ. Жаратылыстың басталуын оқысаңыз, 
Адамның барлық жануарларды атағанын білесіз, яғни, Адам 
жер шарын тұтастай биледі. Білетініміздей, Адам шайтанның 
азғыруына беріліп, өзінің билік лауазымынан айырылып қалды. 
Шайтан Хауаны алдап, Адам екеуін Құдайға қарсы опасыздық 
жасауға итерді. Пауыл елші Қорынттықтарға арналған 2-хат 
4:4-те Адамның сатқындығы арқылы шайтан осы күнәкар 
дүниенің «тәңіріне» айналғаны туралы жазады. Тырнақша оның 
шынайы тәңір емес, бірақ осы дүниені билеуге заңды құқығы 
бар әмірші екенін білдіреді. Адам жердегі өмірін жалғастырса 
да, Құдай үшін ол рухани өлген жан еді. Құдайдың Рухынан 
ажыраспай өмір сүруге жаралған адамның рухы енді Құдайдан 
бөлініп кетті. Енді адам өзінің сезіміне, ой-санасына, еркіне 
және эмоцияларына сүйеніп өмір сүретін болды. 

Бұдан кейін әзәзіл шайтан Оны ертіп алып биік бір жерге 
шығарып, әп-сәтте әлемнің барлық мемлекеттерін көрсетіп:

— Осы мемлекеттердің бүкіл билігін, олардың сән-
салтанатын Саған беремін. Бұл билік маған тапсырылған, 
оны көңілім қалағанға сыйлаймын. Сонымен маған 
ғибадат етсең бәрі де Сенікі болады, — деді.

– Лұқа жазған Ізгі хабар 4:5-7

Мұнда шайтан өзіне «тапсырылған» билік жайлы айтады. Оны 
оған кім тапсырғанын білеміз: әуеліде заңды басқарушы болған 
Адам. Бұл бір маңызды ой. Шайтан жерге заңсыз баса-көктеп 
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кіріп келсе, ол лезде қуып шығарылатын еді. Полиция офицерінің 
қосымша күш шақыруын ойласаңыз, неліктен шайтан «қуып 
шығарылады» деп жазғанымды жақсы түсінесіз. Офицердің 
төсбелгісі АҚШ өкіметінің оның сөздерін қолдағанын білдіреді. 

Адамға Құдайдың атынан билік жүргізу мәртебесі берілді, 
ол дегеніміз – Құдайдың бар күш-құдіреті Адамның әміршілігін 
қолдайды. Адамның осы лауазымына бола, шайтанның жерде 
еш құзыреті болған жоқ. Жер – Адам мен Хауаның билігінде. 
Жерде әрекет ету үшін, шайтанға Адамның билігі керек. Оны 
шайтан күшпен тартып ала алмайды, жалғыз амалы – билікті 
Адамның өз ерігімен беруі. Сол себептен шайтан Құдайдың сөзін 
жоққа шығарып, Адам мен Хауаны өтіріктің торына түсірмек 
болды. Ол қандай өтірік болды екен? Шайтан Құдайды сенімсіз, 
әрі адамдардың мүддесін қорғамайтын қылып көрсетті. Ол 
Хауаны Құдайға бағынбаудың пайдасы бар екеніне нандырып, 
Құдайдың заңдары Адам екеуін шектеп, үлкен пайдадан құр 
қалдырып отырғанына көндірді. 

Шайтан Адам мен Хауаны Құдайдың айтқанына емес, 
өз сөзіне сендіруді көздеді. 

Қарапайым сөзбен айтқанда, бұл – сенім. Сенім дегеніміз 
Құдайдың айтқанына «нық сену». Адам мен Хауа Құдайдың 
айнымас Сөзінен бас тартып, оның орнына шайтанның айтқанымен 
келісті. Олар өз дегендерін істеп, Құдай Патшалығындағы 
лауазымын жоғалтты да, шайтанның қолына адам істеріне 
үстемдік жүргізуді ұстатты. Нәтижесі не? Жер шарын билеген Адам 
Құдайды жерден рухани мағынада қуып шыққандай болды. Адам 
өзінің даңқынан, билігінен бас тартып, шайтанның соңынан ерді. 
Ол Құдайды өмірінен қуып шыққанмен бірдей. «Бұл мүмкін емес. 
Адам Құдайды жер аясынан қалай қуып шыға алады?» дерсіз. 
Дегенмен, жер беті болмаса да, адамның істеріне араласуға 
шектеу қойғаны сөзсіз. Оның дәлелі келесідей. Жаратылыстың 
басталуы 3:17-19-ға тағы да көңіл бөлейік.  Адам күнә жасағанда, 
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Құдай оған былай деді:

 «...сенің кесіріңнен жердің топырағын қарғыс атты! 
Бұдан былай тамағыңды өмір бақи бейнет шегіп 
топырақтан өсіріп жейтін боласың. Жердің топырағы 
саған тікенектер мен ошағандарды қаулатып, сен 
далада өсетін дәнді дақылдармен қоректенетін 
боласың. Өзің жаратылған жердің қойнына қайтып 
кіргенше, жейтін наныңды маңдай теріңді төгіп жүріп 
табатын боласың. Сен топырақтан жаратылдың, 
қайтадан топыраққа айналасың!»

«Сенің кесіріңнен жердің топырағын қарғыс атты» деген 
сөздерге назар аударыңыз. 

Қарғыс атты дегеніміз, Құдайдың қатысуы мен батасынан 
айырылған күйде болу. Жерге әмірші болып, Құдайдың жердегі 
заңды құзыретін тоқтатқан – Адам. Құдай «Адам, сенің 
кесіріңнен қолым байланып отыр. Саған көмектесе алмаймын» 
дейтін сияқты. Сосын, Ол Адамның күнкөрісі енді тек өзіне 
тәуелді екенін айтады. Нанын ауыр еңбек пен күйбең тірліктің 
арқасында табатын болады. Мен бұны «қарғыс атқан жер 
жүйесі» деймін. Бәріміз осы жүйеде тірі қалудың амалын 
ғана ойлап, қорқынышқа үйреніп өстік. Уайым мен үрей кіші 
жасымыздан бастап әдеттегі күйге айналды. Кейінірек Киелі 
Жазбаға тағы да оралып жер жүйесін әлі де талқылаймыз, 
әзірше жерді басқару билігі шайтанның қолына қалай түскенін 
түсінуіміз керек. Қайталап айтсақ, шайтанның мақсаты – оны 
жерге кіргізе алатын заңды билігі бар адамды табу. Шайтанға 
керек кілт Адамның қолында еді. Ол Адамды өтірік арқылы 
азғырып, жерге кіріп келуге рұқсат алды. Енді Еврейлерге 
арналған хат 2:7-8-ді қайтадан оқиық. 

«...Оны періштелерден сәл төмен қойдың, 
Құрмет, салтанатты оған тәждей сыйладың, 
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Бәрін де оған бағындырып бердің».  
Құдай адам баласына бәрін де бағындырып берген 
кезде оған бағындырмаған еш нәрсені қалдырған жоқ. 
Алайда біз бәрінің де адам баласына бағынғандығын 
қазір көре алмаймыз.

– Еврейлерге арналған хат 2:7-8

«Бағындырмаған еш нәрсені қалдырған жоқ» деген үзінді 
адамның қазіргі қалпына да қатысты. Аят бұрынғы оқиғаларды 
сипаттаса да, оның мағынасын тек өткен шақта емес, осы 
шақта да түсінуге болады. Адам кінәсіне бола жердегі рухани 
билігінен айырылса да, заңды лауазымын сақтап қалды. 
Осы себептен және шайтанның адамға рухани үстемдік 
жүргізгенінен, Құдай Өз Сөзіне қарсы шығып, жерге басып кіре 
алмайды, әйтпесе шайтан Оны заң бұздың деп айыптайды. 

Құдай жерде Оның Сөзімен келісетін адамды табуы қажет. 
Адамның келісімі Құдай Патшалығына жерде әрекет етуге 
заңды құзырет береді. Адамдарды жердің қақпашылары десек 
те болады. Шайтан қақпашы Адам арқылы қалай әрекет 
етсе, Патшалыққа заңды күш беру үшін Құдай да жердің 
қақпашылары, яғни Оған сенетін әйелдер мен ер адамдардың 
көмегімен әрекет етуі керек. Ой-санаңыз бен жүрегіңіз көктің 
айтқанымен толықтай келіскенде, ол сенім деп аталады. 
Құдайдың Патшалығы жерде жұмыс жасау үшін, сенім талап 
етіледі. Сенімге қол жеткізудің, не сеніміңізді тексерудің жолын 
айтып уақыт өткізбей-ақ қояйын, оның барлығын осы серияның 
бірінші кітабында егжей-тегжейлі жазып түсіндірдім. Алдағы 
дискуссия үшін сенімнің не екенін және Патшалықтың әрекетіне 
оның неге керектігін түсінсін деген ойым ғой. 

Енді Исаның туған қаласында көптеген кереметтерді неге 
«істей алмағанын» түсінесіз деп білемін. Оның себебі – 
адамдарға сенімнің жетіспегені және сол себептен көктің 
заңды күші болмағаны. Бұл сөзімді Киелі Жазбаның үзіндісімен 
аяқтауға рұқсат етіңіз. 
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Барлығымыз Римдіктерге арналған хат 10:10-ды білеміз: 
Себебі Мәсіхке жүрегімен сенуі арқылы адам күнәсінен 

ақталады, Оны аузымен мойындауы арқылы құтқарылады.
Бұл – құтқарылуды түсіндіретін cенушілердің «Римдік жол» 

деп атайтын жазбалардың бір бөлігі. Бір тоқтап осы аятта 
айтылған үрдіске ой жүгіртіп па едіңіз? Сенетін, немесе көкпен 
келісімге келетін – жүрегіңіз. Жүрегіңіз көкпен келіссе, Құдайдың 
Патшалығы заңды түрде жерге кіріп келеді. Бұл аят көкке 
сенсеңіз, ақталасыз дейді. Ақталу дегеніміз – заңның жүзеге 
асырылуы. Осылайша, жүрекпен сену көктің бергенін иелену 
үшін заңды хақ береді. Оған ешкім қарсы бола алмайды, себебі 
сенім көктің жерде әрекет етуін заңды етеді. Алайда, әлі 
ештеңе өзгермейтінін байқаңыз. Жаңағы аятымыздың екінші 
бөлігі бар: «...Оны аузымен мойындауы арқылы құтқарылады». 
Көрдіңіз бе, жүрегіңіз көктің айтқанымен келіссе де, оны 
жердегі заңды күшіңізбен босатып шығармасаңыз, еш нәтиже 
болмайды. Неге дейсіз ғой? Себебі, мұнда сіздің құзыретіңіз бар, 
ал көктің, сіз болмасаңыз құзыреті жоқ!

Сендерге шындығын айтамын: жер бетінде тыйым 
салғандарыңды да, рұқсат еткендеріңді де көктегі 
Әкем бекітпек.

– Матай жазған Ізгі хабар 18:18

Бұл жоғарыда айтқанымды растайды. Жерде қай затқа болсын 
тыйым салсаңыз, оны Құдай қолдайды, және нені рұқсат етсеңіз 
де, көктің демеуіне иесіз. Патшалық оны сіздің сөзіңіз болмаса, 
жасай алмайды. Көктегі Патшалық оған сенген, яғни онымен 
келісіп, жерде әрекет етуге заңды күш берген адамсыз қозғала 
алмайды. 

Көктің билігі мен құдіретін жерге босатып шығара білу 
айналадағыны өзгертіп салады. Менің өмірімде де, төмендегі 
хатта да тура солай болды. 
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«Сәлеметсіз бе! Күйеуіммен бірге “сенімге негізделген аңшылық” 
әңгімесін айтып бергім келеді. 2011 жылы біз өзіміз армандаған 
үйде тұрдық. Бірақ, жалақыдан жалақы күтіп, азық-түлік пен 
үйді жылыту үшін кредит карточкасымен қарыз алып төлеп 
тұрдық. Береке-молшылықты айтып керегі жоқ, күнкөрісімізді 
уайымдаумен болдық. Мен қауымда мадақтау тобының 
жетекшісі ретінде қызмет етсем де, сеніміміздің қаржымызға 
қатысы жоқтай-тын. Сіздің Daystar-дағы “Fixing the Money Thing” 
атты бағдарламаңызды көріп, “Fixing the Money Thing” кітабымен 
қоса “Қаржылық революция” дискілерін сатып алдым. 

Біз сенімнен тыс жүргенімізді білмеппіз! Үйімізді сақтап қалу 
үшін ақшаның Патшалықтағы жұмысын білуіміз керек болды. 
Faith Life Ministries қызметіне $200 тұқым сеуіп ($2000 берсек 
те жарар еді, бірақ ол кезде ондай ақша біз үшін қомақты сома 
болатын), Құдайдың маған үйде отырып қай салада сауда жасай 
алатынымды көрсетуін сұрап сиындым. Алған жауабымыз – 
үйімізде голдендудл күшіктерін асырып сату. Осыдан кейін 
біз Белла және Грейси атты екі голдендудл күшіктерін сатып 
алып, оларды шағылыстыруға дайындадық.. Біз өз колымызден 
күшік жасай алмаймыз ғой, сондықтан Құдайға көп сенім 
арттық. 2 дудлымызді шағылыстырып, 2014 жылы нарықтық 
бағасы $1200 болатын 13 күшігіміз болды. Осы жылы, 2015-те 
БАРЛЫҒЫ сау 63 күшігіміз бар. Күшік сатумен қарызымыздың 
бәрін төлеп шықтық, тек үйге алған несиеміз қалды. Сонымен 
қатар, өзіміз жинаған төтенше жағдай қорымыз бар.

Зейнетке шықтым деп, анам да күтпеген жерден 
екі голдендудл итін бізге беріп жіберді. Құдай екі 
итті ақысыз бере салды! Оған қоса, шілде айында 
күйеуім жергілікті мектептің директоры болып 
тағайындалды! Бір жылдың ішінде табысымыз 6 
орынды санға дейін өсті! Сенімге негізделген аңшылық 
шынында да жеміс береді!!! Біз Құдайдың заңдарын 
танып біліп, күнделікті өмірімізде қолдандық. Енді, 
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біз Патшалықтың әртүрлі салаларына тұқым сеуіп, 
өз қауымымызда мадақтау өткізбек бұрын, жексенбі 
сайын сіздің қауымыздың жиналыстарына онлайн 
қатысып тұрамыз. Патшалықтың жұмысы туралы 
тәлім бергеніңіз үшін көптен-көп рахмет!»

– Карла

Ерлі-зайыптылар осы аптада тағы бір хат жіберді. 
«Құтқарылу мерекесі құтты болсын! Иса тірілді! Онлайн 

бағушымыз Гэриге жаңалығымызды қуана хабарлаймыз! Осы 
жылы біз Исаның туған күнін Иерусалимге барып тойладық 
(барлығына еш қарызсыз өз ақшамызбен төледік). Ұлымыз 
Картердің шомылу рәсімі Иордан өзенінде өтті, ал осы кешті 
Ғалилея теңізінде Hillsong Australia-мен бірге мадақтаумен 
өткіздік! Құдайға алғысымыз шексіз! Қаржылық жағдайымызды 
дұрыстап алғанымыз қандай жақсы болғаны!

Енді 121 күшігіміз бар. Сатып алушылар кезегі ұлғая 
берген соң, бағаны $2300-ға көтеруге тура келді. 
Құдайдың рақымы зор!». 

– Карла

Бұл Патшалықтың адам өміріндегі әрекетіне тамаша мысал. 
Хатты оқыған соң, Карлаға қоңырау шалдым. Ол қатты қуанып 
кетті. Жұбайымен бірге олар осы жылы үйіне алған несиені төлеп 
шығады екен. Оның алғашқы хатында жазғаны есіңізде болар:

«...жалақыдан жалақы күтіп, азық-түлік пен үйді жылыту 
үшін кредит карточкасымен қарыз алып төлеп тұрдық. Береке-
молшылықты айтып керегі жоқ, күнкөрісімізді уайымдаумен 
болдық». 

Қазір, бір-екі жылдан кейін керектерінің барлығы қанағатталған. 
Патшалықтың құдіреті осы!
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3-ТАРАУ

ІЗДЕГЕНІҢІЗ – ПАТШАЛЫҚ 

Ал енді, Патшалықтың жұмысын басқаратын өзгермес заңдар 
мен қағидалар бар екенін білгеннен кейін, қаржыңызға және, 
сайып келгенде, тыныштығыңызға тікелей ықпал ететін заңдарды 
қарастырайық. 

Бастамас бұрын, бұл кітаптың атын неліктен «Тыныштықтың 
құдіреті» деп қойғанымды, және «тыныштық» сөзінің қаржыға 
және Патшалыққа қандай қатысы бар екенін түсіндіре кетейін. 
Таңқаларсыз, ол сөздің қаржыға қатысын белгілеген мен емес, 
Құдай. 

Осылайша аспан мен жер және олардың рет-
ретімен орналасқан барлық бөлшектері толықтай 
жаратылды. Құдай жүргізген жарату жұмысының 
бәрін жетінші күні аяқтап, сол күні жұмыс жасамай 
демалды. Жетінші күнге Құдай оң батасын беріп, 
оны қасиетті деп белгіледі. Себебі Ол бұл күні Өзінің 
жарату жұмысының бәрін бітірген соң тынықты.

– Жаратылыстың басталуы 2:1-3

Біріншіден, мынаны ойымызға түйіп алайық: Құдай жетінші 
күні шаршағанынан демалған жоқ. Құдай шаршамайды. 
Оқығаныңыздай, Құдай әлемді жаратып болып, жұмысын 
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ӨМІРІҢІЗДІ 
ГҮЛДЕНДІРІП, 
МАҚСАТ-
МҰРАТЫҢЫЗҒА 
ЖЕТЕМІН ДЕСЕҢІЗ, 
ПАТШАЛЫҚТЫҢ 
ЖАУАБЫНА СЕНІҢІЗ.

бітіргеннен соң демалды. Демалыстың себебі – шаршап-
шалдығу емес, жұмыстың аяқталғаны. Ол адамды алтыншы 
күннің соңында, жетінші күні еркін өмір сүрсін деп жаратты. 
Жетінші күннің қорқыныш, күнкөрісті уайымдау, ауру-сырқау, 
ауыр еңбек, керекті қамтамасыз ету үшін тер төгу сияқты еш 

қиыншылығы жоқ. Оның орнына, 
Адамның ойы Құдайға, жұбайы 
Хауаға және өмірдегі мақсат-
борышына ұмтылар еді. 

Өміріңізді гүлдендіріп, мақсат-
мұратыңызға жетемін десеңіз, 
Патшалықтың жауабына сеніңіз. 

Адамның алдына қойылған 
мақсатты орындауға керектің 
барлығы дайын. Құдайдың 
жоспары барлығын ескерді. Бүгінгі 

таңда Адамның сол кездегі өмірін армандамаған кісі бар ма? 
Бей-берекет, еш уайымы жоқ, күнделікті керекке алаңдаусыз, 
назарыңды жақындарың мен адамдық борышыңа аударып 
өткізген өмірге не жетсін! Өкінішке орай, Адам Құдайға қарсы 
шығып, Құдайдың қамтамасыз етуінен айырылып қалды. Осы 
мезетте адамзат күн көру үшін күйбең тіршілік пен ауыр еңбектің 
құлына айналды. 

Тәңірге мойынсұнбайтындар барлық сондай нәрселерге 
ие болуға тынымсыз ұмтылуда. Ал бұлардың бәрінің 
сендерге қажет екенін көктегі Әкелерің біледі ғой. Ең 
бастысы, Құдайдың Патшалығының қамын ойлап, 
Құдайдың әділ еркін орындауға ұмтылыңдар! Сонда 
көктегі Әкелерің сендерге бұлардың бәрін қосып береді.

– Матай жазған Ізгі хабар 6:32-33

Күнкөрістің уайымы – адамның өмірге деген көзқарасын 
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бұрмалайтын ауыр жүк. Баршаның арманы – осы алаңдау мен 
ауыр еңбектің бұғауынан еркін болу емес пе? Байлыққа осы 
себептен қызықпаймыз ба? Миллионер болуды «ертеңгі асымды 
қайдан табам» деп қам жемей, жүрекке ыстық ұмтылысты іске 
асырып, мұратқа жету үшін армандамаймыз ба? Ойласаңыз, 
лотереяны тартымды ететін де сол – жердің қарғыс атқан 
жүйесінен құтылып, ауыр еңбекті талап етпейтін қамтамасыз 
етуге қол жеткізу. Тез арада байып кетуді уәделейтін сансыз 
жарнамалар поштамыз бен әлеуметтік желі парақшаларымызда 
толып тұр. Қаржылық тұрғыдан осы бір сұраққа жауап табуымыз 
керек: керектің барлығы дайын, бүтін, берекелі жетінші күнге 
оралудың амалы бар ма? Жауабы – ӘРИНЕ! Бұл кітаптың дәл 
мақсаты – Патшалықтың сондай нәтижеге әкелетін заңдарын 
үйрету. Өмірлік тәжірибеңіз, не тіпті қауым мен сенушілерден 
естігеніңіз мұның шындыққа жанаспайтынын айтар. Сенушілердің 
көбісі «кедейшіліктің киелі қасиеті бар» деген жалған ұғымға ерсе 
де, есіңізде болсын, өміріңізді гүлдендіріп, мақсат-мұратыңызға 
жетемін десеңіз, Патшалықтың жауабына сеніңіз. 

— Жарлылар, сендер бақыттысыңдар:

Құдайдың Патшалығы өздеріңе арналған!
– Лұқа жазған Ізгі хабар 6:20

Жарлық-кедейліктің шешімі Патшалықта! Патшалықтың 
қаржылық заңдарын түсіндіргенде, Құдай мені осы аятты оқуға 
жетеледі. Әрине, бұны түсіну үшін, Патшалықтың не екенін білу 
керек. Оны алдыңғы тараудан жақсы ұқтыңыз деп сенемін. Адам 
Эдем бағында күнә жасағанда да не болғанын нақты білесіз деп 
ойлаймын. Қысқаша шолу жасап кетейік. 

Басында, Адам мен Хауа ештеңеге де қам жемей, бақытты өмір 
кешті. Күнделікті асын, денсаулығын уайымдау оларға тіпті жат 
еді. Әр күні олардың бір-ақ тапсырмасы болды: Құдайды және бір-
бірін сүйіп, жер мен саябақты баптау. Үрей олардың өмірлеріне 
бөтен еді. Алайда, Адам сатқындық жасағанда, барлығы өзгеріп 
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салды. Айтып кеткенімдей, шайтан бұл әлемнің қожасына 
айналды, ал адамзат Құдаймен байланысынан айырылды. 
Құдай, өз кезегінде, адамға қатысты құзыретін жоғалтты. Жаңа 
өмірдің ақиқатын түсінгенде, Адам, сірә, есеңгіреп қалған шығар. 
Адамның күнәсінен кейін естіген сөзіне қайта оралайық. 

 «...сенің кесіріңнен жердің топырағын қарғыс атты! 
Бұдан былай тамағыңды өмір бақи бейнет шегіп 
топырақтан өсіріп жейтін боласың. Жердің топырағы 
саған тікенектер мен ошағандарды қаулатып, сен 
далада өсетін дәнді дақылдармен қоректенетін 
боласың. Өзің жаратылған жердің қойнына қайтып 
кіргенше, жейтін наныңды маңдай теріңді төгіп жүріп 
табатын боласың. Сен топырақтан жаратылдың, в 
қайтадан топыраққа айналасың!»

– Жаратылыстың басталуы 3:17-19

Бейнет, тер, үрей, уайым және ауыр күнкөрістің жүгі Адам 
мен Хауаның ой-санасын басып алды. Құдайдың оларға арналған 
бастапқы тамаша жоспары бітпейтін жарыс пен күйбең тіршіліктің 
арасында жоғалып кетті. Күнделікті өмірдің қамын жеу Адамның 
алғашқыдағы керемет рөлі мен мақсатынан басым болды. Ол 
өзінің шынайы тұлғасын ұмытты. Ендігі жалғыз мақсаты – бейнет 
пен тер арқылы жейтін нанын табу. О бастан келе жатқан жүйе 
өзгере қойған жоқ. 

Бүгін, бағушы ретінде ең жиі еститін сұрағым – «Өмірімді қалай 
өткізгенім дұрыс?». Бұл сұрақтың себебі, Адамнан кейінгі дәуірде 
керегіңді қамтамасыз ету – басқаның барлығын өлшейтін үлгі. 
Әдетте, кез-келген шешім мақсатқа емес, қаржыға байланысты 
қабылданады. Қаржы мен оған мұқтаж болу жек көрінішті 
жұмысқа тұруға мәжбүрлейді. Шынында, адамның көбісі 
өздерінің кім екенінен тіпті бейхабар. Жазып алыңыз: «Құдайды 
танып-білмегенше, Оның өміріңізге деген жоспарын түсіну мүмкін 
емес. Сізді жаратқан – Ол». 
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Адамдар өздерінің кім екенін білуге құштар. Әлемде олар тек 
сан болса, Құдай үшін әр адам – қайталанбас машығы мен әлеуеті 
бар бірегей жаратылыс.  Дегенмен, адам Құдайды және өзінің 
кім екенін ұмытқаннан, өзінің құндылығын жоқ жерден іздейді. 
Мәдениеттің айтқанын қабылдап, оның ұсынған бағасымен 
келіседі. Бірақ, бұқаралық ақпарат құралдарының бейнелейтіні 
де, мәдениеттің «айнасы» да, тез-ақ ғайып болатын көлеңке 
тәрізді. Өзіңізді олардың пішкен сұлбасына үйлестіргенде, ол 
сұлбаның өзгеріп кеткенін, және өзіңіздің артта қалғаныңызды 
түсінесіз. 

Бірде Дрендамен бірге Парижге саяхаттап барып едік. Парижді, 
әрине, сәнді киімнің орталығы деп білеміз. Біз барғанда, ең өзекті 
сән сұр мен қара түсті киім болған екен. Қай дүкеннің терезесіне 
қарасақ та, тек сұр мен қара түсті киімдерді көрдік. Бізбен бірге 
көшеде қыдырып келе жатқан жүздеген адам бар. Түрлі-түсті киім 
киген бір адамды көрмегеніме таңқалдым. Бірін қалдырмай, 
барлығын тек сұр мен қара түсті киім киген екен. Жүздеген 
адамдар бірдей көрінді. «Ұнататын түсім – сұр» деп біреудің 
айтқанын естіп па едіңіз? Дегенмен, сол күні барша халық сұр мен 
қара түсті ұнатып қалған көрінеді.  

Керегіңді қамтамасыз етудің қысымы сонша, көбіміз кең 
тараған үлгіге еріп кете береміз. Ондағы ой – кім екенімізді 
табуға тырысу және көпшіліктің қабылдауына қол жеткізу. Осыған 
орай Дренда екеуіміздің көпшілікке тәлім еткен сөзіміз бар: 
«Қаржылық жағдайыңызды ретке келтірмесеңіз, нағыз болашақ 
тағдырыңызды іске асыра алмайсыз!». Күйбең тірліктің құлы 
болу мақсатқа жетудің амалын қарастыруға мүмкіндік бермейді. 
Айтқанымдай, адамдардың көбісі шешімдерін мұқтаждықтарын 
ойлап қабылдайды. Жалақыға бола олар жүректерін 
жандандыратын ұмтылыстарын ұмытып, маңызды жоспарларын 
күнделікті керектерін уайымдауға құрбан етеді. Шынында да, 
бейнет пен тердің қысымы сонша, біз армандауды да қойдық. 
Қорқыныш арманымызды тұтқындайды, ал күнкөрістің уайымы 
арманымыздың орындалмайтынына сендірді. 
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Өмірімді өзгертер дүниені айтып керегі жоқ, үйге барғанымша 
бензиннің жетуін армандағаным есімде. Ол кезде еш ауқымды, 
өршіл затты ойлаған емеспін. Батылдығым ай сайынғы шоттарды 
төлеп тұруды армандауға жететін. Дәл алдыңыздағы шұғыл 
шешімді қажет ететін қиын жағдайда күнкөрістен басқасын ойлау, 
шынымен де, қиын. 

Адам Патшалықтан бас тартқанда, өлім, қорқыныш, қауіп-
қатер мен дүрбелеңге толы жаңа әлемге қадам басты. Бәріміз де 
оның қалай сезілетінін білеміз. Өзім де талай рет үрей, дүрлігіс, 
ұятқа беріліп, астан-кестені шыққан қаржылық жағдайдан тоғыз 
жыл бойы бас көтермей, ақырында дүрбелең ұстамаларына 
шалдығып, антидепрессант ішуге мәжбүр болдым. Жердің 
қарғыс атқан жүйесіне үйренген біз өмірге түңілген, торыққан 
көзқараспен қараймыз. Біреулердің оған берілмеуге шамасы 
жетсе, басқалары әлсіз. Қалай болса да, Иса Мәсіхсіз осы күйреуік 
сана бізді сәтсіздікке бағыттап, дәрменсіздігімізді бетімізге 
басады. 

«Өмірден көп күтпе» дегенді естіген боларсыз. Жас кезде 
әлденеге қызықсам, оны ақымақ санаған әкем «Әлі өсерсің» 
деп күрсінетін. Сондықтан, әкемнің қажет дегенінен басқа затты 
армандаған жоқпын. Әкем маскүнем отбасында өскеннен бала 
кезінде көп нәрседен, оның ішінде армандарынан бас тартуына 
тура келді. 

Шынында, бәріміз де кіші жастан бастап уайымшыл болудың 
шеберіміз. Қорқыныш адамзат атаулының бәріне тән. Ойлап 
көрсеңіз, «жоқ» сөзін туғаннан бастап миымызға құйып алдық. 
«Жоқ, оны алуға болмайды», «Жоқ, оны орнына қой», «Жоқ, ол 
жерге баруға болмайды», «Жоқ, оны сатып ала алмайсың». Уақыт 
өте келе, көңілімізді бітпейтін уайымнан басқа жаққа аударып, 
ауыртпалықты ұмыттыратын алданыштан басқа әлденеге «Иә» 
деуді қойдық. 

Бір зерттеуге сәйкес, адам бала кезінде орта есеппен «оқ» 
немесе «болмайды» деген сөздерді 148 000 рет естиді. Онымен 
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салыстырғанда, «иә, рұқсат» дегенді бірнеше мың рет қана естиді 
екен4. 

Жыл сайынғы Провижн конференциясын өткізгенімде, 
бір жолы тұғыралаңға 2017-жылғы Феррариді шығардым. 
Қауымымызға келетін көліктің иесі оған еш несие-қарызсыз 
қолма-қол $400 000-дай төлепті. Конференция қатысушылары 
кіріп келгенде, көлікті қоршап алып, жақынырақ қарап, тамсанып 
тұрып қалды. Әрине, көлікті көпшілік көрініске шығарғанымның 
себебі – өткінші материалдық байлық жинауға итермелеу емес, 
қайта маңызды сабақ беру. Келгендердің барлығы көлікті айнала 
жиналып, оны мінгілері келгенін айтты. 

Жердің қарғыс атқан жүйесінде өскен, бейнет пен тер төгізер 
еңбекке үйренген олар іштерінен «Жоқ, мұндай керемет көлікті 
ешқашан сатып ала алмайтын шығармын! Ондай көлігім болмас. 
Бұны армандаудың да керегі жоқ» деп ойлағандарын білдім. 
Олар «Жоқ»-тың тәрбиесін көргендіктен, Ферарри иеленуді 
елестетіп көрген де жоқ, себебі олардың ой-санасы оған 
барынша қарсыласатын. Ал тұғыралаңдағы көлікті сағат сайын 
арзанырағына ауыстырып отырсам, олардың «Мына машина 
жақсы екен, осыны алғаным дұрыс шығар» деп ойлаған уақыты 
келеді.

Айырмашылығы неде? Мәселе олардың өздеріне, әлеуеттеріне 
және көліктің бағасына деген көзқарастарында. Араларында «Иә, 
ондай көлікті иеленетін уақыт келер» деп ойлағандары, не көлікке 
ақшалары жетіп тұрғандары болған шығар. Бірақ, көпшілікті 
алғанда, ол көлікті сатып алуды армандаудан алшақтары басым. 
Көлік иесінің мұнан басқа бес-алты Феррариі бар екен. Ол үшін, 
бұл – бар болғаны жақсы көлік. Көлікті көргенде, ол оны Италиядан 
сатып алып, АҚШ-тағы үйіне жеткізуге тапсырыс берді. Сатып алу 
еш қиындық туғызған жоқ, себебі оның оған керек қаражаты 
болды. Тыныштықтың маңызды кілттерінің бірі осы – керектің 
қамтамасыз етілуі болашақ жоспарыңызға байланысты. 

4     “Becoming a Yes Mom,” http://www.babyzone.com.
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Маңызды кілт: 

Керектің қамтамасыз етілуі болашақ жоспарға 
байланысты 

Керегіңіз болмаса, болашақ жоспарыңыз да болмайды, тек 
күнкөрісті ойлайсыз. Жердің қарғыс атқан кедейлік жүйесі бізді 
арман-мақсатсыз қалдырды. Ферраримен келтірген мысалым 
оғаштау көрінген шығар, бірақ ойымды жақсы жеткізді. Сондағы 
жиналған адамдар ондай көлікті қол жетпес мақсат санап, 
оны мінуді армандауға өздеріне-өздері тиым салғандай. Бір 
сәтке оны тілеп қалса, жердің қарғыс атқан жүйесінің тәрбиесі 
оларды «Ақшаны осылай ысырап қыласың ба?!» деп сөгеді. Банк 
шотыңызда $25 миллиард болса ше? Ол көлікті өте арзан санап, 
демалыс күндері мінуге сатып ала саласыз ғой. Көзқарасыңыз 
өзгерсе, мүмкіндіктеріңіз де өзгереді. Құдайдың уәделері «иә» 
мен «аумин» болса, сіздің де көзқарасыңыз өзгеруі қажет. 

Оның барлық уәделері Мәсіх арқылы жүзеге асып, 
«иәға» айналады; сондықтан «аумин» деп, Мәсіхтің 
атымен Тәңір Иенің ұлылығын мадақтаймыз.

– Қорынттықтарға арналған екінші хат 1:20

«Көзқарас» сөзінің сөздіктегі анықтамасы келесідей: әлденеге 
қатысты ой-пікір, белгілі бір ұғым, не түсінік. Яғни, әлденені не 
деп есептейсіз, оны қалай түсінесіз. 

Мына бір затқа ой жүгіртіңіз. Адам шайтанға берілмес бұрын 
әлемді билеген ханзада болды. Едем бағынан қуылған Адамға 
қарасаңыз, ол балаларын тәрбиелей алмаған (ұлы Қабыл інісін Әбілді 
өлтірді) кедей болып көрінеді. Ондай адамды қолынан жақсылық 
келетін маңызды тұлға деп есептемейсіз. Алайда, көзге көрінбейтіні 
– оның ақсүйек, асыл тектілігі. Оған ұқсамаса да, ол жерді басқарып, 
үстемдік жүргізу үшін жаратылды. Тура сол сізге де қатысты. Қайда 
тұратыныңызға, нені иемденгеніңізге, қазіргі жағдайыңызға қарап, 
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болашақта қолыңыздан не келетінін білу мүмкін емес. Құдай сізді 
жаратқандағы белгілеген әлеуетке қарау керек. 

Құдайдың уәделері «иә» мен «аумин» болса, сіздің де 
көзқарасыңыз өзгеруі қажет. 

Ауыр жағдайға түскенде, шешуге әлім келмейтін мәселелерге 
тап болғаным есімде. Өзімде бар ақшадан әлдеқайда көпті талап 
ететін қиындықпен кездестім. Құдайдың не істеуімді айтқанын 
білсем де, іске кірісіп кетуге сенімім жете қойған жоқ. Сонда, 
Құдай түсімде аян берді. Атқа 
мініп, бір төбеге шыққан екенмін. 
Қолымда семсерім бар. Таудың 
етегінде жүздеген, мыңдаған атты 
жауынгерлер маған қарсы қылыш 
ұстап шықты. Тауда жалғыз тұрып, 
бұл әскерді жеңе алмасымды 
түсінемін. Сосын «Гэри, қолыңнан 
келетінді жете бағала!» деген 
дауысты естідім. Сол сәтте семсерімді жоғары ұстап, жауға қарай 
шаба жөнелдім. Дұшпаным да қайратымды көріп, маған қарай 
ұмтылды. Оларға қарсы мен «Тор!» деп ұран салдым. 

Сол кезде оянып кеттім. Осы түс арқылы Құдайдың маған сөйлеп, 
жігер бергісі келгенін білсем де, Тор сөзінің мағынасын түсінген 
жоқпын. Қауымда 30 жыл бойы бағушы болған, әрі көп тілді оқыған 
адам бар еді. Одан көмек сұрадым. Келесі күні ол маған қоңырау 
шалып, Тор «жауар күндей күркіреген ер жүрек» деген мағынаны 
білдіретінін айтты. Оған рахметімді айтып, Құдайдың маған 
айтқанына таңқалдым. Жау үшін мен жауар күндей күркіреген, 
айбатты қарсылас екенмін! Шайтанға қаншалықты әлсіз екенімді 
білдірмесем, әр сөзім оған күн күркірегендей естіледі. 

2010 жылы ең бірінші Провижн конференциясында 
уағыздағанымда, осы әңгімені айттым. Сөзімді аяқтап, 
Құдайдың түсімде «Гэри, жау сенің келе жатқаныңды көргенде, 
сен оған күркіреген күндей естілесің» дегенін айтқанда, шарт-

ҚҰДАЙДЫҢ УӘДЕЛЕРІ 
«ИӘ» МЕН «АУМИН» 
БОЛСА, СІЗДІҢ ДЕ 
КӨЗҚАРАСЫҢЫЗ 
ӨЗГЕРУІ ҚАЖЕТ. 
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шұрт етіп, күн күркіреді. Жаңбыр жауған да жоқ, найзағай да 
түскен жоқ, бір рет күн күркіреп гүр ете қалды. Жиналған қауым 
аң-таң. Менен көп қуанған адам болмаған шығар сонда. Құдай 
сөзімді қолдап, оның әр сенушіге қатысты екенін «Әумин» деп 
растады. Айтпақшы, ол жиналыстың видео-бейнесі де бар, оны 
келесі сілтеме арқылы көре аласыз: https://youtu.be/rtx1XYJGIAg. 

Енді мына бір ұғымды жақсылап түсініп алайық. 

Құлдың асқақ арманы болмайды!

Құлдың арманы не? Тоқтау. Түстен кейін сағатқа қарай беріп, 
жұмыстың біткенін тілейді. Демалысқа, зейнетке шығуды, 
ақшасы жетіп, жұмысты аяқтауды қалайды. Құлдың арманы – 
жұмысты көбейтпей, қайта оны тоқтату. Құлдық сана, немесе 
құлдық көзқарас десек те болады, жұмыс ойлап шығармайды, 
қайта одан құтылуды көздейді. Құлдың көңілі жабырқаңқы, ол 
әр күннің мүмкіндіктерін байқамайды да. 

Көштің аяғы емес, басы болу үшін, санаңызды құлдық 
көзқарастан қожа, әрі жаратушы санасына өзгертіңіз. Қайтадан 
армандай бастауыңыз керек. Өзіңіз туралы пікіріңізбен 
шектелмей, одан әрі ойлауыңыз қажет. Өз өзіңізге әлсіз болып 
көрінсеңіз де, шайтанға сіздің даусыңыз күркіреген күндей 
естіледі. Асыл тектілігіңізді ұмытпай, оған сәйкес әрекет етіңіз. 

Менің мультимиллионер досым бар. Оның су жағасында 
орналасқан көп әдемі үйлері бар. Бірде сол үйлердің біріне 
қонаққа келгенімде, екеуіміз қайықтардың арасымен айлаққа 
серуендеп шықтық. Досым біз өткен қайықтардың иелерін бір-
бірден атап отырды. Қайықшылардың аттары есімде қалмады, 
бірақ шамамен келесідей сөзді естідім. «Бұл қайықтың иесі – 
Билли Смит, оның Огайо Медикал Сервисез атты компаниясы бар. 
Келесі қайық Джон Роджерстікі, ол Роджерс энд Роджерс атты заң 
фирмасын басқарады. Мына бір келесі қайық Ральф Тайдвеллдің 
меншігі, оның Хай Стрит көшесінде тамаша аяқкиім дүкені бар». 

Жиырма шақты қайықтың қасынан өткенде, оның барлығы 
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басқа бір кәсібі бар адамдардың мүлігі екенін түсіндім. Қайық 
иелерінің арасынан тоғыздан алтыға дейін дүкенде сатушы болып 
жұмыс істеп жүрген қарапайым адам табылған жоқ. Әрине, 
жалдамалы жұмыскер болуға, немесе дүкенде жұмыс істеуге 
мен еш қарсы емеспін. Жай ғана бай адамдардың не кәсіппен 
айналысатындарына мысал етіп келтірдім. 

Осы сөзімді ден қойып оқыңыз. Ең маңыздысы – олардың 
ақшасы емес, ой-санасы. Арбаны аттың алдына қоймаңыз. Көптеген 
адам «Менің сондай ақшам болса ғой» дейді. Оның орнына «Сол 
бай адамдар сияқты ойласам ғой» деулері тиіс. Олардың өздеріне 
деген, өмірге деген көзқарастары мүлде басқаша. 

Отбасылардың көбісі молшылық деп саналатын табысқа ешқашан 
қол жеткізбейді. Қазіргі зерттеу бойынша американдықтардың 
51%-ы жылына $30 000-дан аз ақша табады5. Еліміздің жартысынан 
астамы жылына $30 000-ға жеткізбей табыс кіргізгені қалай?! 
Әлі жас және жұмысыңызды енді бастап келе жатсаңыз, немесе 
ақша онша маңызды болмаса, түсінемін, бірақ еліміздің жартысы 
ондай күйде емес. Олардың тапшылық көріп жүргенін білемін. 
Мен 36 жылдың ішінде қаржылық қызмет саласында жұмыс істеп, 
мыңдаған отбасылардың жағдайын өз көзіммен көрдім. 

Табыстары жетпейтіні неден? Өмірдің әділетсіздігін, не 
әлдененің құрбаны болуды, не басқа бір мағынасы жоқ сөзді 
айтпай тұра тұрыңыз. Ол жағдайдың екі себебін айтайын. 
Біріншіден, ол адамдар жердің қарғыс атқан жүйесіне алданып, 
кедейшіліктің торына түсті, және Құдайдың Патшалығы мен 
керегінің барлығын қамтамасыз ететін Оның қағидалары туралы 
білмейді. Екіншіден, әлгі жер жүйесінің тәрбиесіне бола, олардың 
ой-санасы торыққан, дәл алдында тұрған шешімді көрмейтін 
күйреуік көзқарасқа жаттығып қалды. Жоғарыда жазғанымдай, 
құлдың санасы құлдық көзқарасқа бұрылған. Еңбекті тоқтатып, 

5 Michael Snyder, “Goodbye Middle Class: 51 Percent of all American Workers Make 
Less Than 30,000 Dollars A Year,” “End of the American Dream,” Washington’s Blog, October 
21, 2015, http://www.washingtonsblog.com/2015/10/goodbye- middle-class-51-percent-of-all-
american-workers-make-less-than-30000-dollars-a-year.html/.
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демалыс іздеп жүрген олар мүмкіндікті байқамайды. Шынайы 
жауапты таппаған адам қайратынан айырылады. 

Тәлім бергенде жиі келтіретін бір мысалымды айтып кетейін. 
Мен бір-ақ сөйлеммен бар қаржылық қиындықтарыңызды 
шешіп беремін деп уәде бердім делік. Қалам мен қағаз алып 
дайын отырыңыз, айтқаным сіз іздеп жүрген жауап екеніне кепіл 
беремін. Дайынсыз ба? Осы жылда $5 миллион ақша табыңыз. 
Бұны сахнадан айтқанымда, тыңдармандарым күліп жібереді. 
Неге күледі? Ондай ақша тауып жүргендерін, немесе ол ақшаны 
бір-ақ жылдың ішінде табуға болатынын елестете алмайды. 

Осыдан кейін жиналғандарға «Әлденені елестете алмасаңыз, 
ол дүниені иелене алмайсыз» деп айтамын. Сосын санды бірте-
бірте азайтып, жаттығуды қайталаймын: жылына $200 000, $100 
000, $70 000, немесе $40 000. Тыңдармандарым «Жақсы, осыған 
әлім жетер» дейтіндей санға дейін төмендей беремін. 

Сонан соң келесі мысалды келтіремін. Мен басқа елдермен 
сауда жасайтын бай кәсіпкермін делік. Мысалы, Қытайға доп 
сатып жүрмін, маған тауарды баржаға артуға көмек керек. 
Қағазға оралған, баржаға артылған әр допқа $500 төлемекпін. 
Бұл жұмысқа жалданған адам күн сайын 200 допты дайындап 
отырса, күніне $100 000 ақша табады. Осы төлеммен доптарды 
орап, артып отыруға бір жылға келісімшарт ұсынамын. Ал енді 
жиналғандарға бастапқыдай 12 айда $5 миллион ақша табуды 
тапсырсам, не дер еді? «Оп-оңай, сіз ұсынған төлеммен $5 
миллион табыс қиындыққа соқпайды». 

Айырмашылығы неде? Жоспардың бар болғаны. Жоспарыңыз 
болса, мүмкін болмаған нәрсені іске асыра аласыз. Сізді жаратқан 
Құдай сізге керек жоспарды біледі, оны естісеңіз болғаны. 
Құдайдың Патшалығы осындай. Түсімде Құдай жаңа компания 
құр дегенде, және оны қалай жасайтынымды көрсеткенде, менің 
табысым әлі өзгермесе де, іштей «Түк қиыны жоқ! Қаржылық 
қиындықтарым бітті-ау! Енді менің жоспарым бар!» деп қуандым. 



ІЗДЕГЕНІҢІЗ – ПАТШАЛЫҚ 

55

Өйткені сендерге деген ниетім Өзіме аян: сендерге 
қасірет емес, амандық пен тыныштық бұйырып, 
болашақ пен үміт сыйлайтын ниетім бар, — деп нық 
айтады Жаратқан Ие.

– Еремия пайғамбар 29:11

Құдай сізге амандық пен тыныштық сыйлағысы келеді, 
Оның жоспары осы! Құдайдың бұл жоспарын жайлы білсеңіз, 
қиындығыңыздың бір жартысы шешіледі. Маған сеніңіз, ақша 
мәселесін шешу онша қиын емес. Керектің қамтамасыз етілуі 
болашақ жоспарға тәуелді! Бұл шынымен де оңай. Азық-түліктің 
жоғы азық-түліктің барымен шешіледі. Үлкенірек үйдің керектігі 
үлкенірек үймен шешіледі. Жаңа көлік қажет болса, оның жауабы 
– жаңа көлікті иелену. 

Сөзді босқа қайталай беретіндей естілер бұл оқығаныңыз. 
Өзім әбден тозған көлікті көп жыл міндім. О кезде менің келе 
жатқаным бір шақырым жерден білінетін, себебі барған жерім 
көк түтінге толатын. Шаруаңыз бастан асып жатқанда аяқ астынан 
көліктің сынғаны басты қалай ауыртатынын білемін. Сонымен 
қатар, көлік дүкеніне су жаңа көлік сатып алу үшін кіріп келудің 
қалай екенін білемін. Ол қалай дейсіз ғой? Еш уайым, күйзеліс 
жоқ. Неліктен? Себебі керегімнің барлығы қамтамасыз етілген, 
әрі жүрегім тыныш. Көлік мәселесіне басымды ауыртпай, алдағы 
мақсатқа ұмтыламын. 

Шынын айтсақ, адамдардың көбісі өмір бойы ақша 
мәселесімен күресіп шығады. Күнімді көремін деп, бар уақытын 
жұмысқа салып, өмірдің өте шыққанын байқамай қалады. 
Достым, Құдайдың еркі ол емес. 

Жоғарыда жазғанымдай, адамдар арман-мақсаттарын жек 
көрінішті жұмыстағы еңбекақы үшін ұмытады. Әдетте, құл болып 
жүргендер аса бақытты болмайды. Өкінішке орай, адамдар өмірлерін 
осылайша, бақытсыздықпен, үмітсіздікпен, жеркеніп өткізеді. Ал шын 
мәнінде, оларды бостандыққа апаратын бір-ақ қадам – көзқарастың 
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өзгерісі, жоспардың болуы. 
Өз өмірімнен алынған бір 

мысал келтірейін. Мен аңшылық, 
балық аулауды, велосипедпен, не 
жаяу көп серуендеуді ұнатамын. 
Огайо штатында Плэйн Тауншип 
атты кішігірім ауылшаруашылық 
бірлестігінде өстім. Олай аталатын 
себебі, жер шынымен де жап-
жазық болатын (plain – ағылшынша 

тегіс). Ол фермерлер үшін қолайлы еді, бірақ туристерді 
қызықтыратындай емес. Бала кезімде аң және балық аулау 
тақырыбындағы барлық журналдарға жазылып шықтым. Онда 
батыстағы және шығыстағы әсем тауларда аңшылық пен балық 
аулау туралы керемет әңгімелерді қызығып оқитынмын. Әйгілі 
Аппалачи аңғарына бір сағат жол жүріп жетуге болатын. Сонда 
да, ол жерлерге барған емеспін. Өмірімде бірінші рет тауды 40-қа 
келгенде көрдім. 

Неге? Баруға мүмкіндігім жоқ емес, бар-тын. Ақшам, өз көлігім, 
туған қаламды басып өтетін штатаралық I-70 магистраль да бар. 
Ол жолмен басысқа қарай жүріп отырсам, Сеңгір тауларына 
да жететін едім. Шынымды айтсам, ол тамаша жерлерді көруді 
ойлаған емеспін, тіпті «Бір күні сол жерге барамын» деп ойлауға 
да өзіме рұқсат берген жоқпын. Журналдың жылтыр беттерінен 
ғана көріп тамсанатынмын, ал өзім баруды ешқашан ойлаған 
жоқпын. Ол жерлердің алыс-жақыны ойыма да кіріп шыққан жоқ, 
ол бәрібір айға барып келумен бірдей еді. 40-қа келгенде батыс 
жаққа жолға шығып, осы уақытқа дейін осынау керемет табиғатты 
көрмей жүргеніме өкіндім. Енді, ең аз дегенде тауға жылына 
бір рет барып келеміз. Достым, қазір көріп отырғаныңыздан 
әлдеқайда көп жақсылық бар! Өмірге деген басқаша көзқарасты 
біліп, іс жүзінде байқап көріңіз. 

Құдай Патшалығы қалай жұмыс істейтінін және Оның 

ПАТШАЛЫҚТЫҢ 
АЗАМАТЫ РЕТІНДЕ 
СІЗДІҢ ЗАҢДЫ 
ХАҚЫҢЫЗ БАР ЖӘНЕ 
ПАТШАЛЫҚТЫҢ ӘР 
ҚАҒИДАСЫ МЕН ЗАҢЫ 
СІЗГЕ ҚОЛЖЕТІМДІ.
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қолыңызда не бар екенін біліп түсінсеңіз, ой-санаңыз 
өзгереді! 

Сонымен сендер енді не бөтен, не келімсек 
сияқты емес, Құдайдың халқы болып келген яһуди 
сенушілерімен бірдей, сол халықтың азаматысыңдар, 
тіпті «Құдайдың отбасысының мүшелерісіңдер»! 

– Ефестіктерге арналған хат 2:19

Патшалықтың азаматы ретінде сіздің заңды хақыңыз бар және 
Патшалықтың әр қағидасы мен заңы сізге қолжетімді. Дренда 
екеуіміз кездестірген қиындықтың бірі осы болды. Құдайды шын 
жүректен сүйетін сенуші болсақ та, Патшалықтың қағидалары мен 
заңдарын білмейтін азаматтар едік. Жердің қарғыс атқан жүйесіне 
бола, біздің еш арманымыз болған жоқ. Дегенмен, күш – білімде. 

Мысалы, сот залында қол қойылған жалгерлік келісімді 
көрсетсеңіз, ол үйіңізде тұруға заңды хақыңызды дәлелдейді. 
Ресми құжат және әділет соттың барын білсеңіз, жүрегіңіз тыныш 
болады. Сол сияқты, Құдайдың Сөзін және Патшалықтың сізге 
арнағанын білсеңіз, оны сеніммен заңды меншікке ала аласыз. 
Мысалы, фермердің байлығы неде? Ақша ма? Жоқ. Сепкен 
тұқымы ма? Жоқ. Оның байлығы – тұқым себу мен өнім жинау 
туралы білім. Ол қаншалықты кедей болса да, байып кетудің 
амалын біледі. Ол жерді басқаратын Құдайың орнатқан заңдарын 
әншейін пайдаға асырады. Тұқым себу мен өнім жинау үрдісі 
фермерге қайта-қайта пайда әкеледі. 

Өнімнің заңдарын ол жақсылап түсінеді де, оған күмәнданбайды. 
Ол мыңдаған долларға сатып алынған тұқымды жерге сепсе де, 
қорықпайды. Егінін сеуіп болып, тракторының жанында жерге 
жұмсаған ақшасын жоқтап жылап отырған фермерді көрдіңіз 
бе? Жоқ, ол тұқымға шығарған ақшасына еш өкінбейді. Ол жерді 
басқаратын заңдарға сенеді. Тұқымның қалай өнім беретінін ол 
байыптап түсіндіре алады ма? Оған күдігім бар, бірақ оның жер 
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өңдеу үшін көбірек алқап сатып алғысы келетінін білемін. Осы сіз 
бен бізге де қатысты. Патшалықтың заңдарын біліп, оған сенетін 
болсақ, Құдайдың берген өмірін рахаттанып өткіземіз. 

О кездегі ең тамаша әңгімелердің бірі тым қиын қаржылық 
жағдайға түскен адам, Дон маған қоңырау шалғанда болды. Ол 
басқалардан мен ақша мәселесін шешуге көмектеседі деп естіпті. 

Донмен бірінші рет кездескенімде, ол еңсесі түскен, әбден 
қарызға батқан жан еді. Не істесе де, жолы болмайтындай көрінді. 
Екеуіміз кеңсемде отырып сөйлескенде Дон пәтер ақысы мен 
барлық басқа шоттарын 3-4 айға кешігіп төлейтінін білдім. Некелік 
қарым-қатынасы да бұзыла бастаған екен. Өздерінің және бес 
баласының керегін қамтамасыз ете алмаған Доннан жұбайының 
көңілі қалыпты. Дон өзіне деген сенімінен, құрметінен айрылып, 
бар білгеніне күдіктене бастады. 

Оның жұмысы Огайо штатында денсаулық сақтандыру 
полистерін сату еді, бірақ табыс жоқтың қасы болған соң, 
қаржылық ахуалы нашарлай берді. 

Донның сәтсіздігіне қарамастан, мен оның болашақ 
жетістіктеріне сендім. Ол көп оқып, көп еңбек етуге дайын болды. 
Осы ынтасы мені оған жұмыс беріп, болашағына инвестиция 
жасауға итермеледі. Соңында, инвестициям екеуімізге де мол 
дивиденд қайтарды. 

Менің жаңадан ашқан компанияма Гавайиға барып демалып 
келуге мүмкіндік түсті. Мұны Донға Құдайдың Патшалығы жайлы 
айту үшін қолайлы жағдай деп көрдім. Дон сенуші болғанмен, 
менің Патшалық туралы түсінгенім ол үшін әлі белгісіз еді. Оған 
алдында бірнеше рет Құдайдың заңдары туралы айтуға әрекет 
жасасам да, Дон маған сенбейтіндей көрінді. 

Дон Құдайың Патшалығын білсе, игілікке жететінін анық түсінуі 
керек. Дегенмен, ол үрей мен уайымға үйреніп қалғаны сонша, 
жағдайдың өзгерте алатынына еш сенімі болған жоқ. Гавайида 
бірге өткізетін уақытымыз мен үшін жақсы мүмкіндік болды. 

Жол жүрудің алдында не істеп, не көретінімізді жоспарладық. 
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Бір нәрсе Донды барлығынан қатты қызықтырған екен. Ол Тынық 
мұхитын мекендейтін көк марлин атты балықты ұстағысы келді. 
«Гавайи – әлемнің көк марлин “астанасы” ғой!» – деді Дон әуестене. 
«Арманым – көк марлинді ұстау». Донмен таныс болған уақытта 
оның осылай қызыға сөйлегенін бірінші рет естідім. Оның осы 
құмарлығы бір маңызды нәрсені түсінуге көмектесетінін білдім. 

«Дон, көк марлинді ұстауға жай ғана үміттенбей, Құдай 
Патшалығының құдіреті арқылы ұстайтыныңды нақты білу 
мүмкін екенін білесің бе?» дедім. Дон таңырқап қалды, ал мен 
сөзімді жалғастырып, Марқа жазған Ізгі хабар 11:24-ті келтірдім: 
«Сондықтан сендерге былай деймін: Құдайға сиынып (Оның еркіне 
сай) не сұрасаңдар да, соны қабылдадық деп сеніңдер! Сонда ол 
орындалмақ». Бұл тамаша уәденің кереметі сонша, Дон сенер-
сенбесін білмей қалды. Оған Патшалықтың не екенін және сенімді 
қалай босатып шығаруға болатынын біраз түсіндірдім. Солайша, 
Гавайиға сапарға шыққанға дейін, Дон әйелімен бірге келісімде 
мінәжат етіп, көк марлин алғанына сенді. Сонымен қатар, олар 
өнім жинау үшін Құдай Патшалығына қаржылық тұқым септі. Киелі 
Рухтың маған үйреткені осы еді, керегімді алу үшін сенімді босатып 
шығару тұқым себумен қатар орындалу керек. 

Өз жағынан да Дон өнім жинау үшін қолынан келгенін істеді. 
Ол әртүрлі қайықтарды жалға алудың бағасын сұрастырып, өзіне 
ұнаған капитанмен алдын-ала келісіп қойды. Бәрі дайын болды. 
Өзіміз де Гавайиға жол жүруді асыға күттік. 

Гавайиде мұхитқа шығатын күні қайыққа мініп, капитанға бүгін көк 
марлин ұстайтынымызды қуанышпен хабарладық. Ол басқа балықты 
ұстау үшін қолайлы күн болса да, көк марлинді ұстау қиындыққа 
соғатынын айтты. Өткен төрт айдың ішінде ол күн сайын суға екі 
туристік қайық шығарып, бір-ақ көк марлин ұстағанын айтты. Ол 
көшпелі балық және Гавайи аймағына әлі келмеген екен, сондықтан 
ол уақытта өте сирек кездеседі. Сенімімізді жоғалтпай, оған көк 
марлин ұстайтынымызды қайталадық та, керек-жарағымызды 
шығарып, дайындала бастадық. 
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Алты сағаттан соң әлі де ештеңе ұсталған жоқ. Мен бұл жағдай 
Донның сенімін әлсіретуі мүмкін деп уайымдай бастадым. 
Қайықтың жоғарғы жағындағы тұғырда тұрып «Дон, саған 
сұрағым бар. Көк марлин қолыңа қашан түсті? Қазір ауланғанда 
ма, әлде мінәжат еткен кезде ме?» деп Донға қарай дауыстадым. 
Мүдірместен Дон «Гэри, сұрағың оп-оңай екен. Оны мінәжат 
еткенде қабылдадым» деп жауап берді. Донның жауабы күдігімді 
сейілтіп жіберді. Менің үйреткенімді Дон мұқият тыңдап, жете 
меңгеріпті. Оның бүгін балық ұстайтынында еш күмәні болған 
жоқ.

Бірнеше минуттан соң Донның шарғысы суға қарай бүгіліп, 
экипаж «Балық ұсталды!» деп дабыл қақты. 

«Бұған көп үміттене бермеңіз» деп ескертті капитан. 
«Шынында да үлкен балық екен, бірақ марлин судың бетіне 
жақындап, тіпті судан жоғары секіріп жатады, ал мына балық 
тереңде». Дон балықты шығарып әлек, ал қайықтың бортынан 
ол әлі көрінбейді. Балық Доннан қатты шаршаған болса керек, 
бір кезде жұлқынғанын қойды. Қайығымызға үлкен, әдемі көк 
марлин топ етіп түскенде, Дон екеуіміз таңқалған жоқпыз, бірақ 
қайықтағы басқалардың барлығы қайран қалды. 

Донның сол күні балығымен бірге түскен суреті куәлік ретінде 
кеңсемде осы күнге дейін тұр. Оған қарап, өзім де, басқалар да 
Патшалықтың шынайылығын ұмытпаймыз. Сырт көзге бұл жай 
ғана балық, ал Дон үшін оның терең мағынасы бар. Патшалық 
марлин аулауды мүмкін етсе, басқасын да молынан бермейді ме? 
Құдай Патшалығы адам өміріне қаншалықты ықпал ететінін Дон 
осы кезде түсіне бастады. 

Осы әңгімені қатты ұнатамын, және басқалардың да Құдай 
Патшалығына сенім артып, өмірлерін қалай өзгерткенін сүйсініп 
тыңдаймын. Сіздің де осындай әңгімеңіз болады деп сенемін! 
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4-ТАРАУ

Патшалықтың маңызды 
кілтін таптым!

Бәрімізде де үйіміздің, көлігіміздің, сақтағымыз келген әлдененің 
кілттері бар. Кілт бізге іштегі меншікті пайдалануға рұқсат береді, 
немесе әлденені (мысалы, көлікті) қолдану үшін заңды хақ береді. Мен 
тоғыз жыл бойы сенуші болсам да, өмірім ретсіздік пен үмітсіздікке 
толы болды. Ондай жағдайда бірдеңенің жетіспегені, не дұрыс жұмыс 
істемегені анық. Оны басқа біреуден естіп керегі жоқ. Маған керегі – 
ненің бұзылғанын және оны қалай ретке келтіруге болатынын білу. 

Ескі жер үйде төсегіме көлденең жата кетіп, Құдайдан көмек 
сұрап жалбарынғанда, Ол маған Патшалықтың қалай жұмыс 
істейтінін білмейтінімді айтты. Сол бір ауыз сөзден мен керек 
кілтімнің қайнар көзін таптым, ол – Патшалық. Құдай маған 
керек жауап Патшалық екенін анық айтты. Патшалық туралы 
ойланып, оның жұмысын ешқашан байыптап түсінуге әрекет 
жасаған емеспін. Бірақ, оны түсініп көрсем, керегімнің барлығын 
содан табамын. Сол күні Құдайдан Патшалық жайлы еш 
хабарым жоқтығын естігенде, Патшалық дегеніміз не екенін тіпті 
түсінбейтінмін. Дегенмен, Патшалық туралы үйреніп, оның қалай 
жұмыс атқаратынын білсем, іздегенімді табамын, мұны анық 
білдім. Солайша, мен үшін маңызды кілт осы бір жалпы айтылған 
сөйлемде еді. «Менің Патшалығымның жұмысын түсінуге көңіл 
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бөлген жоқсың!». Иә, бұл тұжырым өзінен өзі терең мағыналы, 
және ол өмірімді өзгертудің бірінші маңызды кілті болды. 

Себебі Сәби дүниеге келді, 
Біз үшін осы Ұл сыйға берілді! 
Билік Оның қолында қала береді: 
Ол «керемет ақылды Кеңесші,  
Құдіретті Құдай, Мәңгілік Әке, 
Тыныштықты сыйлайтын әмірші» 
Деп те аталатын болады. 
Оның құрған билігі арта түсіп, 
Орнатқан тыныштығы шексіз болады, 
Өзі Дәуіттің тағына отырып, 
Мәңгі патшалығын сол кезден бастайды, 
Әділдікпен нығайтып, жалғастырып, 
Ақиқатты да ұстанатын болады. 
Барлық қайрат-жігерімен бұларды 
Әлемнің Иесі іске асырады!

– Ишая пайғамбар 9:6-7

Құдайдың Патшалығы – өзіндік үкіметі мен заңдары бар 
патшалық екенін түсіну мен үшін жаңалық болды. Мен бұрын 
олай ойлап көрген емеспін. Құдайдың Патшалығы әділдік пен 
ақиқатқа негізделеді екен. Сол себептен Патшалықта не болса да, 
ол Патшалықтың қағидасы немесе заңының нәтижесі. Адамның 
ең зерегі, ең ақылдысы болмасам да, ол заңдарды түсініп алып, өз 
өмірімде қолдана алатынымды білдім. Құдай Дренда екеуімізге 
Өзінің заңдарын түсіндіре бастағанда, Киелі Кітаптың әрбір сөзі 
Патшалықтың жұмысын көрсететін маңызды кілт болды. Өзіме 
таныс әңгімелерді енді мен басқаша оқи бастадым. «Бұл жағдайға 
не себепкер болды?», «Олай емес, былай болғаны неге?». Киелі 
Кітаптағы әңгімелерді «Бұл жерде қандай қағидалар айқындалады? 
Ол қалай болды?» деген сұрақтарды есімнен шығармай оқыдым. 
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Өзімді рухани ғалым секілді 
көріп, Киелі Рухтың маған ашқан 
әр заңына масаттандым. Ол 
заңдарды өз өмірімде қолданып, 
оның тура Киелі Кітаптағыдай 
нәтижесін көрген сайын, ынтам 
арта берді. Адамдар менен 
«Гэри, Патшалықтың заңдары деп 
нені айтасың?» деп сұрағанда, 
әдетте өзімізге таныс гравитация, 
физикалық заңдар және табиғатты 
басқаратын заңдар сияқты жер 
заңдарын естеріне түсіремін. 

Ол заңдарды фермер кез-келген 
уақытта қолдана алады. Табиғат заңдары жұмыс істеу үшін оған 
ақша төлеп керегі жоқ. Олар әрдайым, үздіксіз жұмыс істейді. Оны 
кім қолданса да, нәтижесі бір болады. Тура сол сияқты, Құдайдың 
Патшалығы да үйреніп алуға болатын заңдарға сәйкес жұмыс 
атқарады. Заң болғандықтан, олар ешқашан өзгермейді және 
оларды Патшалықтағы өмірде қолдануға әбден болады. 

Айтпақшы, Иса Мәсіхке сенген мезетте сіз Патшалықтың 
азаматына айналасыз, әрі Патшалықты түгелдей иеленесіз. Оның 
заңдарын үйреніп, қолдана бастауға сіздің хақыңыз бар. 

«Жарайды, о жағын түсіндім, енді маған Патшалық заңдарына 
бір мысал келтірші» дегенді көп естимін. Заңдар өте, өте көп. 
Бірнешеуіне арнап құзырет заңы, сенім заңы, және келісім заңы 
сияқты бөлек кітап жаздым. Өткен тарауларда оларды осылай 
бөлек атаған жоқпын. Тағы да қайталаймын, заң өте көп, және 
оның бәрін мақсатына және қолданылуына қарай бөліп түсінуге 
болады. Әрине, кітапта осы екі бөлігіне көбірек назар аударамыз. 
Айтқанымды түсіндіру үшін келесі мысал келтірейін. 

Менің Пайпер Мираж атты жеке ұшағым бар. Онымен 
клиенттеріме кездесулерге, әртүрлі іссапарларға ұшып барамын. 

ҚҰДАЙ ДРЕНДА 
ЕКЕУІМІЗГЕ ӨЗІНІҢ 
ЗАҢДАРЫН ТҮСІНДІРЕ 
БАСТАҒАНДА, КИЕЛІ 
КІТАПТЫҢ ӘРБІР 
СӨЗІ ПАТШАЛЫҚТЫҢ 
ЖҰМЫСЫН 
КӨРСЕТЕТІН 
МАҢЫЗДЫ КІЛТ 
БОЛДЫ.
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АҚШ заңына сәйкес әр ұшақ жыл сайын арнайы тексерістен өту 
керек. Осындай тексеріс уақытына жақын мен Колорадода бір 
конференцияға баруды жоспарлап қойған едім. Пилотым Миражбен 
ұшып, бізді апармақ. Жол жүруге бір күн қалғанда, екінші пилоттың 
желәйнегі сынық болып шықты. Оған кінәлі дүкен әйнекті ақысыз 
ауыстырып береміз деді, бірақ оны жөндеу үш күнге созылмақ. 
Дренда екеуімізге Колорадоға көпшілік рейспен ұшып баруға тура 
келді. Наразылық білдіретін ниетім жоқ, бірақ мүмкіндік болса, біз 
баратын жерімізге жеке ұшағымызбен баруға тырысамыз. Кішкене 
кейіп қалдық, бірақ Колорадоға еш қиындықсыз жеттік. Қайтарда 
Пилотымыз бізді Огайоға өзі апарады деп жоспарладық. 

Конференцияның екінші күні күтпеген жерден қатты дауыл 
тұрып, бұршақ жауды. Бұршақтың үлкендігі сонша, қала мен 
оның төңірегі көп зардап шекті. Кейбір жерлерде мұз кесектері 
үйлердің төбесін тесіп жатты. Жүздеген көлік жөндеуге 
жарамсыздай қирады. Үйлер, ағаштар, құрылыстар, барлығы 
сынып, бұзылып жатты. Пилотым бізді алып кетуге келгенде, 
арнайы ұшақтарға арналған базаға келіп қонды. Колорадоға 
әуеліден жоспарлағандай өз ұшағымызбен келсек, осы базаға 
келетін едік. Ұшағыма жақындағанда, таңқаларлық бейне көрдім. 
Тұраққа қойылған ұшақтардың барлығы қирап жатыр. Құдайдың 
рақымымен, менің ұшағым бұршақтың астына түспей, аман 
қалды. Шынымен де тамаша жайт. Оған не себеп болды? Жай 
ғана жағдайдың осылай үйлесіп, тура келіп қалғаны ма, әлде мен 
бір рухани заңды пайдаланып қалдым ба? 

Жоғарыдағы әңгіме рухани заңның нәтижесі екенін нақты 
білемін, ол жайлы қазір бөлісемін. Заңды білу сізге керек нәтижені 
кез-келген уақытта қайталап отыруға мүмкіндік береді. Бұл жағдайда 
мен Құдайдың алғашқыда үйреткен заңдарының бірін қолдандым. 

Құдайдың көрсеткен заңын бірінші таныстырып, кейіннен 
оны қалай қолданғанымды айтамын. Есіңізде болсын, Киелі 
Кітаптағы әр әңгіме Құдай Патшалығының жұмысын сипаттайды. 
Өзімді рухани ғалым деймін. Киелі Жазбаны оқығанда, әрдайым 
жағдайға себепкер болған, не оны қайта болдырмаған заңдарды 
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іздеймін. Марқа жазған Ізгі Хабардың 6-тарауын мұқият оқиық. 
Біршама уақыт өткеннен кейін шәкірттері Исаның қасына келіп:

— Бұл — құлазыған дала, ал кеш түсіп барады. 
Адамдарды таратып жіберіңіз. Олар жақын маңдағы 
ауылдар мен елді мекендерге барып, тамақ сатып 
алсын, — деген ұсыныс жасады. Бірақ Иса: 
— Оларға тамақты сендер беріңдер! — деп жауап 
қатты. Шәкірттері: 
— Онда біз барып, екі жүз күндік жалақыға нан сатып 
алып, бұларды тамақтандырайық па? — деп сұрады. 
Ал Иса оларға: 
— Қанша нандарың бар? Барып, қарап келіңдер! — деп 
тапсырды. Біліп келген олар: 
— Бес күлше нан мен екі кепкен балық бар екен, — 
деді. Сонда Иса шәкірттеріне адамдарды топ-топқа 
бөліп, көгалдың үстіне жайғастыруды тапсырды. 
Сонымен жұрт жүзден, елуден топтасып жайғасты. 
Иса бес күлше мен екі кепкен балықты қолына алып, 
көкке қарап тұрып шүкірлік етті. Нанды халыққа 
тарату үшін үзіп-үзіп, шәкірттеріне бере берді, екі 
балықты да бәріне бөліп, үлестірді. Барлығы да жеп 
тойды. Соңында олар нан үзімдері мен балықтан 
артылып қалғандарын жинап алғанда он екі себет 
толды. Ал тамақтанған ер адамдардың жалпы саны 
бес мыңдай еді.

– Марқа жазған Ізгі Хабар 6:35-44

Бұл үзіндіден Патшалықтың тамаша жұмысын көріп отырмыз. Бес 
күлше нан мен екі балық 20 000 адамды тамақтандырды! «Гэри, 5 000 
ер адам емес пе?» дерсіз. Иә, солай жазылған, бірақ әйел адамдар 
мен балаларды бірге есептесек, шамамен 20 000 адам болады. 

Шәкірттер Исаға тамақ мәселесін айтып келгенде, Ол 
Патшалыққа қатысты бір сабақ бергісі келді. Сөйтіп Ол «Тамақты 
сендер беріңдер» дейді. Бұл оларды таңқалдырды. Сонша көп 
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тамақты олар қайдан алмақ? Шәкірттер қамтамасыз етудің 
өздері білген әдісіне жүгініп, еңбекақыны айтады. «Бұл көпшілікті 
тамақтандыру үшін бір адамның сегіз ай жұмыс істеп тапқан 
ақшасы кетеді!». Шәкірттердің көзқарасы жердің қарғыс атқан 
жүйесіне байланған. Ауыр еңбек, күйбең тірлікті ғана білетін олар 
жиналған халықты тамақтандыру мүмкін емес дейді. 

Алайда, Патшалықтың заңдары барлығын да мүмкін етеді. Иса 
шәкірттерді жер жүйесінен әрі ойлауларын, Патшалықтың құдіретін 
көргілерін қалайды. Сосын Ол қанша нан барын біліп келуге 
тапсырады. Олар сұрастырып барып, бес күлше нан мен екі балық 
дейді. Ол тамақтың ешкімге жетпейтіні белгілі. Иса табылған тамақты 
қолына алып, шүкіршілік етеді. Ол тамақты шәкірттеріне қайтарып, 
адамдарға таратуды тапсырады. Әрине, әңгіменің соңын білесіз, 
20 000 адам жеп тойды да, қалған тамақтың 12 себеті жиналды. 

Келесідей сұрақтарым бар: «Нан мен балықты адамдарға 
таратпас бұрын, Иса тамақты неге Өзіне алып келіңдер деді? 
Тамақты бірден неге таратпасқа? Алдымен шүкіршілік етудің 
себебі неде?». Дұрыс жауабы, Иса тамақты алдымен қолына алып, 
оған шүкіршілік еткісі келді. Мәселен, шәкірттердің тапқан тамағы 
жердегі адамдардың билігіне бағынып, олардың «қол астында» 
еді. Ол жағдайда Исаның құзыреті ол тамаққа таралмайтын. 
Бірақ, шәкірттер тамақты Исаға өз еріктерімен әкеп бергенде, Ол 
шүкіршілік етіп, тамақты көбейте алатын болды. Шүкіршілік ету 
немесе бата беру дегеніміз Құдайға бағыштау, басқадан бөлек 
ету. Осылайша, Патшалықтың тағы бір заңы келесідей. 

Иса нан мен балық үшін шүкіршілік еткенде, тағам жер 
патшалығынан Құдай Патшалығына ауысты. 

Асылы, балық пен нанға таралған құзырет өзгерді. Енді 
Құдайдың тағамды көбейтуге заңды құқығы болды. 

Иса нан мен балықты алып, оған шүкіршілік етпегенде, 
олар көбеймес еді. 
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Ас ішер бұрын мінәжат еткенде біз тура осы заңды қолданамыз. 
Меніңше, көбісі оны түсінбейді де. Шынында, асымыз үшін 
шүкіршілік еткенде, ол жер патшалығынан Құдай Патшалығына 
өтіп, Құдайға бізді зиянды нәрседен сақтап қалуға рұқсат алады. 
Бір маңыздысы, біз тек нашар тамақтансақ, зиянын біле тұра ол 
тамақты жей берсек, еккенімізді орамыз. Ал әлденені қауіпін 
білмей жеп қойсақ, менің ұшағымды сақтап қалғандай, Құдай 
бізді одан аман сақтап қалады. Бұл жерде ойланбай, тек салт 
ретінде оқылған дұға туралы айтпаймын. Шын жүректен, 
Оның күш-құдіретіне сеніммен шүкіршілік етсек, керемет 
Патшалығының игілігін көреміз. 

Егер де қолдарымен улы жылан ұстап и не у ішіп қойса, 
содан ешқандай зақым көрмейді. Ауру адамдардың 
үстіне қолдарын қойса, олар сауығып кетеді

– Марқа жазған Ізгі Хабар 16:18

Қазіргі таңда жүрегіміз тыныш болу үшін, Құдайдың қорғауына 
нық сенуіміз керек. Тыныштықтан айырылу өте оңай. Жейтін 
тамағымызға дейін уайымдататын зат көп. Шайтан тамағыңыз 
арқылы да денсаулықты нашарлатып, оған қарсы нәтижелі еңбек 
етуіңізге кедергі келтіргісі келеді. 

Філіпіліктерге арналған хат 4:6-7 қиындықтарымызды, 
сұрақтарымызды, тыныштығымызды – барлығын Құдай 
Патшалығына бағындыруға шақырады 

Еш нәрсені уайымдамай, барлық жағдайда 
өтініштеріңді Құдайға сиынып тілекпен және 
шүкірлікпен білдіріңдер! Сонда Құдайдың адам ақылынан 
асқан керемет тыныштығы сендердің жүректерің мен 
ой-саналарыңды Мәсіх Исада сақтайды. 

– Філіпіліктерге арналған хат 4:6-7

Сиынғанда, біз айтқан проблема не сұрағымызды 
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Патшалықтың құзыретіне тапсырамыз. Ол жайлы сиынбасақ, 
Құдайға әрекет етуге рұқсат бермейміз. Осы себептен, Киелі 
Жазба үздіксіз сиынуға (Салоникалықтарға арналған 1-хат 5:17) 
шақырып, аңсаған нәрсені иемдене алмаудың себебі  – Құдайдан 
оны сұрамаудан деп түсіндіреді (Жақыптың хаты 4:2). 

Сатып алған әр нәрсеме мен шүкіршілік етіп, оған қолымды 
қойып сиынамын. Осылайша ол затты Құдай Патшалығының 
билігіне бағындырып, Құдайдың берген мақсатына сай дұрыс 
қолданылуына бата беремін. Ұшағымды сатып алғанда да осылай 
істедім. Сондықтан, шайтан мен оның атармандары менің 
ұшағыма қол сұға алмайды. Маған ол ұшақта еш зиян тимейді! 

Бір ай бұрын мен Миражбен Хьюстоннан Огайоға конференциядан 
қайтып ұшып келе жаттым. Кештетіп қараңғыда ауылдық жерлермен 
ұшып бара жатырмыз. Алдымызда қатты дауыл тұрып, оң мен 
солдан найзағай жарқ-жұрқ етеді. Дауылға түспеу үшін, оны айналып 
өтуге тура келді. Бағытымызды өзгертіп, көп жанармай жағып 
жібердік. Апатқа ұшырамай үйге жету үшін, және ұшақ бортындағы 
жанармай мөлшеріне қатысты заңның талабын орындау үшін 
Кентуккидің Луисвилл қаласына келіп қондық. 30 галлон (шамамен 
113,5 литр) жанармайымыз қалған екен, тағы бір сағат ұшу үшін 
қонған базамыздан әр қанаттағы бакке 20 галлон құйдырып алдық. 
Сөйтіп 70 галлон жанармаймен Огайоға дейін алаңдамай жетпекпіз. 
Миражым сағатына 22 галлон жұмсайды. 

Ұшақ базасында тұрып 40 галлон жанармайдың құйылуын 
күтіп тұрмыз. Бір кезде жұмыскерлер құжаттардағы бір қатені 
тапты. Бізге қызмет көрсеткен жұмысшы алдымен жанармайды 
құйып, құжаттағы ақпаратты кейіннен дұрыстаймыз деп ұйғарды. 
«Құжаттағы сандар сәйкес болмағандықтан, чекті қазір бере 
алмаймын, бірақ электрондық поштаңызға сосын жіберемін» 
деді қызметкер қыздардың бірі. Оған келісіп, жұмысшымен бірге 
ұшаққа қарай шығып кеттік. Пилотым жұмысшыдан әр қанатқа 
20 галлон құйғанын нақтылап сұрап алды. Ол «Иә, екі жағына 20 
галлоннан құйдым» деп растады. 
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Огайға ұшып шықтық. 40 минуттай ұшқаннан кейін сол жақтағы 
бактың жанармайы бітті. Сенер-сенбесімізді білмей, аңырап 
қалдық, ол қалай болғаны? Бір минуттан кейін оң жақтағы бакта 
да түк қалмады. Түннің ортасында 15 000 фут биіктікте (шамамен 
4,5 километр) жанармайсыз қалдық. Бұл жағдайға қалай тап 
болдық? Жаңа ғана жанармай алдық. «Ұшақтың қалған жанармай 
мөлшерін көрсететін өлшегіші болмап па еді?» деп сұрайды 
менен кейде. Әрине, бірақ ұшағымның өлшеуіші баяу қозғалады. 
Шевроле Субурбанның ескі модельдерін жүргізіп көрсеңіз, оны 
түсінесіз. Өлшегіш құйылған жанармайды көрсеткенше біраз 
уақыт өтіп кетеді. 

Пилотым әуежай базасындағы жұмысшыдан қанша жанармай 
құйғанын нақтылап сұрап алды, оған еш айып жоқ. Жұмысшының 
бензин тасымалдаушымен келіп, ұшаққа жанармай құйып жатқанын 
өз көзімізбен көрдік. Пилотым 40 галлон жанармай құйылғанын 
анықтап екі рет сұрап алды, ол өз міндетін дұрыс орындады. 
Жанармайдың құйған соң әдетте шығынды оннан біріне дейін дәл 
көрсететін электрондық көрсеткішті теңшеп қоямыз. Барлығын ретке 
келтіріп, қауіпсіздік шараларын толық орындадық деп ойладық. 

Еңбегіңіз жеміс беруі үшін, өміріңізге қауіп төнбеуі үшін, 
керегіңіз қамтамасыз етілуі үшін Патшалықтың заңдарын үйреніп 
білуіңіз қажет

Апат сигналын беріп, 
Цинциннати әуежайына қонуға 
тура келді. Ол қиындыққа соққан 
жоқ, себебі бактарымыз бос 
қалғанда, тура сол жердің үстінен 
ұшып бара жатқан екенбіз. Құдайға 
шүкір, еш апатқа ұшыраған жоқпыз, 
бірақ біраз алаңдап үлгердік. 
Кейін білгеніміздей, Луисвиллдегі 
жұмысшы ұшаққа бірінші рет 
жанармай құйған екен. Ол әр бакқа 
20 галлонның орнына 2 галлон 

ЕҢБЕГІҢІЗ ЖЕМІС 
БЕРУІ ҮШІН, 
ӨМІРІҢІЗГЕ 
ҚАУІП ТӨНБЕУІ 
ҮШІН, КЕРЕГІҢІЗ 
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУІ 
ҮШІН ПАТШАЛЫҚТЫҢ 
ЗАҢДАРЫН ҮЙРЕНІП 
БІЛУІҢІЗ ҚАЖЕТ
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құйып беріпті. Өлшегішті дұрыс оқи алмайды екен. Сенесіз бе? Ол 
ірі ұлттық компанияның бар қызметі – ұшақтарға жанармай құю. 
Сонда да жұмыстарын дұрыс атқармаған. Адам нанғысыз!

Дұшпанның бізге зиян келтіргісі келгені онша маңызды емес, бірақ 
жанармайымыз кез-келген басқа жерде, бақа биіктікте бітіп қалса, ол 
қиын мәселе болушы еді. Дегенмен, жау маған, не менің ұшағыма 
зардап келтіре алмайды. Шайтанның келесі соққысын дарытпау үшін, 
біз жанармай құйылғанда қосымша қауіпсіздік шараларын өткізетін 
болдық. Енді кез-келген әуежайда жанармай құятын жұмысшыны 
жалғыз қалдырмай, өзім, не пилотым әрекетінің барлығын бақылап 
тұрамыз. Ауа-райы жаман болса, не ұшақ қондыратын база алыс 
болса, бұл әңгіменің жан түршігерлік соңы болатын еді. Әрине, мені 
қорғайтын күш болған соң, ол іске аспады. 

Патшалықтағы менің заңды құқығым және Құдаймен жасасқан 
келісімім жоғарыдағы екі әңгімеде ұшағымның және өзімнің 
қауіпсіздігімді қамтамасыз етті. Ол ұшақты сатып алғаным да 
Құдайдың бір кереметі, оны кейінірек айта жатармын. Айтарым 
бір – біздің Құдайымызға ешкім тең келмейді! 

Еңбегіңіз жеміс беруі үшін, өміріңізге қауіп төнбеуі үшін, 
керегіңіз қамтамасыз етілу үшін Патшалықтың заңдарын үйреніп 
білуіңіз қажет. Шайтан бізді жек көрсе де, бізді тоқтата алмайды, 
Құдайға шүкір. Құдайдың қорғауы жүрегіңізге тыныштық береді, 
үрей мен уайымды ұмыттырады! Бұл – сіздің заңды құқығыңыз. 

Білгіңіз келсе, менің сипаттап, қолданған заңым Патшалықтың 
құзырет заңы деп аталады. 

Құдайдың Патшалық жайлы тағы бір үйреткені Лұқа жазған Ізгі 
Хабар 6:20-да жазылған. 

Жарлылар, сендер бақыттысыңдар:

Құдайдың Патшалығы өздеріңе арналған!
– Лұқа жазған Ізгі хабар 6:20

Құдай осы аятты көрсеткенде, мен Дрендамен бірге «Құдайдың 
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Патшалығы» дегеннің не екенін зерттей бастадым. Тағы да 
қайталап Құдай заңмен басқарылатын және заңға сәйкес жұмыс 
істейтін патшалықтың әміршісі екенін білдірді. Мысалы, АҚШ-тың 
оңтүстік шекарасына қарасаңыз, жылына мыңдаған адамдардың 
елге кіріп келуге тырысатынын көресіз. Оның себебі неде? Ол 
адамдардың тұратын жерлерінде әдемі табиғат жоқ па? Бар, әрине. 
Олар АҚШ-қа мұндағы үкімет үшін келгілері келеді. Біздің үкімет 
басқа елдердегі жоқ артықшылықтарды ұсынады. Азаматтардың 
құқықтарын қорғау, жерді меншікке алу, жеке кәсіп иелену, дін 
және сөз бостандығы сияқты құндылықтар заңмен қорғалған. 

Құдайың Патшалығы және бізге, оның азаматтарына берілген 
кілттердің, қағидаларың, заңдардың негізі туралы көп сөз қозғадық. 
Бұл заңдарды білгеніңіз өмір не өлім, жеңіс не жеңілудің себепшісі бола 
алады. Жүйке жұқартатын, қаржылық қиындыққа толы тоғыз жылдан 
кейін азат болған мен Құдай Патшалығының азаматы болу деген не 
және Патшалықтағы заң мен қағидаларды білудің маңызын айтып 
шаршамаймын. Жердің мыңдаған жылдық тарихы бар, сонда да 
бүгін бізге үйреншікті нәрселер бірде адамзатқа белгісіз еді. Мысалы, 
1906 жылы Исаның туылған күні мейрамы кезінде Массачусетс 
штатында Оушн Блафф-Блант Рок атты жердегі болған оқиғаны көзге 
елестетіп көріңіз. Реджинальд Фессенден теңіздегі кемешілерге арнап 
радио толқындар арқылы «Oh Holy Night» әнін қойып, Лұқа жазған 
Ізгі Хабардың 2-тарауын оқып берді. Бұл әлемдегі ең бірінші радио 
хабарлама еді. Енді біз ұялы телефон арқылы ғаламшардың кез-келген 
жеріндегі адаммен сөйлесе аламыз. Бұл тамаша технологиялық 
жетістікке үйреніп қалдық, оны ерекше санамаймыз да. 

1879 жылдың қаңтары ше? Онда Томас Эдисон алғашқы 
электр шамын ойлап тапты, енді дүниежүзінде қараңғыда тоқты 
пайдаланбайтын адам жоқ шығар. Бәріміз де физиканың электр 
заңдарын пайдаға асырып жүрміз. 

1903 жылдың 17-желтоқсаны ше? Ол күні Райт ағайындылары 
ең бірінші ұшақты сәтті ұшырды. Енді біз ұшаққа отырып әлемнің 
бір шетінен екінші шетіне бірнеше сағатта ұшып барамыз. Салмағы 
1,2 миллион фунт (шамамен 550 мың килограмм) A380 деген ең 



СЕНІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ РЕВОЛЮЦИЯҢ. ТЫНЫШТЫҚТЫҢ ҚҰДІРЕТІ

72

үлкен коммерциялық ұшақ 800 адамды сағатына 965 километр 
жылдамдықпен бір рет жанармай құйып алып 9 сағат ұша алады. 1800 
жылдардың адамы ондайды көрсе, талып қалатын шығар. Ал қазір, біз 
үшін ол шам жағумен бірдей, қалыптан тыс еш ерекшелігі жоқ дүние. 

Бұл мысалдарды келтіруімнің себебі, мынаны айтқым келеді. Осы 
ойлап шығарылған тамаша нәрселер адамзаттың жаратылуынан 
бері істейтін заңдарға негізделіп жасалған. Ол заңдар табиғатта 
әрдайым бар еді, бірақ оны адамдар уақыт өте келе ғана қолдана 
бастады. Адам ұшқан құсты, жарқылдаған найзағайды бұрыннан 
көрді, бірақ ондайды мүмкін ететін заңдарды түсінбеді. 

Киелі Кітапта жазылған заңдар жайлы да тура осыны айтуға 
болады. Дін Құдайдың Сөзін талқылап, жаңаша түсінуге шек 
қойды. Көп жыл бойы сенуші болып келген сіз бен біз «Кереметтің 
уақыты өтті, енді Құдай кереметтер жасамайды» дегенді көп 
естідік. «Киелі Рухтың сыйлары тек елшілер үшін ғана арналды», 
«Пауыл елшіні шаншыған дерт болды». Шын мәнінде, Құдайдың 
Сөзін қиындатып керегі жоқ. Оның мағынасын дәл айтылғандай 
түсінуіміз жөн. Алайда, Құдайдың Патшалығындағы біздің бекем 
негізіміз басқа есіктерді ашатын ең маңызды кілт болып табылады. 
Сондықтан, біріншіден осыған мұқият көңіл бөлейік. 

Ал енді келесі маңызды кілт мынадай: 

Заңдар өзгермейді! 

Жұдырықтай тасты биіктіктен жерге тастаңыз. Ол құлайды 
ғой? Неше рет құлайды? Тасты неше рет тастасаңыз, сонша рет 
құлайды! Гравитация заңы әрдайым бірдей нәтижеге әкеледі. 
Құдайдың Патшалығы да осындай тұрақты. 
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5-ТАРАУ

ҰШҚАН ЖАЯУ ЖҮРГЕННЕН 
ЖАҚСЫ

Ұшқан жаяу жүргеннен жақсы! Осы тарауды мен өз ұшағыммен 
Канададағы жазғы үйімнен 7 километр биіктікте сағатына 400 
километр жылдамдықпен Огайоға қайтып бара жатқанда жаздым. 
Бұған дейін көп жыл бойы үйден Канадаға машинамен барып 
жүрдік. 31 сағат жол жүріп әбден шаршап баратынбыз. Тезірек 
жету үшін мен түні бойы жол жүретінмін. Сапарымызды бірнеше 
рет екіге бөліп барып қайтып едік, жолға тым көп уақыт кетеді 
екен. Өзі екі апталық демалыстың төрт күнін жолға шығарсақ, 
демалысқа уақыт қалмайды. Шіркін-ай, сол жерге әрең жетіп 
шаршауымыз аздай, Огайоға қайтарда тура солай 31 сағат жол 
жүруге тура келеді. 

Ұшақтарды қатты ұнататынмын. 19 жасқа толғанда пилот 
лицензиясын да алып алдым. Сонда да, өзіме жеке ұшақ сатып 
алу ойыма кіріп шықпапты. Бір ұшақтың қанша тұратынын білесіз 
бе? Патшалықтың заңдарын үйрене бастағанда, ұшақтан бас 
тартып отырған өзім, өзімнің кедейлік ойым екенін түсіндім. Ал 
қазір ұшақтың екеуі бар. Біреуі – өзім қызық көріп мінетін, алғаш 
сатып алған ұшағым, екіншісі – жол жүруге арналған ұшақ. Өткен 
тарауда айтып кеткенімдей, біздің «Жоқ» тәрбиеміз арман-
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мақсатқа ұмтылуға рұқсат бермейді. Істі бастамай жатып, одан 
бас тартамыз. 

Мен өмірімде ұшақ армандап көрген емеспін. Оның мүмкін 
екені миыма симайтын. Жылдар бойы ұшақтарды жалға алып 
ұшып жүрдім. Бірақ, Патшалықтың заңдарын үйреніп, өмірімде 
оның жемістерін бірінен соң бірін көргенде, маған ұшақ беру 
Құдайдың қолынан келеді деп сене бастадым. О кезде ұшақ 
алатын ақшам болмаса да, қолыма банк чегін алып, астыңғы 
бос жағына «ұшағыма» деп жазып қойдым. Қандай ұшақ алғым 
келетінін нақтылап жаздым. Жұбайыммен бірге Марқа жазған 
Ізгі Хабар 11:24-ке сай ол чекті «Патшалыққа егіп», ұшақтың сол 
мезетте қолыма түскеніне бірге сендік. Осы әдіс өмірімде талай 
рет жеміс әкелді. 

Бірнеше аптадан кейін әдеттегі медициналық тексерістен 
өткенде, дәрігер «Таныстарыңыздың арасында ұшақ алғысы 
келген адам бар ма?» деп сұрады. Ондайды өмірімде бірінші рет 
естіп тұрған мен таңқалып қалдым. «Ол қандай ұшақ?». Дәрігер 
ұшақты сипаттап берді де, оны көргіңіз келсе, қалалық әуежайға 
барып қайтыңыз деп ұсынды. Сенесіз бе, ол тура менің тұқым егіп 
сұраған ұшағым еді! Әуежайға барып тексерсем, еш сынығы жоқ, 
өте жақсы күйдегі ұшақ екен. Менің ұшағым екенін бірден білдім. 
Дегенмен, әлі де бір қиындық бар еді – ол ұшақты сатып алуға 
менің ақшам болған жоқ. Дәрігерге ұшақты ұнатқанымды, жақын 
арада хабарласатынымды айттым. Бір-екі аптадан кейін бауырым 
телефон шалды. Мен иеленген ғимараттың жанында әкемнің 
мейрамханасы болатын, бауырым сол жерде жұмыс істейтін. 
Ол ғимаратты бірнеше ай бұрын күздің соңына қарай меншікке 
алдым. Ол ғимаратты қаржылық қызмет көрсететін компаниям 
үшін кеңсе комплексіне айналдырамын деген жоспарым бар-
тын. Заң бойынша коммерциялық ғимараттарға талап бөлек 
екен, ол осы мақсатыма жарамайтын болып шықты. Сондықтан, 
оны құрылыс бастап, қайта салу керектігін білдім. Құрылысшы 
компаниямен хабарласып, ол құрған жоспарға келісіп, шартқа қол 
қойдық. Ауа-райына бола, құрылысты көктемде бастаймыз деп 
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шештік. Ғимаратты толықтай дерлік қайта салатын болдық. 
Ғимараттың ескі иесі қыс мезгіліне суды тоқтатып қойдық деген 

болатын, мен оған сеніп, суды тексерген де жоқпын. Ақпанның 
соңына қарай, күн жылып, қар ери бастағанда, бауырымнан 
келесі жаңалықты естідім. Ғимарат бұзылып, оның ішінен сыртқа 
тоқтамай су ағып жатыр екен. Себебін бірден білдік – алдыңғы 
иесінің сөзіне қарамастан, су өшірілмеген. Ғимаратты мұқият 
қарап шықтым. Дәретханадағы, асүйдегі құбырлардың барлығы 
жарылып, бөлмелердің барлығы суға толып кеткен. Гипс-қатырма 
табақтан жасалған қабырғалар, төбелер, судан ісініп кетіп, 
тірегіштерінен түсіп жерде жатыр. 

Бір қарағанда, өте сәтсіз оқиға. Алайда, менің ғимаратты қайта 
салу жоспарым дәл осы гипс қабырғаларды орнынан алып, жаңа 
бөлмелерді жасау еді. Сырт қаптама да жаңадан салыну керек еді. 
Осылайша, шын мәнінде су ғимаратқа еш зақым келтірген жоқ. 
Қираған бөліктері бәрібір жаңартылуы тиіс. Дегенмен, ғимаратты 
сатып алғанда, мен оған сақтандыру полисін алып қойдым. 
Бұзылған жерлердің бәріне сақтандыру компаниясы өтемақысын 
төледі. Ол ақшаны, біліп отырған шығарсыз, ұшаққа жұмсадым. 
Ол Пайпер Уарриор деп аталады, басқаруы жеңіл, ыңғайлы ұшақ, 
онымен бос уақытта хобби ретінде ұшып отырамын. Мінген сайын 
ол ұшақтың ақшасы қалай келгенін еске алып, оның өзімнің жеке 
меншігім болғанына таңғаламын. Ол ұшағым әлі де бар, оны 
алғаныма 20 жылдай болып қалды. 

Осы әңгімем таңқаларлықтай тамаша болса да, оқиғаларды 
дұрыс түсінгеніңізді қалаймын. Ондай әрдайым бола бермейді. 
Құдай ұшаққа қаржы беруі мүмкін, не ұшақтың бағасын түсіріп беруі 
мүмкін. Бастысы, Патшалыққа тұқым ексеңіз, Құдай өнімін береді, 
әрі ол өнімді жинауға мүмкіндік береді. Ой-санаңызды осыған 
қарай бұрыңыз. Екіншісі, дамытқан сеніміңіз бен қабілетіңізден 
айнымаңыз. Кейбір адамдар Құдай көлікке алған несиені төлеп 
шығудың амалын көрсетсе, онымен тоқтамай бір триллион доллар 
алу үшін тұқым егейік дейді. Сіздің бір триллион долларға жетер 
сеніміңіз жоқ! Өз деңгейіңізден бастаңыз. Құдайдың заңдарын 
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қолдана бастаңыз. Ол заңдарға және Құдайдың өнімді жинап 
алуға қабілет беретініне сеніміңіз болсын. 

Осында бір маңызды нәрсені түсініп алсаңыз деймін. Ұшақ сатып 
алуға дейін мен 20 жыл бойы пилот болдым. Мен қолданған заңдар 
20 жыл бұрын жұмыс істер ме еді? Әрине. Менің түсінігім, әлде 
түсінігімнің болмауы десем де болады, ұшақ иеленуге жол бермеді. 

Адамзат құстың ұшқанын жаратылыстың басынан бастап көрді. 
Аэродинамика заңдарын ешкім жасырған жоқ, сонда да ол құпия 
болып қала берді. Сіз ше, сізге не құпия? Осыны ойлап көріңіз. 

Патшалықтың керегімді қамтамасыз ететіне қатысты ең бірінші 
білген ақиқаттардың бірі Нақыл сөздер 10:22-де жазылған. 

Жаратқанның жарылқауы адамды бай қылар, 
Бұл байлыққа Ол қайғы-қасірет қоспас.

– Нақыл сөздер 10:22

Бұл үзінді алдында келтірілген Жаратылыстың басталуы 3:17-
ге сілтейді. 

«...сенің кесіріңнен жердің топырағын қарғыс 
атты! Бұдан былай тамағыңды өмір бақи бейнет 
шегіп топырақтан өсіріп жейтін боласың. Жердің 
топырағы саған тікенектер мен ошағандарды 
қаулатып, сен далада өсетін дәнді дақылдармен 
қоректенетін боласың. Өзің жаратылған жердің 
қойнына қайтып кіргенше, жейтін наныңды 
маңдай теріңді төгіп жүріп табатын боласың. Сен 
топырақтан жаратылдың, қайтадан топыраққа 
айналасың!»

– Жаратылыстың басталуы 3:17-19

Адамның Патшалықпен байланысы үзілгенде, ол көктің 
қамтамасыз етуін жоғалтып, күн көру үшін тек өзінің маңдай 
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теріне сенетін болды. Алайда, ол бейнетті еңбек ешқашан бітпейді. 
Бостандыққа жалғыз өзіміз жұмыс істеп жүріп қол жеткізе алмаймыз, 
себебі жердің қарғыс атқан жүйесі адамды қажытатын еңбекке сала 
береді. Бірақ, оған қапаланбаңыз, менің жақсы жаңалығым бар! Иса 
кедейлерге мен мұқтаждарға жақсы жаңалық жеткізу үшін келді!

Маған Жаратушы Тәңір Ие Өзінің Рухын қондырды. 
Жаратқан Ие мені жарлыларға ізгі хабар 
жеткізуге және жаралы жүректерді жұбатып 
орнықтыруға тағайындады, сондай-ақ тұтқындарға 
босатылатындарын, бұғаудағыларға азат 
болатындарын жар салуға жіберді.

– Ишая пайғамбар 61:1

Мұнда айтылған «ізгі хабар» дегеніміз не? Жарлыларға «ізгі 
хабар» не болмақ? Мұның жауабы оңай, жарлының аңсайтыны 
бір – тапшылық пен кедейліктен құтылу, жердің жексұрын 
жүйесінен тәуелсіз болу. Ондай адамның мысалы өзім. Тоғыз 
жыл бойы қарыз бен стресске толы өмірімде еш береке болған 
жоқ. Бұл үзінді, әрине, о кезде керемет хабар еді, бірақ өте 
түсініксіз де болатын. Бұл рас па? Ол шындық болса, Құдайдың 
жарылқауы өмірімізге молшылық әкелсе, неткен тамаша болар 
еді! Осы сөздің шындығын тексеріп, оны іске асырудың амалын 
дереу білгім келді. Бейнет еңбектің қарғысы күнкөріс деңгейінен 
шығармайтынын анық көрдім. Ондай тірлікке мен қанағаттанар 
емеспін. Ол қарғыстан азат болуды менен көп аңсаған адам жоқ 
шығар. Бірақ оны қалай істейтінімнен хабарым жоқ. Көптеген 
сенушілер осылай өмір сүреді деп ойлаймын, яғни, Құдайдың 
уәделерін оқып білсе де, өз өмірлерінде оны қалай іске 
асыратындарын білмейді. 

Киелі Кітапты зерттеп, Құдайдың жетелеуімен Патшалықтың 
заңдарын үйрене бастағанда, бірде Ыбырайымның байлығы 
туралы оқыдым. Тоқтай тұрыңыз! Жердің қарғысы ше? Ыбырайым 
одан қалай құтылды? 
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Ыбырам малға, күміс пен алтынға өте бай болатын.
– Жаратылыстың басталуы 13:2

Ол бай, жоқ өте бай адам болды. Қалайынан? «Енді ол 
Ыбырайым ғой» дерсіз. Жоқ, себебі басқада. Қазір Патшалықтағы 
заңдардың қасиетін түсініп алыңыз. Заң адамның кім екеніне 
қарамайды. Заңның күші адамға байланысты емес. Эмпайр 
Стейт Билдинг (биіктігі шамамен 400 метр) ғимаратынан 
әлдекім парашютсіз секіріп түссе, байлығына, беделіне, біліміне 
қарамастан, соңы бір болады. Гравитация заңы бәріне бірдей 
әсер етеді. Сонымен, жердің қарғысына қарамастан, Ыбырайым 
сонша мол байлыққа қалай қол жеткізді? Жауабын Киелі Кітаптан 
іздейік. Жаратылыстың басталуы 12 тарауға назар аударайық. 
Онда Құдай кейіннен Ыбырайымға айналған Ыбырамға өміріне 
және ұрпақтарына қатысты уәде береді. 

Жаратқан Ие Ыбырамға сөзін арнап былай деп 
бұйырған еді:
«Сен еліңді, туған-туысқандарыңды
Және әкеңнің үйін тастап,
Мен өзіңе көрсететін елге көш!
Мен сенен үлкен халықты өрбітіп таратамын,
Сені жарылқаймын әрі атыңды шығарамын.
Сен арқылы ақ батам басқаларға да жететін болады.
Саған ақ батасын бергендерді Мен жарылқаймын,
Ал кім сені жамандап қарғаса, соны Мен қарғаймын.
Сен арқылы жер бетіндегі бар ұлттар жарылқанады».

– Жаратылыстың басталуы 12:1-3 

Бұл уәде Ыбырайымның Құдайға сеніп, Оған бағынуына 
тәуелді болды. Туған елді тастап, бейтаныс жерге көшіп бару да 
көп сенімді талап етті. 

Ыбырайым пайғамбар да Құдай өзін шақырып алып, 
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кейін тұрақты меншігіне беруге уәде еткен елге 
барып тұруға бұйырғанда, Оған сеніп, мойынсұнды. 
Ыбырайым қайда бара жатқанын білмесе де, жолға 
шықты.

– Еврейлерге арналған хат 11:8

Барар жерін білмесе де, Құдайға сенген адам арқылы 
Жаратушыға жер өрісіне жол ашылғанын оқимыз. Ыбырайымның 
сеніміне бола, Құдай оны жекеше жарылқай алды. Кейіннен, тағы 
да сол сенімнің арқасында Құдай Ыбырайыммен тоқтамай, оның 
ұрпақтарына да қатысты уәде берді. Бұл қалыптан тыс, ерекше 
жағдай деп ойламаңыз. Ең басында шайтан да жер өрісінде 
әрекет етуге осы тәсілмен рұқсат алды. Еврейлерге арналған хат 
2:7-8-де жазылғандай, жерді билеуге заңды құқығы бар Адам 
Құдайға емес, шайтанға сенуді таңдады. 

Сонымен, Ыбырайымның сенімі арқылы Патшалықтың оның 
өміріне деген ықпалы ашылды. Ол, өз кезегінде, мол береке-
байлық әкелді. Бұл жарылқау Ыбырайымның барлық ұрпақтарына 
таралды. Ыбырайымның өмірін әрі қарай зерттеп, шөбересі Жүсіп 
туралы оқыдым. Нақыл сөздер 10:22-нің мағынасын осы келесі 
үзіндіні оқығаннан кейін толығырақ түсіндім. Мұнда Патшалықтың 
жұмысы өте жақсы көрсетілген. 

Оқиға Жүсіпті жек көретін ағалары оны құлдыққа сатып 
жіберуімен басталады. Жүсіп Мысырдан бір-ақ шығып, 
әскери капитанның үйіне құл болып барады. Келесі үзіндіден 
Ыбырайымның мол байлыққа қалай қол жеткізгенінің бір шешімін 
таптым.  

Ал Жүсіп болса, ысмағұлдық саудагерлер оны Мысырға 
апарған еді. Сол жерде Потифар есімді мысырлық 
уәзір Жүсіпті олардан сатып алды. Потифар 
перғауынның бас қорғаушысы болатын. Жаратқан Ие 
жар болғандықтан, Жүсіптің қай нәрседен де жолы 
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бола кететін. Осылай ол мысырлық қожайынының 
сарайында тұрып қалды. Қожайыны Жаратқан 
Иенің Жүсіпке жар болып, оның қолы тиген заттың 
бәрінің орайын келтіріп отырғанына көз жеткізіп, 
оған мейірімін түсірді. Уәзір Жүсіпті жеке қызметшісі 
қылып, сарайын басқартып, өзіндегі барлық дүние-
мүлікті де оның жауапкершілігіне тапсырды. 
ҚОЖАЙЫНЫ ЖҮСІПКЕ САРАЙЫН, БАРЛЫҚ ДҮНИЕ-
МҮЛКІН СЕНІП ТАПСЫРҒАННАН БЕРІ ЖАРАТҚАН ИЕ ОНЫҢ 
ӨЗІН ДЕ, ҮЙІНДЕГІ ЖӘНЕ ДАЛАДАҒЫ БАРЛЫҚ ИЕЛІГІН ДЕ 
ЖҮСІПКЕ БОЛА ЖАРЫЛҚАП, БАТАСЫН ҚОНДЫРДЫ. Сол 
себептен Потифар өзіндегінің бәрін де Жүсіпке сеніп 
тапсырып, тек күнделікті жейтін тамағының ғана 
қамын ойлады.

– Жаратылыстың басталуы 39:1-6

Жүсіптің ісі Құдайдың жарылқауына бола оңға басты. Ол қай 
бата? Ағылшынша «the blessing», яғни «кез-келген жаңа бата емес, 
осыдан бұрын айтылған, өзімізге таныс, әлгі бата» деген мағынада 
жазылған. Жақсы бір жайт туралы «Құдай батасын берген екен» 
деп айтамыз (ағылшынша «a blessing», яғни «көп батаның бірі, 
алдын-ала айтылмаған бата» деген мағынада –– аудармашының 
түсіндірмесі).  Жоғарыдағы үзінді күнделікті өмірде болатын 
жақсы жайтты баяндамайды. Онда жалпы, әлдеқандай бата емес, 
нақты бір Бата туралы айтылған. 

Бұл Бата Құдай және Ыбырайым мен ұрпақтарының арасындағы 
келісім екенін түсіндім. Атап айтқанда, Бата Ыбырайымға осы 
келісім аясында берілген уәде еді. Бұл заңды келісімде екі жақтың 
міндеттері мен алатын пайдалары жазылған. Ыбырайымға берілген 
уәде –– келісімнің пайда жағы, ал ол орындалу үшін қойылған 
міндет –– Құдайдың заңдары мен аманаттарын орындау. Жүсіп қол 
астына алғанның бәрі де осы келісімнің ықпалына жатады. 

Осыны түсінгенде, Нақыл сөздер 10:22-нің мағынасы анық 
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болды. Құдайдың Ыбырайымға 
заңды келісім ретінде берген уәдесі 
жердің қарғыс атқан жүйесінің 
күшін жойды. Ыбырайымға 
берілген Бата Құдайға Ыбырайым 
мен оның ұрпақтарына байлық пен 
беделді молынан беруге жол ашты. 
Адамзатқа осындай берекені аямай 
беру Құдайдың бастапқы ниеті еді. 
Енді Нақыл сөздер 10:22-ні осы 
жаңа түсінігімізбен тағы қайталап 
оқиық. 

Маңызды кілт: 

Жаратқанның жарылқауы (Ыбырайымға берілген уәде) 
адамды бай қылар, бұл байлыққа Ол қайғы-қасірет қоспас.

«Қайғы-қасірет» деген сөз Жаратылыстың басталуы 3:17-
де жазылған қарғысқа сілтейді. Иврит тілінде «қайғы» сөзі 
ауыр еңбекті білдіреді! Түсінесіз бе? Адам жердің қарғысынан 
Ыбырайымға берілген уәде арқылы азат болады. Қазір «ол уәде 
тек Ыбырайым мен оның ұрпақтарына берілді емес пе» деп 
ойлап отырған шығарсыз. Иә, дегенмен Киелі Жазбаның тағы бір 
үзіндісін, Ғалаттықтарға арналған хат 3:13-14-ті оқиық. 

Алайда айқыш ағашқа шегеленіп ілінген кезде Мәсіх 
бізге тиісті қарғысты Өз мойнына алып, бізді Таурат 
заңы мәлімдеген қарғыстан құтқарды! Себебі 
Тауратта «ағашқа ілінген әркім Құдайдың қарғысына 
ұшырап тұрады» деп жазылған. Осылайша Құдай 
Ыбырайымға уәде еткен ақ батаны Иса Мәсіх арқылы 
басқа ұлттарға да берді. Енді Мәсіхке сенген бәріміз 
уәделенген Киелі Рухты сенім арқылы қабылдаймыз.

– Ғалаттықтарға арналған хат 3:13-14

ЖАРАТҚАННЫҢ 
ЖАРЫЛҚАУЫ 
(ЫБЫРАЙЫМҒА 
БЕРІЛГЕН УӘДЕ) 
АДАМДЫ БАЙ ҚЫЛАР, 
БҰЛ БАЙЛЫҚҚА ОЛ 
ҚАЙҒЫ-ҚАСІРЕТ 
ҚОСПАС.
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Сенімнің арқасында, біз, Иса Мәсіхке сенушілер Ыбырайымға 
берілген уәдеге ортақтасамыз. Ыбырайымға берілген уәде қандай 
еді? Оны Заңды қайталау кітабының 28-тарауынан табамыз.  

Сонымен сендер Құдайларың Жаратқан Иенің айтқандарына 
құлақ асып, мен бүгін өздеріңе тапсырып отырған күллі өсиеттерін 
сақтап орындайтын болсаңдар, Ол сендерді жер бетіндегі барлық 
халықтардан жоғары қояды. Иә, Құдайларың Жаратқан Иенің 
айтқандарын тыңдайтын болсаңдар, мына жарылқаулардың 
барлығы сендерге қонып, сендердікі болады: 

Қалада да, далада да жарылқаулы боласыңдар. 
Сендердің ұл-қыздарың, жерлеріңнің өнімдері, 
малдарыңның төлдері: табындағы бұзауларың мен 
отардағы қозы-лақтарың жарылқаулы болады. 
Өнім жинайтын себеттерің мен қамыр ашытатын 
ыдыстарың да жарылқанады.  
Келіп-кету жолдарың да жарылқаулы болады.  
Жауларың сендерге қарсы көтерілсе, Жаратқан Ие 
оларды көз алдарыңда тізе бүктіреді. Олар сендерге 
қарсы бір жолмен аттанса, жеті жолмен кері 
қашады.  
Құдайларың Жаратқан Ие өздеріңе беріп жатқан 
елінде сендерді жарылқап, қамбаларыңа және 
қолға алған барлық іс-әрекеттеріңе ақ батасын 
жаудырады. 
 Егер де Құдайларың Жаратқан Иенің өсиеттерін 
сақтап, Оның тура жолымен жүретін болсаңдар, 
онда Жаратқан Ие ант еткеніндей, сендерді Өзіне 
бағышталған қасиетті халқы етіп бекітеді. Сонда 
жер бетіндегі күллі халықтар Жаратқан Иенің 
атымен аталғандарыңды көріп, сендерді қастерлеп, 
сендерден қаймығатын болады. Жаратқан Ие ата-
бабаларыңа сендерге табыстауға ант еткен елінде 
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әр түрлі игіліктерді молынан сыйламақ: сендердің 
ұл-қыздарыңа, малдарыңның төлдеріне, жеріңнің 
өніміне Ол ағыл-тегіл молшылық дарытады.  
Жаратқан Ие Өзінің «игілікті қазынасын», яғни 
«аспанның қақпаларын», ашып, еліңе мезгілінде 
жаңбыр жаудырып, қолға алған барлық іс-
әрекеттеріңді жарылқайтын болады. Сендер көп 
халықтарға қарыз беріп, өздерің ешқайсысынан қарыз 
алмайсыңдар. Егер де Құдай Иелеріңнің өсиеттеріне 
құлақ асып, оларды сақтап орындайтын болсаңдар, 
онда Жаратқан Ие сендерді көштің аяғы емес, басы 
етеді. Сендер төменде емес, тек жоғарыда жүретін 
боласыңдар. Сонымен, мен бүгін сендерге тапсырған 
өсиеттердің ешқайсысынан да не оңға, не солға 
бұрылмаңдар, әрі жалған тәңірлердің жолына түсіп, 
оларға құлшылық етпеңдер!

– Заңды қайталау 28:1-14

Көне Өсиетте жазылса да, осы уәделердің барлығы сізге 
берілген. Бір айырмашылығы, Көне Өсиетте бұл батаға адамдар 
өз істері арқылы қол жеткізсе, бізге ол жаңа келісім арқылы, Иса 
Мәсіхке сеніміміміз арқылы берілген. Сіз бен біз, басқа ұлт адамы 
ретінде Құдайдың таңдаған халқына ұландық. Енді, Иса Мәсіхтің 
қаны арқылы Ыбырайымға берілген бата бізге де тиесілі болды. 
Біздің жарылқауымыз Ыбырайымның физикалық батасымен 
тоқтамай, жаңадан туылудың рухани батасын да қамтиды. Бізде 
Ыбырайымнан қалған жер батасы да, көктің рухани, мәңгі батасы 
бар. Құдайдың ұлы мен қызы аталған біз Киелі Рухқа кенелдік. 
Есіңізде болсын, құл мұрагер бола алмайды, мұрагерлік құқық 
тек заңды перзентте ғана бар. Ыбырайым Құдайға берілген, Оны 
сүйген адам болса да, жаңадан туылусыз ол Киелі Рухқа кенеле 
алған жоқ, әрі жұмаққа да кіре алған жоқ. Әрине, Иса Мәсіх 
адамзаттың күнәсін ақтаған соң, ол да өлімнен кейін Құдаймен 
бірге жұмақта өмір сүретін болды. 
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«Құдай берген байлығына қайғы-қасірет қоспас» дейтін Нақыл 
сөздердегі үзіндінің шын мәнін мен осы кезде түсіндім. Қайғы-
қасірет дегеніміз иврит тілінде «ауыр еңбек» деген мағынаны 
білдіреді, яғни, ол жердің қарғысы, бейнет еңбек пен күйбең 
тірліктің жүйесі. Ыбырайым мен Құдайдың арасындағы келісім 
Құдайдың көмегі мен жарылқауын уәде етіп, Ыбырайымды 
жердің қарғысынан құтқарып, ағыл-тегіл молшылық дарытты. 
Заңды қайталау 28-тарауда сипатталған батаның маған да қатысы 
бар. Олай болса, менің өміріме де береке қону керек. Ол уәдеге 
сәйкес мен көштің аяғы емес, басы, әрі қарызға алушы емес, 
қарызға беруші болуым керек. Бұл – Құдайдың әр перзентінің 
заңды құқығы. Дәл Жүсіптей, менде де Құдайдың жарылқауы бар, 
менің өмірім де көркейе түсу керек. Мен Құдай Патшалығына да 
мұрагермін. Құдайдың ұлы болғандықтан, осының бәрі – менің 
заңды меншігім. 

Жаратылыстың басталуы 39-тарауда Жүсіптің сәттілігі 
Потифардың көзіне түскеніне көңіл аудардым. Сырт көзге көрінетін 
осындай табыстылық дүние халықтарының назарын аударып, 
Құдай Патшалығының адамдары ерекше екенін көрсетеді. 

Сонда жер бетіндегі күллі халықтар Жаратқан Иенің 
атымен аталғандарыңды көріп, сендерді қастерлеп, 
сендерден қаймығатын болады. 
Жаратқан Ие ата-бабаларыңа сендерге табыстауға 
ант еткен елінде әр түрлі игіліктерді молынан 
сыйламақ: сендердің ұл-қыздарыңа, малдарыңның 
төлдеріне, жеріңнің өніміне Ол ағыл-тегіл молшылық 
дарытады.

– Заңды қайталау 28:10-11

Жаратылыстың бастауы 39:6-да тағы бір маңызды ой бар, оны 
мұқият қарастырайық. Потифар туралы былай деп жазылған «Сол 
себептен Потифар өзіндегінің бәрін де Жүсіпке сеніп тапсырып, 
тек күнделікті жейтін тамағының ғана қамын ойлады». Міне! 
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Тыныштық деп осыны айтыңыз. Потифар тамағынан басқаға 
ештеңеге алаңдаған жоқ. Потифардың үй-ішіне Жүсіп арқылы 
кірген жарылқау Потифарға күнкөрісін емес, одан ірі арман-
мақсаттарын қууға мүмкіндік берді! 

Дренда екеуіміздің көп жыл бойы үнемі айтатын сөзіміз бар 
«Ақша мәселесін шешпегенше, Құдайдың өзіңізге тапсырған 
аманатын білу мүмкін емес». Шынымен де, күнделікті керегіне 
тапшы болып отырған адамның одан басқасын ойлауға шамасы 
бар ма? Ақша мәселесі шешілмесе, өзіңіздің кім екеніңізді, сүйіп 
істейтін ісіңізді, жеке ықыласыңызды біле алмайсыз, әрі шынайы 
қанағат, разылық таппайсыз. Қабылдаған шешімдеріңіздің 
барлығы тек күнкөріс, күйбең тірлікке, көбірек ақша жинауға, 
жек көрінішті жұмысқа тәуелді болады. Құдайды танымайтын 
Потифардың өміріне Патшалықтың Батасы қалай әсер еткенін 
көрдік. Меншігін Жүсіпке тапсырғаннан соң, оның бар мүлігі 
Жүсіпке тараған келісімнің құзіретіне бағынатын болды. 
39-тараудың 5-аятында осы табыстау сәтін анық көреміз. 

Қожайыны Жүсіпке сарайын, барлық дүние-мүлкін 
сеніп тапсырғаннан бері Жаратқан Ие оның өзін де, 
үйіндегі және даладағы барлық иелігін де Жүсіпке бола 
жарылқап, батасын қондырды.

– Жаратылыстың басталуы 39:5

Тағы да жерге жататын, жердің қарғысына ұшыраған дүниенің 
Құдай Патшалығына өткенін және айқын өзгерістердің орын 
алғанын көріп отырмыз. Құдай сізді Өз даналығымен дұрыс 
таңдауға әрдайым жетелеп, алдағы тосқын жайлы ескертіп 
отырса, кімнің өміріне береке қонбайды? Түсініп отырсыз ба? 
Құдай сізге Батасын берді! 

Құдайдан Патшалығы туралы тәлім алу барысында осыны 
түсінгенде, ойыма бір сұрақ келді. Жүсіп керемет тамаша табысқа 
жетсе, мен білетін сенушілердің көбісі бүгін шоттарын төлей алмай 
қиналады. Көбіне толықтай қаржылық еркіндік мүмкін еместей 
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көрінеді. Сонда да Көне Өсиетпен салыстырғанда, біздің одан 
да жақсырақ уәдеге негізделген келісімшартымыз бар. Жаратқан 
Иенің Батасын түсінсем де, оны қолданып, маған керекті қалай 
жүзеге асыруға болатыны маған беймәлім еді. Дегенмен, мен 
үйреніп үлгергенімді іске жаратып, барған сайын көбейіп бара 
жатқан еркіндіктің игілігін көрдім. 

Сонан соң, Жаңа Өсиетке назар аударып, Исаның өмірін, 
қызметін ден қойып зерттедім. Құдайдың Патшалығы сол кездегі 
жағдайлар мен оқиғаларға қалай әсер еткенін білігім келді. 

Бір күні Иса Генесәрет көлінің жағасында тұрғанда, 
халық Құдай сөзін тыңдау үшін Оның қасына жиналып, 
иін тіресіп тұрды. Иса көл жиегінде тұрған екі 
қайықты көрді. Олардан түскен балықшылар ауларын 
жуып жатты. Екі қайықтың бірі Шимондікі еді. Иса 
қайыққа отырып, Шимоннан жағадан арырақ жүзіп 
барып тұруын сұрады. Осылай ол қайық үстінен 
халыққа тәлім берді.
Иса сөзін бітіргеннен кейін Шимонға:
— Көлдің терең жеріне жүзіп барып, балыққа ау сал, 
— деді. Шимон:
— Ұстаз, біз түні бойы еңбектеніп, түк ұстай алған 
жоқпыз! Бірақ Сіз айтқан соң ауларды тағы да салып 
көрейін, — деп жауап берді.
Ауларын салғанда олар өте көп балық ұстады. 
Балықтың көптігінен аулары жыртыла бастады. 
Содан олар екінші қайықтағы жолдастарын қол бұлғап 
көмекке шақырды. Олар келгеннен кейін бәрі бірігіп екі 
қайықты да балыққа толтырды. Тіпті қайықтары 
суға бата бастады! Мұны көрген Шимон Петір Исаның 
аяғына жығылып:
— Ием, қасымнан кете көріңіз, мен күнәкар адаммын! 
— деді. Себебі өзі де, қасындағылардың бәрі де осынша 
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көп балық ұстағандарынан үрейлері ұша аңтарылды. 
Шимонның серіктері — Зебедей ұлдары Жақып пен 
Жохан да сондай күйде еді. Сонда Иса Шимонға:
— Қорықпа! Сен балық аулағаның сияқты бұдан 
былай адамдарды жинап әкелетін боласың, — деді. 
Екі қайықты жағаға шығарғаннан кейін олар бәрін 
тастап, Исаға шәкірт болып ерді. 

– Лұқа жазған Ізгі хабар 5:1-11

Бұл әңгіме Құдайдың Патшалығы үш балықшыны жердің 
қарғысынан қалай құтқарғаны туралы. Үзіндіні оқысаңыз, Петір, 
Жақып және Жоханның түні бойы балық аулап, ештеңе ұстай 
алмағанын білесіз. Жердің бейнет еңбек жүйесіне сай, түні бойы 
жұмыс істесе де, еш нәтиже болған жоқ. Алайда, Иса Құдай 
Патшалығымен байланыс жасап, оның әрекетін жерге келтіргенде, 
ауға түскен балықтың көптігі сонша, қайықтары батып кете жаздады! 

Осы жерде кідіріп, оқығанымызға ой жүгіртейік. Ештеңе 
молшылыққа қалай айналды? Түк ауланбаған балық екі қайықты 
батыра жаздаған ағыл-тегіл өнімге қалай айналды? Адамдар 
бұл әңгімені жүздеген жылдар бойы оқыса да, ол кереметті өз 
өмірлерінен қалай көруге болатынын ойламайды. Неліктен? 
Әдеттегі жауап – мұның бәрін мүмкін еткен шәкірттердің жанындағы 
Исаның Өзі. Марқа жазған Ізгі хабардың 6-шы тарауын көрсеткенім 
есіңізде ме? Онда адамдардың сенімі жоқ болғандықтан, яғни, 
Патшалықтың құзыреті жерге жайылмағандықтан, Иса науқастарды 
емдей алмады. Көктің кереметін жерге келтіру үшін, алдымен 
көктің билігіне жол беру керек. 

Шимон:

— Ұстаз, біз түні бойы еңбектеніп, түк ұстай алған жоқпыз! 
Бірақ Сіз айтқан соң ауларды тағы да салып көрейін, — деп 
жауап берді.
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Петір көкпен келіскенде, оған жерде әрекет етуге заңды 
негіз берді. Тағы да Патшалықтың жердегі оқиғаларға ауқымды 
ықпалын көріп отырмыз. Біздің қазіргі күйіміз мыңдаған жыл 
бойы құстардың ұшқанын көріп, сонда да адамның ұшуы мүмкін 
емес деп ойлаған адамдарға ұқсас. Бүгінгі сенушілер де, тура 
солай, көктің дарытатын берекесін білмей, балық ұсталмаған бос 
ауға көніп отыр. Жағаға екі қайықты балыққа толтырып әкелген 
балықшылар – алдында түні бойы ештеңе аулай алмаған тура сол 
балықшылар. Осыны байқаңыз! 

Достым, айырмашылығы адамда емес, Патшалықта. 
«Болашағым жоқ, бақытты бола алмаймын, бастаған ісімнің бәрі 
оңбайды» деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ шын мәнінде, өміріңізді 
табысты ету үшін сізге бар керегі – Патшалық. Иә, өз жағыңыздан 
да әрекет ету керек. Шәкірттер ауларын алдын-ала әзірлеп, 
балық аулауға дайын болды. Өзі дайын болған адам Құдайдың 
жетелеуімен жетістікке жетпейді ме? 

Жерді қарғыс атқаннан, маңдай терін төгіп еңбек етіп, біз 
шынайы бостандық пен берекеге жете алмаймыз. Бәрінен озып, 
бәрінен көп жүгіріп, аңсаған арманға жетуге болмайды. Құдай 
бізді бітпейтін жарыс, қажытатын еңбек үшін жаратқан жоқ. 

Құдай Патшалығының заңдары мен уәделеріне сүйенсек, 
жаяу жүргеннің орнына ұша бастаймыз. Басқаша айтып 
көрейін. Гравитация заңына қарамастан, біз басқа заңды, 
аэродинамикадағы көтергі күшін пайдаланып, ұша аламыз. Ұшу 
жаяу жүргеннен әлдеқайда артық, келісесіз бе? 

Иса Мәсіхті Ием деп мойындағанда, сіз Құдай Патшалығының 
азаматына айналасыз. Азамат ретінде, сіздің заңды құқықтарыңыз 
бар. Құдайдың перзенті болғандықтан, сіз – заңды мұрагерсіз. 
Сіздің құқықтарыңыз жер қарғысының күшін жойып, кедейліктен, 
ауру-сырқаттан, зауалдан азат етеді.

Өмір бойы құл болған исраилдіктер келесі аятты естігенде, 
қалай сезінгендерін елестетіңіз. Олар құлдықтан басқа өмір 
көрмеген, ата-бабаларынан бастап құл ретінде өмір сүрген халық 
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еді. Құдайдың уәде еткен жеріне бару үшін Мысырдан шығып 
бара жатқан халыққа Мұса былай деді: 

Сонда Құдай Ие сендерді Өзі түп аталарың Ыбырайым, 
Ысқақ, Жақыпқа беруге антпен уәде еткен еліне алып 
барады. Сол елде Ол сендерге ӨЗДЕРІҢ САЛМАҒАН үлкен 
де жақсы қалаларды, өздерің жинамаған әр алуан жақсы 
заттарға толы үйлерді, өздерің қазбаған құдықтарды, 
өздерің отырғызбаған жүзімдіктер мен зәйтүн ағаштарын 
табыстайды. Ал сендер ішіп-жеп, тойған кезде өздеріңді 
құлдықта жүрген Мысыр елінен [құлдық патшалығынан] 
босатып [басқа патшалыққа] алып шыққан Жаратқан 
Иені естеріңнен шығарудан сақ болыңдар!

– Заңды қайталау 6:10-12

Тек құлдық өмірді білетін исраилдіктердің ой-санасы ауыр 
еңбек пен күйбең тірлікке әбден жаттығып қалған. Дегенмен, 
мұнда Құдай керектерін өз 
еңбектерінің арқасында емес, 
басқаша қамтамасыз ететінін 
айтады. Әрине, тіпті еңбек етудің 
керегі жоқ демейді, бірақ күнкөріс 
үшін бейнеттеніп жұмыс істеуге 
енді олар міндетті емес. Құдай 
оларға уәде етілген жерде береке 
дарытатынын айтады. 

Сөзімді тереңірек түсіндіру үшін бұл тарауды бір әңгімемен 
тамамдайын. Дренда екеуіміз көлікке онша қызықпаймыз. 
Кейбір адамдар өздері ұнатқан машина туралы барлығын айтып 
бере алады. Біз болсақ, ондайға онша әуес емеспіз. Мені дұрыс 
түсініңіз. Сапасы жақсы заттарды қолдануды, әрине, әркімдей, 
ұнатамыз. Бірақ тек нақты бір көлікті мінуіміз керек деген ойымыз 
жоқ. Әдетте, бір көлікті сатып алып, оны 10 жылдай мінеміз. 
Көліктерімізді тоздырмай, ұқыпты ұстаймыз. Сырттай жақсы 

БІРАҚ ШЫН МӘНІНДЕ, 
ӨМІРІҢІЗДІ ТАБЫСТЫ 
ЕТУ ҮШІН СІЗГЕ БАР 
КЕРЕГІ – ПАТШАЛЫҚ. 
ИӘ, ӨЗ ЖАҒЫҢЫЗДАН 
ДА ӘРЕКЕТ ЕТУ КЕРЕК.
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көрініп, дұрыс жұмыс істеп тұрса болғаны. 
Бірнеше жыл бұрын конференцияға арнап бір-екі Кадиллак 

Эскалэйд жалдадық. Қонақтарды күтіп алуға, қалада баратын 
жерлеріне апаруға ыңғайлы көлік болсын дедік. Ол бірінші рет 
жасап тұрғанымыз емес. Конференция ұйымдастырған сайын 
осыны істейміз. Бірақ осы жолы жалдаған көліктерімізді өзіміз 
жүргіздік. Себебі есімде жоқ, бірақ түнге машиналарды өз үйімізге 
апардық. Не дейсіз ғой? Қатты ұнатып қалдық. Дренда да, мен де 
сырт кейпін, жүрісін жақтырдық. 

Ол кезде біздің мінгеніміз Хонда Пайлот еді, бірақ Эскалэйд 
дегеніңіз Хондадан бір адым жоғары ғой. Сондағы мініп, 
ұнатқанымыз – «платина інжу» деп аталатын ақ түсті, қысқа 
моделі. Эскалэйд көліктері туралы білсеңіз, олардың екі нұсқасы, 
бірі қысқа, бірі ұзындау келетіні бар. Қысқа моделі жүргізуге 
қолайлы, маневр жасауға икемді болған соң, оны көбірек ұнаттық. 
Дренда екеуіміз Эскалэйдті жүргізгенде, жұбайым «Мына көлік 
тамаша екен, осының біреуін сатып алайық» деді. Мен әбден 
келістім. «Тура осындайын алсақ жақсы, түсі де, ұзындығы да дәл 
келіп тұр». Сөзіміз бір жерден шықты. 

Бұл әңгімені басқа ешкім естіген жоқ. Шамамен бір айдан соң 
таңғы газетімді алып ішке бара жатқанда, телефоным қоңырау 
шалды. Даусынан біздің қауымға баратын адамды таныдым. Ол 
сәлемдесіп, маған Эскалэйд алып бермек ниетін білдірді. Бір сәтке 
таң қалғанымнан не дерімді білмей қалдым. Сосын «Жақсы!» деп 
келістім. Түсін сұрағанда, платина інжу ақ дедім. Ол «көлікті саты 
алғанда, сізге тағы да хабарласамын» деп, қоңырауды аяқтады. 
Сонымен бір ай өтті. Көлік туралы ұмытып кеткен шығар дей 
бастағанда, ол тағы да хабарласып, бізді үйіне шақырды. Келсек, 
шынында да, ауласында бізге дайындап қойған Эскалэйд тұр.

Тура біз армандағандай, аппақ қысқа Эскалэйд. Су жаңа, еш 
ақауы, сызаты жоқ, мінсіз тамаша көлік. Сыйлығы көңілімізден 
шықты. Ол көп күттіргеніне кешірім сұрап, ұзын нұсқасын көп 
іздесе де, таппай, қысқасын алғанын түсіндірді. Біз күліп жіберіп, 
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«Қалағанымыз осы қысқасы еді» деп мәзбіз. Ол көлікті мініп 
үйімізге қайтқанда, әлемнің ең бай адамдары сияқты сезіндік. 
Бірақ бір қызығы, Эскалэйд көліктері қанша жылдан бері нарыққа 
шықса да, біреуін сатып алу ойыма кірмепті. Бұл тамаша оқиғаны 
дұрыс түсініңіз. Осыдан бұрын мен сегіз көлікті таратып бердім, 
яғни, көлікке қатысты мол тұқым ектім. Бірақ, көліктің өзіме 
керегін ешқашан айтқан жоқпын. 

PS – Қазір не ойлап тұрғаныңызды білемін, «Ондай зат тек 
уағыздаушылардың өмірінде болады» дейтін шығарсыз. Мен 
қаржы саласында 36 жыл бойы жұмыс істеп келе жатырмын және 
көптеген уағыздаушылармен жеке сөйлестім. Шынын айтайын, 
көбісінің тек ең негізгі қажеттері қамсыздандырылған. Бұл тамаша 
кереметтер – Патшалық туралы уағыздаудың салдары емес, 
керісінше Патшалықтың азаматы ретінде өмір сүріп, Патшалықтың 
заңдарын қолдана білуден. Негізінде, мен қарыздарымды қауым 
бастамай тұрып төлеп шықтым. Мен шоттарымды төлейтін 
жұмысым болсын деп қауым ашқан жоқпын. Қауымды Дренда 
екеуіміздің ашқан жаңалығымызды – Патшалық жайлы хабарды 
тарату үшін аштым! 
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6-ТАРАУ:

ӨМІР ШОТ ТӨЛЕУМЕН 
БІТПЕЙДІ!

Өмірімнің қиын-қыстау кезеңінде шағын демалыстай көрінген 
оқиға туралы айтып берейін. Ақша жоқ уақыт. Тағы бір аптаны 
әрең өткізіп жүрген шағымыз. Қатты стресске түсіп, эмоциялық 
күйзеліске батып жүрмін. Сонда көңіл-күйді бір көтеріп алайық 
деп 50 шақты адамды ескі жер үйімізге шақырдық. От жағып, 
хот-дог жеп, жолдастармен көріспекпіз. Әбден шаршағаннан осы 
бір шағын жиналысты асыға күттім. Құдайға шүкір, кешті тамаша 
өткіздік. Дәмді тамақ жеп, балаларын ертіп келген достарыммен 
масайрап, жадырап жүрміз. Сөйтіп әңгіме-базар болып жүргенде, 
біреу есік қақты. Кештетіп келген қонақ па деп, есік ашсам, 
электр компаниясының жұмыскері. Ол сыпайылықпен жарық 
төлемегенім үшін тоқты ағытып тастауға келгенін айтты. Зәрем 
қалмағаны-ай. Үйімде толған қонақ, тоқтың өте керек уақыты. 
Оны қой, тоққа төлей алмаған мен масқара ұятқа қалмаймын ба? 

Жұмыскермен оңаша сөйлесуге шықтым. Тоқты ағытпау үшін 
қанша қарыз екенімді сұрасам, тым көп болып шықты. «Оны 
арзандата аласыз ба?» деп үміт үзбей сұрадым. Ол бір минуттай 
ойланып тұрды да, бастапқыдан азырақ бағасын айтты. «Чек 
бойынша ақшаны шығармай сейсенбіге дейін күте тұрасыз ба?» 
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деп тағы сұрадым. «Иә, әрине» деп жауап берді жұмыскер. Чекті 
жазып бердім. Бұл жұма күні еді, банк есепшотымда бір тиын жоқ. 
Сейсенбіге дейін ол ақша қайдан келетінін де білмеймін. Әйтеуір, 
дүйсенбіге дейін жарық өшкен жоқ. Сейсенбі күні не істегенім 
есімде жоқ, бірақ кепілге салатын затты тапқан шығармын. 

Қаржылық ретсіздікке толы өміріміздің бұл бір күні еді. Енді 
тоғыз жыл бойы осылай өмір сүруді елестетіп көріңіз! Ондай 
қысымда жүрсе, болашаққа деген еш үміт қалмайды, әр күннің 
берер қуанышы да жоғалады. О кезде менің бар ойлайтыным – 
келесі шотты төлеу үшін ақшаны қайдан аламын, күнімізді қалай 
көреміз. Өткен аптада тым көп жұмсап қойдым ба? Дүкенге 
калькулятормен барған дұрыс-ау, әйтпесе шығынды тағы асырып 
жіберемін. Барлығын ең арзан бағамен алуды ойлау әдетіме 
айналды. Достым, бұл өмір емес! Матай жазған Ізгі Хабар 6:25 
бірге оқиық.

Сондықтан сендерге мынаны айтамын: не ішіп-жейміз 
деп өмірлеріңді, не киеміз деп тәндеріңді уайымдамаңдар! 
Өмір тамақтан, тән киімнен артық қой! 

– Матай жазған Ізгі хабар 6:25

Иса өмірдің өзі өмірге қажет заттардан артық дейді! Өмірдегі 
барлық зат біздің мақсатымызға, Құдайдың бізге тапсырған 
аманатына қызмет ету үшін жаралған. Адам ата Патшалықтың 
қамтамасыз етуінен айрылып қалғаннан, дүниенің астаң-кестеңі 
шықты. Енді өмірге қажет зат өмірдің өзінен маңызды болып кетті. 
Адамдар шынайы өмірдің қандай екенін, өздерінің шынымен кім 
екенін білмейді. Адамнан «кімсің?» деп сұрасаңыз, «дәрігермін», 
«риэлтормын» деп кәсібін айтады. Бұл сіздің не істейтініңіз, кім 
екеніңіз емес. Адам арманынан айырылды, яғни басты мақсатын, 
Құдайдың өзіне тапсырған аманатын емес, көбірек ақша табуды 
армандайды. Басқаша айтқанда, не нәрсе ең көп пайда түсірсе, 
сол арманға айналады. Алайда, әр адам – өзіндік таланттары мен 
қабілеттері бар Құдайдың бірегей жаратылысы болғандықтан, 
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көбісі өзіне сай келмейтін жұмыс істеп тұйыққа тіреледі. Осылайша 
өмір аптаның соңындағы бостандықты күтумен, не зейнетке 
шығуды күтумен өтеді. 

Сізге бір сұрақ қояйын. Ақшаға мұқтаж болмасаңыз, 
немесе өмір бойы жұмсай алмайтындай көп ақшаңыз болса, 
не істер едіңіз? Жауабыңыз қазір айналысып жүрген ісіңізден 
басқаша деп болжаймын. Алдыңғы тарауларда жазғанымдай, 
статистика бойынша, американдықтардың 70%-ы дерлік өздері 
жақтырмайтын жұмыспен айналысып жүр. Мынаны түсінсеңіз 
деймін: Құдай сізді байлық қусын, нәтиже көрсетуге алаңдасын, 
үнемі ертеңгі күнді уайымдасын демейді. 

Осылайша Құдай адамды (рухани жағынан) Өзіне 
ұқсас әрі бейнелес етіп, бірін еркек, бірін әйел қылып 
жаратты. Құдай оларға оң батасын беріп: «Өсіп-
өніп көбейіңдер! Ұрпақтарың жайылып, жер бетін 
толтырыңдар! Оны өздеріңе бағындырып, теңіздегі 
балықтарға, аспандағы құстарға және жер бетіндегі 
барлық жануарларға билік жүргізіңдер!» — деді.
Құдай оларға тағы тіл қатып: «Мен сендерге жер 
бетіндегі тұқым шашатын өсімдіктерді және дәнегі 
бар жеміс беретін ағаштарды түр-түрімен бердім, 
бұлар сендерге тамақ болсын. Жер бетіндегі барлық 
аңдарға, аспандағы күллі құстарға және бауырымен 
жорғалаушыларға — бойында тіршіліктің лебі бар 
жануарлардың бәріне Мен көк шөп атаулыны қорек 
етуге беремін», — деді. Солай болды да.
Құдай Өзінің жаратқандарының бәріне қарап, өте 
жақсы екенін көрді. Тағы да кеш түсіп, таң атты; бұл 
алтыншы күн еді.

– Жаратылыстың басталуы 1:27-31

Құдай адамды алтыншы күні жаратты, атап айтқанда, алтыншы 
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күннің соңында жаратты. Адамның нақ осы уақытта жаратылғаны 
Құдайдың онымен бірге жетінші күні, демалыс күні бірге болғанын 
қалағанын көрсетеді. 

Осылайша аспан мен жер және олардың рет-
ретімен орналасқан барлық бөлшектері толықтай 
жаратылды. Құдай жүргізген жарату жұмысының 
бәрін жетінші күні аяқтап, сол күні жұмыс жасамай 
демалды. Жетінші күнге Құдай оң батасын беріп, 
оны қасиетті деп белгіледі. Себебі Ол бұл күні Өзінің 
жарату жұмысының бәрін бітірген соң тынықты.

– Жаратылыстың басталуы 2:1-3

Киелі Кітап Құдай жетінші күні 
тынықты дейді. Ол шаршағаннан 
тыныққан жоқ! Ол жұмысын бітірген 
соң тынықты. Адам жаратылғанда, 
жерде оған керектің барлығы болды. 
Тыныштық деп осыны айтыңыз. 
Құдай адамға қажеттің барлығын 
қамтамасыз етіп қойды. Шоттарды 
төлеу, немесе ауруға шалдығу 
туралы еш уайым болған жоқ. Оның 
мінсіз денесі мен мінсіз жұбайы 
болды. Олар тек бір-бірін, Құдайды 
және өздеріне тапсырылған 
аманатты ойлаулары керек болды. 
Адам жерге қожалық етті. Ол Құдай 
Патшалығының күші мен құзыреті 
арқылы билік жүргізді. Дегенмен, 

әңгіменің өкінішті соңы бізге белгілі. Адам мен Хауа Құдайға 
қарсы шығып, Оның қамтамасыз етуін, өздерінің лауазымын және 
мақсаттарын жоғалтты. Күнкөріс олардың мақсатына айналды. 
Үрей мен уайым олардың ой-санасын, күйбең тірліктерін билеп 

БАЙЛЫҚ БІЗГЕ 
ТЫНЫШТЫҚ 
ПЕН ДЕМАЛЫС, 
ЯҒНИ ШЫНЫМЕН 
ҚАЛАҒАНЫМЫЗДЫ 
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУҒА, 
КҮНКӨРІСТІҢ ОРНЫНА 
МАҢЫЗДЫ МАҚСАТ 
ҚУУҒА МҮМКІНДІК 
ҰСЫНАТЫН СИЯҚТЫ, 
СОНДЫҚТАН ҚАТТЫ 
КӨЗ ТАРТАДЫ.
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алды. Жаратылыстың басталуы 3:17-де жазылғандай, өмір сүру 
ауыр еңбек пен маңдай терін талап етті. 

Адам жетінші күннен айырылды! 

Еш тыныштық, бейбітшілік қалған жоқ. Қараңғы түнек пен 
олқылық оның өмірін бүркеп алды. Одан қашып құтыламын деп 
Адам бітпес жарысқа түсті. Содан бері адамзат олқылық күйінен 
шыға алмай өмір сүріп келеді. Дегенмен, сонда да үміт болды. 
Адам бұрынғы салтанатынан айырылғанда, Құдай әу бастағы 
реттілікті болашақта қалпына келтіретінінің айғағы ретінде бір 
маңызды күн берді. Оны Шабат деп атады (ағылшын тіліндегі 
Киелі Кітапта Құдайдың тағайындаған демалыс күні The Sabbath 
деп аударылған. Қазақша Киелі Кітапта ол — сенбі. Жаңылыспау 
үшін, мында The Sabbath «Шабат» деп алынған – аудармашының 
түсіндірмесі). Шабат сөзінің дәлме-дәл мағынасы – демалыс. 
Аптаның жетінші күні адамға Шабат деп берілді. Шабат күніне, 
білетініңіздей бір талап қойылды. Ол – жұмысты тоқтату. Шабат 
күні адам ауыр еңбек пен маңдай терін төгуден демалатын. Ол 
күннің мақсаты – тынығып, отбасымен бірге уақыт өткізіп, Құдайды 
мадақтау. Шабатқа керектің барлығын күні бұрын дайындап қою 
керек-тін. Ішетін тамаққа дейін, барлығы әзірленіп тұруы қажет. 
Шабат толығымен қамтамасыз етілген, ұсақ-түйек мұқтаждарына 
дейін қамы ойланған күн болатын. Адам бір тоқтап, күнкөрістен 
басқасын ойлау үшін тағайындалған күн. 

Осылайша жұмақтағы бейбіт өмірдің бейнесі болуға арналған 
күн исраилдіктердің дәстүріне айналды. Шабат – небәрі аптаның 
бір күні. Дегенмен, ол адамның аңсаған арманы – тыныш өмірдің 
нышанын белгіледі. Адамзаттың байлық қуғаны оны тұтқынға 
алған бейнет еңбек пен күйбең тірліктен азат болуға деген 
тілегінен туындайды. Байлық бізге тыныштық пен демалыс, яғни 
шынымен қалағанымызды жүзеге асыруға, күнкөрістің орнына 
маңызды мақсат қууға мүмкіндік ұсынатын сияқты, сондықтан 
қатты көз тартады.
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Қазіргі таңда жетінші күн, (сіз оны сенбі не жексенбі күні 
тойлауыңыз мүмкін) біздің мәдениетімізде аса қадірленбейді. Иә, 
сенушілер жексенбі күні қауымға барады. Бірақ жалпы алғанда, 
оны аптаның кез-келген басқа күнінен ажырату қиын. Бала 
кезімде жексенбі күні барлығы жабық тұратын. Дүкенге бару, не 
тіпті көлікке жанармай құю мүмкін болмайтын. Әкем жексенбі 
күні бір жерге бару үшін көлікке жанармайды сенбі күні құйып 
қоятын. Мені білсеңіз, аң аулауды жастайымнан жақсы көремін, 
сонда да жексенбі күндері мен аң аулай алмайтынмын. Заң 
жексенбі күні аң аулауға тиым салатын. Жексенбі күні адамдар ең 
әдемі киімдерін киіп, отбасыларымен бірге бас қосып мерекелік 
ас ішетін. Әрине, мұның барлығы қазіргі таңда өзгеріп кетті. Бірақ 
Шабат күнінің, демалыс күнінің шынайы мағынасы өзгерген жоқ. 

Шабатқа қалай дайындалсақ та, отбасылық ас керемет дәмді 
әзірленсе де, алдағы дүйсенбіден ешкім қашып құтылмайтын. 
Ағылшынша «Monday morning blues» деген тұрақты сөз тіркесі 
бар, ол түңілу, мұңға бату, қайғыру деген мағынаны білдіреді 
(Monday – дүйсенбі, аудармашының түсіндірмесі). Дүйсенбінің 
таңы «Мезі қылған жұмысыма қайтадан баруым керек» деп 
басталды. Оны ойлап көрсек, құлдықта жүрген адамның сөзі 
сияқты. Ал, Құдайға шүкір, жұмаға да жеттік! Қазіргі таңда да 
аптаның соңындағы демалыс адамның көбісіне тынығып қалуға 
мүмкіндік береді. Алайда, ол көзді ашып-жұмғанша зымырап өтіп 
кетеді де, дүйсенбінің ығы-жығы кептелісі жетіп келеді. 

Әр күнді Шабаттай өткізетін амал болса ше? Еш үрейсіз, 
керегіміздің барлығы қамтамасыз етілген, мақсатымыз анық, 
тыныштықта өмір сүрсек тамаша ғой! Дренда екеуіміз көп қиындық 
көрдік. Тоғыз жыл бойы өміріміз қорқыныш, ауру, тұрақсыздыққа 
толы болды. Құдайдың тағайындаған Шабаты бізге де қолжетімді 
екенін түсінгенде, барлығы өзгеріп салды! Осы сөзіме сеніңіз! 

Мұның бәрі осылай болғандықтан, Құдайдың Өзі 
жетінші күні демалып тыныққаны сияқты, Оның 
халқы үшін де шынайы тыныштыққа жету мүмкіндігі 
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әлі де бар. Құдайдың жарату жұмысын тамамдаған 
соң тынығып демалғанындай, Оның дайындап 
қойған шынайы тыныштығына ие болған әркім 
де өз бетімен еңбектенуін доғарып, тынығады. 
Сондықтан ешқайсымыз ата-бабаларымыз сияқты 
бағынбаушылыққа бола сол тыныштықтан құр 
қалмау үшін оны иемденуге жан сала ұмтылайық!

– Еврейлерге арналған хат 4:9-11

Достым, бұл үзінді Жаңа Өсиеттен алынған. Сенбі күннің 
демалысы Құдайдың ұл-қыздарына арналған. Ол тек бұрында 
мүмкін болған зат емес, бүгінгі күннің ақиқаты. Жоғарыдағы Киелі 
Жазба біз жұмысымыздан тынығып, 
Құдайдың беретін демалысына 
ие бола алатынымызды айтады. 
Осы арада үйренгенімізді естен 
шығармаңыз: Құдайдың беретін 
демалысында барлығы тұтас, бүтін 
және керектің барлығы қамтамасыз 
етілген. Онда күнімді қалай көремін, 
кедейліктен қалай құтыламын деген 
қорқынышқа толы ой-санадан 
азаттық бар. Құдайдың демалысы 
ауру атаулыны да жолатпайды. 
Сіздің осындай таңдауыңыз бар! 
Шабат – тек Көне Өсиетте сақталған ескі дәстүр емес, ол осы 
қазіргі заманға де қатысты. Мен Көне Өсиеттің заңына, ескі салтқа 
бағынайық деп шақырмаймын. Қайта, Еврейлерге жазылған хатта 
аталған демалысты тереңірек зерттеп, сізбен бірге түсінгім келді. 
Ол өте маңызды, себебі, Дренда екеуіміз білгендей, осы Шабат 
демалысы – Құдай Патшалығының жұмысын және Құдайдың 
жоспарлаған қамтамасыз етуін түсіндіретін маңызды кілттердің 
бірі.

ЕШ ҮРЕЙСІЗ, 
КЕРЕГІМІЗДІҢ 
БАРЛЫҒЫ 
ҚАМТАМАСЫЗ 
ЕТІЛГЕН, 
МАҚСАТЫМЫЗ АНЫҚ, 
ТЫНЫШТЫҚТА ӨМІР 
СҮРСЕК ТАМАША ҒОЙ!
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Енді Шабат – аптаның бір күні емес! 

Бұл сөйлем назарыңызды аударды деп үміттенемін. Қауымда 
осы демалыс күнді қашан және қалай сақтауымыз керектігі жайлы 
көп пікірталас бар. Біреулер дұрысы сенбі, басқалары жексенбі, 
енді біреулер жұма күнінің батысынан жексенбі күнінің батысына 
дейін дейді. Шабатты өзінше түсініп, жеке дін ағындарын 
құрғандар да бар. Мені дінбұзар деп, бұл кітапты бөлменің арғы 
бұрышына лақтырмай қоя тұрыңыз. Сабыр сақтап, менімен бірге 
Қолостықтарға арналған хат 2:16-17-ні оқуыңызды сұраймын. 

Сондықтан ешкім сендерді белгілі тағамдар мен 
сусындарды ішкендерің, немесе бір мерекені, айдың 
басын не діни демалыс күнін сақтамағандарың 
үшін айыптамасын! Өйткені осындай ережелер — 
келуге тиісті нәрсенің әлсіз нұсқасы ғана: шынайы 
жарылқауды Мәсіхтің Өзі алып келді.

– Қолостықтарға арналған хат 2:16-17

Пауыл елшінің сөзіне көңіл аударыңыз. Шабат болашақтың 
көлеңкесі, келер игіліктің солғын мысалы ретінде берілді. Иса 
Мәсіх ақиқаттың Өзі болса, Шабат – Оның жасаған ерлігінің әлсіз 
нұсқасы. Былай айтайын: Шабаттың жердің қарғысын жоятындай 
күші жоқ. Адамның таңдауы жерді бейнет еңбек жүйесіне 
батырды, оған қарсы шыға алатын тек Иса Мәсіх. Шабатты өз бетіне 
діни мейрам ретінде қадірлесеңіз, оның сізді азат етуге қуаты жоқ 
екенін ұмытпаңыз. Шабат – тек Мәсіхтің бізге дарытатынының 
пішіні ғана. 

Бірінші сыныпта мұғалім бізге өзіміздің сұлбамызды салуға 
тапсырма берді. Проектордың алдына отырғызып, түскен 
көлеңкемізді ақ қағазға жиегінен сызғызды. Сосын біз оны 
қайшымен қағаздан қиып алдып, Аналар күніне мамаларымызға 
сыйлық қылып апардық. Көлеңке менің бет-пішінімді көрсетсе 
де, оған қарап менің мінезімді, жеке тұлғамды, кім екенімді білу 
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мүмкін емес. Бірақ, менің сұлбам екенін тануға болады. 
Шабат осыған ұқсас дүние. Шабатты жұмысты тоқтату, апта 

бойы істелген ауыр еңбектен демалу деп білеміз. Бірақ ол одан ірі 
заттың шағын мысалы ғана. Ол бізді заңның қарғысы мен жердің 
бейнет еңбегінен азат етіп, қайтадан Құдайдың перзенттері, 
Патшалықтың заңды азаматтары еткен Иса Мәсіхке нұсқайды! 
Тағы да қайталаймын, ол Исаның бізге қайтарған жарылқауының 
бейнесі. Иса Құдайдың жаратқан өмірін толығымен қалпына 
келтірді. Мұнда бізге керектің барлығы бар. Ол өмірдің иеленудің 
талабы – сенім. Есіңізде болсын, көктің құзыретін жерде әрекетке 
келтіру үшін біздің сеніміміз қажет. Айқышқа шегеленген Иса 
«Енді түгел орындалды!» деді. Құдай алтыншы күні жаратылыс 
жұмысын бітіргенде де осылай айтты. 

Адамның көбісі үшін Шабат – діни мейрам күні. Олар Шабатты 
Құдайға бағышталған күн ретінде, қауымға баруға міндет қойылған 
күн ретінде, басқа да діни заттарды жасайтын күн ретінде көреді. 
Иса Өз шәкірттерінің осы қате ойын былай деп түзетті: 

— Адам демалыс күні үшін емес, демалыс күні адам 
үшін жаратылған!

– Марқа жазған Ізгі хабар 2:27

Адам Шабат үшін емес, Шабат адам үшін жаратылған. Қауымға 
бармаса, өздерін қылмыс жасағандай кінәлі сезінетін адамдарды 
білесіз бе? Қауымды құрайтын олардың өздері болса, қауымға 
бармағандары үшін неге айып сезеді? Әрине, Құдайды мадақтауға 
бірге жиналудың қажеті жоқ демеймін, бірақ мұндай ой Шабат 
жайлы дұрыс түсініктің жоғына меңзейді. 

Әлі де толығымен түсінбей жатқан боларсыз, онда Жохан жазған 
Ізгі хабар, 11-тараудағы Исаның айтқанын бірге қарастырайық. 

Иса Бетания ауылына жеткенде, Елазардың өліп, 
қабірге қойылғанына төрт күн болғанын естіді. 
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Бетанияның Иерусалимнен қашықтығы үш-ақ 
шақырымдай болғандықтан, қаладан көптеген 
яһудилер Мәриям мен Мартаға көңіл айтуға келген 
екен. Исаның келе жатқанын естіген Марта алдынан 
шықты; Мәриям үйде отыра берді. Марта Исаға:
— Ием, Сіз осында болсаңыз, бауырым өлмес еді! Бірақ 
қазір де Құдайдан не сұрасаңыз да, оны Сізге беретінін 
білемін, — деді.
— Бауырың қайта тіріледі, — деп жауап берді Иса. 
Сонда Марта:
— Ақырғы күнгі қайта тірілуде оның да тірілетінін 
білемін, — деді. Ал Иса оған:
— Қайта тірілу мен шынайы өмір — Менмін. Маған 
сенетін адам өлсе де, шынайы өмір сүретін болады. 
Осылай өмір сүріп, Маған сенген әрбір адам ешқашан 
да рухани өлмейді. Бұған сенесің бе? — деді. Марта:
— Иә, Ием, Сіздің пайғамбарлар дүниеге келеді деп 
алдын ала айтқан Мәсіх — Құдайдың рухани Ұлы 
екеніңізге сенемін, — деп жауап берді.

– Жохан жазған Ізгі хабар 11:17-27

Иса қайта тірілу – Оның Өзі деді, яғни ол белгілі бір күн емес. 
Шабат Исаның айқышта жүзеге асырған ұлы батырлығының 
бейнесі ғана. Шынайы Шабат – Иса, және Ол арқылы біз Құдай 
Патшалығына кіруге рұқсат аламыз. Осылайша тыныштық 
табамыз! 

Енді Жаңа Өсиет, Еврейлерге арналған хаттағы үзіндімізге 
оралайық. 

Мұның бәрі осылай болғандықтан, Құдайдың Өзі 
жетінші күні демалып тыныққаны сияқты, Оның 
халқы үшін де шынайы тыныштыққа жету мүмкіндігі 
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әлі де бар. Құдайдың жарату жұмысын тамамдаған 
соң тынығып демалғанындай, Оның дайындап 
қойған шынайы тыныштығына ие болған әркім 
де өз бетімен еңбектенуін доғарып, тынығады. 
Сондықтан ешқайсымыз ата-бабаларымыз сияқты 
бағынбаушылыққа бола сол тыныштықтан құр 
қалмау үшін оны иемденуге жан сала ұмтылайық!

– Еврейлерге арналған хат 4:9-11

Шабаттың талабы жұмысты доғарып, тер төгізер еңбектен 
дем алу, бірақ ол Исаның әкелгеніне тек бұлдыр кескін. Исаның 
бізге сыйлағаны – жер қарғысынан, күн көріс үшін бейнет 
еңбектен азаттық. Басқаша айтқанда, Шабаттың бейнелегені 
Иса Мәсіх арқылы ақиқатқа айналды. Негізі, Исаның ең бірінші 
уағызы Шабатқа қатысты сөз болатын. Ишая 61-тараудағы сөздер 
Лұқа жазған Ізгі хабар 4-тарауда, Исаның бірінші уағызында 
қайталанады. 

— Маған Жаратушы Тәңір Ие Өзінің Рухын 
қондырды. Жаратқан Ие мені жарлыларға ізгі 
хабар жеткізуге және жаралы жүректерді 
жұбатып орнықтыруға тағайындады, сондай-ақ 
тұтқындарға босатылатындарын, бұғаудағыларға 
азат болатындарын жар салуға жіберді.

– Ишая 61:1

Жарлыларға ізгі хабар дегеніміз кедейліктің бұғауынан 
шығаратын жол, яғни жердің қарғысынан, бейнет еңбек пен 
күйбең тірліктен азат болудың мүмкіндігі. Күнкөріс үшін қажытатын 
еңбекке салыну адамды тұтқынға алып, тыныштыққа жібермей 
қойды. Бірақ, Шабат бастапқы реттілікті қалпына келтірудің 
жалғыз айғағы болған жоқ. Шабат күнімен қатар, Шабат жылы да 
болды! 
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Әр жеті жылдың соңында өзгеге берген қарыздарыңды 
кешіруге тиіссіңдер. Әрбір қарыз беруші сол кешіруді 
былай істеуі керек: ағайындас не ұлттас адамға 
берген қарызын кешіріп, соны бұдан былай талап 
етпесін. Өйткені Жаратқан Иенің атынан қарыздар 
кешірілу мезгілі жарияланды. Жат жұрттықтан 
қарыздарыңның өтемін талап етуіңе болады, бірақ 
өз бауырластарыңның қарыздарын кешірулерің 
қажет. Осылайша араларыңда жарлы-жақыбайлар 
болмасын. Өйткені Құдайларың Жаратқан Ие 
өздеріңе мұралық меншікке табыстап отырған елінде 
сендерді молынан жарылқайды. Егер Құдайларың 
Жаратқан Иенің айтқандарына құлақ асып, бүгін мен 
өздеріңе табыстап отырған өсиеттерін мұқият 
орындайтын болсаңдар, 6онда Құдай Иеміз Өзі уәде 
еткендей, сендерді жарылқайтын болады. Сендер 
көптеген халықтарға қарыз беріп, бірақ өздерің қарыз 
алмайтын боласыңдар. Сендер көптеген ұлттарға 
билік құрасыңдар, бірақ олардың ешқайсысы сендердің 
үстеріңнен билік құрмайтын болады. 

– Заңды қайталау 15:1-6

Қарыздың барлығын жеті жыл сайын жою заңда жазылғанына 
назар аударыңыз. Құдайдың Сөзінде жеті санының тұтастықты 
білдіретінін тағы да көріп отырмыз. Әлдененің жетіспеушілігі жоқ. 
Адамға керектің барлығын Ол Өзі қамтамасыз етті. Әлдекім қарызды 
кешіру жайлы Оның даналығына күдіктенетін болса, Ол «Осылайша 
араларыңда жарлы-жақыбайлар болмасын. Өйткені Құдайларың 
Жаратқан Ие өздеріңе мұралық меншікке табыстап отырған елінде 
сендерді молынан жарылқайды» деді. Ол халқын жарылқайтыны 
сонша, олар ешкімнен қарызға алмай, қайта қарызға беретін болады. 
Жердің қарғысы бізді өлімнен құтқарып, күнәдан ақтайтын жаңа 
заңның күшімен жойылатынын тағы да оқимыз. 
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Шабат күні сияқты, Шабат жылында да оларға жұмыс 
істеуге тыйым салынған, яғни олар егін екпейтін. Осы жерде 
мәселе қиындап кететін сияқты. Өздеріне қарыз болған барлық 
адамдардың қарызын кешірумен қоймай, егін екпеуге де талап 
қойылған. Осы кезде «Үйде бар тамақты бір күн жеп жарата 
аламын, ал бір жыл бойы жұмыс істеме дегенің қалай?» дейтін 
адам көп шығар. 

«Көлеңке» бізге қарызды кешіруге талап қояды. Құдайдың 
Сөзіне сай, оларға қарызға уайымдаудың керегі жоқ, себебі 
олардың өзіндегі байлықтың молшылығы сонша, олар басқаларға 
қарызға беретін болады. Қарыз – тапшылықтың нәтижесі, бірақ 
Құдай оларды толығымен Өзі қамтамасыз етеді, сондықтан 
қарызды ойлаудың керегі жоқ. Шабат «егін екпеңдер» деп жер 
қарғысынан тыс, бостандықтағы өмірге сілтейді. Енді мұның бәрін 
Иса Мәсіхке келіп иеленеміз. 

Әңгіме мұнымен бітпейді. Құдайдың адамдарына болашақтағы 
игілікті көрсететін тағы бір нәрсе бар. Ол – Мереке жылы. 
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7-ТАРАУ

МҮМКІН ЕМЕС!

Алда оқығалы тұрғаныңыз – керемет дүние. Жоқ, басқаша 
айтайын, сіз оны тіпті мүмкін емес деп ойлайсыз. Менің айтып 
отырғаным – Мереке жылы. Бұл Исаның қаржыңызға қатысты 
жасағысы келетін ең үлкен кереметі. Мереке жылы туралы Көне 
Өсиетте айтылады, дегенмен, сенушілердің көбісі оны білмейтін 
сияқты. Өткен тарауларда Исаның керемет жарылқауының 
көлеңкесі ғана болған Шабат күні мен Шабат жылын айттық, ал 
енді басты оқиға, Мереке жылы туралы сөз жүргізейік. 

Атаудың өзі мейрамға меңзейді, келісесіз бе? Өкінішке орай, 
адамдардың көбісінде, қаржы мәселесіне келгенде, тойлатындай 
еш жаңалықтары болып жатқан жоқ. Бұрын жазғанымдай, мен 36 
жыл бойы қаржы саласында жұмыс істеп келемін. Ол ұзақ уақытта 
бірнеше компанияның иесі болдым, әрі мыңдаған адамдармен 
қаржыларына байланысты жұмыс жасадым. Сондықтан, 
көпшіліктің жағдайын жақсы білемін. Су жаңа көлік, немесе 
қымбат жаңа үй алып жатқандардың да жағдайы біз ойлағаннан 
жиі басқаша болып шығады. Әдетте, ол көп қарыз және стресспен 
қатар жүреді. Әрине, жақсы көлік, не кең үйге қарсы айтарым 
жоқ. Бірақ шыны керек, қазіргі кезде өмір қатты қымбаттап кетті. 

Жердің қарғысы адамдарды өз қамауынан оңайлықпен 
жібермейді. Маған сеніңіз, мен кездестірген мың-мың адамның 
ешқайсысы да жаман емес. Олар қолынан келгенін істеп, бар 
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күшін салып тырысатын еңбекқор адамдар. Бірақ, олар Құдай 
Патшалығы, немесе менің осы кітапта жазғаным туралы ештеңе 
білмейді. Осы тарауға жетсеңіз, жұбайым Дренда екеуіміздің 
тоғыз жыл бойы ауыр қаржылық жағдайда өмір сүргенімізді 
білесіз. Өміріміз Шабат демалысы туралы білгеннен кейін 
танымастай өзгерді. Көп жыл бойы ретсіздікке үйреніп өмір 
сүрсең, оның қателігін байқамайсың да. Үйреншікті болған соң, 
ең ыңғайсыз жағдай да әдетке айналады екен. 

Бірнеше жыл бұрын Құдай маған осы бейшара ой-санам туралы 
айтып, Оның берген Мерекесін тойлаудың орнына басқа затпен 
айналысып жүргенімді көрсетті. Иә, бұл қарыздарымды төлеп шыққан 
кезім. Иә, өмірімде Құдайдың көп кереметін көріп, бақыт пен қанағат 
таптым. Дегенмен, мен армандауды қойдым. Құдай осыны біліп, 
менің әрі қарай мақсат қойып, жаратушылық әлеуетімді дамытуымды 
қалады. Бұл жұмысымның аздап тоқырап қалған кезі еді. 

Алдында жазғанымдай, менің қаржылық қызмет көрсететін 
компаниям бар. Өткен жетістіктерді тойлау үшін вендорларымның 
бірі жылына бір рет мейрам өткізеді. Әдетте оған компанияның 
250-дей бас серіктестері мен атқарушы директорлары жиналады. 
Ол мейрам барлық шығыны төленген, өте әдемі жерге саяхат 
болатын. Оның үстіне ең көп нәтиже көрсеткен серіктестер 
ерекше марапатталып, қосымша сый-шегерімдер алатын. Ірі 
қауымға жетекші болып, теледидар бағдарламасын шығарып, өз 
компаниямды басқарумен қолым тимеген соң мен осы ерекше 
құрмет алатын адамдардың бірі болу үшін жетерліктей нәтиже 
шығара алмай тұрғанымды білдім. 

Осындай мейрамның бірінде ең табысты жұмыс жасаған 10 
серіктес марапатталып, сый ретінде $100 000 алып жатқанда, 
маған бір ой келді. «Тоқтай тұрыңыз. Сахнада ол адамдардың 
арасында мен де тұруым керек. Мен Құдайдың ұлы емеспін бе? 
Киелі Рухтың Өзі менің Кеңесшім емес пе? Мен де биіктен көрініп, 
Құдайдың жарылқауын баршаға паш етуім керек!». Сөйтіп, 
Дрендамен бірге келісімде мінәжат етіп, келесі жылы сол сахнада 
бірге тұрамыз деп бел будық. Қалай десеңіз, оны әлі білмейміз. 
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Өткен 10 жылда осы компанияммен жылына $3-4 миллиондай 
ақша табатынмын. Ал әлгі мейрамда марапатталу үшін $11 
миллионға жететін табыс кіргізу керек-тін. Ол деңгейге қалай 
жететінімді білмеймін, әрі қазіргі жұмысыммен уақыт тығыз 
болып жатса, ондайға жету мүмкін 
болатынына аздап күмәнім бар еді. 
Бірақ, бір білгенім, ол деңгейге мен 
өз күшіммен ғана жете алмаймын. 
Осылайша Дрендамен бірге біз 
«қаржылық тұқым егіп», сенімімізді 
босатып шығардық та, оған қайта 
оралған жоқпыз. 

Ұзын сөздің қысқасы, келесі жылдың қаңтарында, жыл енді 
басталып келе жатқанда, Құдай жаңағы мақсатыма жетудің жолын 
түсімде көрсетті. Нақты не істеу керектігін анық түсіндірді. Оның 
айтқанын бұлжытпай орындасам, сөз жоқ, дегеніме жетемін. 
Сенесіз бе, сол жылы біз бір сатылымнан $11 миллион түсірдік! 
Жыл сайынғы бас қосуда компанияның үздік 10-мен бірге сахнада 
тұрып, $100 000 алғандағы керемет сезімді жеткізе алмаспын. Мен 
үшін ол бұрын-соңды көрмеген тойдай сезілді. Мақсатымызға 
жетіп, сый алумен қоймай, біз сол жылғы табысымызды жүздеген 
долларға ұлғайттық. Үлкен мейрам, әрине! 

Сондықтан, мен Көне Өсиеттегі Мейрам жылын айтқанда, оны 
іш пыстыратын нәрсе деп, келесі тарауға тез жылжып кетпеңіз. 
Өмірдің бір қызығы мейрам емес пе? Онда, исраилдіктердің 
тойлаған ең үлкен мейрамына көңіл бөліп, оны өз өмірімізде де 
жүзеге асырайық. 

Мереке жылы

Жеті рет жеті жылдан, яғни, жеті тынығу жылын 
санап шығыңдар, сонда жалпы саны қырық тоғыз жыл 
болады. Сол қырық тоғызыншы жылдың жетінші 

ҮЙРЕНШІКТІ БОЛҒАН 
СОҢ, ЕҢ ЫҢҒАЙСЫЗ 
ЖАҒДАЙ ДА ӘДЕТКЕ 
АЙНАЛАДЫ ЕКЕН. 
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айының оныншы күні керней тартыңдар. Осы күні, демек, 
халықты күнәларының арамдығынан тазарылу күні, 
бүкіл ел көлемінде керней тартыңдар! Елуінші жылды 
Құдайға ерекше бағышталған деп қастерлеңдер! Сонда 
елдің барлық тұрғындарына бостандық жариялаңдар! 
Бұл жыл — сендерге арналған Мереке жылы. 
Әрқайсыларың өз руларыңа, ата-бабаларыңнан қалған 
мұралық жерлеріңе қайтып келіп, оны иемденіңдер. 
Елуінші жыл сендерге арналған Мереке жылы болады. 
Сендер екпеңдер де, өздігінен өсіп шыққан өнімді 
қоймаларыңа жинамаңдар да, сабақтары кесілмеген 
жүзімдіктеріңнің жүзім шоқтарын да жинамаңдар. 
Себебі бұл — Мереке жылы, сендер оны Жаратқан Иеге 
ерекше бағышталған деп қастерлеңдер. Тек егістіктен 
өздігінен өсіп шыққан өніммен ғана тамақтаныңдар.
Осындай Мереке жылында әрқайсыларың, ата-
бабаларыңнан қалған мұралық жерлеріңе қайтып 
келіп оны иемденіңдер.

– Леуіліктер 25:8-13

Мереке жылы туралы сөз козғамас бұрын, маңызды бір тұсқа 
көңіл аударайық. Мереке жылы әр 50 жыл сайын тойланып 
отыратын. Ол 49-шы жыл, Шабат жылынан кейін келетін. Осында 
маңызды сұрақ туындайды. Шабат жылында исраилдіктерге егін 
егуге рұқсат жоқ. Келесі жыл, Мереке жылының да талабы сондай. 
Яғни, исраилдіктер қатарынан екі жыл өнім жинамай, үшінші 
жылдың піскен өнімін күтіп, сонда ғана азық қорын қалпына 
келтіретін. Бидай сатып күн көретін, не жай ғана тамақты тоқ ішкісі 
келетін адамға ол кәдімгі қиын жағдай болуы мүмкін. Мұса Мереке 
жылдың ережесін халыққа айтып жеткізгенде көп түсініспеушілік 
туындаған шығар. Әрине, үш жыл бойы жұмыс істемеу жағымды 
көрінер, бірақ оның құнын төлейтін кім? Мұны естігеннен кейін 
халықтың Мұсадан сұрағаны – «Ол қалай болмақ? Бұл мүмкін бе?». 
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Ал сендер: «Жетінші жылы егін егуге де, жинауға да 
болмағанда күнімізді қалай көреміз?» деп сұрарсыңдар. 
Онда айтарым мынау: алтыншы жылы егіндіктеріңді 
молынан жарылқаймын, сонда сол жылы шыққан 
өнімнің өзі үш жылға жететіндей ағыл-тегіл болады. 
Сегізінші жылы егін еге бастаған кездеріңде әлі де 
алтыншы жылдың өнімімен күн көріп, тоғызыншы 
жылдың өнімі жиналып жатқан кезге дейін соны 
тамақ ететін боласыңдар.

– Леуіліктер 25:20-22

Құдайдың оларға берген тамаша жауабын біз осы кітаптың 
қалған бөлігінде талқылаймыз. Алтыншы жылы жарылқаудың 
молшылығы сонша, жиналған өнім үш жылға жетіп, Мереке 
жылынан кейінгі өнімге дейін еш уайым болмайды дейді Құдай. 
Бұны жаратылыс күндерімен салыстыруға болады. Киелі Жазбаға 
сәйкес, Құдай дүниені алтын күннің ішінде жаратып, келесі күні 
демалды. Ол шаршағанынан демалған жоқ, жұмысын бітіріп 
барып тынықты. Адамға керектің барлығы жаратылып, оған 
дайын тұрды. 

Енді, Мереке жылы арқылы Құдай Исраил халқына «жететін»-
нен асып түсетін ағыл-тегіл мол игілікті көрсетіп тұр. Жердің 
бейнет еңбекке негізделген күйбең тірлігінен ол бейненің анық 
айырмашылығын көріп отырмыз. Құдай Өзінің қамтамасыз етуші 
екенін көрсетіп, керектерін молынан беретінін айтады. Тағы да, 
Мереке жылы Құдайдың керемет жарылқауының бейнесі ретінде 
беріледі, бірақ оның шынайы мағынасы Исаның құрбандығы 
арқылы ғана айқын болады. Әрине, егін екпей, жұмыс істемей 
үш жылдан аштан өлмей шығу мүмкін емес. Тура солай жердің 
қарғыс жүйесінде күні-түні жұмыс істеп, қаржылық бостандыққа 
жету мүмкін емес. Қаржыға уайымдамайтындай тыныштыққа 
бар күшімізбен талпынсақ та, оған тек өз күшімізбен жету 
мүмкін емес. Қазіргі жұмысыңыздан үш жыл үзіліс алсаңыз, бар 
міндеттемелеріңізбен тез арада банкроттыққа ұшырамайсыз 
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ба? Дегенмен, Құдайдың көрсеткісі келгені – Адам Еден бағында 
еш уайымсыз қалай өмір сүрсе, тура солай Өз халқы еш қам 
жемейтіндей қылып, бәрін қамтамасыз ету. 

Мереке жылы бізге тағы екі маңызды нәрсені көрсетеді. 
Елуінші жылы жер егістіктен демалып, еңбектің доғарылатынын 
білеміз. Сонымен қатар, жердің бастапқы иесіне қайтарылатынын 
оқыдық. Исраил халқы Иордан өзенінен өткенде, Құдай әр ру 
және әр отбасыға жер үлестіріп берді. Сол жерге егін егіп, оның 
өнімімен олар күнін көретін. Яғни, жер – халықтың байлығы еді. 

Жерді олар жайылымға, немесе 
егістікке жарататын. Сондықтан, 
жерді бастапқы иесіне қайтару 
дегеніміз байлықты қайтарумен 
бірдей болды. 

Тағы да қайталайын, бұл – Исаның 
бізге дарытқанының бұлдыр 
кескіні ғана. Осы «көлеңкеге» 
сәйкес, байлық Исраил елінің 
азаматтарына қайтуы керек. Біздің 

өмірімізде де осы ереже іске асты, біздің байлығымыз өзімізге 
қайтып келді, әрі Құдай Патшалығына мұрагер – өзіміз. 

Мереке жылына қарап үйренетін үшінші нәрсе, барлық 
құлдарға бостандық беріліп, олардың өз отбасыларына қайтып 
келуі. Бұл өте маңызды. Сіз де Исаның құрбандығы арқылы 
күнәнің құлдығынан азат болып, Құдайдың заңды перзенті 
ретінде танылдыңыз. Сіз – Көктегі Әкенің мұрагерісіз, отбасы 
байлығы сізге де тиесілі. 

Қазір оқығаныңызға асықпай ой жүгіртіңіз. Адамның 
жоғалтқанын Иса бізге қайтарып берді. Құлдықтан босатып, 
Құдайдың ұлы мен қызы етті. Жердің қарғысынан азат етіп, 
еңбегімізді молынан жарылқады. Иса мұның бәрін бізге берді, 
ал енді біз оны жердегі өмірімізде қалай қолдануды үйренуіміз 
керек. Сенушілердің көбісі дерлік осыны білмейді. Патшалықтың 

ШАБАТТЫҢ ШЫНАЙЫ 
МАҒЫНАСЫН 
ҮЙРЕНГЕНДЕ, ҚАРЖЫ 
САЛАСЫНДА ІРІ 
ӨЗГЕРІСТЕРДІҢ 
КУӘГЕРІ БОЛАСЫЗ.
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заңға бағынып жұмыс істеуін, өздерінің Патшалықтың азаматтары 
және Құдайдың ұл-қыздары ретінде қандай құқықтар мен 
игіліктерге ие екендерін білмейді. Сондықтан, Құдай кездейсоқ 
адамдарды жарылқайды деп ойлайды. Бар керегі, Киелі Кітаптың 
оларға уәде еткенін Патшалықтың заңдары арқылы қолдарына 
алу. Осы заңдар Құдайдың жарылқауына кілт болып табылады. 
Сіз Шабаттың шынайы мағынасын үйренгенде, қаржы саласында 
ірі өзгерістердің куәгері боласыз. 

Осында масыл ретінде бір әңгімені айтқым келеді. 
Қауымымыздың бір мүшесі менің тәлімімді естіп, жанұясымен 
бірге Құдай Патшалығының заңдарын үйрене бастапты. Жаңа 
жылдың қарсаңында олар заңды құқықтарын пайдаланып, 
жақында сатып алған жылжымалы мүліктерінің несиесін төлеп 
шығуға бірге сенеміз деп шешім қабылдады. Ұмытпасам, екі 
үйдің төленуге тиісті сомасы $400 000-дай болатын. Сонымен, 
олар мінәжат етіп, мол қаржылық тұқым септі де, сенімдерін 
босатып шығарды. Әрине, ондай төлемді бірден жасау оңай 
емес, оған сену де батылдықты талап етеді. Алайда, отағасының 
жұмысы ірі мәміле жасауға мүмкіндік бергендіктен, ол сенімнен 
тыс, тіпті болмастай емес-тін. Отбасы бас қосып сиынып, мұның 
жүзеге асатынына сенді. Апта сайын олар мақсаттарын қайта 
қарастырып, ондай өнімді жинауға заңды құқық беретін Киелі 
Жазбаның үзінділерін қайтадан оқитын. Әрине, отағасы да өз 
жағынан қажет әрекет жасады. 

Уақыт өте, ірі сомалы бірнеше келісім жасауға мүмкіндік туды. 
Дегенмен, үлкен компаниялар бірнеше миллиондық мәмілелерге 
қол қойғанда да, әдетте арада көп уақыт өтеді. Жылдың ортасына 
қарай, әлгі кісі бір өте жемісті сатылым жасады. Осы сома 
компанияның жалпы жылдық табысының 40%-ын құрады. Одан 
түскен ақшамен ол мүлігіне алған несиені толығымен төлеп 
шықты. Жылдың соңында тағы бір корпорация ірі мәміле жасауға 
ниет білдірді. Ол да бірнеше миллион доллар түсірер келісім етін. 
Бірақ, келісімге қол қою күнін бірнеше рет ары жылжытуға тура 
келді. Бірде құжаттардың бәрі дайын болса, уақыт ауысатын, 
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уақыт келгенде, құжаттарды өзгерту керек болып қалады. Күздің 
соңына қарай досым жағымсыз хабар естіді. Клиент компанияның 
бастықтары ауысатын болды. Оның орнына жаңа менеджерлер 
тағайындалған екен. 

Досымның еңсесі түсіп кетті. Ол сонау көп уақытты ескі 
бастықтармен келіссөз жүргізуге жұмсады, ал қазір ол зая кеткен 
әрекет болып шықты. Жаңа бастықтардың өз кезегін күтіп тұрған 
мәміледен хабарлары жоқ. Жұмысты ең басынан қайта бастау 
керек. Құдайға шүкір, жаңа менеджерлер досымның ұсыныстарын 
қарастыруға дайын болып шықты. Қарашаның соңында екі 
жақ та келісім жасауға бет алды. Алайда, құжат жұмысы ұзаққа 
созылып, соңғы нұсқасы жаңа жылға екі күн қалғанда ғана дайын 
болды. Клиент досыма қоңырау шалып, келісімді қабылдағанын 
айтты. Олар «Қазір кездесіп, мәмілеге қол қойсақ, қолма қол 
ақша төлейміз» деді. Осыдан түскен пайдамен досым екі үйінің 
несиесін бір жылда жауып, жанұясымен бірге қойған мақсатына 
жетті. 

Сол жылы түскен табыс досымның мансабында бұрын-соңды 
болмаған ірі мәмілелердің нәтижесі еді. Патшалықтың заңдарына 
сенгендіктен, досым алдына сондай ірі мақсат қойды. Әйтпесе, 
бір жылда $400 000 қаражат жинай алатынын қайдан білуші 
еді? Кейіннен ол осы жеңісті жанұясымен үлкен мейрам жасап 
тойлағанын айтты. 

Тағы да бір керемет әңгіме – өз балаларымның өмірінде 
болған жайт. Әрине, балаларым Патшалықтың тамаша жұмысын 
көріп өсті. Осында талқыланатын қағидаларды олар өмірлерінде 
көп қолданып, Құдайдың кереметтерін көрді. Олар отызға 
толмай жатып, көліктерін және барлық дерлік үйлерін еш несие-
қарызсыз өз ақшаларымен төлеп сатып алды. Бірде тұңғышым 
Тим қолма-қол ақшасымен төлеп үй сатып алмақшы болды. Ол 
тұқым сеуіп, ойдағыдай бағамен үй табатынына сенді. Ұлым 
жөндеу жұмыстарына шебер, сондықтан үй мінсіз күйде болмаса 
да, оны өзі жөндеп алудан қорықпайды. 
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Ол үйлердің түр-түрін қарастырып шықса да, ешбірі көңілінен 
шыққан жоқ. Бір жолы ол көше аралап жүріп, бұрын көрмеген 
бір үйді байқап қалды. Алдыңғы иелері үйді кепілге салып, 
алған қарыздарын төлей алмай қалыпты, сондықтан үй банктің 
меншігінде қалды. Тим үйді тексеріп шығып, айтарлықтай еш 
ақау тапқан жоқ. Аздап жөндеу болмаса, одан басқа кемшіліктері 
жоқ, дәл өзі іздеп жүрген үй. Ол жылжымайтын мүлік агенттігімен 
хабарласып, бағасын сұрағанда, ол $37 000 болып шықты. Ұлым 
естігеніне сене алмай, «Бұл қалай?» деп таңқалды. 

Агент үйдің тарихын зерттеп шығып, қызық жайтты айтып 
берді. Үй шынымен де ипотекасын төлей алмаған адамдардың 
кепілге салған мүлігі екен. Осыдан алты ай бұрын үйдің бағасы 
$100 000 еді. Бұл банктің үйді нарыққа шығарған бағасы екен, 
бірақ бұл үй осыдан бірнеше жыл бұрын $160 000-ға сатылыпты. 
Алты айда ешкім оны сатып алуға қадам жасаған жоқ. Банк болса, 
үйдің неге сатылмай тұрғанын білмей, бағасын арзандата берді. 
Әлгі агент пен Тим үй жайлы көбірек мағұлмат алғанда, оның 
неге сатылмағанын білді. Хабарлама бергенде қате кетіп, үй тіпті 
басқа қалада, басқа мекенжайда тұрғандай болып шыққан екен. 
Хабарласатын телефон нөмірі де қате жазылған екен. Сол себептен 
ол үйдің барын ешкім білмепті. Үй қаланың шет жағындағы тыныш 
аймақта орналасқаннан, жанынан ешкім өтпепті де. Сөйтіп, Тим 
оны тапқанша, үйдің бағасы арзандай беріпті. Тамаша ғой? Тимге 
«Бұл үй сені күтіп тұр екен» дедім. Ұлым үйді жөндеп шықты да, 
жаңадан сырлап, $160 000-ға сатты. 

Қызым Эми Faith Life Church қауымында мадақтау тобының 
жетекшісі ретінде қызмет етеді. Жұбайы Джейсон екеуі тағы 
бір бала туған соң, үлкенірек үйге көшеміз деп ұйғарды. 2017-
жылы Огайода үйлердің бағасы өте қымбат етін, және сатылымға 
шығарылған үйлер бір аптаның ішінде өте тез сатылып кететін. 
Олардың алғысы келгендері – айналасында 2-4 гектардай жері 
бар $250 000-$300 000 шамасындағы үй. Алайда, ойдағыдай үй 
табылмай қойды. 1 акр (шамамен 0.4га) жері бар ранчолар сол 
жылы $200 000-дан астам бағамен сатылды. Көп үйді аралап 



СЕНІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ РЕВОЛЮЦИЯҢ. ТЫНЫШТЫҚТЫҢ ҚҰДІРЕТІ

116

шығып, ештеңе таппағанда, қызым күйеуімен бірге жүгірісті 
тоқтатып, сиына бастады. Олар тұқым егіп «Көктегі Әкеміз, үй 
іздеуге енді көп уақыт шығара алмаймыз. Бізге арналған үйді Сен 
білесің, уақыты келгенде оны бізге көрсетуіңді сұраймыз. Әзірше 
біз онлайн іздеуді де, агенттермен сөйлесуді де доғарамыз» деп 
мінәжат етті. 

Бір күні қызық оқиға болды. Отбасы кешке үйіне оралғанда, 
Эмидың 4 жасар қызы «Анашым, көшетін уақыт келді» деді. 
«Ау, жаным, не дейсің?» деп Эми қайта сұрағанда, немерем 
«Үлкен баспалдағы менің бөлмеме апаратын үйге көшетін уақыт 
келді» деп жауап берді. «Ол қай үй? Ол үйді түсіңде көрдің бе?». 
«Иә, түсімде көрдім». Балалар маужырап, ұйқтап қалған соң, 
Эми әрі қарай ештеңе сұрай алмады. Джейсон екеуі онлайн 
хабарламаларды қарастыра бастады. 

Шынымен де, жаңадан жүктелген хабарламалардың арасынан 
екі қабат, 10 акр (4га) жері мен кішігірім көлі бар үй табылды. Ол 
кепілге салынып, қайта өтеле алмай қалған екен. Алайда, бағасы 
қызымның ең көп дегенде төлеуге дайын $300 000-нан $26 000-
ға асып тұр. Арзанырақ бағаны ұсынып көрейік деп Эми Джейсон 
екеуі агентпен хабарласты. Агент келесі күні Флоридаға ұшып 
кетеді екен, бірақ ол үйді сағат таңғы 9:00-да ең бірінші қылып 
көрсетуге дайын. Джейсон мен Эми оған келісіп, үйді көріп 
келетін болды. 

Ертеңіне агент аздап кешігіп қалды, бірақ үйдің өзінен еш 
кемшілік табылған жоқ. Үйдің кеңдігі, төңірегіндегі 10 акр телімі 
және үй алдындағы көл – барлығы көңілдерінен шықты. Оған 
қоса, айналасындағы қалың орман да тартымды болды. Үйге 
кіріп келгенде, Эмидың 4 жасар қызы баспалдақпен екінші 
қабатқа жүгіріп шығып «менің бөлмем!» деп мәз болды. Ұзын 
сөздің қысқасы, Джейсон мен Эми бағасы қымбаттау болса да, 
үйді сатып аламыз деп шешті. Агент сатылым келісімшартын 
дайындай бастағанда, сол күні мәмілелердің барлығы түскі сағат 
12:00-ге дейін жасалу керек болып шықты. Бір-ақ сағат уақыт 
қалды! Немерем көрген түсі туралы айтпаса, сосын кешке қызым 
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мен күйеу балам онлайн хабарламаларды қарап шықпаса, бұл 
үйді басқа біреу сатып алатын еді. 

Джейсон мен Эми сұраған $326 000-ды ұсынып, үйді алуға 
дайын болды. Екеуі өте риза. Үйді тексеріп шыққанда, шақырылған 
инспектор «Үйдің төбесі әзірше жақсы күйде, бірақ 5 жылдан кейін 
ауыстыру керек болады» деп нәтиже шығарды. Сонда Джейсонға 
бір ой келді. Төбені жақын арада ауыстыру керек болған соң, ол 
банктен үйдің бағасын түсіруін сұрады. Агент ондай өтініштер 
ешқашан қарастыралмайды деп ескертті, себебі банктер кепілге 
салынған үйлердің бағасын ақауына бола арзандатпайды екен. 
Дегенмен, Джейсон мен Эми банкке хат жазып, үйдің бағасын 
түсіруді сұрады. Әңгіменің соңын аңғарып қалған шығарсыз, 
банк үйді $296 000-ға арзандатып берді, ол отбасының бастапқы 
сенген $300 000-нан да аз. Құдай нақты сұраған үйлерін берді. Ал 
кейін жеке бағалаушы маман үйдің құны $500 000 деді. Екі еселік 
сыбаға деп осыны айтыңыз! 

Көргеніңіздей, балаларым Патшалықтың заңдарын 
өмірлерінде көп қолданады. Олар үшін, Патшалық өмір салтына 
айналды. Кенжем Кирстен осы жылы 20-ға толып, өз ақшасымен 
үй сатып алды. Қалай десеңіз, ол да Патшалықтың заңдарын жетік 
түсініп, оны қажеттіліктеріне қарай пайдалана алады. 
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8-ТАРАУ 

ЕКІ ЕСЕЛІК СЫБАҒА

Ал енді Шабат демалысы шынымен қалай іске асатынын 
және өмірімізде оны қалай қолдануға болатынын тереңірек 
қарастырайық. Мереке жылына қайта оралып, сондағы үзіндіні 
тағы оқиық. Онда үш жыл бойы егін екпей қалай өмір сүреміз 
деген халықтың сұрағына Құдайдың не деп жауап бергенін 
оқыдық. Жақсы сұрақ қой, келісесіз бе? 

Ал сендер: «Жетінші жылы егін егуге де, жинауға 
да болмағанда в күнімізді қалай көреміз?» деп 
сұрарсыңдар. Онда айтарым мынау: алтыншы жылы 
егіндіктеріңді молынан жарылқаймын, сонда сол 
жылы шыққан өнімнің өзі үш жылға жететіндей 
ағыл-тегіл болады. Сегізінші жылы егін еге бастаған 
кездеріңде әлі де алтыншы жылдың өнімімен күн 
көріп, тоғызыншы жылдың өнімі жиналып жатқан 
кезге дейін соны тамақ ететін боласыңдар.

– Леуіліктер 25:20-22

Шабат жылы да, одан кейінгі Мереке жылы да, сәйкесінше 
алтыншы және қырық тоғызыншы жылы жиналған өнімнің 
арқасында мүмкін болды. Жетерліктей көп өнім жиналмаса, 
Шабат демалысы да болмайтын еді. Киелі Жазбаның тағы бір 
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үзіндісін оқысақ, оны тереңірек түсінеміз. 

Күн сайын таң ата әркім өзінің жегенінше жинап 
алатын болды. Күн қызған кезде қабыршықтар еріп 
кетіп отырды. Ал жұма күні в олар екі есе көп, әр 
жанға екі тегенеден жинап алыпты. Сонда қауымның 
жетекшілері Мұсаға келіп, бұл туралы айтып берді. 
Мұса оларға:
— Жаратқан Иенің айтқаны мынау: Ертең сенбі күні. 
Өзіме бағышталған демалыс күнін сақтаңдар! Бүгін 
жинаған тамақтан өздеріңе қанша керек болса, сонша 
пешке жауып не суға пісіріп алыңдар, ал артылып 
қалғанын ертеңге сақтап қойыңдар, — деп жауап берді.
Халық Мұса тапсырғандай артылып қалған тамақты 
келесі күнге сақтап қойғанда ол не сасыған, не 
құрттаған жоқ.
Мұса оларға тағы былай деп қосты: «Бұл сендердің бүгін 
жейтін тамақтарың. Бүгін Жаратқан Иеге бағышталған 
демалыс күні. Бұл күні осы тағамды даладан таба 
алмайсыңдар. Оны алты күн қатарынан жинайсыңдар, 
ал жетінші күн демалыс күні, сонда ол болмайды».
Дегенмен жұрттың кейбіреулері жетінші күні нан 
қабыршықтарын жинамақ болып далаға шыққанда 
ештеңе таппады. Сонда Жаратқан Ие халыққа Мұса 
арқылы: «Сендер Менің бұйрықтарым мен нұсқауларымды 
орындаудан бас тартуларыңды қашан қоясыңдар?» - деген 
сөздерін жеткізді. (Мұса оларға былай деп те ескертті:) 
«Сақ болыңдар, Жаратқан Ие сендерге демалыс күнін 
сыйлады. Сондықтан Ол сендерді жұма күні тамақпен екі 
күнге бір-ақ қамтамасыз етеді. Жетінші күні әркім тұрған 
мекенінде қалып, ешкім одан шықпасын!» - Мұнан кейін 
халық жетінші күні демалатын болды.

– Мысырдан көшіп шығу 16:21-30
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Бұл үзіндіде шөл далада жүрген Исраил халқына қорек болған 
манна туралы айтылған. Ол тамаша ас Құдайға бағышталған 
демалыс күні, Шабаттан басқа апта бойы аспаннан түсіп, Исраил 
халқына азық болатын. Олар алдыңғы күні түскен маннаны келесі 
күні жей алмайтын, себебі жиналған манна тез бүлініп кететін. Тек 
қана алтыншы күні жиналған манна бүлінбей, екі күнге жететін. 
Маннаның түнде неге бүлінетіні жайлы Заңды қайталау 8:16-да 
жазылған. 

Жаратқан Ие кейін игілікті өмір сүре алуларың үшін 
сендерді Өзіне мойынсұндыру әрі сынақтан өткізу 
мақсатымен ата-бабаларың татып көрмеген тәтті 
нанды (маннаны) сендерге айдалада тамақ етіп берді.

– Заңды қайталау 8:16

Ол Құдайдың халқына берген сабағы екен. Ол Исраил халқына 
әр күннің тамағын Өзінен көз алмай іздеуді үйреткісі келді. 
Әрине, бұл тек қана тамақ емес, қалғанының бәріне де қатысты 
тәлім. Құдай халықтың болашағын ескеріп, олар алда қалаларды 
жаулап алып, алыптарға қарсы тұратындарын білді. Олардың 
Құдайға деген нық сенімі өлім мен өмірдің арасында шешуші 
роль атқаратын болады. 

Мысырдан көшіп шығу 16:29-ға оралайық. Мұнда Шабат 
демалысы алтыншы күні екі есе тағам жиналса ғана мүмкін 
болатынын көріп анық отырмыз. 

«Сақ болыңдар, Жаратқан Ие сендерге демалыс күнін 
сыйлады. Сондықтан Ол сендерді жұма күні тамақпен 
екі күнге бір-ақ қамтамасыз етеді. Жетінші күні әркім 
тұрған мекенінде қалып, ешкім одан шықпасын!» 

Көрдіңіз бе? Шабат күні тек екі еселік сыбағаның арқасында 
мүмкін болды. Мұның маңызы сонша, оны жазып алғаныңыз 
артық болмайды. 
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ШАБАТ ДЕМАЛЫСЫ ЕКІ ЕСЕЛІК СЫБАҒАСЫЗ 
МҮМКІН ЕМЕС!

Басқаша сөзбен айтып көрейін. Ақшаңыз ең негізгі керектерге 
жететіннен көп болмаса, сіз жердің қарғысынан, бітпейтін күйбең 
тірлігінен азат болмайсыз. Тәлім бергенде Дрендамен бірге үнемі 
айтатынымыз «Қаржылық мәселе шешілмесе, Құдайдың өзіңізге 
тапсырған аманатын біле алмайсыз». Неге? Себебі «жететін»-
нен мол қаржысыз өмір бойы күнкөрістің құлы болып өтесіз. 
Заңды қайталау 28:11-13-те Ыбырайымның алған Батасы туралы 
оқығанымыз есіңізде ме? Құдайдың өміріңізге деген жоспары 
– бейнет еңбекке салу емес, оған көзіміз жетті. Ұмытып қалған 
болсаңыз, тағы бір рет оқып шығайық. 

Жаратқан Ие ата-бабаларыңа сендерге табыстауға 
ант еткен елінде әр түрлі игіліктерді молынан 
сыйламақ: сендердің ұл-қыздарыңа, малдарыңның 
төлдеріне, жеріңнің өніміне Ол ағыл-тегіл молшылық 
дарытады. 
Жаратқан Ие Өзінің «игілікті қазынасын», яғни 
«аспанның қақпаларын», ашып, еліңе мезгілінде 
жаңбыр жаудырып, қолға алған барлық іс-
әрекеттеріңді жарылқайтын болады. 
Сендер көп халықтарға қарыз беріп, өздерің 
ешқайсысынан қарыз алмайсыңдар. 
Егер де Құдай Иелеріңнің өсиеттеріне құлақ асып, 
оларды сақтап орындайтын болсаңдар, онда 
Жаратқан Ие сендерді көштің аяғы емес, басы 
етеді. Сендер төменде емес, тек жоғарыда жүретін 
боласыңдар. 

– Заңды қайталау 28:11-13

Кедейлік, күйбең тірлік, банкроттықтың сізге қатысы жоқ. Ол 
сіздің тағдырыңыз емес! Сіз қарызға алмай, қайта қарызға беретін 
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боласыз! Көштің аяғы емес, басы боласыз! Осындай молшылық – 
Патшалықтағы өмірдің көрінісі. Екі еселік сыбаға дегеніміз осы, ол 
жай ғана «жететін»-нен әлдеқайда асып түседі. 

«Мұның тамаша екен, бірақ, Гэри, менің өмірім оған тіпті 
ұқсамайды ғой» деп ойлап отырған шығарсыз. Ештеңе етпейді, 
біз артта қалғанға емес, Құдайдың уәде еткеніне, Патшалықтың 
бізге арнағанына қараймыз. Киелі Жазбаның суреттейтін айқын 
бейнесі болмаса, өміріміздің қандай болу керектігін біз білмейміз. 
Құдайдың бізге не арнағанын нақты білмесек, жер қарғысының 
тұтқыны болып қала береміз. Сенім дегеніміз – қазіргі жағдаймен 
емес, Құдайдың Сөзімен келісу. 

Құдайдың Дренда екеуімізге екі еселік сыбаға туралы 
айтқанын түсіндірмес бұрын, Жаңа Өсиетте екі еселік сыбағаны 
дәл көрсететін әңгімені қарастырайық. 

Бұл әңгімені көп естіген боларсыз, бірақ Патшалық туралы 
ендігі біліміңізбен және екі еселік сыбаға контекстінде ол басқаша 
ашылатын болады. Бұл – Лұқа жазған 
Ізгі хабардың 15-тарауындағы 
адасып, қайта оралған ұл туралы 
астарлы әңгіме. Оны көп рет 
оқығаныңызды білемін, сонда да 
жаңаша көзқараспен менімен бірге 
оқып шығыңыз. 

Иса тағы мына әңгімені де айтып берді: «Біреудің екі 
ұлы болыпты. Кенжесі: 
— Әке, маған тиісті еншімді бөліп беріңізші! — дейді. 
Сонда әкесі ұлдарына мал-мүлкін бөліп береді. 
Көп уақыт өтпей кіші ұл бәрін жинап алып, алыс 
бір елге кетеді. Сол жерде ол азғындық жолға 
түсіп, еншісін шашып, ысырап қылады. Бәрін 
жұмсап бітірген кезде сол елде қатты ашаршылық 
болып, жігіт мұқтаждық көре бастайды. Елдің 

СЕНІМ ДЕГЕНІМІЗ – 
ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙМЕН 
ЕМЕС, ҚҰДАЙДЫҢ 
СӨЗІМЕН КЕЛІСУ.
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бір тұрғынына барып, жармасып жүріп, жалшысы 
болады. Сол оны даласына жіберіп, шошқаларын 
баққызып қояды. Жігіт шошқалар жейтін 
қабықтарды жеп тойсам деп аңсайтын, бірақ оған 
соны да бермепті. 
Сонда ол ақылға келіп, ішінен былай дейді: Әкемнің 
соншама көп жалшысы нанға тойып жүргенде, мен 
бұл жерде аштан өлетін болдым. Қой, жолға шығып, 
әкеме қайтып барайын: Әке, мен көктегі Құдай 
алдында да, сіздің алдыңызда да күнә жасап келдім. 
Енді ұлыңызбын деп аталуға лайық емеспін. Мені 
жалшыңыздай қабылдасаңыз екен, — дейін. 
Сонымен жігіт әкесіне баруға жолға шығады. Ол 
әлі де алыста келе жатқанда, әкесі баласын көріп, 
оған жүрегі елжіреп, алдынан жүгіріп шығады. Оны 
құшақтап бауырына басады да, бетінен сүйеді. 
Баласы оған: 
— Әке, мен Құдай алдында да, сіздің алдыңызда да 
күнә жасап келдім. Енді ұлыңызбын деп аталуға 
лайық емеспін, — дейді. Бірақ әкесі қызметшілеріне 
бұйырып: 
— Тезірек ең жақсы шапанды әкеліп, балама 
жабыңдар! Қолына мөрлі жүзік, аяғына кебіс 
кигізіңдер! Сосын бордақыланған өгізшені әкеліп, 
сойыңдар, ішіп-жеп, көңіл көтерейік! Өйткені менің 
мына ұлым өлген еді — тірілді, жоғалған еді — 
табылды! — дейді. Сөйтіп олар көңілді тойды бастап 
жібереді. 
Ал әкенің тұңғыш ұлы далада жүр екен. Қайтып 
келе жатып, үйіне жақындағанда ол қуана ән салып 
жатқан дауыстарды естиді. Қызметшілердің бірін 
шақырып алып: 
— Бұл не? — деп сұрайды. 
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— Ініңіз қайтып келді! Әкеңіз оны аман-есен көргені 
үшін бордақыланған өгізшені сойып, той жасап 
жатыр, — деп жауап береді ол. Үлкен ұл ашуланып, 
үйге кіргісі келмейді. Әкесінің өзі шығып, оны 
шақырады. Сонда ол әкесіне былай деп жауап қатады: 
— Міне, мен сізге қанша жыл бойы қызмет етіп 
келе жатырмын, еш уақытта бұйрығыңызға қарсы 
шыққан емеспін. Бірақ сіз маған достарыммен бірге 
отырып көңіл көтеруім үшін, тым болмаса, лақ та 
берген емессіз! Алайда бұзылған әйелдермен бірге 
болып, мал-мүлкіңізді шашып-төккен мына балаңыз 
қайтып келгенде, сіз оған арнап бордақыланған 
өгізшемізді сойып, той жасап жатырсыз! 
— Ұлым, сен әрдайым менімен біргесің. Барлық 
меншігім сенікі ғой. Ал мына інің болса, өлген еді — 
тірілді, жоғалған еді — табылды. Сондықтан қуанып, 
көңіл көтеруіміз керек қой! — дейді әкесі».

– Лұқа жазған Ізгі хабар 15:11-32

Бұл астарлы әңгімеде кенже ұл өз мұрагерлік үлесін алып, 
әкесінің үйінен кетіп қалады. Бұл маңызды ақпарат, себебі ол 
кенженің сыбағасын нақты мөлшерлейді. Яғни, кенже ұл өз үлесін 
алып кеткендіктен, әкесінің қалған мал-мүлігін алуға құқығы жоқ. 

Кенжесі:

— Әке, маған тиісті еншімді бөліп беріңізші! — дейді. 
Сонда әкесі ұлдарына мал-мүлкін бөліп береді.

Одан кейін, кенже ұлдың қайда аттанғанын оқимыз, ол алыс ел 
екен. Мұндағы маңызды жайт, ол әкесінің үйін, оның қамтамасыз 
етуін, туған елінің заңдарын тастап, кетіп бара жатыр. Ол өмір салты 
басқа, заңдары басқа алыс елге кетеді. Кенже не істегенін өзі дұрыс 
түсінбегені анық. Ол әкесінің үйінде тұрып, ұл ретінде айрықша 



СЕНІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ РЕВОЛЮЦИЯҢ. ТЫНЫШТЫҚТЫҢ ҚҰДІРЕТІ

126

құқықтарға ие болды, оның дәрежесі шет елдегі келімсектікінен 
әлдеқайда жоғары болды. Әкесінің үйінде тұрып ол еш тапшылық 
көрген жоқ. Дегенмен, белгілі бір себептен ол алыстағы ел артық 
деп, өмірдің бар қызығын таппақ болып жолға шығады. 

Бұл астарлы әңгіменің мағынасын аңғарып қалған боларсыз. 
Иса Адам атаның әңгімесін баяндап берді. Әңгімедегі кенже ұл 
– Адам. Жарқын болашақ Әкенің үйінде емес, басқа жерде деп 
шешкен – Адам. «Кенже ұл Адам болса, әкесімен қалған ұл кім?» 
деп сұрарсыз. Бұл сұраққа әлі ораламыз, әзірше үйден кетіп 
қалған ұл Адам екенін есте сақтаңыз. 

Дүниенің барлығын иеленсе де, Адам мен Хауа Әкенің үйінен 
артық жер бар деген өтіріктің соңынан ерді. Адам Әкесіне қарсы 
шығып, қара шаңырағын тастап кеткенде, заңдары басқаша жаңа 
патшалыққа қадам басты. Киелі Кітапта ол қараңғы патшалық деп 
аталды, оның әміршісі – шайтан. Адам бұл патшалықтың кедейлігі 
мен үмітсіздігін көргенде, қатты қайғырған шығар. Ал әңгімедегі 
кенже ұл бастапқыда жаңа өмірін өте ұнатқан болар. Ақша жетсе 
болғаны, күнде той тойлауға болады. Ол мұның бәрі – үлкен қате 
екенін түсінгенде, тым кеш болды. Ұл мал-мүлкінен айырылғанда, 
қайда барарын да білмей қалды. Ол бұрын уайымға салынбаса, 
қазір тек аман қалуды ойлайтын болды. Ертеңгі күнді ойлауға 
шамасы келмей, тек бүгін аштан өлмесем болғаны деп өмір сүрді. 
Оның бары – бүгінгі күн ғана және бүгінгі күннің еш уәдесі жоқ. 

Көп уақыт өтпей кіші ұл бәрін жинап алып, алыс 
бір елге кетеді. Сол жерде ол азғындық жолға түсіп, 
еншісін шашып, ысырап қылады.

Кенже ұл толықтай банкрот патшалыққа тап болады. Ол 
патшалықта ашаршылық бітпейді. Аштан қырылып жатқан 
халықты көргенде, кенже ұл әкесінің үйін тастап кеткеніне 
қатты өкінген шығар. Еш тапшылық көрмей, молшылықта өскен 
ол көргенін миына сыйғыза алмаған шығар. Дегенмен, ашқан 
қарын тыныштық бермейді, әрі түс пен өңді тез-ақ ажыратып 
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береді. Күнін көру үшін ол қайыр сұрай бастайды. Бұл қараңғы 
патшалықта жер тек тікенек пен ошағандарды қаулатады, ал 
қорек бейнет шегумен табылады. Барынан айырылған кенже ұл 
басқалардан көмек іздеп жалынады. Бірақ, айналадағылардың 
да ахуалы өзіндікінен артық емес. Ешкім оған қамқор болып, 
жәрдем ете алмайды, себебі бәрінің көріп отырғаны ашаршылық. 

Қазір әңгіменің бір өте маңызды тұсына назар аударайық. 
Мұндағы жайт сіз бен бізге, адамзат атаулыға елеулі ықпал 
етті. Кенже сол елдің тұрғындарының біріне жармасып жүріп, 
жалшы болып жұмысқа тұрады. Ол кездегі жалшының жұмысы 
– қажытатын ауыр еңбек. Бұл шешім ұлдың шынайы тұлғасына 
қарама-қарсы. Енді ол беделді, бай адамның мұрагері емес, ол 
– күзетші, қасапшы, сатушы, не тағы басқа. Айналадағылар оны 
қандай адам екенін емес, істейтін жұмысын таниды. Осылайша 
кенже ұл өзінің жеке тұлғасынан айырылады. Оның тауқыметін 
анығырақ көрсету үшін Иса оның шошқа бағуға келіскенін айтады. 
Исраилдіктер үшін шошқа – арам жануар. Кенженің шошқа баққаны 
туған жерінің өмір салтына теріс бұрылып, өмірдегі бар мән-
мақсаттан айырылумен тең еді. Ол ар-ұжданынан безіп, абыройын 
төгеді. Бұрынғы ақ сүйек өмірден тек көмескі естелік қалады. 

Бәрін жұмсап бітірген кезде сол елде қатты 
ашаршылық болып, жігіт мұқтаждық көре 
бастайды. Елдің бір тұрғынына барып, жармасып 
жүріп, жалшысы болады. Сол оны даласына жіберіп, 
шошқаларын баққызып қояды. Жігіт шошқалар 
жейтін қабықтарды жеп тойсам деп аңсайтын, бірақ 
оған соны да бермепті.

Бұл астарлы әңгіме мен адамзат тарихының ұқсастығын көріп 
отырған шығарсыз. Бейтаныс екі адам бірінші рет кездескенде не 
дейді? «Қайда жұмыс істейсіз?» немесе «Немен айналысасыз?» 
дейді. Адамнан «Кімсің?» деп сұрағанда, олар жұмысын 
айтады. Неліктен? Себебі жерді қарғыс атқаннан бері бәріміз 
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де шынайы тұлғамызды жоғалтып, өмір бойы оны іздеумен 
боламыз. Маңызды, не тартымды көрінген әлдебіреудің соңынан 
қайталап, өзімізді соған бейімдеуге тырысамыз. Бұл – Адамның 
Көктегі Әкенің үйін тастап кетуінің салдары. Біз де, күнкөрісімізді 
уайымдап, кім екенімізді ұмыттық. Бірақ, сіз үміт үзбеңіз. Кенже 
ұлдың әңгімесі шошқа қорада аяқталған жоқ. Әрі қарай оқығанда, 
бұл әңгімеден сіз жігер аласыз деп үміттенемін. 

Киелі Жазба кенже ұлдың есі кіріп, ол әкесінің үйін еске алады 
дейді. Ондағы жалшылар жоқшылық көрмейді. Ашаршылықтың 
ортасында жүрген кенже ұл әкесінің үйіндегі дәмді тағамдарды 
көп армандаған шығар. Әкемнің бауыры Харольд екінші 
дүниежүзілік соғыста B-17-нің радио навигаторы болып қызмет 
етті. Ол ауыл шаруашылықпен айналысатын отбасында туған 
адам еді. Жексенбі сайын шешесі астың түр-түрін дайындап 
үстелге үйіп қоятын. Қуырылған тауық, картоп езбесі, қолдың 
наны, жасыл бұршақ және тағы да басқа дәмді көкөністер 
мерекелік дастарханда әрдайым болатын. Әрине, шешесі 
десертке өзі пісірген тәтті бәліш немесе торт дайындайтын. Бұл 
тамақтардың тамаша дәмін мен өзім татып көрдім, себебі мұның 
бәрін әзірлейтін кісі менің әжем еді. 

Соғыс кезінде жау көкемнің ұшағын атып түсіріп, Германияда 
тұтқынға түсіреді. Түрме лагерінде тамақ – жоқтың қасы. Бір 
жолы көкемнен о кезде қалай аман қалғанын сұрағанда, ол үйне 
қайтып келіп, шешесінің қуырған тауығы мен езбесін жеймін 
деген үміттен қол үзбегенін айтты. Астарлы әңгімедегі кенже ұл да 
осыған ұқсас күйде болған шығар. Ол неден айырылып қалғанын 
тек оны жоғалтқанда ғана түсінді. Алайда, мал-мүліктің өз үлесін 
алып кеткен соң, ол әкесінен енді әлденені сұрауға құқығы 
болмады. Осылайша, оған бір ой келді. Ол үйіне қайта оралып, 
жалшы болып жұмысқа тұруды ұйғарды. Оның ойынша, оның 
жалғыз таңдауы – осылай жалдамшы болу. 

Сонда ол ақылға келіп, ішінен былай дейді: Әкемнің 
соншама көп жалшысы нанға тойып жүргенде, мен 
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бұл жерде аштан өлетін болдым. Қой, жолға шығып, 
әкеме қайтып барайын: Әке, мен көктегі Құдай 
алдында да, сіздің алдыңызда да күнә жасап келдім. 
Енді ұлыңызбын деп аталуға лайық емеспін. Мені 
жалшыңыздай қабылдасаңыз екен, — дейін. Сонымен 
жігіт әкесіне баруға жолға шығады.

Сөйтіп, осы ниетімен ол әкесінің үйіне қайтып келіп, мені жалшы 
қылып алыңыз деп сұрамақ. Жейтін тамағы мен ұйықтайтын жері 
болса болғаны, ол бәріне дайын. Киелі Жазбада бұл әңгіменің 
тамаша соңын оқимыз. Ұл үйіне жақындап қалғанда, әкесі оны 
алыстан танып, ұлын қарсы алуға жүгіріп шығады. Осы сәттен 
бастап әңгіме «Әкенің Сүйіспеншілігі» деп аталуы керек, себебі 
ұлының үсті-басы шошқаның көңі болса да, әкесі оны кұшақтап 
қарсы алады. Шошқа баққан адаммен олай сәлемдесу  Исраилдік 
азамат үшін арам еді (Көне Өсиетте Таурат заңы белгілі бір 
әрекеттерге тиым салады, ал оны жасаған адам арам саналады. 
Арамданған адамның күнәсін діни қызметкер құрбандық шалып 
өтейді – аудармашының түсіндірмесі). Исаның тыңдармандары 
оны жақсы білді. Яғни, әкесі өз еркімен ұлымен бірге арамдануды 
таңдады. Сосын ол ұлына ең жақсы шапан кигізіп, кірін жабады. 
Ол беделінің белгісі – жүзігін шешіп, ұлының саусағына тағады. 
Қайтадан меншігінің мұрагері етіп, аяғына кебіс кигізеді. Бірақ 
үйдің үлкен ұлының ашуын қоздырған соңғы сыйлық еді. Әкесі 
кенже ұлдың оралуын тойлауға арнап бордақыланған өгізшені 
союға бұйрық береді. Лайық болмаса да, кенже ұл лауазымына, 
мұрагерлік құқығына, үйдегі орнына қайта ие болады. Оның 
оралғаны ашық тойланады, отағасы оны сөкпей, қайта шын 
жүректен қуанып қарсы алады. 

Жақсы, бірақ мұның бәрінің екі еселік сыбағаға қандай қатысы 
бар? 100% қатысы бар. Иса астарлы әңгімесінде кенже ұлдың 
үйінен кетіп қалып, қайта оралғанын баяндайды, себебі Исраил 
халқына оның ауыспалы мағынасы өте анық. Мен де қазір сол 
мағынаны түсіндіремін. Исраил салтына сәйкес, тұңғыш ұлдың 
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мұрагерлік үлесі – екі еселік, ол бәріне мәлім, бұрыннан келе 
жатқан дәстүр. Есіңізде болса, үйінен кетіп, қайта оралған тұңғыш 
ұл емес, оның інісі кенже ұл. Ол үйін тастап кеткенде, өзіне 
тиесілі мал-мүлікті, өзінің сыбағасын ала кетті. Енді ол әкесінің 
қалған мүлігіне көз тігуге құқығы жоқ. Алайда, кенже ұлы үйге 
оралғанда, әкесі оны перзенті ретінде үйге қайта кіргізіп, оған 
арнап бордақыланған өгізшені сойды. Дәл осы жайт тұңғыш 
ұлдың ашуын шақырды. Тұңғыш ұлдың ойында, үйдегі қалған 
мүлік тек өзіне тиесілі, ол өзінің мұрагерлік үлесі. 

Осы тұсты жақсылап ұғып алайық. Кенже ұл өз сыбағасын алып 
кетсе де, әкесі оған ұлдық құқығын қайтарып беріп, екі еселік 
үлес дарытқандай болды. Яғни, ол әлі де мұрагер, әлі де әкесінің 
мүлігін алуға құқығы бар. Тұңғыш ұлдың ызасын келтірген осы 
әділетсіздік. Осы ойымен ол әкесіне барып шағынады. Ол аянбай 
еңбек етіп, үлгілі ұл болып өмір сүргенде, інісі алғанын ысырап 
қылып, үйдің бедел-абыройын төкті. Ол неге екі еселік сыбаға 
алып отыр? 

Осы дұрыс па? Жердің қарғысына, бейнет еңбекке үйренген 
ой-сана, әрине, бұл әділетсіз шешім дейді. Көбіміз тұңғыш ұлды 
жақтап, сөзінің дұрыстығымен келісетін болармыз. Ол көп еңбек 
етіп, әкесіне берік сүйеніш болмап па еді? Оның наразылық 
білдіруге құқығы жоқ па? 

Бірақ біздің осы пайымдауымыздың негізі қандай? Ол тек 
әкенің шешімі емес пе? Кімге ықылас білдіретінін Өзі білмейді 
ме? Жердің қарғысында туып өскен біз кенже ұл екі еселік сыбаға 
алса, ол тұңғыш ұлдың үлесін азайтады деп ойлаймыз. Бірақ 
Патшалықтың заңдары ондай емес. Әкенің байлығы сонша, үйдің 
жалшылары да қиындық көрмей, молшылықта өмір сүрді. Үйдің 
мұрагерлері онымен салыстырғанда әлдеқайда көп дүниеге ие. 

Шайтан Құдайымыздың ұлылығы және өзіңіздің шынымен кім 
екеніңіз беймәлім қала берсін дейді. Әу бастан оның Көктегі Әке 
туралы ойлап шығарған өтіріктері толып жатыр. Табиғат апаттары 
– Құдайдың ашуы деп ойлайтын сенушілер көп. Кедейлік анты 
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Құдайдың көңілінен шығады деп тіпті қауымда айтылып жатады. 
Тағы бір кең тараған пікір, Жаратқан Ие жақсы адамдарды апатқа 
ұшыратады. Сіз ақылға келіп, Көктегі Әкеге шын жүректен қайтып 
келмесеңіз, шайтанның өтіріктеріне алданып жүре бересіз. 
Күмәнім жоқ, Ол сізді астарлы әңгімедегі әкедей қуана қарсы 
алады. 

Ал енді «Әкенің үлкен ұлы кім?» деген сұрақтың жауабын 
іздейік. 

Ал әкенің тұңғыш ұлы далада жүр екен. Қайтып 
келе жатып, үйіне жақындағанда ол қуана ән салып 
жатқан дауыстарды естиді. Қызметшілердің бірін 
шақырып алып:
— Бұл не? — деп сұрайды.
— Ініңіз қайтып келді! Әкеңіз оны аман-есен көргені 
үшін бордақыланған өгізшені сойып, той жасап жатыр, 
— деп жауап береді ол. Үлкен ұл ашуланып, үйге кіргісі 
келмейді. Әкесінің өзі шығып, оны шақырады. Сонда ол 
әкесіне былай деп жауап қатады:
— Міне, мен сізге қанша жыл бойы қызмет етіп келе 
жатырмын, еш уақытта бұйрығыңызға қарсы шыққан 
емеспін. Бірақ сіз маған достарыммен бірге отырып 
көңіл көтеруім үшін, тым болмаса, лақ та берген 
емессіз! Алайда бұзылған әйелдермен бірге болып, 
мал-мүлкіңізді шашып-төккен мына балаңыз қайтып 
келгенде, сіз оған арнап бордақыланған өгізшемізді 
сойып, той жасап жатырсыз!
— Ұлым, сен әрдайым менімен біргесің. Барлық 
меншігім сенікі ғой. Ал мына інің болса, өлген еді — 
тірілді, жоғалған еді — табылды. Сондықтан қуанып, 
көңіл көтеруіміз керек қой! — дейді әкесі».

Үлкен ұлдың айтуынша, ол көп жыл бойы айнымастан 
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қызмет етіп, әкесінің айтқанын 
бұлжытпай орындаса да, әкесі 
оған достарымен көңіл көтеріп той 
жасауға бір лақ та бермепті. Осыны 
басқаша сөзбен айтып көрейін. 
«Әке, сіздікі дұрыс емес!». Әкесінің 
жауабына көңіл аударыңыз. «Сен 
әрдайым қасымдасың. БАРЛЫҚ 
МЕНШІГІМ сенікі». Тоқтай тұрыңыз! 

Тұңғыш ұлдың кім екенін білдіңіз 
бе? Ол өмір бойы әкесіне қызмет етіп, үйдегі молшылықтың 
рахатын көре алмай, әкесін дұрыс түсінбепті. Әкенің мал-мүлігі – 
үлкен ұлдың иелігі еді. 

Дұрыс түсіндіңіз, үлкен ұл – Көне Өсиеттің белгісі, оның өмірі 
бірінші келісімнің заңдарына сәйкес өтті. Әкем жылы шырай 
танытсын деп, ол тыным таппай еңбек етті. Жұмысқа салынғаны 
сонша, ол дәл алдындағы игілікті көрген жоқ. Үлкен ұлдың екі 
еселік үлеске құқығы бар, оған қарамастан, ол құқыққа шынымен 
ие болған кенже ұл болып шықты. 

Сіз – кенже ұлсыз! 
Сіздің екі еселік сыбағаңыз бар. Әрекетіңізге қарамай, Иса 

Мәсхітің сіздің ақтап алғанының арқасында, сіз Көктегі Әкенің 
үйне қайтадан заңды перзент ретінде оралдыңыз. Мұрагерлік 
қолыңызға ауыр еңбекпен емес, Әкенің мейірімінің арқасында 
түсті. 

ШАЙТАН 
ҚҰДАЙЫМЫЗДЫҢ 
ҰЛЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ 
ӨЗІҢІЗДІҢ ШЫНЫМЕН 
КІМ ЕКЕНІҢІЗ 
БЕЙМӘЛІМ ҚАЛА 
БЕРСІН ДЕЙДІ.
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ҚАЗІРГІ 
ЖАҒДАЙЫҢЫЗБЕН 
САЛЫСТЫРҒАНДА, ЕКІ 
ЕСЕЛІК СЫБАҒА, ЯҒНИ 
ӘНШЕЙІН ЖЕТЕТІННЕН 
КӨП ИГІЛІКТІҢ БАРЫН 
ЕЛЕСТЕТУ ҚИЫН БОЛУЫ 
МҮМКІН. ДЕГЕНМЕН, 
БОСТАНДЫҚ ДӘЛ 
ОСЫДАН, ОЙ-
САНАНЫҢ ӨЗГЕРУІНЕН 
БАСТАЛАДЫ

9-ТАРАУ

ЖАЙ ҒАНА «ЖЕТКІЛІКТІ»-
ДЕН АСЫП ТҮСЕТІН ИГІЛІК

Бұл тараудың атына қарап, күмәндану оңай. Дегенмен, сіз 
дәл осыған апарар жолға шықтыңыз. Неге десеңіз, ол менің сізге 
оңай байып кетудің жолын көрсеткеннен емес. Оның себебі, сіз – 
Құдайдың перзентісіз, әрі Әкенің үйіндегі игіліктің рахатын көру 
– сіздің заңды құқығыңыз. Қазіргі 
жағдайыңызбен салыстырғанда, 
екі еселік сыбаға, яғни әншейін 
жететіннен көп игіліктің барын 
елестету қиын болуы мүмкін. 
Дегенмен, бостандық дәл 
осыдан, ой-сананың өзгеруінен 
басталады. Ойыңыз Құдайдың 
Сөзімен келіспесе, сіз Оның 
дарытатын молшылығына 
ешқашан қол жеткізе алмайсыз. 
Сондықтан, айналадағыға қарамай, 
Патшалықтағы өзіңізге тиесілі 
үлеске көз салыңыз. Құдайдың 
уәделері әзірше өміріңізден 
көрінбесе де, оған қарсы 
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шықпаңыз. Оның орнына, Құдайдың Сөзін рухани қару-жарақ 
ретінде қолданып, жағдайға қарсы шығыңыз. Өмір Құдайдың 
Сөзіне бағынуы керек. Мен осыдан артық ештеңе істеген жоқпын. 
Құдайдың Сөзіне сеніңіз! Оның Сөзі ешқашан бекер айтылмайды. 
Оның кез-келген жағдайды өзгертетін күші бар. Мысалы, бәрін 
өзім білемін деп бастапқыда осы тәлімге аса мән бермеген 
адамнан жақындf мынандай хат алдым. 

«22 жыл бойы басымнан өткізген қиындықты қысқаша 
түсіндіруге тырысайын. Мен де, жолдасым да сенуші отбасында 
туып өстік. Қауымнан қалмай, жексенбі сайын баратынбыз. Жастар 
қызметінде де, балалар қызметінде де жәрдемдесіп, біраз еңбек 
сіңірдік. Үйленгеннен кейін бірінші жылы қаржылық жағдайымыз 
жақсы еді. Бірақ, келесі 22 жылда ақша мәселесіне бола біз көп 
қиналдық. Оның кесірінен менің сенімім де әлсіздене берді, себебі 
Киелі Жазбада оқығаным өмірімде жүзеге аспайтын. Құдайдың 
Сөзі мәңгі берік болса, Жаратқан Ие қазір, өткенде және болашақта 
мәңгілік Өзі болып қала берсе, менің өмірім неге сонша берекесіз? 
Ол адамның азап шегуін қалайды ма? Немесе айтқаны өтірік пе?

Осы ой маған маза бермей, ақыры 2013 жылы, қаңтардың 28-і 
күні жолдасыма былай дедім. “Құдай жағдайымызға араласпаса, 
менің мұның бәрін тастап, өз бетімше өмір сүретін боламын”... 
Құдайдан да, қауымнан да шаршаған кезім. Шаруаммен үйден 
шығып кеткенімде, жолдасым, ақыры Киелі Рухтың даусына 
құлақ түріп, жақын достарымыздың біріне қоңырау шалды. 
Сөйлескеннен кейін досымыз сендерге айтарым, Гэри Кисидың 
тәлімін тыңдап көріңдер деп кеңес берді. Ол жеке куәлігімен 
бөлісіп, өз өмірінде болған өзгерістерді қуана әңгімеледі. Сөйтіп, 
мен үйге қайтып келгенде, күйеуімнен осы әңгімені естідім. 
Жолдасым ертеңіне досымыздың үйінен Гэри Кисидің кітаптары 
мен уағыздарын алып келетін болды. 

Нақты не болғанын өзім түсінбей қалдым (уағыздаушылар мен 
тәлімгерлерден рухани заттар туралы жетерліктей естідім), сонда 
да әлгі досымызбен енді өзім хабарласып, кешке кездесуімізді 
сұрадым. Қалың қар жауып тұрған кезде, досымның үйне әйтеуір 
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жетіп алдым. Жолда келе жатқанда “Құдайың жауабы осы болса 
екен!” деп қатты қаладым. 

Келесі күні, мен алып келген тәлімді жолдасыммен бірге 
тыңдағанда, екеуміз де аңтаң болдық. Барлығын да түсіне 
бастадық. Қауымда сенім туралы, мойындаған үмітті үзбеу туралы 
көп естіген аяттарымызды енді түсіне бастадық. Жұмбақтың 
жетіспеген бөліктері енді ғана жиналғандай. Патшалық туралы 
осыдан бірнеше жыл бұрын естігенбіз, бірақ оны шайнап түсіндіріп 
берген бірінші адам сіз болдыңыз. 

Естігенімізді бірден іс жүзінде қолданайық дедік. Ол кездегі 
ең басты мұқтаждығымыз – ипотека төлемі. Ол бейсенбі күні 
еді, жолдасым әке-шешемнің үйінде ұсақ-түйек жұмыстарын 
жасап беріп, қайтайын деп жатқанда, олар менен қанша ақша 
төлейік деп сұрады (жағдайымыздың қиындығын біліп, олар 
да қолдарынан келгенше көмек бергілері келді). Мен “Қанша 
бергіңіз келсе, сонша беріңіз” деп жауап бердім. Ол ақша ипотека 
төлеуге жетпейді, бірақ есіңізде болсын, бұл бейсенбі күні еді. 

Жұма күні бізге дискілерді берген досымызбен тағы кездестік. 
Дала қатты боран еді, сонда да күйеуіммен досымызбен бірге 
отырып Патшалық және оның жұмысы туралы сөйлескіміз келді.

Әңгімемізді аяқтап, кетейін деп жатқанда, ол қолымызға 
банк чегін ұстатты. Құдай оның жүрегіне бізді жарылқауға қозғау 
салыпты. Чекті ашып көрсек, ондағы сома ипотекамызды да, 
басқа шоттарымызды да төлеуге жетіп, тағы артылып қалатын 
ақша екен! 

“Маған керегі осы еді!” дедім жолдасыма. Құдайың адалдығын 
ұмытпау үшін чекті суретке түсіріп алдым. Әрине, жау мұндай 
жарылқауды ұнатпай қалды. Ол лезде (мен лезде дегенде, 
шынымен де тез деп түсініңіз) біздің еккен тұқымымызды ұрлап 
алуға тырысты. Бірақ біз ақиқатқа берік сеніп, болашағымызға 
зиян келтіретіндей ештеңе айтқан жоқпыз. Дұшпан үздіксіз 
шабуыл жасады... Бірақ біз оған берілмей, айтқанымыздан 
таймай нық тұрдық. 
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Әрі қарай оқығанда, менің қайтпас мінез итальяндық әйел 
екенімді есте сақтаңыз. “Гүлдену тәлімі” деген шатпақ сөзді мен 
талай рет естіп, оған барынша қарсыласатынмын. Күйеуім де 
осыны жақсы біледі. Сіздің тәліміңізді жоққа шығармай, қайта 
оған құлақ асқаным шынымен же ерекше жайт. Кейде жолдасым 
маған қарап, маған не болғанын түсінбей жатады. 

Айдың үшінші күні (3/13) жолдасыммен бірге біз сенімімізді 
босатып шығарып, құрылыс компаниямыз $150 000-ға келісімшарт 
жасауына тұқым септік. Мезгілі өтіп кеткен шоттарды, салықтарды 
төлеуге бұл өте керек қаражат болатын. Сәуірдің бесі күні, (5/13) біз БІР 
КҮНДЕ жалпы сомасы $450 000 болатын екі келісімшарт жасадық!!! Біз 
Патшалық заңдарын қолдана бастағаннан екі-ақ ай өтті.

Үйренгенімізді балаларымызға да көрсеттік. Олар да жұмбақ 
болған Патшалықты ақырында түсінді. Енді қалағандарының 
тізімін жасап, ойыншық сандықшаларына жинаған ақшаларынан 
алып, тұқым сеуіп жатады. Әр бөлмеге Киелі Кітаптың аяттарын 
жазып іліп қойдық, 5 жасар баламыз оларды оқиды да “Осыны 
алғаныма сенемін” деп дауыстап айтады. Басқаларды жарылқауға 
ақшамыздың көбірек болғанына қатты қуаныштымыз. 
Қарызымызды толықтай төлеп шығуға және Құдайдың аманатын 
орындауға біз бір қадам жақындап қалдық! 

Гэри мырза, менің жіберген хаттарыма жауап жазғаныңызға 
көп рахмет. Уақытыңыз тығыз екенін білемін. Арнайы уақыт 
бөлгеніңіз Құдай Патшалығы жайлы жақсы хабарды қатты 
таратқыңыз келетінін көрсетеді». 

Осыған ұқсас хаттарды мен күнде алып жатамын. Сіз бен біз 
сияқты қарапайым адамдар Иса Мәсіхтің ақтайтын құрбандығын 
тереңірек біліп, өздерінің кім екенін , Құдайдың Патшалығы 
қалай жұмыс істейтінін түсініп, оның игілігін көріп жатыр. Дренда 
екеуіміз екі еселік сыбаға туралы қалай білдік? Осы тарауда дәл 
соны әңгіме етемін. Менің айтқан әңгімем сізге де қуат береді 
деп үміттенемін. 

Дренда екеуіміз Құдай Патшалығының заңдары мен 
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қағидаларын үйрене бастағанда, өміріміз танымастай өзгеріп 
кетті. Кітаптың бірінші тарауында біз тапшылықтан, үмітсіздіктен, 
дүрбелең ұстамаларынан арылып, мәнді, берекелі өмірдің 
рахатын көрдік. Құдайдың кереметтеріне қайта-қайта таңқалып, 
«Жаңағыны көрдің бе? Тамаша ғой!» деп бір-бірімізге айтып 
отырдық. Құдайдың Патшалығы тура Киелі Кітапта жазылғандай 
жұмыс істейді екен, оны біз іс жүзінде көрдік. Біз «Бұл жайт қалай 
және не себептен орын алды?» немесе «Осы тұста біз қай заңды 
қолдандық?» деп өз-өзімізге үнемі сұрақ қоятынбыз. Осылайша 
уақыт өте келе біз кедейліктен шығып, қаражат жеткілікті деңгейге 
шықтық. Бірақ әлі де екі еселік сыбағаның нақты не екенін білген 
жоқпыз. Алдағы әңгіме оны анық сипаттайтын болады. Өмірімізде 
Құдайдың жарылқауын молынан көрсек те, біз оны екі еселік 
сыбаға деп таныған жоқпыз. Құдай біздің түсінігімізді кеңейтіп, 
Өз даналығын ашпағанша, адами санамен Патшалықты толықтай 
түсіне алу мүмкін емес. Құдай бізге екі еселік сыбағаны қалай 
түсіндіргенін айтпас бұрын, Киелі Жазбаның негізгі аятын тағы бір 
рет шолып өткім келеді (жақшадағы сөздер – менің қосқаным). 

Мұның бәрі осылай болғандықтан, Құдайдың Өзі 
жетінші күні демалып тыныққаны сияқты, Оның 
халқы үшін де шынайы тыныштыққа (сенімге) жету 
мүмкіндігі әлі де бар. Құдайдың жарату жұмысын 
тамамдаған соң тынығып демалғанындай, Оның 
дайындап қойған шынайы тыныштығына ие болған 
әркім де өз бетімен еңбектенуін (жердің қарғысының 
астында күйбең тірлігін) доғарып, тынығады.

– Еврейлерге арналған хат 4:9-10

Осы уақытқа дейінгі айтылған сөзден Шабат демалысы 
Жаңа Өсиеттегі әрбір сенушіге де қатысты деген қорытынды 
шығардыңыз деп сенемін. Ол тек Көне Өсиеттегі ескі дәстүр деп 
ойламаңыз. Сонымен қатар, Мысырдан көшіп шығу 16-тараудан 
көргеніміздей, Шабат демалысы жеткіліктіден асып түсетін өнімсіз 
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мүмкін емес. Алайда, екі еселік сыбағаны Құдай жаңа жобаны 
көрсеткенде, әрдайым қолда мол ақша болумен шатастырмаңыз. 

Иса маған жаңа идея беріп, келесі жобаны жүзеге асыр деп 
тапсырма бергенде, банк есепшотымда бір тиын болмаған сәттер 
көп болды. Кейіннен білгенім – Құдай ақшаға ешқашан қам жемейді, 
және қаражаттың қайдан келетінін үнемі біледі. Ол жаудың әрекетін 
де жақсы біледі. Шайтан Құдайдың бергенін ұрлап алмауы үшін, 
Әкеміз қаражатты дәл керек кезде береді. Бір ескертуім бар, Киелі 
Рух әрекет етуге түрткі салмаса, ондай жағдайларда қауіпті қадам 
жасамаңыз. Қаражат болмаған жағдайда Иса нақты осы жобаны 
іске асыр деп тапсырма бермесе, оған кіріспеңіз. Дұрыс уақытты 
күтіп, істі керегіңіз қамтамасыз етілгенде бастаңыз. 

Жалпы алғанда, ұлы да ғажайып Құдайға табынатын сенуші 
болған соң, біздің өміріміз молшылықта өтуі керек. Біз жалғыз 
атты жалаңқай емес, қайта Көктегі Әкеміз сияқты кең пейілді, 
қолы ашық жандармыз. Мұны жазып отырған себебім, көптеген 
адамдар Құдайдың даусына құлақ аспай, қате уақытта әрекет 
жасайды. Маған осындай хаттар көп келеді. Құдай сізге әлденені 
көрсетсе, ол дәл қазір әрекет ету керек деген сөз емес. Көп 
жағдайда, Құдай дұрыс бағыт-бағдар нұсқап, дайындыққа уақыт 
береді. Өз тәжірибемнен мынаны айта аламын, дұрыс уақытты 
білу – қай бағытта жылжуды білумен бірдей маңызды. 

Иса қызметін бастамас бұрын, Иордан өзенінде шомылу рәсімінен 
өткен соң, 40 күн шол далада ораза тұтады. Содан кейін Ол жергілікті 
яһудилік мәжілісханаға барып, жұрт алдында Ишая 61-ші тарауды 
оқиды. Бұл оқиға Лұқа жазған Ізгі хабар 4:18-21-де сипатталған. 

«Маған Жаратқан Ие Өзінің Рухын қондырды. Ол 
мені жарлыларға ізгі хабар жеткізуге тағайындады, 
сондай-ақ тұтқындарға босатылып, соқырларға көре 
алатындарын жар салуға жіберді. Жаратқан Ие мені 
езілгендерді қанаудан азат етуге және Өзінің кешірім 
беретін мейірімділік жылын жариялауға да жұмсады».
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Иса жазбаны жауып, қызметшіге қайтарып берді 
де, орнына отырды. Мәжілісханадағы бүкіл жамағат 
Оған көз тікті. Иса: «Сіздер естіген осы сөздер бүгін 
орындалды», — деп оларға уағыз айта бастады.

Әрине, жиналған қауым Исаға қатты ашуланады. «Ишаяның 
пайғамбарлық сөзі мен туралы деп тұр ма?» деп ызаланды 
яһудилер. Бірақ, Исаның қай жерге дейін оқығанын байқадыңыз 
ба? Ишая 61-тараудың бірінші екі аяты былай дейді: 

Жаратқан Ие мені жарлыларға ізгі хабар 
жеткізуге және жаралы жүректерді жұбатып 
орнықтыруға тағайындады, сондай-ақ тұтқындарға 
босатылатындарын, бұғаудағыларға азат 
болатындарын жар салуға жіберді. Мені Құдай 
Иеміз Өзінің кешірім беретін мейірімділік жылын әрі 
жауларына лайықты жазаларын тартқызатын кезін 
жариялауға жұмсап, қайғырып жүргендердің бәрін 
жұбатуға да жіберді.

Иса сөйлемнің ортасында тоқтағанын байқаңыз. Ол «лайықты 
жазаларын тартқызатын кез» дегенді оқыған жоқ. Неліктен? 
Себебі ол сөйлемнің бірінші жартысында, яғни «Құдай Иеміз 
Өзінің кешірім беретін мейірімділік жылы» деген сөзге келіп 
тоқтағысы келді. Құдайың мейірімділік жылы дегеніміз не? Ол 
Мереке жылы! Сайып келгенде, Исаның айтып отырғаны – Шабат 
күні, Шабат жылы және Мереке жылы меңзеген жарылқау енді 
жүзеге асты, себебі Исаның Өзі жерге келді. Ишая 61-тарау 
толықтай Исаның ерлігін сипаттайды. Екі еселік сыбағаға қатысты 
онда былай деп жазылған: 

Бұрын масқара болғандарыңның орнына 
айрықша қадірленесіңдер. Бастарыңнан өткізген 
қорлықтарыңның орнына енді үлестеріңе тиген 
мұраларыңа қуана ән шырқайсыңдар. Сонымен Құдай 
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халқы өз елінде бұрынғысынан екі есе мол дәулетке қол 
жеткізіп, мәңгі бақи шаттанатын болады.
— Себебі Мен әділдікті сүйіп, зорлық-зомбылықты 
жек көремін, — дейді Жаратқан Ие. — Меншікті 
халқыма тиісті сыйларын адалдықпен беріп, олармен 
тұрақты Келісім жасаймын. Солардың ұрпақтары 
басқа халықтар арасында танымал және қадірлі 
болады. Мұны көргендердің бәрі бұлардың Жаратқан 
Ие жарылқаған ұрпақ екенін мойындайды.

– Ишая пайғамбар 61:7-9

Қаржылық қиындыққа бола 
ұятқа қалуды мен жақсы білемін. 
Ақшам жетпегеннен қатты ұялып, 
масқараға қалған кездерім көп. 
Бірде 20 шақты достарыммен 
ресторанда бас қосып, ерекше 
жайтты тойладық. Мейрамымызға 
себепкер болған жайт есімде жоқ, 
бірақ сол жолы мен бәріне өзім 
төлеймін деп уәде бердім. Мазам 
кеткені-ай. Шынында, ол отырысқа 
төлеуге менің ақшам жоқ, себебі 
менің жасағалы тұрған мәмілем 
кейінге жылжып кетті. Қолымдағы 

жалғыз кредит картасы бұғатқа салынбаған, бірақ ондағы шығын 
шегінен менің асып түскенім мүмкін, сондықтан, онымен төлей 
аламын ба, білмедім. Әрине, бәрі тамақ ішіп болғанда, картамнан 
төлем өтпей қалды. Қатты ұялып, жиналған қонақтарымнан 
өздерінің төлеуін сұрадым. 

Осыған ұқсас әңгімелерім көп. Оны айта берсем, көз жасын 
сүртетін орамалыңыз жетпей қалатын шығар. Алайда, Құдайға 
шүкір, Исаның құрбандығының арқасында, енді бізді көрген әр 

ҚҰДАЙ СІЗГЕ 
ӘЛДЕНЕНІ КӨРСЕТСЕ, 
ОЛ ДӘЛ ҚАЗІР 
ӘРЕКЕТ ЕТУ КЕРЕК 
ДЕГЕН СӨЗ ЕМЕС. 
КӨП ЖАҒДАЙДА, 
ҚҰДАЙ ДҰРЫС БАҒЫТ-
БАҒДАР НҰСҚАП, 
ДАЙЫНДЫҚҚА УАҚЫТ 
БЕРЕДІ.
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адам Құдайдың керемет жарылқауының куәгері болады. 
Екі еселік сыбаға – сіздікі. Иса Мәсіх – сіздің Шабат 

демалысыңыз, және сіздің екі еселік сыбағаңыз! Менің осыдан 
бұрын жазған кітаптарымды оқысаңыз, Құдай Өзінің Патшалығын 
маған бұғы аулау арқылы көрсеткенін білесіз. Шынында, бұғы 
аулауды Құдай менің назарымды Патшалыққа аудару үшін 
қолданды. Мен бірнеше жыл бойы бұғы аулауға шығып, еш 
нәтижесіз оралатынмын. Көп уақыт жұмсап, аямай ақша шығарсам 
да, оның жемісін көрген жоқпын. Шынымды айтсам, бұғы ұстауға 
менің бірде-бір мүмкіндігім болған жоқ. Бір жолы, болашақ бұғы 
аулау маусымын ойлап отырғанда, Құдай маған «Осы жылы бұғы 
аулауға Мен саған көмектесейін» деді. Әрине, ондай ұсыныстан 
кім бас тартады? Құдай қалай көмектеседі екен деп жүргенде, Ол 
маған чекті алып, оған «1978 жылы ұстаған бұғыма» деп жаз деді. 
Чекке онымен қоса қажетті соманы жаздым да, чекті Құдайдың 
жетелеген қызметіне ақшалай жәрдем ретінде жібердім. Дренда 
екеуіміз чекке қолымызды жайып мінәжат еттік те, Марқа жазған 
Ізгі хабар 11:24-ті бірге жарияладық. 

Марқа жазған Ізгі хабар 11:24 былай дейді:

Сондықтан сендерге былай деймін: Құдайға сиынып 
(Оның еркіне сай) не сұрасаңдар да, соны қабылдадық 
деп сеніңдер! Сонда ол орындалмақ.

Ұзын сөздің қысқасы, сол жылы мен аң аулауға бұрын бармаған 
жеріме шығып, 40 минуттың ішінде бұғы ұстадым. Өткен 30 жылда 
Дрендамен бірге біз тура жоғарыдағыдай тәсілді қолдандық. 
Содан бері жыл сайын мен 30-40 минуттың ішінде бұғы атып алып 
келемін. 30 жылда аң аулау кезінде Құдайдың кереметін мен көп 
көрдім. Сол арқылы Құдайың Патшалығын да тереңірек түсінетін 
болдым (осыған ұқсас бастапқыдағы оқиғалардың барлығын 
Faith Hunt атты кітабымда әңгімелеймін). 

Огайода күз мезгілінде, әдетте, аң аулауға садақ ұстап 
шыққанды ұнатамын, ал қыс кезінде мылтықпен аң аулаймын. 
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Огайодағы заң бойынша ұстауға рұқсат етілген сан – жылына алты 
бұғы. Бұның өзі бастан асатындай мол. Жанұямды асырау үшін 
ешқашан алты бұғы керек болмайтын. Мұздатқышты толтырып 
қоюға жылына 2-3 бұғы әбден жетеді. Алдағы әңгімені жетік түсіну 
үшін, мен ешқашан қатарынан екі бұғы атпағанымды біліңіз. Аңшы 
болмасаңыз білмейтін боларсыз, бірақ, иә, біз ағашқа қарауыл 
бекетіне ұқсас тұғыралаң орнатып, аңды сол жерден садақпен 
атамыз. Әдетте, мен бұғы атсам, орманнан шығып, басқа күні 
қайтып келемін де тағы біреуін атып келемін. Алайда, осы жолы 
Құдай маған басқаша бір дүниені көрсеткісі келді. 

Күздің бұлыңғыр күні. Жер дымқыл. Осындай ауа-райы аң 
аулауға өте қолайлы. Бұл жексенбінің кеші еді. Таңертең қауымда 
бірнеше жиналыс өткізіп, орманға шығып демалуды асыға 
күттім. Дренда үйге керектерді сатып алайын деп дүкен аралауға 
барамын деді. Екеуіміз бүгін мұздатқышқа бұғы етін салайық 
деп келістік. Мен камуфляж киімімді киіп, керек-жарақтарымды 
дайындағанда, ол үйден шығып, машинасына отырды. Көлігі 
оталып, енді жүріп кетейін деп жатқанда мен де шықтым. Сонда 
ол әйнегін түсіріп, маған «Екі еселік сыбаға» деді. Маған оны неге 
айтқанын білмеймін, өзі де кейіннен ол сөзді Құдайдан естігенін 
және оны маған айтуды маңызды деп сағанын түсіндірді. 

Сол жылы біз үш бұғы аламыз деп тұқым септік, ал бүгін 
аңшылық маусымның бірінші күні еді. Әйелімнің бетінен сүйдім 
де, келісетінімді айтып, орманға қарай жолға шықтым. Аң аулауға 
мен өз меншігімдегі алқапқа шығамын, сондықтан баратын 
жерімді жақсы білемін. Бұғының өкіріне ұқсас дыбыс шығаратын 
құрылғымды икемдеп бір-екі рет үрлеп жібердім. 15 минуттың 
ішінде мүйізі сегіз ұшты бір бұғы жетіп келді. Садағымнан 40 ярд 
(шамамен 36 метр) қашықтықтан жебе аттым, бұғым жерге құлап 
түсті. Керемет! Ағаштан түсіп, бұғыға қарай жүргенде, Дренданың 
екі еселік сыбаға туралы айтқаны есіме түсті. Бұғыны құлаған 
жерінде қалдырдым да, ағаштағы тұғаралаңыма қайта шықтым. 

Заң бойынша, күннің тек белгілі бір сағаттарында ғана аң 
аулауға болады. Сол заңды уақыттың аяғына дейін бірнеше минут 
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қана қалды. Уақыттың азына қоса, менің ағаштан түсіп, ары-
бері жүріп, ағашқа қайта оралып, шу шығарғаным және бөтен 
иіс қалдырғаным бар. Ондай жағдайда тағы бір бұғы келетіні 
екіталай. Дегенмен, 15 минут күткеннен соң бұғының бұзауы дәл 
мен отырған ағаштың астынан өтті. Оны дәлдеп атып түсірдім. Ох, 
бір тұғыралаңнан екі рет атып екі бұғы аттым. Бұл бұрын ешқашан 
болмаған жайт. Осыған ерекше назар аударып, мұның Дренда 
айтқан екі еселік сыбаға екенін түсіндім. 

Келесі бес жылда да осылай болды. Садақпен аң аулауға 
шыққан сайын, арасына бірнеше минут салып, екі бұғы атып 
келетінмін. Бұл қалыптан тыс жағдай екенін біліп, екі еселік 
сыбаға жайлы көп ойландым. Құдайдың Өз Патшалығы туралы 
маған берген енді бір сабағы осы болды. 

Мен жас кезімнен мылтық атуды жақсы көремін. Әрине, аң 
аулауды да ұнатамын. Аңға шығатын бірнеше мылтығым бар еді, 
ол топтамамды мен мақтан тұтанынмын. Дренда екеуіміздің 60 
акр жеріміз бар, оның 25 акры орман және 15 акры батпақ. Жазда 
жауған жаңбырға байланысты, күзде ол батпақ құрғақ не сулы 
болуы мүмкін.

Сол жылы жазда жаңбыр көп жауды. Батпақ суға толып, үйрек 
мекеніне айналды. Су жеткілікті болса, ол жерге жыл сайын үйрек 
ұшып келетін, бірақ оған мен аса мән берген емеспін. Сол кезде 
су мол болған соң, үйректің үлкен топтары келіп қонды. Оны 
көріп, мен үйрек атып көрейін дедім. Бұрында ешқашан үйрек 
атпасам да, осы жолы батпаққа барып, үйрек атуды жөн көрдім. 
Аңшылығым жақсы өтті. Үйрек қаптаған екен, сол жылы бірнеше 
рет үйректің етін жедік. 

Сол жылы үйрек атқанымда, үйрек мылтықтың оғы жететін 
жерінен сәл алыс кететінін байқадым. Ол кезде мен өзімінің 
қоян, қырғауыл атуға қолданған әмбебап мылтығыммен шыққан 
едім. Бірақ, мылтығымның ататын қашықтығы аздау болған соң, 
арнайы үйрек атуға жасалған мылтықтың бар екені есіме түсті. 
Ол камуфляж түске боялған, оқтарының күші басқа мылтықтарға 
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қарағанда қуатты келетін, ататын қашықтығы ұзартылған мылтық. 
Соларды дұрыстап қарастырғаным дұрыс-ау деп ойлағаным 
есімде. 

Үйрек ату маусымынан бір ай өткенде, мен спорттық дүкенге 
барып, жүзуші құстарды атуға арналған деген таңбасы бар 
мылтық сөресін көрдім. Бірақ, бір мылтық $2 000 тұрады екен, 
оған қоса, үйрек атудың келесі маусымына дейін оншақты ай бар, 
сондықтан, оған ақша жұмсамай күте тұруды жөн көрдім. Сонда 
ойламастан «Құдайым, осындай мылтықты қалаймын» деп 
дауыстап айттым. Дүкеннен шықтым да, ол туралы аса ойлаған 
жоқпын. Бірнеше аптадан соң, бір компанияның сатылым 
жиналысында шақырылған спикер ретінде сөз сөйледім. Бұл 
қауымның жиналысы емес, корпоративтік сатылымдарды 
талқылауға арналған жиналыс. Презентациямың соңында 
компанияның бас директоры рахметін айтып, «Алғыс ретінде 
сыйлық бергіміз келеді» деді. Сосын ол менің дәл осыдан бұрын 
көрген мылтығымды алып шыққанда, қайран қалғаным-ай. 
«Құдайым, осы мылтықты қалаймын дегенім» және өткенде 
басқаларға көп мылтық сыйлағаным осындай нәтиже берді. 

Осы сериядағы «Сенің қаржылық революцияң: келісімнің 
құдіреті» атты бірінші кітапта мен мылтықтың пайда болғанына 
себепші болған қағиданы талқылаймын. Оны мен «орақ 
қағидасы» деймін, ол Марқа жазған Ізгі хабар 4:26-29-да 
айтылады. Ол кітапты әлі оқымаған болсаңыз, бір нұсқасын тауып 
алғаныңыз дұрыс. Мылтықтың осылай жоқтан қолыма түскені, 
әрине, тамаша, бірақ менің айтқалы отырған әңгімем ол емес. Ол 
келесі сөзіме кіріспе ғана. 

Әлгі мылтық пайда болған соң, мен ол өнімді жинау үшін 
не әрекет жасағандымды түсіне бастадым. Бір күні тағы басқа 
қандай мылтықтарды алғым келетінін бір сәтке ойланып қалдым. 
Қайтсе де, өткенде мен басқаларға мылтықтарды ондап таратып 
бердім, Патшалықтың заңдарын осы тұста неге қолданбасқа? 
Менің топтамамда әлі жоқ қосауыз бытыралы мылтық болатын. 
Әдемі мылтықтар, әрі бағасы да арзан емес. Сөйтіп мен «Тәңірім, 
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жақсы қосауыз бытыралы мылтықтың бірін тілеймін!» дедім. 
Бір айдан соң қызметімнің серіктестерінің бірі қоңырау 

шалып, маған қосаусыз бытыралы мылтық алып бергісі келетінін 
айтты. Бұның соңы не болар деп мен оның ұсынысына қызығып 
кеттім. Ол сыйлығын пошта арқылы жіберетін болды. Осылайша 
бірнеше күннен кейін поштамен екі әп-әдемі қосауыз бытыралы 
мылтық келді. Тамаша! Мылтықтың біреу емес, екеу болғанына 
назар аударыңыз. Мәссаған. Серіктесіммен хабарласып, жіберген 
мылтықтарына рахметімді айттым. Бірнеше күнде ол тағы екеуін 
жіберді. Мен оған тағы да қоңырау шалып алғыс білдіргенде, 
ол «Сіздің жекеше хабарласып, рахмет айтқаныңыз мені қатты 
риза қылды, сондықтан тағы екеуін жібергім келді» деді. Ондай 
керемет сыйлықтың қуанышы көкірегіме сыймай, мәз болдым. 
Ондағы бір заңдылықты да байқап қалдым. Екі рет екі мылтық 
алдым. Маған десең, екі еселік сыбаға деген дәл осы. 

Екі айдай бұрын мен қауымда қызмет өткізіп, сол күні кешке 
қаладағы басқа бір қауымда уағыз айтуым керек болатын. 
Таңертеңгі жиналыста қауым мүшелерінің бірі маған «Өзімнің 
жартылай автоматты Браунинг мылтығымды сізге жіберемін» 
деді. Тағы да қызығушылығым қозды. Таңданарлық жайт, бірақ 
кешкі уағыздан кейн басқа бір кісі «Жақында сатып алған жап-
жаңа винтовкам бар, әлі қорабында тұр. Соны сізге бергім 
келеді» дейді. Оның айтқаны – маған арман болған 30/30 Марлин 
мылтығы екен. Ол мылтыққа мен тамсанып қарайтынмын, 
бірақ біреуін өзіме сатып алуды ешқашан ойламаппын. Тағы да, 
жағдайдың тамашасына таңқалып бола алмай жатырмын. Екі 
еселік сыбаға да ойымнан кетпейді. 

Бір-екі аптадан соң ұқсас оқиға болды. Бір күннің ішінде маған 
екі бытыралы мылтық сыйланды. Ал, енді өмір бойы қолданатын 
мылтықтарым бар. Әр оқиғаның себебін іздейтін мен осы керемет 
жайттарды ерекше ден қойып қарастырдым. Үнемі «Ол қалай 
жүзеге асты?» деп сұрайтын әдетім бар. Әрине, менің басқаларға 
көп мылтық сыйлағанымды білесіз. Бірақ біреуге мылтық 
бергеннен кейін «Осыны аламын, Құдайым» деген емеспін. 
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Бұл сіз білуге міндетті орақ қағидасы. Бірақ осы жолы мен орақ 
қағидасынан да мықты екі еселік сыбаға заңын қолданғаным 
анық. Ол қолымнан қалай келгенін білгім келді. Сенушілердің 
көбісі Патшалықта егін ору ережесіне тиісті назар аудармайды, 
мұны Құдайдан естігеніме күмәнім жоқ. Ол туралы келесі тарауда 
сөз қозғаймын, әзірше әлгі әңгімемді аяқтайын. 

Пошта арқылы мылтық алғаннан кейін, келесі оқиға орын 
алды. Ол еш сұрақ қалдырмай екі еселік сыбағаны анық көрсеткен 
өмірімдегі ең керемет оқиғалардың бірі. Ол менің көлігіме, 
нақты айтқанда, бірнеше тарау бұрын әңгімелеген інжу ақ 

Кадиллак Эскалейдіме байланысты 
жайт. Алдында айтқанымдай, 
Дренда екеуіміз көлікке аса 
қызығушылығымыз жоқ. Әдетте 
көлік істен шықпаса, сырт түрі 
жарамды болса, міне береміз. 

Бұл әңгімеде де Дренда 
екеуіміздің өткенде көп көлік 
таратқанымыз маңызды. Осында 
да мен көлікке қатысты анық сұрау 
салған жоқпын, яғни «мол тұқым 
ектік қой, оның қайтатын уақыты 

да келді» дегеніміз жоқ. Эскалейдті конференцияда жалға 
алғанда «Мына көлік жақсы екен, осының бірін мінгеніміз дұрыс» 
дедік. Өйтіп айтқанда, біреудің қоңырау шалып, Эскалейд алып 
беретінін біз еш күткен жоқпыз. Бірақ ол дәл солай болып шықты. 
Ол көліктің ұнағанын біз ешкімге айтқан жоқпыз да. Осылайша, 
алдыңғы тарауларда оқығаныңыздай, інжу ақ, қысқа Эскалейд 
пайда бола қалды. Тамаша. Оны рахаттанып мінеміз. 

Өткен жазда ол әңгіменің жалғасы орын алды. Эскалейдті 
мінгенімізге бір жарым жылдай болып қалды. Бір жолы 
қозғалтқышты тексеріңіз деп ескертетін шамның жанғанын 
байқадым. «Бұл онша маңызды мәселе емес» деп ойласам да, 
Мен 

МЕН ҚҰДАЙҒА, ОНЫҢ 
ПАТШАЛЫҒЫНА 
ҰМТЫЛАМЫН. СӨЙТІП 
ЖҮРІП, ПАТШАЛЫҚТАН 
ЕКІ ЕСЕЛІК СЫБАҒАНЫ, 
КЕРЕКТЕН АСЫП 
ТҮСЕТІН ИГІЛІКТІ 
ТАБАМЫН! 
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көлігімді тексеріске апардым. Ондағы мамандар бұдан еш 
қорқатыны жоқ деді. Сенсор газ шығаратын түтікте жанармайдың 
елеусіз бір мөлшерін белгілеп қалып, дабыл қаққан екен. Бірақ 
бұл еш кедергі етпейді. Көлігімнің газ шығаратын түтігі тапсырыс 
бойынша жасалған, ерекше бөлік болатын, сенсордың жанғаны 
содан шығар дедік те, қойдық. Қозғалтқыштың өзін олар жан-
жақты тексеріп, еш ақауы жоқ, әлі көп жыл қызмет етеді деді. 

Бір күні Эскалейдті сыйлаған адаммен сөйлескенде, осылай 
сенсор шамының жанып тұрғанын айттым. Ол «Иә, GMC-дің 
шығаратын көліктерінде сондай мәселе кездесіп жатады, 
шынында, ол бұрын шыққан машиналарда болады» деді. Сосын 
ол бұл мәселе еш қиындық туғызбайтынын, және оған назар 
аудармай, көлігімді тағы 10 жыл мінетінімді айтты. 

Ол Дренда екеуіміздің жақында Флоридадан үй сатып 
алғанымызды білді. Сосын мені тағы да аң-таң қалдырып, 
былай деді. «Флоридаға осы Эскалейдті мініп барып, сол жерде 
онымен жүріңіз, сосын Огайға қайтарда, мен тағы біреуін алып 
беремін» деді. Иә, енді менің інжу ақ түсті екі қысқа Эскалейдім 
бар. Біріншісінің кей кезде сенсор шамы жанатыны болмаса, 
екеуі де әп-әдемі, мінсіз көліктер. Осы әңгімем «Бұл шынымен де 
болғаны ма?» деп сұрайтын жайттардың бірі. Дренда екеуіміз сол 
көліктерді мінгенде көзімізге сенбей, өң бе, түс пе деп қаламыз. 
Екеуіне де біз бір тиын ақша төлеген жоқпыз. Бұл жайт екі еселік 
сыбағаны бізге анық көрсетті. 

Мен бұл оқиғаларды сізге мақтанайын деп атпаймын, 
бірақ, достым, мен – Құдайың жарылқауын молынан көрген 
адаммын! Екі еселік сыбағаның, яғни жететіннен асып түсетін 
жақсылықтың рахатын мен әбден көрдім. Мылтыққа толған 
сейфім бар, ол жететіннен артық. Екі бірдей Эскалейдім бар, оған 
төлеген жоқпын. Бұл жететіннен артық, менімен келісесіз ғой? 
Сіз өткінші материалдық байлық қусын демеймін. Мен мүлкіме 
байланып отырған жоқпын, оған табынып, не де болса, байлықты 
қолға түсіремін демеймін. Мен Құдайға, Оның Патшалығына 
ұмтыламын. Сөйтіп жүріп, Патшалықтан екі еселік сыбағаны, 
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керектен асып түсетін игілікті табамын! 
Тоқтай тұрыңыз, Құдайдың ізгілігі және екі еселік сыбаға 

жайлы айтатыным әлі біткен жоқ. 
Әйелім теңіз жағасындағы үйім болса деп 20 жыл армандаған 

болатын. Жоқ басқаша айтайын, оны туғаннан бастап армандаған-
ау деймін. Ол мұхитты қатты жақсы көреді. Қалай болса да, көп 
жыл оның арманы – су жағасындағы үй. Өткен жылдарда бағасы 
жақсы, өзі ұнататын үй табылса, ақшамыз қызметке жұмсалып 
кетіп, күтуге тура келетін. Осы жылы жертөледе станционарлық 
велосипедіммен жаттығу жасап жатқанда, Құдайдың маған қатты 
әсер еткен сөзін естідім. Ол «Осы аптада Дренда Флоридаға 
барып, көптен армандаған су жағасындағы үйін сатып алсын» 
деді. Мәссаған, осы аптада? Оны күттірмей, жедел түрде жасау 
керектігін түсіндім. Құдайдың айтқанын Дрендаға жеткіздім де, 
біз Флоридадағы досымызға хабарластық. Ол Дренданы ертіп, 
бірге үй қарауға келісті. 

Сөйтіп Дрендамен онлайн хабарламаларды қарап, 25 шақты 
үйді қарауға дайындап қойдық. Флоридада тізімдегі үйлерді 
қарап шығып, Дренда ең көп ұнатқан бесеуін таңдады. Сосын мен 
де Флоридаға ұшып келіп, Дренда екеуіміз қалған үйлерді бірге 
қарап шықтық. Бесеуден екеуін қалдырдық. Біреуін Дренда өте 
ұнатты, екіншісі де жап-жақсы үй, бірақ біріншісін Дренда көбірек 
ұнатты. Шыны керек, мен бірінші үйді көргенде, ол дәл Дренданы 
күтіп тұрғанын бірден білдім. Біз иесіне ұсыныс жасадық та, 
мәміле жасауға дайындалдық.

Бірнеше аптадан соң, Огайода демалып отырғанда, Дренда 
аһылап «Ол менің үйім ғой!» деді. «Иә, сенікі болмағанда кімдікі? 
Сені Флоридаға жібергенде маған Құдай үй ал деді ғой» дедім мен. 

«Жо-жоқ, түсініп отырған жоқсың, бұл – менің үйім». Сосын ол 
бірнеше жыл бұрын дәл осы ауданда үй іздегенде, біз алайын деп 
тұрған үйдің хабарламасын көргенін айтты. Суретін көргенде, қатты 
ұнатып қалыпты. Бәрі де көңілінен шықты – Жерорта теңізі және 
испандық стиліндегі сәулеті, үйдің жоспары, орналасуы, барлығы. 
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Сол суретті саусағымен көрсетіп ол «Құдайым, осы үйде тұрғым 
келеді» деді. Бірақ бағасы тым қымбат болған соң, және әзірше 
ақшамыз басқа жобаларға салынған соң, ол қолжетімді бағадағы 
басқа үйлерді қараған екен. Бірақ, көңілінен шығатын басқа үй 
болмаған соң, біз ешқайсысына тоқтаған жоқпыз. Екеуіміз де «Осы 
үйді алғанымыз дұрыс» деген шешімге келген жоқпыз. 

Білуге маңызды жайт – осыдан екі жыл бұрын біз жағалаудан 
үй аламыз деп тұқым ектік. Ол кезде қол ұстасып, былай дедік: 
«осы қалада бізге арналған үй бар және біз оны тұқым еккен 
сәтте қабыл алдық». Оны нақты қай жерде тұрып айтқанымыз 
да есімде. Енді қазір сатып алу шартына қол қоярда, Дренда тура 
осы үйдің суретін екі жыл бұрын көргенін есіне алып, өзінің қатты 
ұнатқан үйі екенін түсінді. Шынымен де, ол Дренданың үйі екен. 

Біз үйдің тарихын сұрастырып, мынаны білдік. Үйді сатуға 
иесі бірнеше жыл бұрын әрекет жасапты, бірақ одан еш нәтиже 
болмаған соң, ол хабарламаны алып тастады. Әйелім үйдің 
суретін тізімнен осы кезде көрген екен. Алайда, кейіннен иесі 
үйді тағы сатуға шығарайын деді, сондықтан Құдай үйді жылдам 
сатып алыңдар деген екен. Мен ақшаны асығып жұмсайтын 
адам емеспін, оны Дренда растай алады. Дұрыс уақытта әрекет 
ету өте маңызды. Осы жолы қолда еш жобаларға, қызметке, 
инвестицияға салынбаған бос ақша болды. Бізден басқа көп 
адамның тура осы үйді алғылары келгеніне күмәнім жоқ, асығыс 
содан. Қуанышымызға орай, үйдің бағасы екі жыл бұрын нарыққа 
шыққандағыдан қымбаттаған жоқ. Құдайдың үйді Дрендаға 
арнап ұстап қалғанына сенемін. 

Алайда, әңгіме мұнымен бітпейді, әлі екі еселік сыбаға жағы 
бар. Иесі үйді сатып алу шартын дайындап жатқанда, Дренданың 
шешесі қоңырау шалды. Ата-енемнің Канадада үйлері бар, оған 
иелік еткендеріне 32 жыл болып қалды. Әрине, біз де ол үйге 
барып тұрамыз, және барған сайын мәз болып қайтамыз. Үйдің өзі, 
орналасуы бізге қатты ұнайды. Үй мұхиттағы аралда орналасқан. 
Артқы қоршаудан 10 метрдей жүрсеңіз, суға шығасыз. Ата-енем, 
жастары келген соң, алыстағы үйдің қамын ойлағымыз келмейді 
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деді. Олар бізге үйді сатып алуды ұсынғанда, мен келіскен жоқпын. 
Біз Огайода тұрып, ол жерге 31 сағат жол жүріп жетеміз. Мен үйді 
ұнатқанмен, сонша алыс жерге жиі барып тұру ыңғайсыз болады 
деп шештім. Олар жылжитын мүлік агенттігімен хабарласып, үйді 
сатылымға шығарды. Бірақ екі жылдың ішінде ешкім үйді сатып 
алуға салмақты қызығушылық білдірген жоқ. 

Сөйтіп, Флоридадағы үйіміздің құжаттарын күтіп отырғанда, 
ата-енем тағы хабарласып, үйлерін сатуға тырысса да, еш 

нәтижеге жетпегендерін түсіндірді. 
Сосын, «сендер отбасымыздың 
мүлігі болып қалсын деп үйді 
алғыларың келсе, бағасын екі есе 
түсіріп береміз» деді. Ойланып 
қалдым. Балаларым өсіп, ол әдемі 
жерді көрсе тамаша ғой. Сөйтіп, 
Дренда екеуіміз бірге мінәжат 
еттік те, үйді сатып аламыз дедік. 
Қолымызда дәл соған жететін 
ақша қалды. Онымен қатар, 
биыл компаниямызға арнап ұшақ 
алдық, енді Канадаға жету үшін 
31 сағаттың орнына 5 сағат қана 
керек. Ары-бері барып қайту енді 

қиынға соқпайды.

Екі үйдің де сатылымы аяқталып, олар біздің меншікке өткенде, 
кеңсемде маған кенеттен бір ой келді. «Тоқтай тұр, бұл тағы да 
екі еселік сыбаға ғой!». Әйелім мұхит жағасындағы үйіміздің 
болғанын бұрыннан армандады. Ал қазір, екі айдың ішінде үйдің 
екеуін алдық. Біреуі АҚШ-тың оңтүстігінде. Ол қыста өте жылы, 
бірақ жазда тұруға тым ыстық. Канададағы үйіміз керісінше, 
жазда салқын болып тұрады, бірақ қыста өте суық. Әйелімнің әр 
маусымға шақ келетін су жағасындағы екі үйі бар. Оны өз көзімен 
көрмеген адам айтқаныма сенбейтін де шығар. Екі үйдің де 
келісімдерін аяқтап, оған қол қойғаннан кейін бір-бірімізге «Бұл 

ЕКІ ЕСЕЛІК СЫБАҒА – 
ӘЛДЕНЕНІ МІНДЕТТІ 
ТҮРДЕ ЕКЕУДЕН 
АСЫРМАЙ АЛУ 
ДЕП ОЙЛАМАҢЫЗ. 
ШЫНЫМЕН, 
ОЛ КЕРЕГІҢІЗДІ 
ЖЕТЕТІННЕН 
АСАТЫНДАЙ 
МӨЛШЕРДЕ АЛУ.



ЖАЙ ҒАНА «ЖЕТКІЛІКТІ»-ДЕН АСЫП ТҮСЕТІН ИГІЛІК

151

шын ба?» деп қарадық. Мұның нағыз екі еселік сыбаға екеніне 
сіздің де күмәніңіз жоқ деп сенемін. Тамаша! 

Осылайша Құдай бізге қалағанымызды бірнеше рет қос-
қосынан берді. Оны екі еселік сыбағаны анық көрсету үшін істеді 
деп ойлаймын. Бірақ, екі еселік сыбаға – әлденені міндетті түрде 
екеуден асырмай алу деп ойламаңыз. Шынымен, ол керегіңізді 
жететіннен асатындай мөлшерде алу. Құдай жоғарыда келтірілген 
мысалдар арқылы беретінін екі есе қылып беріп, назарымды екі 
еселік сыбағаға аударды. Сондықтан, не болса да, оның ағыл-
тегіл мол қамтамасыз етілуі – екі еселік сыбаға болып табылады. 
Шабат демалысын және екі еселік сыбағаны сіз біртіндеп түсініп 
жатырсыз деп үміттенемін. Патшалықпен байланыс үзбей 
өмір сүру деген үлкен бақыт! Мен осы тарауды Канададағы 
үйімізде, терезеден мұхитқа қарап отырып жаздым. 20 метрдей 
қашықтықта су жағасында шағалалар мен үйректер жүзіп жүр. 
Тыныштық. Арпалыс-қарбалас жоқ. Мен күйбеңдеп еңбектенбей-
ақ Құдайдың дарытқан жарылқауының рахатын көріп отырмын. 
Өмірімнің мән-мақсаты – Құдайдың берген аманатын орындау, 
яғни Патшалықтың Ізгі хабарын адамдарға жеткізу. Мен – екі 
еселік сыбағаны көріп, масайрап жүрген Көктегі Әкемнің ұлымын, 
әрі Ұлы Патшалықтың азаматымын! 

Патшалық өмірімізді қалай өзгертіп жібергені туралы Дренда 
екеуіміздің талай-талай әңгімеміз бар. Патшалық заңдары 
біздің өмірімізге де, бізге куәлігін айтып хат жазған мыңдаған 
адамдардың өміріне де ерекше ықпал еткені сөзсіз. Алдында 
жазғанымдай, ол заңдардың жұмысын Киелі Кітаптан да анық 
көруге болады, бірақ оны өз көзіңмен көргенің аса құнды. 

Осы тұста аздап тақырыптан ауытқып, мынаны айтқым келеді. 
Дренда екеуіміздің көрген жарылқауымыз туралы көпшілікке 
ашық айту – мен үшін әжептеуір тәуекел. Көп жағдайда адамдар 
оны теріс қабылдайды. Олар бізді мақтаншақ, не тәкаппар 
кісілер дейді. Немесе, олардың қауымға әкелген ондықтарын 
алып біз өз керегімізге жұмсадық деп ойлайды. Шынында, 
Дренда екеуіміз теледидар бағдарламамыздан әрі біз сататын 
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кітаптар, дискілер, тәлім материалдарынан да түскен ақшаны 
өз қалтамызға салып алмаймыз. Қауым жетекшілері болған 
соң, иә, жалақы аламыз. Бірақ негізгі табыс көзі – бизнесіміз, 
оны Құдай молынан жарылқады. Өзіміздің жеке куәліктерімізді 
оқығаныңызда, ниетіміз таза деп біліңіз. Өмірімізде шынынымен 
де орын алған тамаша оқиғаларды осылай басқаларға айтуды 
мен жөн көрдім. Құдайдың ол жайттар туралы бізге түсіндіргені 
де өте маңызды. Мен бөлісіп отырған нәтиже – Гэри және Дренда 
Кисидің жетістіктері емес, ондай біздің қолымыздан келмейді! 
Жоқ, өміріміз тек Көктегі Әкеміз бен Оның Патшалығының 
арқасында ғана осындай. Сіз осы әңгімелерді жақсы түсінсін 
деп бөлісіп отырмыз. Біз жоқшылықтан шығып, осы кітапты сіз 
оқысын деп жаздық! Мұның бәрі қалай жүзеге асқанын түсініп, 
сіз де Құдайдың өзіңізге арнаған жарылқауын қабыл алыңыз. 

Мен кедейлікті шын жүректен жек көремін, осыны біліңіз. 
Тоғыз жыл бойы ұдайы стресс пен үрейде өмір сүру дегеніңіз 
нағыз қасірет емес пе? Шабат демалысы – сіз бен бізге тиісті игілік 
екенін ұмытпаңыз. Келесі тарауда мен Шабат демалысын қалай 
қолдануға болатынын түсіндіремін. 

Осы тарауға кішігірім ескертпем бар. Жоғарыдағы абзацты 
жазып болғанда, кеңсеме хатшы кіріп, пошта арқылы бір қораптың 
келгенін айтты. Оны ашсам, ішінде екі өте жақсы бытыралы 
мылтық бар екен. Бұл маған жігер берді. Құдайдың Өзі менің 
айтқанымды құптап, «Әумин» дегендей. 

Бұл кітапты баспаханаға өткізіп, басылған кітаптардың бірінші 
партиясын алғанда, осында жазылған қағидаларды Атлантада 
өтетін Революшн конференциясында тәлім етуге асықтым. Оған 
қоса, кітабымды қолыма ұстап, адамдарға таратуды күттім. 
Дайындаған уағызымды айту үшін залға бара жатқанда, хатшы 
сізге әлгі екі мылтықты жіберген кісі қоңырау шалып, сізбен 
дереу сөйлескісі келіп тұр деді. Онымен хабарласқанда, ол қатты 
қуанып, жаңа ғана тағы екі мылтық жібергенін айтты! Оған қоса ол 
Дрендаға да бір мылтық жіберіпті, бірақ әйелім аң ауламайтынын 
біліп, жүз долларлық қағаз ақшамен  $1500 қосыпты. Естігеніме 
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сенер-сенбесімді білмей қалдым. Құдай мені қолдап, «Істегенің 
дұрыс» деп арқамнан қаққандай. Осының бәрін мен ғана 
емес, адамдардың барлығы білу керек! Құдай сіздің Патшалық 
заңдарын білгеніңізді қалайды! Сөйтіп Дренда екеуіміз жұп 
қосауызды Браунинг бытыралы мылтықтарын алдық. Мен көрген 
мылтықтардың ең әдемісі осы шығар. Екеуі де су жаңа. Мен тағы 
да 20 калибрлі жартылай автоматтық алтын түсті Браунинг алдым, 
ал Дренда, әрине, $1500-ын алды. Екі еселік сыбаға! 

Мылтықты қаптатып керегі не деп ойлап отырған шығарсыз, 
сірә. Мен де, жақсы, бағасы да арзан емес мылтықтарды 
жинағанда, мұнша көп болғаны не үшін керек деп сұрадым өз-
өзімнен. Құдай маған сонша көп қымбат әдемі мылтықтарды 
игіліктерінің бітпейтінін көрсету үшін берді. Оның беретіні біздің 
күтетінімізден және «жетсе болды» деген деңгейден әлдеқайда 
асып түседі. Оны өз көзіммен көрдім! Оны жақсы білемін! 





155

10-ТАРАУ

ЕКІ ЕСЕЛІК СЫБАҒАНЫҢ 
ҚҰПИЯСЫ

Шабат демалысының не екенін, және ол екі еселік сыбаға 
арқылы қалай жүзеге асатынын біраз талқыладық. Енді ойыңызға 
мынандай сұрақ келген шығар: «Екі еселік сыбағаны қалай іске 
қосамын?». Өте дұрыс сұрақ. Оның жауабын табу үшін Иса бес мың 
ер адамды бес күлше нан мен екі балықпен қалай тойдырғанына 
оралайық. 

Біршама уақыт өткеннен кейін шәкірттері Исаның 
қасына келіп:
— Бұл — құлазыған дала, ал кеш түсіп барады. 
Адамдарды таратып жіберіңіз. Олар жақын маңдағы 
ауылдар мен елді мекендерге барып, тамақ сатып 
алсын, — деген ұсыныс жасады. Бірақ Иса:
— Оларға тамақты сендер беріңдер! — деп жауап 
қатты. Шәкірттері:
— Онда біз барып, екі жүз күндік жалақыға  нан сатып 
алып, бұларды тамақтандырайық па? — деп сұрады. 
Ал Иса оларға:
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— Қанша нандарың бар? Барып, қарап келіңдер! — деп 
тапсырды. Біліп келген олар:
— Бес күлше нан мен екі кепкен балық бар екен, — 
деді. Сонда Иса шәкірттеріне адамдарды топ-топқа 
бөліп, көгалдың үстіне жайғастыруды тапсырды. 
Сонымен жұрт жүзден, елуден топтасып жайғасты. 
Иса бес күлше мен екі кепкен балықты қолына алып, 
көкке қарап тұрып шүкірлік етті. Нанды халыққа 
тарату үшін үзіп-үзіп, шәкірттеріне бере берді, екі 
балықты да бәріне бөліп, үлестірді. Барлығы да жеп 
тойды.
Соңында олар нан үзімдері мен балықтан артылып 
қалғандарын жинап алғанда он екі себет толды. Ал 
тамақтанған ер адамдардың жалпы саны бес мыңдай еді.

– Марқа жазған Ізгі хабар 6:35-44

Бұл әңгімені біз алдыңғы 
тарауларда талқыладық, бірақ енді 
бұны екі еселік сыбаға аясында 
қарастырайық. Әңгімеде Иса нан 
мен балықты ғажайып тәсілмен 
көбейтіп, адамдарды тойғанша 
тамақтандырды. Әйелдер мен 
балаларды бірге санағанда, 
шамамен 20 000 адам болды 
деп жорамалдаймын. Сонша көп 
адамның бес күлше нан мен екі 
балыққа тойғаны – нағыз Құдайдың 
кереметі деп білеміз. Жалғыз осы 
кереметке бола Патшалық пен оның 
жұмысына алғыс айтуға болады. 
Бірақ, адамдардың тойғанымен 
тоқтасақ, екі еселік сыбағаны 

ТЕК ҚАНАҒАТ ІЗДЕП 
ӨМІР СҮРУДЕН ГӨРІ, 
БАСҚАША ӨМІР 
СҮРГЕН АРТЫҚ. 
ҚАНАҒАТ ТАПҚАН 
ОЙ-САНА ЖАҢА 
НӘРСЕЛЕРДІ ЖАСАУҒА 
ҰМТЫЛМАЙДЫ. 
БОЛАШАҚҚА 
ҚОЙЫЛҒАН АРМАН-
МАҚСАТ БҮГІН 
ҚАНАҒАТ ТАБУМЕН 
ШЕКТЕЛЕДІ.



ЕКІ ЕСЕЛІК СЫБАҒАНЫҢ ҚҰПИЯСЫ

157

байқамай кетеміз. Әңгімені әрі қарай оқиық. 

Соңында олар нан үзімдері мен балықтан артылып 
қалғандарын жинап алғанда он екі себет толды. Ал 
тамақтанған ер адамдардың жалпы саны бес мыңдай еді.

Мәтін не дейді? Барлығы жеп тойғаннан кейін, артылып қалған 
12 себет тамақ жиналды. Екі еселік сыбағаның анықтамасы – 
жететіннен көп игіліктің болуы. Тамақты жеп тою – «жететін» 
деңгей, ал тойғаннан кейін тағы 12 себет нан мен балық жинау 
– жеткіліктіден артық екі еселік сыбаға. Осы бір айырмашылыққа 
асықпай ой жүгіртіңіз. Жай ғана қанағаттану мен екі еселік 
сыбағаның анық бейнесін көріңіз. Қазір әңгіменің бірінші бөлігін, 
яғни Исаның бес күлше нан екі балықты бес мың адамға қалай 
бөліп бергенін байыптап түсіндіруге уақыт шығармай-ақ қояйын. 
Оның толық түсіндірмесі «Сіздің қаржылық революцияңыз: 
келісім құдіреті» деген бірінші кітабымда бар.

Оның орнына назарымызды екі еселік сыбағаға, ағыл-тегіл 
молшылыққа аударайық. Бұл шынымен де таңқалдырар әңгіме – 
20 000 адамның барлығы тамақ ішіп тойды, мәссаған! Дегенмен, 
Патшалықтың бізге берері жай ғана қанағаттанудан артық. Әрине, 
қанағаттанбай молшылыққа жету мүмкін емес. Бүгін қанағаттану 
жақсы ғой, бірақ ертеңгі күніміз ше? Менің айтайын дегенім, 
сіздің мақсатыңыз – қанағаттану болса, тағы да қарныңыз ашса 
не істейсіз? Сенушілердің көбісі өздерінде барын қанағат етеді, 
бірақ екі еселік сыбағаға тиісті көңіл бөлмейді. Екі еселік сыбаға 
өмірімізге Шабат демалысын әкеледі. Қанағат болу – мәселенің 
уақытша шешімі ғана. Ол қамтамасыз ету мәселесін толығымен 
шешпейді. Қазір тоқ болсаңыз да, ертең аш боламын ба де 
уайымдау бәрібір үрей әкеліп, күйбеңдеген тірлікке итермелейді 
ғой. Тек қанағат іздеп өмір сүруден гөрі, басқаша өмір сүрген 
артық. Қанағат тапқан ой-сана жаңа нәрселерді жасауға 
ұмтылмайды. Болашаққа қойылған арман-мақсат бүгін қанағат 
табумен шектеледі. Қанағат табуды мақсат қылсақ, ол әлі де жер 
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қарғысындағы бейнет еңбекке байланысты мақсат. 
Тек қанағатқа ұмтылған адам бүгін тоқ болайын дейді, ал екі 

еселік сыбаға бүгінгі күнді ғана емес, ертеңді де қамтамасыз етеді!
Біздің мәдениетіміз бен қауымдағы адамдарың көбісі былай 

ойлайды. Әлдекімнен қаржылық жағдайын сұрасаңыз, әртүрлі, 
көбінесе жабырқаңқы жауаптарды естисіз. «Бәрі жақсы!» деп 
жайдары жауап берген біреу табылып, одан «Үйіңіздің несиесін 
қашан төлеп шықтыңыз?» деп сұрасаңыз, ол «Оны әлі төлеп 
жатырымыз, бірақ шоттарымызды уақытылы төлеп тұруға шамамыз 
жетеді, әрі депозитке ақша салып қойдық» дейді. Сіз «Тамаша!» 
деп, әрі қарай «Жағдайларыңыз жақсы екен, банк есепшотыңызда 
$10 000-дан асатын қаражат бар ма?» деп сұрайсыз. Әрине, олай 
шын мәнінде ешкім бас салып сұрамайды, бірақ сұрағанның өзінде 
«Жоқ, $800-дай бар» дегенге ұқсас жауап еститін шығарсыз. Жақсы 
көлігі, жақсы үйі, банкта бірен-саран ақшасы болса, қаржылық 
жағдайым керемет деп ойлайтындар көп. Олар қанағат деңгейінде 
өмір сүреді. Бірақ одан артық өмір бар! Үйіңіздің несиесі толықтай 
төленіп шықса және оған қоса банк есепшотыңызда $100 000 
немесе $500 000 болса ше? Ол адамдардың көбісі үшін жететіннен 
асатын игілік. Қанағат болу – өте қажет, оның еш жаманы жоқ, 
бірақ үйіңізде 12 себет балық пен нан болса, ол жететіннен асады, 
әрі жүрегіңізге тыныштық береді. 

Бір күні мен клиентіммен сөйлесіп, қаржылық жағдайын бірге 
талқыладым. Қарыздарын қарап шықсақ, ол кісі кредит картасы 
бойынша $40 000 қарыз екен. Активтерін қарап шықсақ, шотында 
$40 000 ақша бар екен. «Джо» дедім мен. «Бұл оп-оңай есеп 
қой. Үш кредит картаңыздың қарызын толығымен жабуға сіздің 
ақшаңыз бар. Кредит картаңыздың пайыздық мөлшерлемесі 
18%, ал депозитыңыздыкі – 1%. Қарызды қолда бар ақшамен 
төлеп шықпайсыз ба?». Ол маған не дегенің білесіз бе? Джо 
олай істегісі келмеді. Мен абдырап қалып, себебін сұрадым. Ол 
депозитте ақшасы болса, қаржылық жағдайын уайымдамай, 
өзін бай сезінетінін айтты. Мен оған қарап «Бай сезінемін 
дегеніңіз қалай? Өзіңізді жалған қиялмен жұбатып отырсыз ғой. 
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Депозитіңізде $40 000 болса да, ол сіздің ақшаңыз емес, себебі 
кредит компанияларына сіз $40 000 қарызсыз. Түсінігіңіз қате, әрі 
ол өтірікке сеніп, сіз көп ақша шығарып отырсыз» дедім. 

Біз бір сағаттай сөйлестік. Ол депозиттегі ақшасын неліктен 
қарызын жабуға қолдану керегін түсінбей қойды. Депозиттегі ақшам 
үшін мен көп жұмыс істедім ғой деп ол қарсы болды. Тағы бір сағат 
сөйлессек те, еш нәтиже шықпаған соң, мен үйге қайттым. Оның 
қатты алданып жүргені анық. Шынымен, депозитте сақталған ақша 
еш кепіл бермейді. Банк хабарламасында $40 000 ақшаңыз бар деп 
жазылса, оның жағымды сезілетінін білемін. Алайда, толық ақиқат 
үшін кредит картасы бойынша келген шотты да ашып қарау керек. 

Қанағат болған жақсы, бірақ ол сізге жалған қауіпсіздік береді. 
Бәрібір болашақтың қамын ойлауға тура келеді. Дәл қазір қанағат 
болсаңыз да, ол келесі сағаттың керегін қамтамасыз етпейді. Тағы 
қарныңыз ашады. Егер сіз тек уақытша шешімге үміт артсаңыз, 
уақытша қанағаттануға көнсеңіз, өміріңізді түбегейлі өзгерте 
алатын жалғыз дүние – екі еселік сыбағадан құр қаласыз. 

Жердің қарғысына, күйбең тірлік пен бейнет еңбекке үйреніп 
өскен біз бір-ақ нәрсені армандадық, ол – тоқтау. Біз көбірек жұмыс 
пен қосымша мүмкіндіктерді армандаған жоқпыз, себебі, шынында, 
бастан асып жатқан шаруамен басқаны ойлауға шама болмады. Бар 
күткеніміз – келесі демалыс. Мәселен, құлдықтағы адам жұмыстың 
көп болғанын қаламайды. Құлдың арманы – дүйсенбінің таңы емес, 
керісінше жұманың кеші. Неліктен? Себебі құл тоқтап, жұмысын 
доғарғысы келеді. Тыңдаңыз, ештеңеге шамасы келмейтін, 
жұмыстың бәрін тоқтатуды ғана қалайтын ой-сана еш нәтижеге 
әкелмейді. Құдайдың Өзі періштесін жіберіп, не істеу керектігін 
айтса да, сіздің ой-санаңыз кедергі болады. Мынаны жазып алыңыз. 

ЕКІ ЕСЕЛІК СЫБАҒАҒА ИЕ БОЛУ ҮШІН, ҚАНАҒАТТАНУМЕН 
ТОҚТАМАЙ, ОДАН ӘРІ ОЙЛАУ КЕРЕК! 

Осы тұжырым екі еселік сыбағаның кілті болып табылады. 
Дәл қазір сіз оған аса мән бермей тұрған шығарсыз, бірақ оның 
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маңызы әлі айқын болады. Ойымды түсіндіру үшін 5 000 адамның 
жеп тойғаны туралы Марқа жазған Ізгі хабардан емес, Жохан 
жазған Ізгі хабардан оқиық. Жоханның кітабынан біз Марқадан 
табылмайтын ұсақ-түйекті көреміз. 

Иса күлшелерді алып, шүкірлік етті де, 
жайғасқандарға үлестірді; кепкен балықтардан да 
жұртқа қалағандарынша берді.
Бәрі жеп тойған соң, Иса шәкірттеріне: «Босқа ысырап 
болмас үшін нанның қалдықтарын жинап алыңдар», 
— деді. Олар жұрт жеген бес күлше арпа нанының 
қалдықтарын жинап, он екі себетті толтырды.

– Жохан жазған Ізгі хабар 6:11-13

Әңгіменің осы нұсқасында Иса шәкірттеріне ысырап болмау 
үшін, қалған тамақты жинап алуды тапсырады. Осыны түйіп 
алыңыз. Шәкірттер бұл мүмкіндікті көрген жоқ. Исаның оған 
анық меңзеуіне тура келді. Өзіңізді шәкірттердің орнына қойып 
көріңіз. Қарныңыз тоқ, тамақты тойғанша жедіңіз, енді қисайып 
ұйықтап алғыңыз келеді. Жердің қарғысына үйренген соң, құлдық 
ой-санаға бейімделіп қалған соң, қанағаттанғанда тоқтағыңыз 
келеді. Мәселен, құлдық сананың ойлауынша, жұмысты тек 
міндет болғанда істеу керек, ал ол қанағат тапқанда, әрекеттің 
барлығы тоқтайды. Исаның шәкірттерге дәл көз алдарындағы 
тамақты жинап алуды тапсыруына тура келді. Қалған тамақ 
айналада шашылып жатты, бірақ ешқайсысы да оны жинап алуға 
әрекет еткен жоқ. Олар қалдықтардың не пайдасы бар, оны 
құстарға тастай салайық деп ойлаған шығар. 

Иса оларға бір өте маңызды сабақ бергісі келді. Ол босқа 
ысырап болмасын деп, түк қалдырмай, барлығын жинап алыңдар 
деді. Оның мағынасы не? Жамағат жеп тойды, бәрі қанағаттанды. 
Ешкім әзірше тағы нан мен балық жегісі келмейді. Бірақ мұнда бір 
қиындық бар – керегіңнен көп жинап алмасаң, Шабат демалысы 
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мүмкін емес. Еврейлер алтыншы күні манна жинағанда, Құдай 
оларға арттырып, екі күнге жететіндей жинап алыңдар деді. Ол 
күні жиналған манна жетінші күннің, Шабат күнінің азығы болды. 
Иса шәкірттерін қанағат болумен қоймай, одан әрі ойласын 
деді. Патшалықтың қамтамасыз етуі осындай болмақ. Тағы да 
қайталаймын, қанағатты ғана қусақ, тұрақтылық пен тыныштыққа 
қол жеткізбейміз. Ол тек екі еселік сыбағаның арқасында мүмкін. 
Қанағат іздеген адам бүгінгі күннің нанын тауысып қойды, бірақ 
артық жиналған 12 себет ертеңге уайымдамауға мүмкіндік береді. 

Ал енді келесі негізгі қағиданы ұғып алыңыз. 
Иса тапсырма бермегенше, қалған тамақты жинап алу 

шәкірттердің ойына кіріп шықпаса да, Құдай оларға Шабат 
демалысын, яғни екі еселік сыбағаны алдын-ала беріп қойды. 
Олар оны әлі түсінбесе де, Патшалық оларға екі еселік сыбағаны 
күні бұрын дарытты. Иә, Құдай тамақпен қамтамасыз етіп, нан 
мен балықты көбейтіп берді және жиналғандардың барлығын 
тойдырды. Алайда, Патшалық әрдайым екі еселік сыбағаны да 
береді. Құдай дәл жететіннен бір асырмай, ең азын береді деп 
ойламаңыз. Ол қанағат қылумен тоқтамай, үнемі жеткіліктіден 
асырып береді! Мәселе сіздің бейхабар болуыңызда. 

Беріңдер, сонда сендерге де беріледі: шайқап, нығыздап 
толтырып, тасып-төгілген мөлшерде салып беріледі. 
Сендер өзгелерге қолданған өлшем өздерің үшін де 
қолданылмақ.

– Лұқа жазған Ізгі хабар 6:38

Беріңдер, сонда сендерге де шайқап, нығыздап толтырып 
беріледі. Бұл аяттың бір жартысы ғана. Шайқап, нығыздап 
толтырып берілген ол – бүгіннің үлесі. Келесі оқитынымыз – «тасып-
төгілген мөлшерде беріледі». Осы тұс нағыз екі еселік сыбағаға 
меңзейді. Құдай әрдайым екі есе көп қылып береді, Ол ешқашан 
жай ғана жететін деңгейде тоқтамайды. Сіз осыны білмесеңіз, 
ағыл-тегіл мол игіліктің жерге төгіліп жатқанын байқамауыңыз 
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мүмкін, себебі ойыңыз қанағат қылатын мөлшерге қадалып 
қалып, одан көбін жинап алуға мүмкіндік бермейді. Олай болса, 
сіз екі еселік сыбағаға ие болып, оның рахатың көре алмайсыз. 
Бірақ, Патшалықтың жұмысын біліп, толықтай қамтамасыз етуді 
күтсеңіз, Құдайдың бергенін шашпай, түгелдей жинап аласыз. 

Тағы да бір мысал келтірейін. 
Шимон:

— Ұстаз, біз түні бойы еңбектеніп, түк ұстай алған 
жоқпыз! Бірақ Сіз айтқан соң ауларды тағы да салып 
көрейін, — деп жауап берді.
Ауларын салғанда олар өте көп балық ұстады. 
Балықтың көптігінен аулары жыртыла бастады. 
Содан олар екінші қайықтағы жолдастарын қол 
бұлғап көмекке шақырды. Олар келгеннен кейін бәрі 
бірігіп екі қайықты да балыққа толтырды. Тіпті 
қайықтары суға бата бастады! Мұны көрген Шимон 
Петір Исаның аяғына жығылып:
— Ием, қасымнан кете көріңіз, мен күнәкар адаммын! 
— деді. Себебі өзі де, қасындағылардың бәрі де осынша 
көп балық ұстағандарынан үрейлері ұша аңтарылды. 
Шимонның серіктері — Зебедей ұлдары Жақып пен 
Жохан да сондай күйде еді. Сонда Иса Шимонға:
— Қорықпа! Сен балық аулағаның сияқты бұдан былай 
адамдарды жинап әкелетін боласың, — деді.

– Лұқа жазған Ізгі хабар 5:5-10

Бұл біздің алдында оқыған әңгімеміздің бір бөлігі. Петірдің 
екі қайығы ұсталған балықтың көптігінен суға бата жаздады. 
Патшалық осылай жұмыс істейді. Ол Петірдің балық аулау туралы 
білгенінің бәріне қарама-қайшы келді, әрине Петір аң-таң қалды. 
Иса келесі жолы «Петір, көлдің терең жеріне жүзіп барсаң, 
қалағаныңша балық ұстайсың» десе ше? Петір онда екі қайық 
алушы ма еді? Оған күмәнім бар. Ол достарынан сұрастырып, 
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барынша көп қайықпен баруға әрекет етпейді ме? Неге? Себебі 
енді ол Патшалықтың жұмысын біледі, әрі басқаша нәтиже күтеді. 

Осы талқылауымыздың мақсаты – Құдайдың қамтамасыз 
етуін сіз толықтай көрмей тұрғаныңызға көз жеткізу. Әрине, 
көбіне ол қамтамасыз ету сықырлаған доллар түрінде келмейді. 
Ол Құдайдың берген идеялары, аманаты және Киелі Рухтың 
берген бағыт-бағдары. Екі еселік сыбағаны дұрыс түсінбесек, 
жер қарғысына үйреніп өскен біз, оның дәл алдымызда тұрғанын 
байқамай өтіп кетеміз.  

Нанды көбейту туралы әңгімеде Иса шәкірттеріне Патшалықтың 
жұмысын, одан не болжап-күтуге болатынын үйреткісі келді. 
Құлдық сана шашылып жатқан нанды жинап алу мүмкіндігін 
көрмеген соң, Иса оған назар аударыңдар деп ашық айтты. Ол 
«Байқадыңдар ма? Қараңдар! Құдайдың сендерге арнағанын 
толықтай көрмей тұрсыңдар» дегендей.

Масырдан көшіп шығу 16-тарауға тағы бір рет оралып, менің 
сізге көрсетейін деген тұсқа назар аударайық. 

Жаратқан Ие мынаны әмір етті: Әрқайсыларың өздеріңе 
керегінше теріп, үй іштеріңдегі әрбір жан басына бір 
тегештен толтырып жинап алыңдар!» — деді.
Исраилдіктер солай істеп, біреуі көп, біреуі аз жинады. Ал 
тегешпен өлшеген кезде көп жинаған кісіден артылған 
жоқ, аз жинаған мұқтаж да болған жоқ. Әркім өзінің 
жеуіне қажетінше жинапты. Мұса оларға: «Ешкім мұны 
ертеңге қалдырмасын!» — деп ескертті. Алайда олар 
Мұсаны тыңдамай, кейбіреулері жинағандарынан келесі 
күнге қалдырып, ол құрттап сасып кетті. Сонда Мұса 
оларға қатты наразыланды.
Күн сайын таң ата әркім өзінің жегенінше жинап 
алатын болды. Күн қызған кезде қабыршықтар еріп 
кетіп отырды.

– Мысырдан көшіп шығу 16:16-21



СЕНІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ РЕВОЛЮЦИЯҢ. ТЫНЫШТЫҚТЫҢ ҚҰДІРЕТІ

164

Алдында бірнеше рет жазғанымдай, Шабат демалысын мүмкін 
ететін – екі еселік сыбаға. Құдай Шабат күніне жететін маннаны 
алтыншы күні берсе де, еврейлердің көбі жетінші күні де манна 
жинауға шығып, ештеңе таппады. Мәселе Құдайдың жетерліктей 
қамтамасыз етпегенінде емес. Істің мәні, исраилдіктер екі еселік 
сыбағаның алтыншы күні алдын-ала берілгенін түсінген жоқ. 
Олар, әдеттегідей, бір күнге жететін тамақ жинап алды. Ал жетінші 
күні қарындары ашқанда, манна табылған жоқ. Олар Құдай бізді 
тастап, бізге қамқор болмады деп ойлаған шығар. Бірақ Құдай 
оларды ұмытқан жоқ. Екі еселік сыбағаның мәнін түсінбеген – 
өздері. Оны білсе, олар басқаша әрекет етуші еді. 

Керектерін іздеп таба алмай жүрген қанша адам бар! Олардың 
қатесі – Патшалықты және Құдайдың қамқорлығын дұрыс түсінбеу. 
Құдай олардың қамын ойлап қойды! Жаңа оқыған үзіндімізде 
Құдай олардың аз жинағандарына наразы болды, маған сол қызық. 
Оны жетекшілеріміз қауымда қалай уағыздар екен. 

Егіншіге себуге тұқым, ашыққанға жеуге нан беретін 
Құдай сендерге «игіліктің тұқымын» ағыл-тегіл мол 
сыйлап, әділ істеріңнің өнімін молайта түспек. Ондағы 
көздегені — сендердің әр жағдайда жомарттық жасай 
алатындай дәулетті болуларың, әрі біз арқылы жіберген 
көмектерің үшін көп адамдардың Құдайға шүкірлік етуі.

– Қорынттықтарға арналған екінші хат 9:10-11

Пауыл елшінің айтуынша, Патшалықтың әрбір азаматы үнемі 
жомарттық жасай алады, себебі Құдай балаларына аямай мол 
игілік береді. Достым, бұл екі еселік сыбағаның болуын қажет 
етеді. Жететіннен асатын дәулетіңіз болмаса, жомарттықты үнемі 
қалай жасайсыз? 

Алдыңғы тарауда мен компаниямның табысы $3-4 миллионнан 
$11 миллионға дейін ұлғайғанын әңгімеледім. Құдай оны қалай 
іске асыруға болатынын маған түсімде айтқанын да жаздым. Ал 
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енді сол түсімде Оның нақты не дегенін айтамын. Оны сіз қазір 
түсінетін боласыз. Түсімде Ол маған төрт сөз айтты. Дұрыс, төрт-ақ 
сөз. Ол төрт сөз менің жылдық табысымды бірнеше жүз долларға 
көбейтті. Мен әдеттегіден көп жарнама жасаған жоқпын. 
Компанияның жұмысын мен еш өзгерткен жоқпын. Өзгерген 
жалғыз нәрсе – менің түсінгім. Сол айтылған төрт сөз менің 
жұмысқа деген көзқарасымды 
өзгертіп жіберді, ол өзгеріс, өз 
кезегінде, кәсібім мен табысымды 
төрт есе ұлғайтты. «Ол қай төрт 
сөз?» деп сұрасаңыз, ол – «Қолайлы 
сәтті пайдаланып қал». 

Иә, естігенім сол ғана. Қолайлы 
сәтті пайдаланып қал. «Сол-ақ 
па? Осы бір ауыз сөз сонша әсер 
етті ме?». Иә, ол сөздің ықпалын 
жете бағалау керек. Құдайдың 
ӘРДАЙЫМ екі еселік сыбаға 
беретінін түсінгенде, Оның маған 
айтқанын да түсінесіз. 

Сатылым жасайтын кез-келген компания сияқты, менің 
компаниям да адамдардың керегін қамтамасыз етіп табыс 
табады. Компания неғұрлым көп пайда тигізсе, табысы да 
соғұрлым ұлғаяды. Бұл негізгі қағида қарапайым болғанымен, 
сатылым компанияларының көбісі клиенттеріне тиісті қызмет 
көрсетпейді. Ол әр түрлі себептен болуы мүмкін, көбінесе 
жұмыстың нашар қадағалануы және жаңа клиент іздеудің тиімсіз 
жолдарын қолдану себепші болып жатады. 

Біздің жағдайда ол уақыттың тығыздығы болды. Әрине, жұмыс 
қызып, қол тимей жатса ол жаман демеймін, бірақ кейде біз 
клиенттерімізге жылдам жауап бере алмаймыз. Мен инвестиция 
жасайтын клиенттермен жұмыс істеймін. Жұмысымды қатты 
жақсы көремін. Бірақ, қол тимей кеткен кезде менімен жеке 
сөйлескісі келген клиенттермен 24 сағаттан қалдырмай шұғыл 

МӘСЕЛЕН, ҚҰДАЙ 
МАҒАН ШАБАТ 
ДЕМАЛЫСЫН, АҒЫЛ-
ТЕГІЛ МОЛШЫЛЫҚТЫ 
АЛДЫН-АЛА БЕРГЕНІН 
АЙТТЫ. ОЛ БАЙЛЫҚ 
МЕНІҢ ҚОЛЫМДА 
ЕДІ, ОНЫ КӨРМЕГЕН – 
ӨЗІМ!



СЕНІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ РЕВОЛЮЦИЯҢ. ТЫНЫШТЫҚТЫҢ ҚҰДІРЕТІ

166

хабарласу қиынға соғады. Ниетім таза болса да, оны істеп шығу 
оңай емес. 

Адам сұрағына жауапты қайдан тапса, әдетте сол компанияның 
қызметіне тапсырыс береді. Кейде инвестиция жасаймын дейтін 
клиенттермен уақытылы хабарласпасаң, тым кеш болуы мүмкін. 
Олар басқа компанияға қоңырау шалып, мәселелерін сонда 
шешеді. Өз кәсібіңізді жүргізгенде көп нәрседен қателесуге 
болады, бірақ ең маңыздысы – клиент сұрағымен сізге жүгінгенде, 
оған қызмет көрсетуге дайын болу. 

Сондықтан, түсімде Құдайдан әлгі сөзді естігенде, оның 
мағынасын бірден түсіндім. Компаниямыздың үздік онымен 
сахнада тұрып $100 000 шегерім алғым келсе, мен басқаша 
жұмыс жасауым керек. Қолайлы сәтті жіберіп алмай, оны 
пайдаланып қалуым керек! Сөйтіп мен жұмыс жасайтын 
амалымды өзгертуді жөн көрдім. Өзіме келесідей талап қойдым: 
әлдекім инвестиция жасау жайлы кеңес алғысы келсе, мен оған 
бір-екі минуттың ішінде жылдам хабарласып, мүмкін болса, тез 
арада жеке кездесуге барамын. Клиенттерім менімен еліміздің 
түпкір-түпкірінен хабарласып жатады, сондықтан бұл ережені 
бұзбау оңай болмайтынын білдім. Бірақ мен дегенімнен 
таймай, жоспарымды іске асырамын деп бел будым. Компания 
менеджеріне қоңырау шалып, Құдайдың маған айтқанын 
түсіндірдім. Барлық жұмыскерлеріміз де қолайлы сәт туғанда, 
оған ерекше көңіл бөлсін дедім. Нәтижесінде, бір жыл өткенде, 
біз $11 миллион табыс кіргізіп, корпоративтік мейрамда ерекше 
марапатталдық. Оған қоса, басқа вендорлармен де жұмыс 
жасауға келісіп, құны бірнеше миллион шарт жасастық. 

Қазір жаңалық ашатын сәт болады. Біздің өзгерткеніміз – 
небәрі бізбен сөйлескісі келген клиентпен барынша жылдам 
хабарласу. Мәселен, Құдай маған Шабат демалысын, ағыл-
тегіл молшылықты алдын-ала бергенін айтты. Ол байлық менің 
қолымда еді, оны көрмеген – өзім! 

Екі еселік сыбағаны келтіретін Патшалықтың арнайы заңы жоқ. 
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Екі еселік сыбаға әрқашан дайын. Құдай игілігін ылғи екі еселетіп 
береді. 

ҚҰДАЙ ТЕК БҮГІНГІ КҮННІҢ КЕРЕГІН БЕРУМЕН 
ТОҚТАМАЙДЫ. ОЛ СЫБАҒАҢЫЗДЫ ӘРДАЙЫМ ЕКІ 
ЕСЕЛЕТІП БЕРЕДІ! 

Тағы да қайталаймын, айып – бізден. Құдайдың мол 
жарылқауын көрмейтін – өзіміз. 

Бірақ, одан да ірі мәселе – біз екі еселік сыбағаны жинап 
алу керек екенін білген де жоқпыз! 

Маған Исаның «Ештеңе де ысырап болмасын!» деп айтқаны 
қатты ұнайды. Құдай жақсылығын бергенде, оны сізге арнап 
береді. Жетінші күні исраилдіктер манна іздеп шыққанда, Ол реніш 
білдірді, себебі халықтың керегін Ол күні бұрын қамтамасыз етті 
ғой. Ол демалыс күннің азығын алтыншы күні жібергенін Мұсаның 
есіне салып, халық Шабат күні еңбегінен тынықсын деді. «Шабат 
күні Маған емес, сендерге керек. Екі еселік сыбағаны жібергенім 
де содан» дейтіндей Құдай. Иса да тура солай дейтін сияқты: 
«Қалған тамақты жинап алыңдар. Құдай оны сендерге ештеңеге 
алаңдамасын деп берді». 

5 000 адам бес күлше нан мен екі балыққа тойған кезде, 
шәкірттер артылып қалған тамақ туралы ойлаған жоқ. Онда 
жатқан мүмкіндікке олар назар аудармады. Ал бүгін Киелі Рух 
бізге қанағаттануды ғана ойламай, екі еселік сыбағаны жинап 
алуға көмектеседі. Оның жәрдемін сұрасақ, Ол біз көрмей тұрған 
дүниені көрсетеді. Сіз басқасына назар аудармасаңыз да, мынаны 
анық түсіндіңіз деп үміттенемін: екі еселік сыбаға сізге алдын-ала 
берілді, оны жинап алу ғана қалды. 

Екі еселік сыбаға жер қарғысынан құтқаратын жалғыз нәрсе 
болғандықтан, шайтан оны барынша жек көреді. Ол сенушілерді 
көп жұмыс істесе, шоттарды төлеп жатса, жағдайлары жақсы 
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екеніне көндіргісі келеді. Құдайдың Патшалығына қолдау 
көрсетуге әлі жететін, қаржыға уайымдамай өмір сүретін сенушіні 
ол тоқтатқысы келеді. Оның қалайтыны – сізді өмір бойы 
кедейліктен шығармай, күйбең тірлікке құл қылу. Ол беделіңізді, 
басқаларға деген ықпалыңызды жойғысы келеді. Ақшасы бар 
адам зор ықпал ете алады! Шайтан сізді Құдайдың жарылқауынан 
құр қалсын дейді. Сондықтан, келесі айтатыным өте маңызды. 

Екі еселік сыбаға жасырып қойылған! 

Жарайды, шәкірттерге ұрса бермей қоя тұрайық. Олардың ағыл-
тегіл молшылықты көрмей қалғандарына да себеп бар. Әрине, 
алдында жазғанымдай, олар екі еселік сыбағаның барын білген 
жоқ, бірақ негізгі себеп басқа. Әдетте тамақтың қалдықтарын 
ешкім бөлек жинап алмайды ғой! Мәселен, шашылып жатқан нан 
мен балық оларға жай ғана тамақтың қалдықтары болып көрінді. 

Петірдің салық төлеуге әкелген тиыны неге балықтың аузынан 
табылды? Балықтың аузынан кім ақша іздейді? Өмір бойы балық 
аулаған кәсіби балықшылар түні бойы ештеңе ұстай алмаса, 
Ұстаздың сөзінен кейін екі қайықты батыра жаздаған көп балық 
аулап келеді деп кім ойлаған? Патшалықтар туралы екінші жазба, 
төртінші тарауда айтылған әңгіме ше? Шамалы ғана майы қалған, 
банкрот болайын деп жатқан бейшара әйел көршілерінен жинаған 
көп ыдысты маймен толтырып, қарыздарын төлеп шығады деп кім 
ойлаған? Ол ешкімнің ойына кіріп шықпайды. Сыныптастарының 
арасында ең нашар оқығандардың бірі Гэри Киси бүгін миллионер 
болып, дүние жүзін аралап мыңдаған адамның алдында сөз 
сөйлейді деп кім ойлаған? Ешкім, әрине! Осы оқиғалардың бәрін 
Құдай күтпеген жерден танымастай өзгертіп жіберді. 

Ағыл-тегіл молшылық, екі еселік сыбаға ашықтан-ашық, 
ап-айқын жатса шайтан оны ұрлап алмайды ма? Құдай 
жарылқауларын бірден айқын етпейтіні содан. Олар жасырып 
қойылған. Шайтан сіздің қанағат тауып, Құдайдың қамқорлығын 
көргеніңізді қаламайды, ал екі еселік сыбағаны жинап алып, 
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Шабат демалысының рахатын көргеніңізді тіпті жек көреді. 
Құдай жер өрісінде қалай жұмыс жасайтынына байланысты 

мына бір затты түсінуіміз керек. 

Керісінше, жариялап жүргеніміз — Құдайдың құпия 
даналығы, бұл адамзаттың көзінен таса болып келді. 
Ал Құдай оны біздің ұлылыққа ие болуымыз үшін әлемді 
жаратпастан бұрын-ақ белгілеп қойған болатын. 
Бұны осы дүниелік билеушілердің біреуі де ұққан 
емес; ұққан болса, олар Ұлылықтың Иесін айқышқа 
шегелетіп өлтіртпес еді.

– Қорынттықтарға арналған бірінші хат 2:7-8

Бұл үзіндінің бізге айтатыны мынау: шайтан Құдайдың жоспарын 
білсе, басқаша әрекет етуші еді. Сол себептен Құдайдың жұмысы 
сырт көзден жасырын. Шайтан әрбір ашық әрекетке қарсы шығатын 
еді. Сізге арналған ағыл-тегіл молшылық сіз оны жинап алуға дайын 
болмағанша айқын болмайды. Менің ылғи айтатын сөзім бар – 
Құдайдың байлығы сізден емес, сізге арнап жасырылған. 

Құдайдың байлығы сізге арнап жасырылған!
Сенушілердің «Құдай жауабын ұзаққа созбай, ең соңына 

қалдырмай, бірден айтса екен» дейтінін көп естимін. Достым, 
Құдай еш асып-саспайды, еш күйгелектенбейді. Шоттың қашан 
төлену керегін Ол біледі. Оның жауапты ерте бермеуі – сіздің 
мүддеңіз, ол өзіңізге жақсы, әйтпесе шайтан оған араласып, істі 
бүлдірмейді ме? 

Қараңғы жерлерде сақталған қазыналарды, жасырын 
орындарда жатқан байлықтарды саған табыс 
етемін. Осылай Менің кім екенімді білетін боласың: 
сені атыңды атап Өзіме қызмет етуге шақырған 
Жаратқан Иемін, Исраилдің Құдайымын!

– Ишая пайғамбар 45:3
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«Жасырын орындарда жатқан байлықтар» дейді ме? Бұл 
Голливудтың шығарған ең керемет фильмінен де күшті ғой. Құдай 
маған екі еселік сыбағаны жинап алуға қалай көмектескенін 
айтып берейін. Бірнеше жыл бұрын мен кеңсемде отырып 
компаниямның шығын мен табыс есептемесін оқыдым. О кезде 
қарызды төлеп шығып, депозитке салып қойған ақшам бар. 
Жалпы алғанда, жағдайыма ризамын, бірақ одан да көп нәтиже 
шығаруға болатынын білдім. Патшалықтағы қаржылай қолдағым 
келген әртүрлі жоба да көп болды, оның бәріне қаражат керек. 

Осы жайлы мінәжат етіп отырғанда, Құдай маған «қалдықтар» 
жайлы айта бастады. Оның мағынасын мен бірден түсінген 
жоқпын. Дегенмен, біраз мінәжат етіп, Құдайдың даусын ден 
қойып тыңдағанда, ол сөздің мәні анық болды. Иса бес күлше нан 
мен екі балықты халыққа бөліп бергенде, тамақ қалдықтарына 
ешкім назар аударған жоқ. Ол қалдықтар керек қой деп ешкім 
ойлаған жоқ. Оларды жинап алуға ешкім уақыт шығарғысы келген 
жоқ, қалдықтар құнсыз болып көрінді. Мүмкін, жиналғандардың 
қате, шектеулі түсінігі ол құндылықтың болашақта өсетінін білуге 
кедергі болған шығар. 

«Осылай жұмыс жасап үйреніп қалдық» дегенді көп естіген 
шығарсыз. Дегенмен, екі еселік сыбаға үйреншікті жолмен 
келмейді. 

Әлгі есептемені қарастырып отырғанда Құдай мен елемеген 
«қалдықтарды» көрсете бастады. Клиенттермен жұмыс 
жасағанда, біз оның активтері мен қарыздарын бірге қатар 
салыстырамыз. Мұқият сараптама жасап, қарызды төлеп шығуға 
қаржы іздейміз. Әрине, үйге алынған ипотеканы, оның пайыздық 
мөлшерлемесін, келісім шарттарын да есепке аламыз. Ол кезде 
біз клиенттерімізге пайыздық мөлшерлемені 21%-дан 6%-ға 
түсіру үшін үйлерін кепілге салып, кредит картасы бойынша алған 
ірі қарыздарын төлеп шығуға кеңес беретінбіз. Осы амалдың 
арқасында бір отбасының шығыны $500-600-ға азаятын. Осыдан 
кейін біз клиенттерімізді қайта банктеріне шоғырлану несиесін 
алуға жіберетінбіз. 
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Мен компаниямның есептемесін оқып отырғанда, Құдай осы 
ипотека мәселесіне нұсқады. «Ипотека жұмысын неге қолға 
алмасқа?». Клиенттің бізге деген сенімі бар, бізде клиенттің 
ақпараты бар, қарызды төлеп шығуға осындай амал ұсынып 
отырған тағы өзіміз. 

Жұмыстың осы жағын істеп шығу үшін мен қосымша кәсіп 
үйреніп, лицензия алуым керек. Оған қоса жаттығу сабақтарын 
өтіп, басқа да көптеген сатылардан өтуім керек. Дегенмен, осы 
бір идеядан үміт үзбей, мінәжат етуді жалғастырдым. Құдай мені 
ипотека компаниясын құратын маманды жалдауға қозғау салды. 
Клиенттерімізді банкке жібермей, ипотека жұмысын өзіміз жасап, 
сол жылы табысымызды $160 000-ға көбейттік. Киелі Рухтың 
кеңесін сұрамасам, мен ол ақшаны таппайтын едім. Құдай дәл 
алдымдағы мен көрмей тұрған «қалдыққа» нұсқады.

Осыдан кейін мен Киелі Рухтың көрсеткен басқа да көптеген 
«қалдықтарын» жинап алдым. Оның бірін мен бұрын түкке 
тұрмайтын іс деп санайтынмын. Осы қате түсінігіме қарамастан, 
ол салаға кіріскенім үлкен жетістік болды. Оны, ақыры, байыптап 
қарастырғанда, ол өнімнің компаниямызға өте қолайлы екенін 
түсіндім. Ол өнім кәсібімнің негізгі моделіне қарағанда көбірек 
табыс кіргізді, оның арқасында миллиондаған доллар таптық. 
Менің елемегенім өте жемісті «қалдық» екен. 

Келесі ойымды жақсы түсінсеңіз деймін. Екі еселік сыбаға 
аян арқылы айқын болады! Аян дегеніміз – Киелі Рухтың сізге 
ашқаны. Құдай айтпаса, ол ақпаратты басқаша білу мүмкін емес. 
Осылайша, Құдай өзіңізге беймәлім нәрсені айқын етеді. Аян деп 
осыны атаймыз. 

Екі еселік сыбағаның кілті – Құдайдың берген аяны! 

«Киелі Рухтың даусын қалай естимін? Жасырын мүмкіндіктер 
мен идеяларды қалай білуге болады?» деп менен көп сұрайды. 
Бұл өте жақсы сұрақтар. Бұл кітапта Құдайдың даусын есту 
туралы сөз қозғауға уақыт қалмады, оны көбірек білейін десеңіз, 
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менің «Киелі Рухқа кенелу» атты кітабымды оқуыңызға болады. 
Оны Amazon.com немесе біздің сайттан сатып ала аласыз. Онда 
мен Құдайдың құпияларын Киелі Рух бізге қалай ашатынын 
сипаттаймын. Нәтижесінде біз Құдайдың өзімізге арнаған 
байлығын иеленеміз. Шайтанның билігі жерге жайылса да, ол бізге 
кедергі бола алмайды. Оның егжей-тегжейін қазір талқыламасақ 
та, сізді дұрыс бағытқа салатын келесі аятты келтіргім келеді. 

Бөтен тілде сөйлейтін кісі адамдарға емес, Құдайға 
арнап сөйлеп, ешкім оны түсінбейді. Ол өз рухымен 
құпияларды айтады.

– Қорынттықтарға арналған бірінші хат 14:2

Төртінші аят былай дейді: 

Кім бөтен тілде сөйлесе, сол өз сенімін нығайтады. 

Сенімін нығайту дегеніміз, бағыт немесе дұрыс түсінік алу. 
Мен де, сіз де, оған мұқтажбыз. Киелі Кітап бөтен тілде сөйлеуді, 
немесе Пауыл жазғандай, рухымен мінәжат етуді атап өткенде, 
кім не десе де, басқалардың пікірін ескермей, тек Киелі Кітапқа 
сеніңіз! Бөтен тілде сөйлеу тек елшілердің уақытында ғана болған 
дарын, не тіпті ол шайтанның тіміскі әрекеті деген тұжырымдарды 
естуіңіз мүмкін. Бірақ, тағы қайталаймын, сіз тек Құдайдың сөзіне 
сеніңіз. Рухпен мінәжат ету дегеніміз Киелі Рухтың сіз арқылы 
мінәжат етуі. Ол Құдайдың еркін жерде жауға білдірмей іске 
асыру үшін қажет. Осылайша мінәжат ету көктен аян алу үшін 
өте маңызды. Менің айтқаныма тиісті көңіл бөліп, ол тақырыпты 
тереңірек зерттеуіңізді сұраймын. Сұрақтарыңыз болса, менің 
кітабым үлкен көмек болатынына сенемін. Киелі Рухтың біздің 
өміріміздегі жұмысы шынымен өте керемет. 

Бұл кітапты осы тараудың қорытындысын шығаратын үзіндіні 
келтіріп аяқтағым келеді.  
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Ал Тәңір Иеміз бізге әсер ететін Өзінің құдіреті 
арқылы біз сұрағаннан немесе ойлағаннан әлдеқайда 
көп нәрселерді істей алады. Оның даңқы қауымда 
Мәсіх Иса арқылы ұрпақтан ұрпаққа жетіп, мәңгілік 
арта берсін! Аумин.

– Ефестіктерге арналған хат 3:20-21

Сіз елестете алмайтын, бұрын ойыңызға келмеген нәрсені 
қалай сұрайсыз? Қазіргі таңда менің екі ұшағым бар, бірі 
кішілеу, онымен бос уақытымда ермек қылып ұшамын. Екіншісі 
– компаниямның үлкенірек ұшағы, онымен еліміздің кез-келген 
жеріне ұшып бара аламын. Өткенде бизнесіме арнап ұшақ алуды 
ойлап, бағасын қарастырғанда, мен абыржып қалдым. Ұшақ 
дегенің арзан дүние емес екен! Мен айнып қалып «Компанияға 
арнап ұшақ алудың керегі не? Тым көп ақша шығармай-ақ 
қойсам қайтеді?» дей бастадым. Дегенмен, мен өте жиі жол 
жүретін адаммын. Бір айда 23 рет ұшақпен қатынағаным да 
бар. Ол қатты шаршатады екен. Иә, керегім қамтамасыз етілген 
болатын. Сапарларымның барлығы төленіп қойылған, ақшаның 
жетіспеушілігін сезген жоқпыз. Дегенмен, менің ұшақпен жол 
жүргенім мазасыз болды. Рейс уақыты өзгерсе, не тіпті ұшпайтын 
болса, ол көп қиындық туғызатын. Ол Құдайдың маған арнаған 
Шабат демалысына қарама-қайшы жағдай еді. 

Ақыры, мен Құдайдың күшін өзім шектеп отырғанымды 
мойындадым. Ол – екі еселік сыбағаның Құдайы. Дренда екеуіміз 
ұшақ сатып аламыз деп шешім қабылдағанша бір жыл ойландық. 
Соңында, Құдай назарымызды бізге берейін деп тұрған ұшаққа 
аударып, оны бізге екі жыл бұрын бергісі келгенін айтты! Біз 
қатемізді мойындап, шешім қабылдадық. Бізге керек, әрі өзімізге 
жаққан ұшақ моделін таңдап, оны қабылдадық деп тұқым септік. 
Екі ай өткенде, ол қолымызға түсті. Ол уақыттың ішінде Құдай 
маған қажет мәмілелерді көрсетіп, әрекетімді бағыттап отырған 
соң, ұшақ аларда керек сома қолда болды. 

Иә, біздің Құдай – екі еселік сыбағаның Құдайы. Ол менің 
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өміріме ықпалын тигізді ме? Әрине, өз ұшағыңмен ұшқан 
әдеттегі көпшілік рейспен ұшқаннан әлдеқайда артық. Ұзақ жолға 
шыққанда велосипедтен гөрі, өз машина мініп жүрген жақсы ғой. 
Ол игілікті Құдай маған екі жыл дарытқысы келген екен, ал мен 
болсам қанағат деңгейінен шыққым келмей, Құдайың берген екі 
еселік сыбағасын көрмеппін. Көзім ашылғаны қандай жақсы! 

Бәлкім, сіздің қазіргі көлігіңіздің ескіргені сонша, оған мінген 
сайын сіз «Е, Құдай, мына арба бүгін жүрсе екен» деп жалынып 
жүрген шығарсыз. Бір тиыны қалмаған есепшоттан көз алмай, 
шешімдеріңізді оған негіздеуді доғарыңыз. Оның орнына, 
беретінін ағыл-тегіл мол қылып беретін Құдайдан сіз елемей 
жүрген маңызды ойларды көрсетуін сұраңыз. Сонда ғана сіз 
тыныштық тауып, Шабат демалысының рахатын көресіз. Ол 
сізге жоспарын көрсетіп, сұрасаңыз, оны іске асыру әдісін де 
түсіндіретін болатын. Иса «Ештеңе ысырап қалмасын!» дегендей, 
сіз де Құдайдың берген екі еселік сыбағасын қалдырмай жинап 
алыңыз. 

Мұның бәрі осылай болғандықтан, Құдайдың Өзі 
жетінші күні демалып тыныққаны сияқты, Оның 
халқы үшін де шынайы тыныштыққа жету мүмкіндігі 
әлі де бар. Құдайдың жарату жұмысын тамамдаған 
соң тынығып демалғанындай, Оның дайындап қойған 
шынайы тыныштығына ие болған әркім де өз бетімен 
еңбектенуін доғарып, тынығады.

– Еврейлерге арналған хат 4:9-10
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Бұл кітап сіз үшін үлкен жарылқау болғанына сенемін. Сеніміңіз 
нығайып, Құдаймен бірге өткізген күндеріңіз арта берсін. Алдында 
жазғанымдай, бұл кітап «Сіздің қаржылық революцияңыз» атты 
серияның екінші кітабы. Бас-аяғы бұл жиынтықта бес кітап бар, 
сондықтан сайтымызды байқап, келесі кітаптың шыққанын 
күтсеңіз болады. Сонымен қатар, Team Revolution тобына 
қосылуды, немесе біздің менторлық бағдарламаға мүше болуды 
қарастыруыңызды сұраймын. Team Revolution жайлы ақпаратты 
сайтымыздан табасыз. 

Гэри және Дренда Киси Огайо штатындағы Нью Албани 
қаласында Forward Financial Group (1-(800)-815-0818) 
компаниясына иелік етіп, өздері басқарады. 

Гэри және Дренда Киси Огайо штатындағы Нью Албани 
қаласында Faith Life Church қауымында жетекшілік жасайды. 

Гэри және Дренда Кисидің басқа материалдарын FaithLifeNow. 
com, GaryKeesee.com, немесе Drenda.com сайттарынан таба 
аласыз. 



«Сенің қаржылық революцияң» 
топтамасындағы Гэри Кисидің 

басқа кітаптары

Келісімнің құдіреті 
Стратегияның құдіреті
Қамсыздандырудың құдіреті
Жомарттықтың құдіреті
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