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GIRIŞ SÖZI
Men Hudaýyň aýalym Drenda ikimizi birnäçe ýyl mundan ozal 

äkiden syýahatyny beýan etmegi ýüregime düwdüm. Biziň durmuşymyz 
düýpgöter özgerdi! Şol gudratly birnäçe ýylyň dowamynda Isa Mesihiň 
Mukaddes Ýazgylarda eden gudratlary biziň gözlerimiziň alnynda bolup 
geçdi: biz ölen adamyň direlişini, ysmazyň aýaga galyp, ýöräp başlaýşyny 
we ertesi gün işe gidişini, san-sajaksyz adamyň şypa alşyny, ýüzlerçe müň 
adamyň maliýe abadanlygynyň dikelişini gözümiz bilen gördük. Ýöne 
gudratlaryň iň ulusy – hut özümiz bilen, biziň maşgalamyz bilen bolup 
geçen ýagdaýlardyr. 

Meniň maksadym – sizi şu açyşlardan doly syýahata çagyrmak; ol siziň 
durmuşyňyzy hem biziňki ýaly özgerder diýip umyt edýärin. Bu wakany 
diňe bir kitapda beýan etmek mümkin däl. Bu kitap siziň öz maliýe 
rewolýusiýaňyzy amal etmäge we Hudaýyň Şalygynyň durmuşymy özgerden 
syrlaryny açmaga ýardam berjek ýygyndy kitaplaryň birinjisidir. Bu syýahat 
meniň üçin şatlykdan doly, ol asla tamamlanmaz. Biz öwrenmegi hemişe 
dowam ederis! Hudaýyň Şalygyny öwrenip, aňyrsyna çykyp bolýan däldir. 

Men Hudaýa diýseň minnetdar: Onuň rehim-şepagaty her gün 
täzelenýär, Ol sabyr-takatdan we geçirimlilikden doly, Ol bizi gutulyş 
ýoluna gönükdirýär. Sizi bu syýahata çagyrmak bilen, men ajaýyp aýalym 
Drendany agzaman bilmerin. Onuň Hudaýa sadyk bolan ýüregi, söýgüsi, 
sabyr-takaty gujur-gaýratdan dolup, ejizliklerimi ýeňip geçmäge we örän 
mätäç bolan jogaplarymy Hudaýdan agtarmagyma ýardam berdi. Men uly 
begenç bilen şu kitaby siziň bilen paýlaşasym gelýär: 

Seniň maliýe rewolýusiýaň.
Ylalaşygyň güýji 





7

GIRIŞ

Meniň janym rahatlygy unutdy, şatlygyň nämedigi 
ýatdan çykdy.

– Ýermeýanyň agysy 3:17

Men nämedir bir zatlaryň bolmalysy ýaly däldigi sebäpli oýandym, 
bütinleý bolmalysy ýaly däl! Meniň aňymy güýçli gorky gaplap alypdy. 
Men öz dilimi duýamokdym; ellerim, aýaklarym we ýüzümiň bir 
gapdaly gurşupdy. Men Drendany oýardym we özüme bolýan zatlary 
oňa kynlyk bilen düşündirdim, sebäbi ýüzüm we dilim diýen edenokdy. 
Men öz ýagdaýymy beýan etjek bolanymda, ýüregimiň güýçli 
gürsüldeýändigine we demimi kynlyk bilen alýandygyma üns berdim. 
Aýalym turdy-da, bada-bat dileg edip başlady. Bu geň-taň we gorkunç 
duýgular kem-kemden köşedi. Men ýene-de ýerime geçip ýatdym 
we Drenda maňa iýer-içer ýaly zat getirip bermegi teklip etdi. Men 
ýatan ýerimde dileg edýärdim we bedenime bolýan zatlardan ýaňa 
dörän aljyraňňylygy we gorkyny duýýardym. Meni howsala basýardy; 
ömrümde duýmadyk gorky aňyma hüjüm edýärdi. 

Bergilerimden ýaňa duýýan basyşym we dyngysyz pul ýetmezçiligi 
gorkyny durmuşymyň bir bölegine öwrüpdi. Soňky birnäçe ýylyň 
dowamynda maliýe ýagdaýymyň erbetleşýänligi zerarly başdan 
geçirýän sarsgynlyklarym aňa sygardan uludy. Men satyjydym, şonuň 
üçin-de satan zatlarymdam gelýän göterim töleglerine garaşlydym we 
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maliýe meselesinde edenim ugruna bolmaýardy. Biz kiçiräk fermer 
öýüni kärendä alýardyk, ol 1800-nji ýylda gurlandy we şondan bäri 
asla abatlanylmadyk ýaly görünýärdi. Meniň biraz ulaldyp aýdýan 
bolmagym ahmal, ýöne bu jaýyň ýagdaýy dogrudan-da gözgynydy. 
Penjiräniň çarçuwalary jaýryk atandy, ösümlikler bu jaýryklardan edil 
myhman otagymyzyň içine ösýardiler. Aýnalaryň köpüsi döwlendi; biz 
olary karton we skotç bilen petikläpdik. Muňa garamazdan, Drenda 
bularyň baryny biziň öýümize öwürmegi başarypdy. Ýöne hatda 
onuň şeýle täsin başarnyklary-da bu öýüň düýpli kemçilikerini gizläp 
bilmeýärdi.

Biziň ähli zatlarymyz hem şeýleräkdi – olar gözgyny haldady! 
Ulaglarymyzyň ikisi-de gaty könedi, olar eýýäm 300 müň kilometr 
geçendi we zordan otlanýardy. Ogullarymyzyň ikisi-de şepagat 
öýünden alnan düşeklerde ýatýardylar, otaglaryndaky palasjyk bolsa 
ýol ugrundaky zir-zibilleriň arasyndan tapylyp alnandy. Biz karz 
berýän kassalaryň hemişelik müşderileridik, azda-kände kömek berip 
bilýän adamlaryň baryndan karz alýardyk. Biz güzeranymyzy zordan 
aýlaýardyk we ertirki gün has gowy bolar umydy bilen güzerany 
dolamak üçin haýsydyr bir satyp bolaýjak zatlaryň gözlegindedik.

Bellenilen çäkden geçen kredit kartoçkalarymyň onusy birnäçe 
aý mundan ozak petiklenipdi we ýyllyk 28% bilen alnan üç karzym 
kollektorlara geçirilipdi. Ulaglarymyň töleg möhleti (hawa, men şol 
köne ulaglarym üçin hem bergilidim) 120 gün gijikdirilipdi we olary 
bergimiň hasabyna elimden alynmak howpy bardy. Meniň tölemeli 
töleglerimiň her biri möhletinden geçendi. Maňa garşy kazyýetiň 
çözgütleri çykarylypdy, emlägim tussag edilendi, kollektorlar meni her 
gün irden jaňlary bilen oýarýardylar. Bulardan başga-da men salgyt 
gullugyna bergilidim, olar hem tölemedik salgytlarym üçin maňa 
garşy iş gozgadypdylar. Drenda ikimiz ene-atalarymyza 26 müň dollar 
bergilidik we olar bize kömek etmekden ýadapdylar. Biziň sowadyjymyz 
azykdan seýrek dolýardy. Bize elmydama, her aýda diýen ýaly elektrik 
togumyzyň öçüriljekdigi barada duýduryşlary alýardyk. Men iň soňky 
hetdime ýetipdim. 

Bu sarsgynlyk indi meniň bedenime nämedir bir zatlar edip başlady. 
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Men lukmanlaryň birnäçesine ýüz tutdum; olar güýçli howsalalyklary 
başdan geçirendigimi aýtdylar we maňa antidepressantlary bellediler. 
Gynansak-da, howsalalyk duýgusy meni girdabyna alyp, ýygy-ýygydan 
gaýtalanýardy, men hatda öýden-de çykmaga gorkýardym. Şol kyn 
günlerde men jogaplary agtarmagy dowam edýärdim. Men düzüminde 
şeker, krahmal ýa-da kofein bolan käbir önümleriň was-waslygy has-
da artdyrýandygyna üns berip başladym. Indi men iýmäge-de gorkup, 
islendik nahara şübhe bilen garaýardym. Netijede, men işe-de ýaraman 
başladym, bu bolsa biziň maliýe ýagdaýymyzy has-da kynlaşdyrdy. 

Meniň aýalym ýanýoldaşyndan mahrum bolaryndan gorkýardy; 
ol şol döwürde çagalary ýekebaş ulaltmagyň pikirini edendigini 
soňra bir gezek gürrüň berdi. Men Hudaýa ýalbaryp, jogap bermegini 
soraýardym, meniň öz göreşýän zadym babatda ne tejribäm, ne-
de bilimim bardy. Lukmanlar meniň ýagdaýymy beýan edenlerinde 
çylşyrymly adalgalary ulanyp, munuň bejerilmeýändigini we 
ömürboýy derman içip ýaşamalydygymy aýdýardylar. Başga lukmanlar 
bolsa maňa süýjikeseliň bosagasynda durandygymy we garradygymça 
keselim agyrlaşmaz ýaly, elmydama analizleri tabşyryp, seresap 
bolmalydygymy aýdýardylar. 

Men mesihi bolsam-da, ruhy söweşde tejribäm ýokdy we 
duşmana nädip garşy durmalydygyny bilmeýärdim. Durmuşymyň 
şol tapgyrynda men jyn ruhlary tarapyndan hüjüm edilendigime 
düşünmeýärdim. Men öz tenime birzatlar bolýandyr öýdüp, Hudaýdan 
şypa bermegini dileýärdim. Mesihi bolmak bilen, men agtarýan 
jogabymyň Hudaýdygyna düşünýärdim, ýöne şol döwürde Hudaý 
maňa gaty uzak bolup görünýärdi. Lukmanlar meniň ýagdaýymy dürli 
kesel kesgitleri bilen atlandyrýardylar we hemmesi biragyzdan olaryň 
baryny birentek dermanlar bilen bejerilýän psihiki meseleleri bilen 
baglanyşdyrýardylar. Ozal belläp geçişim ýaly, bu kesel bejerilmeýärdi, 
dermanlar maňa psihiki ýagdaýymyň hötdesinden gelip bilmegim üçin 
gerekdi. Mundan başga-da, bu dermanlaryň goşmaça täsiri bolup, 
olar maňa bütinleý kömek etmeýärdiler. Meniň pikirimçe, olar täze 
alamatlary goşup, özümi dumana gaplanan ýaly duýmaga, gorkudan 
we gözegçilikde saklap bolmaýan pikirlerden ejir çekmäge mejbur 
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edýärdiler. Şeýle ýagdaý birnäçe hepde dowam etdi, umytsyzlygym 
alamatlar bilen artýardy we gorky durmuşymy bütinleý gaplap alypdy.

Ýöne günleriň birinde, soraglaryma jogap almak üçin Hudaýy 
agtaryp otyrkam, öýlän wagty böwsülmäni başdan geçirdim. Men öz 
azatlygymyň iň esasy açaryny tapdym. Men çarşende güni öýlänki 
ýygnaga gatnaşyp otyrdym. Öwgi we sežde wagty meni güýçli howsala 
basmarlap başlady. Meniň ýagdaýym gaty erbet bolup, dilege 
mätäçdigimi bilýärdim, şonuň üçin-de bütin ýygnagyň göz alnynda öňe 
çykdym. Hudaýa edilýän ybadaty togtadýandygyma düşünsem-de, 
özümi saklap bilmedim. Men örän uly ýygnaga gatnaşýardym, çopan 
meniň bilen ýakyndan tanyş däldi, ýöne sežde toparyndaky adamlaryň 
biri meni oňat bilýärdi. Men umytsyz halda öňe emedekläp diýen ýaly 
çykanlygym sebäpli seždäniň arasy kesilip, hemmeleriň gözi maňa 
dikildi. Tertip-düzgün gullugynyň hyzmatçylary meni äkitmek üçin 
maňa tarap gönükdiler, ýöne sežde toparyndaky şol tanşym ýagdaýa 
bada-bat seslendi. 

Ol meniň ýagdaýymy çopana gürrüň bermäge başlady we onuň 
ýüz keşbi kem-kemden ýumşady. Çopan ýanyma gelip, dileg etmäge 
başlady. Dostum çopana meniň keselim barada gürrüň berdi. Çopan 
maňa seretdi-de: “Onda ysgynsyzlyk ruhy bar” diýdi. Şondan soň 
ellerini meniň başyma goýup, bu ruha menden aýrylyp gitmegi 
buýurdy. Şol pursatda aňa sygmajak zatlar boldy: men azat boldum! 
Soňky ençeme aýyň dowamynda men ilkinji gezek özümi oňat duýdum 
– mende gorky-da, horlaýjy pikirler-de ýokdy, diňe çuňňur rahatlyk 
duýgusy bardy. Minnetdarlygymyň çeni-çaky ýokdy. Begendim-ow 
diýsem, bu meniň hakykatda duýýan zatlarymyň ýele ýanyndan hem 
geçmeýärdi. Men özümi ýelek kimin ýeňil duýýardym, şatlykdan ýaňa 
depäm göge ýeten ýalydy.

Ýygnakdan soň Drenda ikimiz dostlarymyz bilen bu wakany 
bellemek üçin Pizza Hut pisseriýasyna gitdik. Men şol ýerde pissa 
iýip otyrkam, birdenkä radiodan aýdym eşitdim; gorky duýgusy meni 
ýorgana dolan ýaly üstümden basdy – ol ýene-de gaýdyp geldi. Şol 
pursadyň özünde men munuň jyn ruhudygyna gaýtadan aň ýetirdim. 
Çopan munuň ysgynsyzlyk ruhudygy aýdypdy, ýöne men munuň 
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näme aňladýandygyna düşünmeýänligim zerarly biraz aljyradym. 
Men ýygnak wagty şypa tapandyryn öýdýärdim, ýöne bu beýle däl 
eken. Ertesi gün men howsalalyk hüjümleri bilen göreşdim, ýöne 
geçen agşam ýygnakda bolan zatlar barada dyngysyz pikir etdim. 
Çopan meniň üçin dileg edende, şypa almagym üçin dileg emändi. 
Ol murdar ruhuň üstünden ygtyýarlygy alypdy. Meniň ýagdaýymyň 
çopanyň hereketlerinden üýtgemegi onuň kesel bilen däl-de, ruh 
bilen baglydygyny görkezýärdi. (Görýäňizmi, men munuň şeýledigine 
düşünmeýänligim Isa Mesihde näderejede kämilsizdigimi görkezýärdi) 
Men şol döwürde ruhy söweş barada örän az bilýärdim, ýöne şonda-
da jynlaryň hakykatdan-da bardygyna düşünýärdim. Men olardan 
birini görüpdim.

Ýetginjek wagtym men ene-atamyň ýöredýän iki pisseriýasynda 
dolandyryjy bolup işleýärdim. Günleriň birinde giç agşam bir adam 
gelip, ýerli metodist ýygnagynda galkynyş ýygnaklaryny geçirýändigini 
aýtdy. Ol meni şol ýygnaga çagyrdy. Ol öz çakylygyny şeýle sözler 
bilen tamamlady: “Isa Mesih Mukaddes Kitapda edenlerini heniz-
de edýändir”. Bu meniň ünsümi özüne çekdi. Men ýygnakda önüp-
ösüpdim. Bäşinji synpda okaýarkam, Mukkaddes Ýazgylaryň tomusky 
mekdebinde men öz ýüregimi Rebbe bagyş edipdim. Ýöne şol 
köp ýyllaryň dowamynda men kimdir biriniň Hudaýyň güýji arkaly 
şypa alandygyny asla görmändim – ünsümi çekäýjek ýa-da Hudaý 
tarapyndan edilen işleri görmändim. Mekdep döwri men kem-kemden 
Rebden çetleşdim. Men wagtal-wagtal ýygnaga gaýtadan gatnamaga 
synanyşýardym, ýöne bu gyzyklanmam tiz ýitirim bolýardy. Emma 
maňa ýüz tutan şol ýigit başga göründi. Isa Mesih Mukaddes Kitapda 
edenlerini heniz-de edýär? Men şol ýigidiň näme barada aýdýandygyny 
göresim geldi. Meniň käbir işgärlerim bu ýygnaga gatnaýardylar we 
meni oňa çagyrýardylar, men ahyrda gitmegi ýüregime düwdüm. 

Şol ýerde ilkinji agşamyň özünde men Hudaýyň huzuryny öňde-
soňdakymda duýmaýşym ýaly duýdum. Men Onuň huzuryny fiziki 
taýdan duýýardym; ol diýseň güýçlüdi! Şol adamyň aýdýan sözleri 
güýçden doludy; ol: “Özüni Isa Mesihe bagyş edesi gelýän ýa-da ozalky 
bagyş edilmesini täzelemek isleýän adam barmy?” diýip soranda, men 
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elimi galdyrdym. Beý-bä! Ol nähili agşamdy! Men şeýle ruhlanypdym! 
Men Hudaýyň nähili beýikdigini hemmelere jar edesim gelýärdi. 

Şol günlerde Internet, CD-diskler ýa-da kassetalar ýokdy we bary-
ýogy üç sany teleýaýlym bardy. Şäher kiçidi, öýlänlerine meşgul bolara 
zat o diýen kän däldi. Şonuň üçin-de ýetginjekler güýmenmek üçin 
adatça pisseriýanyň ýanynda ýygnanyp, şol ýerde giç agşama çenli 
oturýardylar. Anna we şenbe günleri biz gije sagat bire çenli işleýärdik 
we ýanymyzdaky awtoduralga ýetginjeklerden ýaňa hyryn-dykyn 
dolýardy. Müşderilerimiz öz ulaglaryny goýup bileri ýaly, men köplenç 
çykyp, şol ýerdäki ýetginjekleri kowmaly bolýardym. Uruş-sögüşleri bes 
etdirmek we ýaşlary öýli-öýüne dargatmak üçin polisiýa işgärlerini köp 
gezek çagyrmaly bolýardyk. Ýöne indi kelläme bir pikir geldi. Bu ýaşlara 
Isa Mesih barada eşitmek gerekdi. Şonuň üçin-de, men çykyp, eger bu 
ýerde galmak isleýän bolsalar, pisseriýa müşderiler üçin ýapylandan 
soň, olara Mukaddes Ýazgylary öwredip bilýändigimi aýtdym. Göz 
öňüňize getiriň, bu gije ikiniň ýary, sebäbi pisseriýa ýapylandan soň 
biz onuň içini syryp-süpürmelidik we kimdir biriniň geljegini ýa-da 
gelmejegini anyk bilmeýärdim. Ýöne bilýäňizmi näme, birnäçe adam 
geldi, şeýle-de işgärleriň birnäçesi galdy. Sapaklarymyzyň ilkinji 
agşamynda eýýäm bir ýetginjek Isa Mesihe hyzmat edesi gelýändigini 
aýdyp, munuň üçin nämeleriň gerekdigini menden sorady. Meniň 
öňümde oslagsyz bir mesele ýüze çykdy, sebäbi men şeýle zatlar barada 
heniz oýlanyp görmändim. Meniň Mukaddes Ýazgylary bütinleý diýen 
ýaly bilmändigimi unutmaň. Ýöne men olardan bir ýerini okapdym; ol 
meniň pikirimçe jogap bolup bilýärdi.

Şonda Rebbi çagyran her bir ynsan halas bolar.
– Resullaryň işleri 2:21

Bu diýseň sada görünýardi, şonuň üçin-de men hut şeýle-de etmegi 
karar etdim. Bu ýetginjek ýanyma soragy bilen gelende, başgalar 
eýýäm gaýdypdylar, şonuň üçin-de men oňa kürsä geçip, Isa Mesihiň 
adyny çagyrmagy teklip etdim. Men bu aňsadyň aňsady bolar öýtdüm, 
ýöne iki minut geçdi, ol bolsa ýeke sözi-de aýdyp bilmedi. Men ol 
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aýdanlarymy eşiden däldir öýdüp, ýene bir gezek gaýtaladym. Ýene-de 
ümsümlik. Şol pursadyň özünde-de men onuň titreýändigini gördüm. 
Onuň ýüz keşbinden men oňa Isa Mesihiň adyny aýtmak gaty kyn 
düşýändigini aňladym. Soňra ol “Isa” sözüni hamala desga böwsülen 
ýaly halda zarp bilen aýtdy we ýüzünde rahatlyk alamaty peýda boldy. 
Hä, diýmek başa bardy! Şunlukda, kimdir biri öz ýüregini Rebbe bagyş 
etmek islände, men hut şeýle hereketleri gaýtalaýardym. 

Men olary kürsä oturdyp, Isa Mesihiň adyny çagyrmagy teklip 
edýärdim. Bu hemmelere diýen ýaly ýüzugra başartmaýardy. Olar 
titrap başlaýardylar we diňe soňra, uly kynlyk bilen bu ady aýdyp 
bilýärdiler, şondan soň olara rahatlyk aralaşýardy.

Günleriň birinde men otagyň iň çetki künjeginde hamyr ýugrup 
durkam, gapynyň kakylýandygyny eşitdim. Gapyny açanymda, iki 
ýetginjegiň durandygyny gördüm, men olara ozal Isa Mesih barada 
gürrüň beripdim. Olary içeri çagyrdym we olaryň biri ýüregini Hudaýa 
bagyş edesi gelýändigini aýtdy. Men ony oturgyja oturtdym, hemişe 
bolşy ýaly, ol titräp başlady we soňra Isa Mesihiň adyny aýtdy. Men 
yzyma garanymda, beýleki ýetginjek menden ters tarapa yzanaklap 
başlady we gabalan ýabany haýwan kimin burça dykyldy. Ol menden 
uzaklaşjak bolup, diwary dyrnaçaklap başlady. Bu gaty geň-taň göründi 
we munuň sebäbine hiç düşünip bilemokdym. 

Men oňa garap durkam: “Bu arwah-jyn bolaýmasyn?” diýen 
pikir kelläme geldi. Bu çäkde meniň hiç tejribäm ýokdy, ýöne men 
Mukaddes Ýazgylarda arwah-jynlar barada okapdym. Men şeýle geň-
taň herekete başga düşündiriş berip biljek däldim. Onsoň men: “Isa 
Mesih, bu jynmy?” diýip soradym. Birdenkä kimdir biri tutyny galdyran 
ýaly boldy: men bu ýetginjegiň bykynyndan asylyp duran jyny gördüm. 
Onuň boýy bir metr çemesi bolup, bu oglana aýaklaryny diräp, ondan 
asylyp otyrdy. Menden bu jynyň keşbi barada soraýarlar. Ol biraz 
maýmyna meňzeýärdi, ýöne ondan tapawutlanýardy. Ol maýmyn ýaly 
tüýlekdi, elleri uzyndy, ýöne gyzaryp ýanyp duran gözleri bardy; ol gaty 
betnyşandy. Men onuň gözlerine garanymda, dogrymy aýtsam, çirkin 
gygyrdym. Bu gözlerdäki ýigrenç çydardan uludy. Olardaky zatlary 
beýan etmek kyn, ýöne bu gurşaýan ýigrençdi – içiňden geçip barýan 
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ýamanlykdy, ony hatda elläp-de bolýan ýaly görünýärdi. Şol pursadyň 
özünde men bu jandaryň meni diňe ýigrenmän, eýsem gahar-gazapdan 
püre-pürdigine düşündim. 

Indi näme? Men bu elhenç jandary görenimde, näme etmelidigini 
bilmedim. Ýöne men eger Isa Mesihiň Şalygyna Onuň ady bilen girýän 
bolsak, Onuň ady bilen bu jynyň üstünden ygtyýary hem alyp bolar 
diýen pikir bilen: “Isa Mesihiň ady bilen!” diýip gygyrdym. Tuty şobada 
ýapyldy. Ak-gara telewizorlar ýadyňyza düşýärmi? Olary öçüreniňde, 
ekranynda soňky kadryň şöhlelenmesi galyp, ol kem-kemden ýitýär. 
Şu ýagdaýda hem şeýle boldy: men indi bu jandary däl-de, onuň ýitip 
barýan kölegesini görýärdim. Tuty ýapylan badyna ýetginjek oslagsyz 
halda jaýdan ylgap çykdy. 

Şunlukda, men arwah-jynlaryň hakykatdygyny bilýärdim. Meniň 
kynçylygymyň arwah-jyn ruhy zerarly döreýändigine aň ýetirip, ony 
bada-bat çözüp, şondan bäri erkin ýaşap gelýändigimi aýdasym 
gelerdi, ýöne bu bada-bat bolmady. Gynansak-da, bu hakykat: ýygnaga 
gatnaşan şol ýyllarymyň dowamynda men özümiň Isa Mesihde 
kimdigimi öwrenmäge wagt sarp etmändim; men hakyky kanuny 
hak-hukuklarymy duşmana garşy ulanmagy öwrenmändim. Emma 
şol pursatda jyn bilen iş salyşýandygymy aňlap ýa-da hiç bolmanda, 
şony çaklap, bu ruhy ýeňmäni öwrenerin diýen pikirden ýaňa göwnüm 
galkypdy. Men arwah-jynlaryň maňa tabyn bolmalydygyna düşünmek 
üçin ýeterlik bilýärdim, ýöne bu başa barmansoň, aljyraýardym. 
Birnäçe günden men ýene-de bir wakany başdan geçirdim, bu bolsa 
meniň ýagdaýymyň hakykakatdan-da murdar ruh zerarly dörändigini 
tassyklady. 

Men ýatýan otagymda ruhda dileg eden wagtym özüme nämeleriň 
bolýandygyny anyklamagy kesgitli ýüregime düwdüm. Men dileg 
edenimde, ýene-de ozalkym ýaly, ýygnakda çopan dileg eden 
wagtyndaky ýaly birdenkä ýeňillik we erkinlik duýdum. Şol gün agşam 
men bu erkinlikden iki sagat töweregi lezzet alsam-da, soňra ýene-de 
hemme zat öňküsi ýaly boldy. Ýöne bu gezek welin men arwah-jyn bilen 
iş salyşýandygyma göz ýetirdim, sebäbi ol dilegime seslenýärdi. Men 
ýene-de dileg etmekçi boldum, ýöne hiç zat başa barmady. Şonda men 
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okap bilen zatlarymyň baryny – ruhy söweş barada okap, özümiň Isa 
Mesihde kimdigimi ykrar edip başladym, ýöne hiç zat üýtgemeýärdi. 
Şol gezek arwah-jyna öz ygtyýarymy ýöredip bilen ýeke-täk gezegim 
boldy. Men kelebiň ujyny ýitiren ýaly boldum we Hudaýdan näme 
etmelidigimi görkezmegini soradym. Men bütinleý erkinligi almadym, 
ýöne howsalalyk hüjümleri we bedenimiň guruşmasy bes etdi! Men 
ýeňiş gazanyp başladym. Men heniz-de basmarlaýjy pikirlere we 
lapykeçlige garşy göreşsem-de, has kuwwatlanýandygyma ynam 
edýärdim. Men her gün Mukaddes Ýazgylardan biziň Isa Mesihdäki 
ygtyýarlygymyz barada aýdylýanlary öwrenmäge wagt sarp etdim. 

Günleriň birinde gündiz öz ofisimde işläp otyrkam, ýene-de şol 
tanyş gorky we elhençlik duýgulary meni basmarlap başlady. Men 
dileg edip, gorkulyk ruhuna aýrylmagy buýurmak üçin dileg etmäge 
synanyşýardym, ýöne bu hemişekisi ýaly netijesiz boldy. Birdenkä 
men Rebbiň sesini eşitdim. Ol bu ruha gitmegi buýurmalydygymy 
aýtdy, men muny gaty ses we ygtyýar bilen etmelidim. Soňra Ol maňa 
ruhy ygtyýarlyk baradaky düşünjelerimi bütinleý özgerden sözleri 
aýtdy. Ol maňa arwah-jyna gitmegi buýranymda, öz duýgularyma asla 
üns bermän, duýýan ýa-da görýän zatlaryma däl-de, Onuň Sözüne 
daýanmalydygymy aýtdy. Men şol wagt ofisdedim, töwerek-daşymda 
kärdeşlerim bardy, men ýöne ýerimden turup, iblise gatydan gygyryp 
bilmeýärdim. Şonuň üçin-de, men hajathana gidip, şol ýerde: “Eý, gorky 
ruhy, men seni Isa Mesihiň ady bilen baglaýaryn. Seniň edýänleriň 
bikanuny, men saňa bada-bat güm bolmagy Isa Mesihiň ady bilen 
buýurýaryn” diýip sesli aýtdym. Men hiç hili üýtgeşiklik duýmadym. 
Ýöne Rebbiň: “Öz duýgularyňa üns berme” diýip aýdanlary ýadymdady. 
Şonda men Hudaýyň maňa bu ruhuň üstünden beren ygtyýarlygy üçin 
Oňa minnetdarlyk aýdyp, öz azatlygym üçin şöhratlandyryp başladym. 
Men iş otagyma dolanyp, işimi dowam etdim. Men stoluň başynda 
oturan ýerimde hiç bir özgerişlikleri duýmasam-da, her gezek gorky 
aňyma hüjüm edende Hudaýa öz azatlygym üçin şükürler edýärdim. 
Men bir müşderimiziň faýlynyň üstünde işläp otyrkam, birdenkä 
Hudaýyň huzuryny duýdum we içi görnüp duran gara buludyň menden 
aýrylyp, ofisimiň potologyndan geçip, dargaýşyny gördüm. 
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Men azat boldum! 
Gorky ruhy gitdi we ol ýene-de gaýdyp gelen bolsady, men onuň 

hötdesinden nädip gelmelidigini eýýäm bilýärdim. Bu şeýle uly 
şatlykdy! Men Drenda jaň edip, bolan zatlary gürrüň berdim. Ol 
şobada geljekdigine we meniň azatlygymy bellemek üçin söýgüli hytaý 
restoranymyza gitjekdigimizi aýtdy. Şuny belläp geçesim gelýär: şol 
günden soň men bu ruha ýene-de köp gezek garşy durmaly boldum, 
arwah-jynlar aňsat ýeň bermeýärler ahyryn. Bu ruh giden hem bolsa, 
meniň durmuşymda maliýe bulam-bujarlygy dowam edýärdi. Şonuň 
üçin-de, maliýe çägi babatdaky gorky elmydama maňa ornaşmaga 
dyrjaşýardy we men aňymda parahatlygy saklamagy öwrenmelidim.

Hudaýyň Şalygy barada ruhy sapaklary almak bilen birlikde 
başga-da göreşmeli söweşlerim boldy. Men size bu wakany gürrüň 
beresim gelýär, sebäbi maliýe sarsgynlygynyň adamlara täsir edip, 
olaryň kalplaryny horlaýjy gorkulara açyşyny öz durmuş tejribämden 
bilýändigime düşünmegiňizi isleýän.

Meniň şol ýerde bolup görendigimi bilmegiňizi isleýän. 
Şoňa görä-de, her nähili kynçylyga uçrasaňyz-da, umydy ýitirmeli 

däl. Wah, Hudaýyň Şalygy barada öň bilen bolsam nähili gowy bolardy! 
Biz maliýe bulam-bujarlykdan gaça durup bilerdigimize garamazdan, 
şeýle bulam-bujarlykda dokuz ýyllap ýaşandygymyza aň ýetirmek 
örän gynandyrýan zat!

Gynansak-da, biziň maliýe bulam-bujarlygymyz radardaky signal 
däldi – ol radaryň hut özidi. Ol biziň durmuşymyzyň şöhlelendirmesidi. 
Dyngysyz bergiler, kemsidiji ýagdaýlar we wakalar baradaky 
ýatlamalardan doly tutuş dokuz ýyl... Bularyň baryny basymrak ýatdan 
çykarysyň gelýär. Meniň ýalkanan aýalym! Ol şol ýyllaryň dowamynda 
şeýle köp zatlara döz gelmeli boldy, şonuň üçin-de indi men ony 
ýalkamak üçin elimden gelenini edýärin. 

Rebbiň maňa gorky ruhuň hötdesinden gelmegi öwredişi ýaly, 
maliýe meselesine hem ruhy nukdaýnazardan çemeleşmegi öwredip 
başlady. Hudaýyň Drenda ikimize maliýe babatda açan zatlary biziň 
durmuşymyzy düýpgöter özgertdi. Biz hatda galan ömrümizi başga 
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adamlaryň hem bu esaslara düşünip bilmegine sarp etmegi makul 
bildik.

Biz Drenda bilen bütinleý pulsuzlykdan ulaglary nagt pula satyn 
alyp bolýan derejä geçdik; biz arzuwlaýan jaýymyzy ýeke bergi etmän 
gurduk, köp kompaniýalaryň düýbüni tutduk, bütin ýer ýüzi boýunça 
sagat guşaklaryň her birinde ýaýlyma çykýam “Pul meselesiniň 
çözgüdi” (Fixing the Money Thing) atly gündelik teleprogrammany 
ýola goýduk. Mundan başga-da, Drenda ABC Family teleýaýlymynda 
maşgalalara kömek etmegi we aýallary goldamagy maksat edinýän 
“Drenda teleýaýlymda” atly hepdelik gepleşigi alyp barýar. Biz “Iman 
durmuşy” (Faith Life Church) ýygnagy esaslandyrmakda Hudaýyň 
ugrukdyrmasyny alyp, onda her hepde müňlerçe adama Hudaýyň 
Şalygy barada öwredýäris. Häzirki wagtda biz öz alyp barýan işlerimize 
millionlarça dollary sarp edýäris; her aýda telewideniýäniň bir özüne 
200 müňden gowrak dollary sarp edip bilýäris. Eger Hudaý bize bu 
zatlaryň baryny öwretmedik bolsa, olaryň biri-de amal bolmazdy; biz 
hem size bulary şu kitaplar toplumynda öwredesimiz gelýär. Men siziň 
bu kitaba maliýe gollanmalarynyň ýene biri hökmünde garamagyňyzy 
islemeýärin. Bu býujeti dogry meýilleşdirmek boýunça ýene bir taglym 
däl, ýöne ony şeýle meýilleşdirmegiň örän wajyp we gerek zatdygyny 
hem belläp geçmeli. Bu girdejileriň ýetmezçiligi we çykdajylary 
kemeltmeklik meselesine gaýtadan garalýan köne mowzuk hem däl.

Bu kitap rewolýusiýa barada, gedaýçylygy bilen bogýan tümlük 
şalygyna garşy aýaga galmaklyk barada. Bu kitap boýuntyrygy taşlap, 
täze durmuşa başlamaklyk barada. Meniň jogabym – haýsydyr 
bir hemmetaraplaýyn maliýe maslahaty däl. Men özüme bütinleý 
maliýe özgerişligiň – MALIÝE REWOLÝUSIÝANYŇ gerek bolandygyna 
düşündim! 
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Men girişde gorkynyň meni baglap, durmuşymy ýuwudyşy barada 
gürrüň beripdim, şoňa görä-de, biziň bilelikdäki syýahatymyza siziň-de 
hakykatdan aň ýetirmeli örän wajyp beýandan başlasak dogry bolar 
diýip pikir edýärin: GORKY BILEN ÝAŞAMAGA ENDIK ETMÄŇ! Meniň 
durmuşymda we başga-da millionlarça adamyň durmuşynda bolşy ýaly, 
gorky her dürli jynlaryň täsiri üçin, bulam-bujarlyk, göwniçökgünlik 
üçin gapyny açýar. Men maliýe sarsgynlygy çynlakaý sarsgynlaryň biri 
we ol arkaly gorky adamlaryň durmuşyna aralaşýar diýip hasap edýärin. 
Men 34 ýyl bäri maliýe meýilleşdiriş boýunça işleýän kompaniýam 
arkaly adamlara maliýe meselelerinde kömek edip gelýärin we maliýe 
kynçylyklaryna garşy göreşen ýeke men däldigimi ýüze çykardym.

Men bu mowzugy öwrendim we Amerikanyň ilatynyň 23%-ň öz 
bergi borçlarynyň hatda minimal tölegini-de tölemeýändigini we 
netijede kem-kemden bütinleý töläp bilmezlik derejesine düşýändigini 
ýüze çykardym1. Bu bolsa tutuş ýurduň dörtden bir bölegi! Kyrk ýedi 
million adam – ilatyň altydan bir bölegi – talon boýunça berilýän azygyň 
üpjünçiliginde, her on maşgalanyň sekizisi aýlykdan aýlyga ýaşaýarlar2. 
Ýurduň daşky bergisi barada aýdyp-da oturmaly, ol 18 trillion dollara 

1     Tracy Turner. Debt Is People’s Biggest Worry… Finance Problems Rank Higher Than 
Terrorism and Disasters // The Columbus Dispatch. 2006.

2     Brad Plumer. Why are 47 million Americans on food stamps? It’s the recession — mostly // 
The Washington Post. 2013.
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ýetip, biz ony asla töläp bilmeris. Şeýle-de men yzyna tölemekligiň 
hiç çäresiniň ýokdugyna garamazdan, ýurdumyzyň öz üstüne alan 
120 trillionlyk bergi boçlaryny agzamaýaryn3. Biz çynlakaý maliýe 
meseleleri bolan ýurtda ýaşaýarys! Men öz durmuşymyň mysalynda 
çözülmedik maliýe meseleleriniň we maliýe sarsgynlyklaryň gorkyny 
durmuş ýörelgesine öwürýändigini bilýärin. 

Emma çykalga bar! Siz azat bolup bilýänsiňiz! Mukaddes Kitap 
muny aýdyň aýdýar: Isa Mesih hoş habary garyplara wagyz etmek üçin 
geldi! 

Hökmürowan Rebbiň Ruhy üstümdedir.Garyplara hoş 
habary bildirmegim üçin,Ol meni seçip-saýlady.

– Işaýa 61:1

Garyp-gasarlar üçin nähili hoş habar bolup biler? Onuň azat 
bolup bilýänligi! Şindi munuň nähili amal bolup bilýändigine asla 
düşünmezligiň mümkin. Men hem durmuşymyň belli bir tapgyrynda 
bütünleý mejalsyzdym. Gapjygymda bergilerimden daşary hiç bolmanda 
ýüz dollaryň bolmagy baradaky pikir meniň üçin şeýle bir hyýaly zatdy 
welin, men hatda, eger bu şeýle erbet we gynandyryjy ýagdaý bolmadyk 
bolsa, onda üstünden-de gülerdim. Dokuz ýyl dowam eden mätäçlik we 
güzerany zordan aýlamaklyk meniň üçin güýçli emosional sarsgynlyk 
boldy. Maliýe sarsgynlygy bizi ähli zatdan mahrum edýär. Men şol 
ýyllaryň maşgala wideoýazgylaryna tomaşa edenimde, utanjymdan 
ýaňa ýere giräýjek bolýaryn. Men wideoda öýümiziň ýanyna barýaryn we 
ofisde uzakly gün işlänimden soň ulagymdan düşýärin, eziz çagalarym 
maňa tarap ylgap gelip, aýaklarymy gujaklap: “Kaka, salam!” diýip 
gygyrýarlar. Men bolsa hatda olara ne jogap berýärin, ne-de seredýärin. 
Men güýçli sarsgynlyk ýagdaýynda we lapykeç bolamsoň, haýsy zatlaryň 
hakykatdan-da wajypdygyna aň ýetirmeýärin. 

Meniň şol döwürdäki pikir ýöretmelerim suwda ýüzmek boýunça 

3     Glenn Kessler. Does the Nation have 128 Trillion in Unfunded Liabilities // Washington Post. 
2013.
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HÖKMÜROWAN REBBIŇ 
RUHY ÜSTÜMDEDIR. 
GARYPLARA HOŞ 
HABARY BILDIRMEGIM 
ÜÇIN, OL MENI SEÇIP-
SAÝLAD

– IŞAÝA 61:1

berlen sapaklarynda öwrenen 
zatlaryma meňzeýär. Eger kimdir 
biri gark bolup barýarka sizi kömege 
çagyrsa, örän seresap bolmaly. Näme 
üçin? Sebäbi gark bolýanlar halas 
bolmaga dyrjaşyp barşyna tötänlikde 
sizi hem gark edip bilýär. Men hem 
şeýle ýagdaýdadym – men zombi 
ýaly daş-töweregimde bolup geçýän 
zatlary görmeýärdim, nämedir bir 
zatlary edýärdim we şol bir wagtyň 
özünde-de hiç zat duýmaýardym. Men ýanýoldaş hökmünde 
şowsuzlykdan ejir çäkýärdim. Kaka hökmünde şowsuzlykdan ejir 
çäkýärdim. Maşgalanyň ekleýjisi hökmünde şowsuzlykdan ejir 
çäkýärdim. Meniň durmuşym birsydyrgyndy; onda ne şatlyk, ne arzuw, 
ne-de görnüş bardy, ol lapykeçlikden doludy. 

Şol günlerde Kolumbusda, Ogaýo ştatynda gurluşyk giň gerim bilen 
alnyp barylýardy. Jaýlar ähli ýerde diýen ýaly peýda bolýardy we biziň 
şäherimizde köp ýyllaryň dowamynda Jaýlar parady geçirilýärdi. Eger 
siz munuň nämedigini bilmeýän bolsaňyz, düşündireýin. Jaýlaryň 
parady – bu özboluşly bir sergi bolup, onda dürli gurluşykçylaryň bina 
eden jaýlary görkezilýärdi; bu sergi arkaly olar öz üýtgeşik tärlerini we 
mümkinçiliklerini, gurluşygyň täze tehnologiýalaryny we bezeglerini 
görkezip bilýärdiler. Biziň çäklerimizde bu çäre örän ýörgünli bolup, 
müňlerçe adam ony diýseň halaýardy. Ýöne meni welin Jaýlar parady 
hopukdyrýardy. Men gedaýçylykda ýaşamak bilen, Drendanyň şol 
ýere gidip, bu jaýlary görmegini islemeýärdim. Men onsuzam maliýe 
şowsuzlyklary sebäpli özümi diýseň erbet duýýardym we aýalymyň 
biziň näderejede erbet ýaşaýandygymyza aň ýetirmegini, elbetde, 
islemeýärdim. Şindi men munuň nähili akmaklykdygyna düşünýärin, 
ýöne şol döwürde meniň garaýyşlarym hut şeýleräkdi. Men onuň 
şol ýere gitse, şolar ýaly jaýy arzuwlajakdygyny bilýärdim. Şonuň 
üçin-de men ýylyň-ýylyna: “Ýok!” diýýärdim, ýöne ahyrda ýeň berip, 
gitjekdigimizi karar etdim. 
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Çaklaýşyňyz ýaly, bu jaýlar diýseň ajaýypdy. Olaryň daş keşbinde biziň 
1800-nji salnan daýhan jaýymyz ýaşaýyş üçin ýaramsyz we ýykylmaga 
niýetlenen ýaly görünýärdi. Ilkinji binäçe jaýlary görenimizden soň 
köçeden aşaklygyna ýöräp gaýtdyk; şonda Drendanyň ýanymda 
ýokdugyny görüp galdym. Men onuň nirededigini bilmek üçin yzyma 
garanymda, gynansam-da, ýaňyja çykyp gaýdan jaýymyzyň ýanynda 
durandygyny we ýüzünden syrygýan gözýaşlary gördüm.

Men onuň ýanyna baryp: “Näme boldy?” diýip, samsyk sorag 
berdim. Men meseläniň nämededigine düşünmediksirän boldum. Ol 
maňa garap: “Meniň haçan öýüm bolar?” diýip sorady. Pikirler kelläm-
de at kimin çapyp başlady: “Öý? Şeýle öými? Olaryň hemmesiniň diýen 
ýaly 500-700 müň dollar bahasy bar-a. Men öz kepbämiziň kärendesi 
üçin 300 dollary süýşürip bilsem monça boljag-a”. Gynansam-da, men 
bu ýagdaýdan hiç çykalga göremokdym we mähriban, eziz aýalyma 
teklip edere zadym ýokdy. Gorky we şowsuzlyk meniň aňymy we 
hereketlerimi baglaýardy. Bu men däldim; meniň şatlygyma, bagtyma 
näme boldy? Men ähli zady diňe maliýe sarsgynlygynyň prizmasyndan 
görüp bilýärdim. 

Gije sagat iki ýa-da üç töweregidi, men hiç uklap bilemokdym. Agyry 
ýüzüme, äňime iňňe kimin sanjylýardy, men onuň ýeňlemesine diýseň 
zardym. Otuz alty sagat mundan ozal ýaňagymy pökgi ýaly pökgerden 
infeksiýany saklamak üçin, dişimiň kanalyny arassaladypdym. Agyry we 
ynjalyksyzlyk çydardan güýçlüdi. Agyryny aýyrmak üçin men her dört 
sagatdan taýlenol içýärdim, ýöne bu maňa o diýen kömek etmeýärdi. 
Ine, indi mynman jaýymyzda oturyp, hiç uklap bilemok we dermanyň 
ýene bir dozasyny kabul edýärin; gözüm taýlenolyň gutujygyna 
düşýär-de, onuň görkezmelerini okamaga başlaýaryn. Men taýlenoly 
nähili kabul etmelidigini bilmeýänligimden däl, muny edere zadymyň 
ýoklugy sebäpli etdim; bu, mysal üçin, ertirlige arpa iýýärkäk onuň 
gutusynyň ýüzündäki zatlary okaýşymyz ýalydy. Bu kimdir biri üçin 
gyzyklydygy üçin däl-de, gutunyň ýöne şol ýerde duranlygy sebäpli 
edilýär. Şunlukda, men okaýaryn...Hawa, hawa. Her dört sagatdan iki 
gerdejik atmaly, ýöne näme ýazylgy? Bir gije-gündiziň dowamynda 
10 gerdejikden köp bolmaly däl. Näme? 24 sagadyň dowamynda on 
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gerdejikden köp bolmaly däl? Meniň beýnim, eger adam – meniň şoňky 
iki günüň dowamynda edişim ýaly, her dört sagatdan iki gerdejigi içse, 
bu günde on iki gerdejik, ýagny iň ýokary dozirowkadan iki gerdejik 
artyk bolýandygyny hasaplady. Meniň aşgazanym birdenkä gysyldy-
da, meni gorky gaplap aldy.

Mätäçlikde geçiren dokuz ýylym meni emosional taýdan lagşan 
adama öwrüpdi, men ýanýoldaş, maşgalabaşy ýa-da ekleýji hökmünde 
edýänlerim hiç başa barmandy. Lukmanlar maňa nähili hem bolsa 
bir goldaw bermek üçin, meni antidepressantlara garaşly edipdiler, 
ýöne bu serişdeler maňa asla kömek etmeýärdiler. Ine, şunlukda, 
men dişimdäki infeksiýa zerarly iki gijäni ukusyz geçiripdim; agyry 
çydardan güýçli bolansoň, ýene-de uklap bilemokdym. Indi, taýlenolyň 
instruksiýasyny okanymda, men alada üçin ýene bir sebäbiň – 
dermanyň rugsat edilýän mukdaryndan has artygyny içen bolmagym 
babatdaky aladanyň peýda bolandygyna düşündim. Men taýlenolyň 
artyk mukdarynyň maňa nähili howp salyp bilýändigini bilmesem-de, 
onuň dermanhanalaryň her birinde satylýandygy sebäpli howpsuz 
dermandygyna ynanýardym. Men öndürijiler gutynyň daşyndaky bu 
duýduryşy diňe ýuridiki formallygy saklamak üçin ýazandyrlar öýtdüm. 
Men rugsat edilen mukdaryndan iki gerdejigiň içilmegi şeýle çynlakaý 
meselä öwrülip bilýändigini göz öňüme-de getirip bilemokdym. Emma 
gorky ruhy aňymy gaplady-da, bu maglumaty ulanyp: “Birdenkä 
neme bolsa näme....” diýen pikirler bilen maňa hüjüm edip başlady. 
Şoňa görä-de, köşeşmek maksady bilen men Zäherlenme gözegçiligi 
merkezine jaň edip, hemme zady aýdyňlaşdyrmagy ýüregime düwdüm. 
Men gorkara zadyň ýokdugyny aýdarlar diýip ynanýardym.

Telefon jaňyna jogap berýän gyz öz işini bilýäne meňzeýärdi; ol 
maňa näme kömek gerekdigini sorady. Men oňa soňky 36 sagadyň 
dowamynda her dört sagatdan taýlenol içendigimi we netijede ýazylan 
on gerdejige derek 12 gerdejigi kabul edendigimi düşündirdim. Şeýle-de 
men iki gerdejigiň maňa düýpli zyýan etmejekdigine göz ýetirmek üçin 
ýöne jaň edýändigimi aýtdym. Ümsümlik ara düşdi, men kompýuteriň 
klawiaturasyna urulýan sesi eşidýärdim. Soňra şeýle sözler ýaňlandy, 
men olary sözme-söz gaýtalaýaryn: “Jenap, biz şeýle artyk mukdary kabul 
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eden adamyň diri galan ýagdaýlaryny bilemzok”. Näme? Men size dogry 
düşündimmi? Elbetde ýok! Men oňa ýene-de 24 sagadyň dowamynda 
rugsat edilen mukdardan diňe iki gerdejigiň artyk kabul edilendigini we 
munuň diňe iki günüň dowamynda bolandygyny düşündirdim. 

Bu gezek ol has berk äheňde: “Jenap, men ýene bir gezek 
gaýtalaýaryn: şeýle artyk mukdary kabul edenden soň adamyň diri 
galan ýagdaýy ýok. Siz tiz kömek bölümine DERREW gelmeli!” Men 
oňa bolan zatlary ýene-de bir gezek düşündirmekçi boldum, sebäbi 
ol maňa nädogry düşünendir öýdýärdim, ýöne ol meniň sözümi 
böldi-de: “Ýa hassahana özüňiz gelýäňiz, ýa-da yzyňyzdan tiz kömegi 
ugradýaryn” diýdi. Men depämden gaýnag suw guýlan ýaly boldum! 
“Men özüm bararyn” diýip zordan samyrdadym. “Sizi haýsy hassahana 
gönükdireýin?” Men gyza jogap berenimden soň, gyz telefony goýdy. 

Men doňan ýaly bolup galdym. Irden sagat dokuzda örän möhüm 
duşuşyga gatnaşmalydym, häzir bolsa daňdan dördüň ýarydy. Men 
ýatýan otagymyza enterekläp bardym-da, Drendany oýaryp, bolan 
zatlary gürrüň berdim. Ol maňa howsalaly we haýpygelejilik bilen 
seretdi. Onuň ýanýoldaşy, ine, eýýäm birnäçe aý bäri özüni birgeňsi 
alyp barýardy we ol ähli zady öz elinde saklamaly bolýanlygyndan 
ýaňa ýadapdy, indi bolsa bu hem öňkiniň üstüne urna boldy. 
“Geri, bary-ýogy iki gerdejik artyk. Munuň seni öldürmejekdigine 
düşünýäň-ä. Olara ýene bir gezek jaň et” – diýdi. Emma gorky aňa 
sygman, horlaýardy. “Ol gyz munuň meni öldürip bilýändigini aýtdy. 
Men hassahana gitmeli” diýdim. Men aýalymyň ýüzünde: “Sen oýun 
edýän bolmaly” diýen pikiri gördüm we otagdan çykdym.

Hassahana baranymda gaýragoýulmasyz kömek bölümiň agzynda 
egni ak ýektaýly iki ýigidiň garaşyp durandygyny gördüm. Men ulagy 
duralgada goýanymda, olar menden: “Siz Geri Kisimi?” diýip soradylar-
da, meni lukmanyň ýanyna gyssagly äkitdiler. Kabul ediş bölüminden 
geçip barýarkam, maglumatlar tagtasynda: “Geri Kisi – artykmaç 
mukdary kabul eden” diýip adymyň ýazylandygyny gördüm. Men muňa 
ynanyp bilemokdym. Men wakamy gysgaldaýyn: umuman, lukman 
meniň ganymy barlaga aldy we soňra ýanyma gelip, şeýle diýdi: “Siz bu 
ýere näme üçin geldiňiz? Siziň ganyňyzdaky taýlenolyň mukdary hatda 
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kellagyryny aýyrmak üçin-de ýeterlik däl”. Men özümiň Zäherlenmä 
gözegçilik merkezine ýüz tutuşymy gürrüň berenimde, ol güldi. Bu 
maňa asla gülkünç görünmeýärdi. Poçta arkaly iki müň dollar töleg haty 
gelende gülki asla-da ýada düşmedi. Iblis ýene meni oýnap, talady. 

Men bu wakany özüm üçin Hudaýyň Şalygyny açmazdan ozal 
durmuşymyň nähili bolandygyna düşünmegiňiz için gürrüň berýärin. 
Hawa, men mesihidim. Hawa, men ýygnaga ondan biri berýärdim. 
Hawa, men bir döwür ýygnakdaky sežde toparyny alyp barypdym. 
Hawa, men Hudaýy söýýärdim. Ýöne nämedir bir zatlar bolmalysy ýaly 
däldi, bütinleý bolmalysy ýaly däldi! Men Hudaýyň maňa gorky ruhuna 
garşy durmagy öwredişini, antidepressantlardan we was-waslykdan 
azat edişini ozal gürrüň beripdim. Ýöne men gorky ruhunyň aralaşyp 
bilýän ýagdaýlaryndan – meniň nalajedeýin maliýe ýagdaýymdan asla 
azat däldim! Men heniz-de her gün güýçli basyşy duýýardym, sebäbi jaý 
töleglerini, bloga düşen on kredit kartoçkamyň bergilerini tölemäge, 
üç karz alan kreditimi, salgyt bergilerimi tölemäge, garyndaşlarymdan 
alan karzlarymy bermäge, kollektorlaryň we kazyýet pristawlarynyň 
köp sanly talaplaryny kanagatlandyrmaga pul agtarýardym. 

Ozal aýdyp geçişim ýaly, biziň durmuşymyz maliýe bulam-
bujarlygyndan doludy. Gaýgylar we emosional sarsgynlyklar 
barlygymyň gün tertibidi. Biz mesihidik, ýöne maliýe taýdan ölüp 
barýardyk; meniň kredit kartlarym yzly-yzyna bloga düşýärdi. Maňa 
kazyýet çözgütlerini gowşurýardylar, emlägimi tussag edýärdiler, karz 
almakdan mahrum edýärdiler, algydarlar bize dyngysyz jaň edýärdiler. 
Maliýe betbagtlyklarymyzyň iň erbet ýagdaýlarynda - telekeçilik 
işlerimiziň ýeterlik girdeji bermedik ýagdaýlarynda, biziň hatda azyk 
almaga-da pulumyz bolmaýardy. 

Şöhratly Hudaýym Öz baýlygy bilen siziň, ýagny Isa Mesihe 
degişli bolanlaryň ähli mätäçlikleriniň öwezini dolar.

– Filipililer 4:19

Biz ýylynmak üçin maşgalamyz bilen myhman otagymyzdaky 
odun pejiň daşyna üýşýärdik, sebäbi jaýymyzy suwuk ýangyç bilen 
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ýylatmaga ýagdaýymyz bolmaýardy. Biz “Makdonaldsdaky” Happy 
Meal naharyny satyn alyp, ony çagalarymyza paýlap bermek üçin 
kürsülerdir diwanlaryň yşlaryna gaçan teňňeleri agtarýardyk. 

Men jaň edýän algydarlarymdan sypmagy eýýäm öwrenipdim, ýöne 
bir gezek algydar kompaniýalaryň biri öz algysyny almak üçin ýuristi 
hakyna tutdy. Bu adam maňa jaň edip: “Puly üç günden gaýtarmaly, ýa-
da men öz müşderimiň adyndan kazyýete arz edýärin” diýdi. Üstümden 
labyr inen ýaly boldum. Meniň hiç saýlawym ýokdy. Maňa hiç kim 
ynanmaýardy. Men eýýäm ähli dostlarymdam karz alypdym we hut 
şol pursatda iň soňky hetdime ýetendigime düşündim. Men ýatýan 
otagymyza süýrenip bardym we krowatyň üstünde keseleýin ýykyldym-
da, Hudaýa ýalbaryp başladym. Men şobada Onuň sesini eşitdim. 
Mukaddes Ýazgylardan ozal ençeme gezek eşiden aýadym aňyma geldi. 

Şöhratly Hudaýym Öz baýlygy bilen siziň, ýagny Isa Mesihe 
degişli bolanlaryň ähli mätäçlikleriniň öwezini dolar. 

– Filipililer 4:19

Men Rebbe bu aýady köpden bäri bilýändigimi, ýöne mätäçliklerimiň 
öweziniň dolunmaýandygyny aýtdym! Ol meniň soragyma bada-bat 
jogap berdi: “Hawa, ýöne bu Meniň günäm däl. Sen Meniň Şalygymyň 
nähili gurnalandygyny bilmek üçin hiç haçan wagt sarp etmändiň-ä. 
Imanlylaryň köpüsi edil ysraýyllaryň Köne Ähtde ýaşaýyşlary ýaly – gul 
kimin ýaşaýarlar. Olar bergilerde we maliýe gulçulygynda ýaşaýarlar. 
Men Öz halkymyň azat bolmagyny isleýärin”. 

Rebbiň maňa aýdanlaryny Drenda bilen paýlaşmak üçin men 
bada-bat aşak düşdüm. Men onuň öňünde Hudaýy agtarmanlygym 
we Onuň Şalygynyň nähili gurnalandygyny bilmeýänligim üçin toba 
etdim. Aslynda, biz Hudaýyň Öz Şalygynyň gurnalyşy baradaky 
aýdanlaryna şol pursat hatda düşünmeýän ekenik. Biz ýygnaga 
gatnaşýardyk, hemişe diýen ýaly ondan birini berýärdik we Hudaýy 
söýýärdik. Biz Hudaýyň Şalygy barada eýýäm hemme zady bilýäris 
diýip hasaplaýardyk. Emma men Göklere eltýän ýolda bolandygymyza 
garamazdan, Gökleriň güýjüni we ygtyýarlygyny durmuşymyza nädip 
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getirmelidigi, ýer ýüzündäki ýagdaýlara nädip täsir etmelidigi barada 
asla düşünjämiziň ýokdugyny ýüze çykardym. Şunlukda, biz Mukaddes 
Kitaby öwrenmäge başladyk, Hudaý hem biziň bilen gürleşmäge 
we Şalyk barada aýdanda nämäni göz öňüne tutandygyny görkezip 
başlady. Biziň bilen zatlarymyz bizi sarsdyrdy! Biz hamala garaňky 
otagda çyrany ýakan ýaly bolduk. Biz ömrümizde ilkinji gezek öz maliýe 
kynçylyklarymyzyň çözgüdini tapdyk. 

Hudaý, Sen Şalyk barada aýdanyňda, nämäni göz öňüne tutýarsyň? 

Hudaý maňa Onuň Şalygynyň gurnalyşyny öwrenmänligimi 
aýdanynda, men birhili aljyrapdym. Şalyk? Drenda ikimiz muňa 
hiç düşünmeýärdik. Biz dileg edip, Hudaýdan nämäni göz öňüne 
tutýandygyny görkezmegini sorap: “Ýa Reb, Seniň Şalygyňyň näme 
aňladýandygyny bize görkezsene!” diýip dileg edýärdik. Meniň ilki 
bilen düşünmeli zadym – bu Şalyk nähili zat? 

Günbatar ýurtlarda ýaşaýan adama bu konsepsiýa düşünmek 
kyn bolar diýip pikir edýärin, sebäbi biz amerikan demokratiýasynda 
we azatlygynda ýaşaýarys. Hudaýyň Şalygy – bu demokratiýa däl; 
ol Patyşasy bolan Şalyk. Patyşanyň ygtyýarlygy Şalykda hökümet 
edaralaryna we adamlaryna geçirilen ygtyýarlyk arkaly amala 
aşyrylýar; bu edaralar we adamlar bolsa bu ygtyýarlygyň çäklerinde 
hereket edýärler. Töweregiňe adamlaryň toparyny ýygnamaklyk – bu 
şalyk däl. Seniň töweregiňe million adam ýygnanyp bilýär, ýöne bu 
şalyk bolmaýar. Şalyk – bu bir kanunyň we hökümetiň ygtyýarlygynyň 
astyna bile ýygnanan adamlaryň topary. Sözlük şalygyň kesgitlemesini 
şeýle berýär: “Şalyk – bu patyşanyň ýa-da şa aýalyň baştutanlyk edýän 
döwleti ýa-da hökümeti”.

Biz her gezek Isa Mesihiň doglan gününde Onuň ýer ýüzüne gelşini 
baýram edip bellesek-de, Onuň Öz ýany bilen Öz ygtyýarlygyny-da 
getirendigine düşünmeýäris. Mukaddes Kitap bu barada şeýle diýýär: 

Biziň üçin bir çaga doguldy, bir ogul berildi bize,  
hökümdarlyk onuň gerşinde bolar; Onuň ady  
Ajaýyp Maslahatçy, Gudratly Hudaý, Ebedi Ata,  
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Parahatlyk Şazadasy bolar. Hökümdarlygy  
dynuwsyz öser, parahatçylygy tükeniksiz bolar.  
Dawudyň tagtyndan baky berkarar eder öz  
patyşalygyny. Patyşalygy adalatlylyk hem dogrulyk  
bilen goldar. Hökmürowan Rebbiň yhlasy bilen  
amala aşar bu. 

– Işaýa 9:6-7

Isa Mesih – bu dolandyrylyşygyň başy we biz Ony şahsy Halasgärimiz 
hökmünde kabul edenimizde, Onuň Şalygynyň bir bölegi, onuň 
raýatlary bolýarys. Biz diňe raýatlyk derejesini alman, eýsem Onuň 
maşgalasynyň agzalary – Hudaýyň ogullary we gyzlary bolýarys. 

Ol Özüni kabul edip, adyna iman edenleriň hemmesine 
Hudaýyň perzentleri bolmak hukugyny berdi. Olar ne ten, 
ne ynsan isleginden, ne-de är höwesinden doglupdylar. Olar 
Hudaý tarapyndan doglan perzentlerdir.

– Ýohanna 1:12-13

Şeýlelikde, siz mundan beýläk keseki-de, gelmişek-de 
dälsiňiz. Siz indi Hudaýyň mukaddes halkynyň raýatysyňyz 
we Hudaýyň maşgalasynyň agzasysyňyz. 

– Efesliler 2:19

Hudaýyň maşgalasynyň agzalary bolmak bilen, biz muňa laýyklykda 
Hudaýyň eýeçiligindäki ähli zatlara eýe bolýarys ýa-da onuň bir bölegi 
bolýarys. Şeýle-de biz Onuň beýik hökmürowanlygynyň ygtyýarynyň 
astyndaky raýatlaryna öwrülýäris. Bu bolsa şeýle hökmürowanlygyň 
çäklerinde kanuny haklaryň we aýratyn hukuklaryň bolýandygyny 
aňladýar. 

Aýdýan zatlaryma has oňat düşünmek üçin, geliň muňa ABŞ-niň 
raýaty bolmagyň mysalynda garap geçeliň. Siz Amerikanyň Birleşen 
Ştatlarynyň raýaty hökmünde kanuny hak-hukuklaryňyz bar. Siziň 
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kanuny hak-hukuklaryňyz Konstitusiýada we hökümet tarapyndan 
kabul edilen kanunlarda ýazylan. Bu kanunlar we hak-hukuklar 
kimdigine garamazdan raýatlaryň ählisine degişli bolup durýar. Bu hak-
hukuklar biziň duýgularymyza ýa akyl başarnyklarymyza garaşly däldir. 
Ýok, olar kanun tarapyndan berkidilen we oňa görä Amerikany öz öýi 
diýip atlandyrýan her bir raýat üçin elýeterdir. Käwagt raýat hatda öz 
hak-hukuklaryny-da bilmeýär, ýöne muňa garamazdan, ol Amerikanyň 
Birleşen Ştatlarynyň raýaty bolany üçin olara eýedir. 

Bu ýerde oýlanara zat bar we men munuň Hudaý baradaky 
düşünjäňizi üýtgedip, Hudaýdan kabul etme ukybyňyza täsir eder diýip 
umyt baglaýaryn. Eger şu ýerde, Birleşen Ştatlarda kimdir biri ýa-da 
nämedir bir zat sizi hukugyňyzdan mahrum edip, siz babatda bikanuny 
hereket edýän bolsa, biz adalat edaralaryna (adalatlylyk kanuny 
herekete girizmekligi aňladýar – biziň hak-hukuklarymyzyň goragyny 
üpjün edýän proseslere ýüz tutýarys. Biz kazyýete gidýäris we kazy 
siziň daş keşbiňize, baý ýa garypdygyňyza garamaýar. Ol kanuna 
garaýar. Onuň wezipesi – her bir anyk ýagdaýda kanuny herekete 
girizmek. Biziň howpsuzlygymyz, ine, şundan ybarat: biziň kanuny 
hak-hukuklarymyz bar we hökümet ABŞ-niň ähli ýerinde adalatlylyk 
ulgamy arkaly bu hak-hukuklaryň saklanylmagyna gözegçilik edýär. 
Indi bolsa şu barada oýlanmak bilen, geliň, Işaýa pygamberiň 9-njy 
babyna dolanalyň; ol ýerde Isa Mesihiň Öz ygtyýarlygyny ýer ýüzüne 
getirendigi barada aýdylaýar: 

Hökümdarlygy dynuwsyz öser, parahatçylygy  
tükeniksiz bolar. Dawudyň tagtyndan baky  
berkarar eder öz patyşalygyny. Patyşalygy  
adalatlylyk hem dogrulyk bilen goldar.  
Hökmürowan Rebbiň yhlasy bilen amala aşar bu. 

– Işaýa 9:7

Bu parçada Hudaýyň Şalygynyň kazylyk arkaly ykrar edilip, 
berkarar bolýandygy barada aýdylýar; bu kazylyk – siziň kanuny hak-
hukuklaryňyzy ulanmak we durmuşa geçirmek arkaly kanuny herekete 
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getirýän edara. Siziň kanuny hak-hukuklaryňyz – Hudaýyň dogrulyk 
diýip atlandyrýany ýa-da Onuň dogry hasaplaýany, ýagny Onuň kanuny 
bolup durýar. Hudaý Öz Şalygynyň nukdaýnazaryndan dogry diýip 
hasaplaýan zatlaryna eýe bolmagyňyzy öňden taýýarlap goýdy; siz bu 
Şalygyň raýatlary bolanyňyz üçin bu zatlara hakyňyz bardyr; Hudaý Öz 
wada beren zatlaryny aljakdygyňyzy kepillendirýän adalatlylygyny hem 
size elýeter etdi. Hudaý Öz yradasyny Öz Sözünde – Mukaddes Kitapda 
aýan etdi, onda biziň Onuň Şalygyndaky hak-hukuklarymyz ýazylan. 
Bu hoş habar! Mukaddes Kitapda Hudaýyň wadalary barada aýdýan 
sözleriň bary size degişlidir, sebäbi siz Onuň Şalygynyň raýatlarysyňyz!

Korintoslylara ikinji hatyň birinji babynyň ýigriminji aýadynda 
Hudaýyň her bir wadasynyň (her bir wadasynyň!) “hawa” we “omyn” 
bolup durýandygyny aýdyň aýdýar. Bu eýýäm çözülen we tassyklanan 
siz olara haklysyňyz.

Çünki Hudaýyň beren wadalarynyň ählisi Isa Mesih arkaly 
“hawadyr”. Hudaýy şöhratlandyryp aýdýan “omyn” 
sözümiz-de Isa Mesih arkalydyr. 

– 2 Korintoslylar 1:20

Hudaýyň Şalygynyň binýadynyň özi adalat bilen dogrulykdyr. Ol 
mizemezdir. Indi bolsa bu barada şeýle tärde pikir edip görüň: “Eger 
men Hudaýyň Şalygynyň kanunyny (Onuň yradasyny) bilýän bolsam 
we Onuň adalatlylygy, ýagny kanunyň aýdýanlaryny kepillendirýän 
prosesi maňa elýeter bolýan bolsa, onda men ynamly bolyp, hiç zatdan 
gorkman bilerin”.

Biz Hudaýa bil baglaýarys, sebäbi Onuň yradasyna görä 
näme dilesek, dilegimizi eşidýändigini bilýäris. Onuň ähli 
dileglerimizi eşidýändigini bilýän bolsak, Ondan dilän 
zadymyzy aljakdygymyzy-da bilýändiris. 

– 1 Ýohanna 5:14-15

Bu aýatlarda Hudaýyň bizi diňleýändigi barada aýdylýar we bu 
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ýerde biziň aýdýan sözlerimiziň 
ses tolkunlaryny eşitmek barada 
aýdylanok; bu ýerde gürrüň Onuň 
meniň işimi diňleýändigi barada 
aýdylýar. Işe garalanda adalatlylygy 
ýola goýmagy maksat edinýän kazyny 
göz öňüne getirip görüň. Kazylyk 
we kazy adalatlylygyň her bir raýat 
babatda amal edilmegi üçin bellenilýär. Kazynyň çözgüdi duýgulara 
däl-de, kanuna esaslanýar we ol kanunyň her bir raýat babatda 
ulanylmagyna gözegçilik etmelidir. Kazy ýazylan kanuna laýyklykda 
adalatlylygyň amala aşyrylmagyny üpjün etmek üçin bellenilýändir. 

Hudaý babatda aýdylanda, Onuň tagty (ygtyýarlyk ýeri) we 
ygtyýarlygy Isa Mesihe gelip, Onuň Şalygynyň raýatlary bolan 
adamlaryň ählisi üçin adalatlylygy amala aşyrýar (Onuň yradasyny 
amal edýär). 

Bu jümläni ýene bir gezek ünsli okaň we oňa Hudaýa şindiki 
garaýşyňyz bilen galtaşmaga ygtyýar ediň. Adamlaryň aglaba bölegine 
Hudaý karary ýagdaýa laýyklykda kabul edýän ýaly görünýär, ýöne bu 
beýle däl. Ol kanunlary üýtgemeýän Şalykdaky Patyşa. Ol kanunyň 
çäklerinden çykýan kararlary kabul etmeýär we etmez. Şeýlelikde, biz 
haýsydyr bir zady Ondan heniz soramankak, Onuň jogabynyň nähili 
boljakdygyny bilýäris we muny heniz öz gözlerimiz bilen görmänkäk, 
Onuň kanunda aýdylýan zatlary aljakdygymyz babatda ynamly bolup 
bilýäris, sebäbi Onuň Öz kanunyny berjaý etmäge ygtyýary bardyr.

Drenda ikimiz Şalykdaky kanuny hak-hukuklarymyzy öwrenip 
başlanymyzda, bu Hudaý we Mukaddes Kitap babatdaky 
garaýyşlarymyzy düýpgöter özgertdi. Täze düşünjämiziň netijesinde 
durmuşymyz özgerdi. Biz Hudaýdan haýsydyr bir zady dilemegi we Oňa 
ýalbarmagy bes etdik. Biz Hudaýyň Sözüne laýyklykda Onuň Şalygynyň 
raýatlary hökmünde bize eýýäm berlendigini bildik. Indi biz özümiziň 
hakly bolan zatlarymyzy almagy we muny ýer ýüzüniň hakykylygyna 
boşatmagy öwrenmelidik. Bu barada edil çekdäki puly nagtlaşdyrmak 
ýaly bir zat hökmünde pikir ediň. Siziň hasabyňyzda pul köp bolsa-da, 

HUDAÝYŇ ŞALYGY 
KANUNLAR ARKALY 
DOLANDYRYLÝAR 
WE BU KANUNLAR 
ÜÝTGEMEÝÄR. 
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siz degişli amallary berjaý edip, puly almak üçin arza berýärsiňiz we 
çekdäki puly nagtlaşdyrýarsyňyz. Biz haýsydyr bir zada eýedigimize 
garamazdan, ony almak üçin arza bermekligiň bellenilen amallaryň 
toplumy islendik ulgamda-da bardyr.

Hudaýyň ýörelgesi boýunça ýaşamagymyz üçin Ol Öz güýji 
arkaly bize gerek bolan ähli zady berdi. Ol muny ýagşylyk we 
şöhrat bilen bizi Çagyrany tanamagymyz üçin etdi. 

– 2 Petrus 1:3

Bu Hudaýyň Şalygy! Şalygyň raýaty bolan adamyň hem edil 
beýleki raýatlaryňky ýaly hak-hukuklary bar. Şuňa düşünmegimiz 
wajyp: Hudaýyň Şalygy kanunlar arkaly dolandyrylýar we bu kanunlar 
üýtgemeýär. Bu näme üçin wajyp? Sebäbi üýtgemeýän kanun arkaly 
dolandyrylýan Şalykda ýüz görmeklik ýok. Şeýle Şalykda hemmeler deň 
hukukly we bu Şalygyň islendik beýleki adamy ýaly Şalygyň kanunynyň 
hereketini özi üçin ulanyp bilýär. 

Ýöne ýygnak dünýäsinde käbir bulam-bujarlyk döreýär. Mesihileriň 
köpüsi Hudaý adamyň durmuşynda haýsydyr bir zady Öz islegine 
görä edip goýbermegi çözýär diýip pikir edýärler. Başga sözler bilen 
aýdylanda, olar Hudaý bir adamy ýalkap, başgany ýalkamazlygy 
çözýär diýip oýlaýarlar. Olar Hudaý adamyň gözegçiliginde bolmadyk 
haýsydyr zatlaryň bolmagyna ýol berýär diýip hasaplaýarlar. Olar 
Hudaý bir adama şypa berip, beýlekisine bermeýär diýip pikir edýärler. 
Mesihileriň köpüsi Hudaýa ýalbaryp, kömek etmegini soraýarlar, 
aslynda welin Ol kömek etmek üçin mümkin bolan zatlaryň ählisini 
eýýäm etdi. Ol olara Şalygy berdi! Bütin Şalygy!

Hudaý meniň bilen pul serişdeleri barada gürleşip, maňa Şalyk 
barada öwredip başlanda, Mukaddes Ýazgylaryň, ine, şu aýadyny berdi: 

Eý, garyplar, siz bagtlysyňyz,çünki Hudaýyň Şalygy siziňkidir! 
– Luka 6:20
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Hudaý maňa finanslarymyň jogaplary Onuň Şalygy bolup 
durýandygyny we Isa Mesihiň edişi kimin, Şalygyň kanunlarynyň şu 
ýerde, ýer ýüzüniň hakykylygynda nädip ulanmalydygyna düşünmek 
arkaly oňa “çatylyp” bilýändigimi aýdyp başlady. Dogrymy aýtsam, 
men başda gürrüňiň näme barada gidýändigine asla düşünmeýärdim. 
Ýöne men Hudaýyň sözleri barada köpden-köp oýlanýardym we 
Şalygyň dogrudan-da kanunlar arkaly dolandyrylýandygyna aň ýetirip 
başladym. Kesgitli bir kanunyň hereketini we täsirini bilip bolýar we 
onuň her gezek şol bir tärde işlejekdigine bil baglap bolýar, sebäbi 
kanunlar üýtgemeýär. Men ozal bu barada ruhy nukdaýnazardan 
asla pikir edip görmändim. Emma eger bu şeýle bolsa, eger Hudaýyň 
Şalygy dogrudan-da şeýle tärde işleýän bolsa, onda men bu 
kanunlary öwrenip, olary ulanyp we bu kanunlaryň hereketleriniň 
berýän artykmaçlyklaryny öz durmuşymda peýdalanyp bilýändigime 
düşündim. 

Men ýer ýüzüni dolandyrýan kanunlaryň üýtgewsizdigi baradaky 
düşünjä geldim. Onsoňam, biz olaryň mizemez we üýtgewsiz täsirine 
bil baglap bilýäris, bu bize häzirki döwürde adamlary Aýa uçurmaga 
we uçarlarda uçmaga mümkinçilik berýär. Ýöne mesihileriň köpüsi bu 
düşünjäni Hudaý babatda ulanmaýarlar. Muňa derek olar aglaýarlar 
we hakykatdan-da haýsydyr bir zada mätäçdikleri babatda Ony 
ynandyrmaga synanyşyp, Oňa ýalbarýarlar, hamala olaryň aladasyny 
edip-etmezlik babatdaky saýlawy Hudaý etmelidir öýdýärler.

Men ýygnakda geçirilýän konferensiýada çykyş etmelimiş diýen 
ýagdaýy göz öňüne getiriň. Şu çäräniň geçiriljek wagtynyň dowamynda 
şol ýerde çyranyň bolmagy üçin tutuş ýygnak dileg edermi? Olar 
agyz bekläp, Hudaýa ýalbaryp: “Eý, Hudaý, Sen bu çäräniň nähili 
wajypdygyny we bize çyranyň gerekdigini bilýärsiň ahyryn” diýip 
gözlerine ýaş aýlap, öwran-öwran gaýtalap dileg edermi? Men-ä 
beýle pikir edemok. Mundan başga-da, bu çäräni meýilleşdirmekde 
yşyklandyrmanyň aladasyny etmek hiç kimiň kellesine-de gelmez. Eger 
haýsydyr bir sebäplere görä olar şol agşam konferensiýa baranlarynda 
çyra bolmasa, olar elektroenergiýany berýän edara jaň edip, çyrany 
ýakmagy üçin olara ýalbararmy? Ýok. Ýöne eger jaň edäýen ýagdaýynda-
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da, telefona jogap berjek adamyň bir salym diňläp, ýanyndaky 
kärdeşine: “Bir samsyg-a jaň edýär” diýjekdigine ynanýaryn. Soňra 
bolsa size: “Diňleseňizläň, size tok berlip otyr, mesele siziň ýeriňizde” 
diýip jogap bererdi. 

Men bu mysaly konferensiýalarda aýdanymda, adatça hemmeler 
gülýär. Bilýäňizmi näme üçin? Sebäbi şäheri elektrik togy bilen üpjün 
edýän kompaniýa jaň edip, aglamjyrap çyraňyzy ýakyp bermegi olardan 
soramak akmaklyk bolýar. Adamlaryň köpüsi näme etmelidigini bilýär: 
olar ýöne tok düwmesine basaýmaly. Bu şeýle aňsat zat! Hiç bir 
emosional agram, hiç bir sarsgynlyk ýok, ýöne tok düwmä basaýmaly. 
Adamlar çyrany ýakanlarynda näme üçin sarsgynlygy duýmaýandygyny 
bilýäňizmi? Sebäbi olar çyra ýanar diýip UMUT EDÝÄRLER. Olar çyranyň 
ýanjakdygyna umyt edýärler, sebäbi toguň nähili işleýändigini bilýärler. 
Olar elektrik toguny dolandyrýan KANUNA düşünýärler we bu kanunyň 
asla üýtgemejekdigini bilýärler.

Ýöne siz mundan müň ýyl ozalky döwre geçip, tutuş şäheri jäjek 
lampoçkalaryň kömegi arkaly ýagtylandyryp bolýandygyny gürrüň beren 
bolsadyňyz, sizi akylyndan azaşan hasaplardylar. Emma ata-babalaryňyz 
şäheriň tutuş etrabynyň lampoçkalar arkaly yşyklandyrylandygyny 
gören bolsalar, muny gudrat saýardylar. Adamlar düşündirip bilmeýän 
zatlarynyň baryny gudrat diýip atlandyrýarlar. Ýöne bu aslynda gudrat 
däl, bu ýöne elektrik toguň kanunynyň hereketi, ol ony haçan hem bolsa 
bir wagt öwrenen her bir adam üçin işleýändir. 

Şunlukda, biz elektrik togunyň nähili gurnalandygyna düşünýäris 
ýa-da elektrik toguny dolandyrýan kanunlar babatda aňymyzy 
täzeledik diýse-de bolýar. Indi biz olaryň işlejekdigine garaşýarys 
we işleýşini görenimizde, geň galmaýarys. Biz indi elektrik togunyň 
bolmadyk ýagdaýynda geň galýarys. Kanunlary öwrenip, olary ýazmak 
bilen, biz indi şeýle tärde elektrik toguny bütin dünýä boýunça geçirip 
bilýäris. Nädip? Adamlara bu kanunlary öwredip, elektrik togundan 
peýdalanmagyň ähli artykmaçlygyndan lezzet almaga mümkinçilik 
döretmek arkaly. Bularyň bary elektrik toguny dolandyrýan kanuna 
düşünendigimiz sebäpli mümkin boldy. Bu ruhy kanunlar babatda 
hem hakykatdyr. Eger biz olara düşünmeýän bolsak, gerek bolan 
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wagty olardan şeýle tärde peýdalanmaga mümkinçiligimiz bolmaz. 
Biz uçup barýan uçary görenimizde: “Beý-bä! Görseňizläň, nähili 

gudrat!” diýmeýäris. Ýok, biz uçarlaryň uçýandygyny bilýäris, sebäbi 
olaryň nädip we näme üçin uçýandygyna düşünýäris. Ýöne biz mundan 
müň ýyl ozalky döwre geçsek, ol ýerde hem adamlaryň depesinden 
iki palubaly reaktiw Airbus А380 uçary geçen bolsa, adamlar näme 
diýerdi? Olar muny gudrat hasaplardylar! Men Airbus А380 uçaryň 
akylyňy haýran edýändigine düşünýärin: onuň agramy 500 tonna, 800 
adamy sygdyryp bilýär, sagatda takmynan 900 kilometr geçýär we 
gonman, 15 müň kilometre çenli aralykdaky uçuşlary amal edýär. Ol 
şeýle bir haýran galdyrýar welin, hatda özüň-de ony gudrat hasaplap 
başlaýarsyň! Ýöne bu gudrat däl. Biz bu uçary konstruirlän inženerlere 
ýüz tutup bilýäris we olar fizikanyň kanunlaryny ulanyp, ony nädip 
uçar ýaly edýändiklerini düşündirip bilerler. Şeýle-de olar ulanylan 
nurbatjyklaryň her biri, bölekleriniň her biri barada gürrüň bererler. 
Uçaryň ilkinji uçuşynda onuň içinde oturan inženerleriň biri-de: “Ine, 
görseňizläň! Bu zadyň dogrudan-da uçýandygyna ynanyp bilemok!” 
diýmeýär. Ýene gaýtalaýyn, biz uçara ynamly münýäris, sebäbi onuň 
fizikanyň üýtgewsiz kanunlarynyň esasynda uçjakdygyny bilýäris. 
Biz bu kanunlarynyň çäginde galýarkak, ol uçar. Şuny ýatda saklaň: 
kanunlar üýtgemeýär!

Eger fizikanyň kanunlary durnuksyz bolan bolsa, biz uçarda uçmaga 
asla razy bolmazdyk. Şeýle ýagdaýy göz öňüne getirip görüň: siz uçara 
petek satyn aldyňyz diýeli, petekde bolsa maglumatlaryň arasynda şeýle 
jümle bar: “Siz bu uçarda öz jogapkärçiligiňizde we töwekgelçiligiňizde 
syýahat edýärsiňiz, sebäbi aerodinamikanyň kanunlary durnuksyz. Hiç 
kim anyk bilmeýär. Siz uçuşyňyz şowly boljakdygyny duýýarsyňyzmy? 
Size ýakymly uçuşy arzuw edýäris”. Ýa-da başga bir mysal: siz öz 
kürsüňizden birdenka ýokary uçup görüpmidiňiz? Hä, beýle zat 
bolmandymy? Näme üçin? Sebäbi grawitasiýa kanuny üýtgemeýär. 

Bularyň hemmesi tebigatyň fiziki kanunlary, olary Hudaý döretdi. 
Ýöne bilýäňizmi näme? Onuň Şalygynyň ruhy kanunlary hem edil 
şeýle işleýär – olar üýtgemeýär! Hudaý maňa Öz Şalygy barada heniz 
aýtmanka, men, elbetde, ýer ýüzündäki kanunlaryň nähili işleýändigini 



SENIŇ MALIÝE REWOLÝUSIÝAŇ.  Ylalaşygyň güýji 

36

bilýärdim, ýöne Hudaýyň Şalygynda hemme zat başgaçadyr öýdýärdim. 
Men Hudaý näme etmelidigini we haçan etmelidigini Öz isleýşine görä 
çözýär diýip hasaplaýardym. Ýöne men munuň beýle däldigini ýüze 
çykardym. Men Onuň Şalygynyň ruhy kanunlarynyň üýtgewsizdigini, 
olary öwrenip, olara düşünip we ulanyp bolýandygyny bilenimde, Isa 
Mesihiň elmydama: “Hudaýyň Şalygy, ine, şuňa meňzeşdir” diýmesiniň 
sebäbine düşünip galdym. Ol adamlaryň Hudaýyň Şalygynyň nähili 
işleýändigine düşünip bileri ýaly, ony ýer ýüzündäki haýsydyr bir ýagdaý 
bilen deňeşdirýärdi. Meniň kellämde birdenkä çyra ýakylan ýaly boldy. 
Aňyma birdenkä şu pikir geldi: “Eger Hudaý Şalygy bize beren bolsa, 
Ol bolsa muny hakykatdan-da berdi, Şalyk hem üýtgemeýän kanunlar 
arkaly dolandyrylýan bolsa, onda men bu kanunlary öwrenip, olary öz 
durmuşymda ulanyp bilýärin ahyryn”.

Gorkma, eý, kiçijik süri! Çünki Ataňyz Şalygy size bermegi 
makul bildi. 

– Luka 12:32

Şol gün ruhy zatlary öwrenijä öwrüldim! Men Mukaddes Kitaby 
bütinleý başga şöhlede gördüm. Men ony okanymda, şeýle soraglary 
berip başladym: “Balyk näme üçin köpeldi? Adam näme üçin şypa 
tapdy? Çörek näme üçin şeýle köpeldi?” we başga soraglar. Men 
Mukaddes Kitapda gizlenilgi kanunlary maňa açmagyny Hudaýdan 
diläp, Kitaby öwrenmeklige şeýle çemeleşip başlanymda, bu akyla 
sygmajak bir zat ýaly boldy!

Ýuristiň jaň eden şol gününde Reb meniň bilen gürleşip, meseläniň 
Onuň Şalygyny öwrenmeklige wagt sarp etmeýändigimi aýdypdy; men 
şonda Rebbi agtarman, maşgalamy şeýle gözgyny ýagdaýa eltenim 
üçin, aşak düşüp, aýalymyň öňünde toba edişim ýadyňyzdamy? 
Biz Hudaýyň Şalygynda jogaplarymyzyň bardygyna ynanmaklygyň 
nämedigini bilmeýärdik. Ýene gaýtalaýyn, biz ýygnaga gatnaşýardyk, 
Göklere eltýän ýoldadyk, Rebbi söýýärdik, ýöne Hudaýyň “Şalyk” 
diýmegi bilen nämäni göz öňüne tutýandygyna düşünmeýärdik. Biz 
çynlakaý mesele bilen ýüzbe-ýüz bolduk we ýurist puluň üç günden 
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tölenilmelidigini ýa-da onuň işi kazyýete geçirjekdigini aýdanda näme 
etjegimizi bilmeýärdik. 

Ine, Hudaýy synamaga pursat-da ýetip geldi. Bu meniň pul 
babatdaky meseläni çözmekdäki ilkinji tejribämdi we men Rebbiň 
“Şalyk” diýmegi bilen nämäni göz öňüne tutýandygyny maňa 
açmagyny şeýle isleýärdim. Şeýlelikde, bolan zatlary gürrüň bereýin. 
Ýadyňyzdamy, ýurist maňa üç gün puryja berýändigini aýdypdy, 
meniň bolsa ýeke köpügim-de ýokdy! Men lapykeçlikden ýaňa ýatýan 
otagymyza girip, gapyny ýapdym-da, Hudaýy çagyryp başladym. 
Men betbagtlyga uçrapdym! Ine, şonda Ol maňa jogabymyň Onuň 
Şalygydygyny aýdypdy, ýöne men gürrüňiň näme baradadygyna hiç 
düşünmesem-de, öwrenmäge taýyndym.

Men iki günden müşderim bilen onuň ätiýaçlandyryş meselesi 
boýunça duşuşmalydym. Şol döwürde men adatça öz ulagymy 
müşderimiň öýüniň arka tarapynda goýýardym. Men ulagymy hiç 
haçan onuň öýüniň öňünde goýmaýardym, sebäbi meniň ulagymyň 
ýagdaýy o diýen gowy däldi. Men ony otlanymda, tutuş köçe ak 
tüsseden dolýardy. Men müşderimiň öýünden ugranymda köçäni ak 
tüsseden doldursam, munuň telekeçiligime ýardam bermejekdigini 
bilýärdim. Men bu maliýe abraýyma zeper ýetirer öýdýärdim, sebäbi 
men müşderilerime ýüzlerçe müň dollary inwestirlemegi teklip 
edýärdim we şeýle ajaýyp finans menejeridim, aslynda welin zordan 
otlanýan ulagy sürýärdim. Şol agşam hem hemişekisi ýaly boldy.

Ýöne müşderimiň öýünden çykanymda, onuň yz ýanym bilen 
ulagyma tarap gelýändigini görüp hopukdym. Ol menden hiç zat 
islänokdy, biz ýöne gürleşýärdik. Ýöne meni tolgundyrýan sorag – 
ulagy otlanymda ol ýanymda durarmy ýa-da ýok? Men miniwenime 
münenimde, gürrüňimiz heniz-de dowam edýärdi. Men gürrüňi açyk 
aýnadan dowam edip, ol meniň bilen hoşlaşyp, häzir gider, men hem 
ol gidýänçä bir salym güýmenen bolup, ugraryn diýip umyt edýärdim. 
Ýöne ol gitmeýärdi. Ahyrda ol hoşlaşyp, ulagdan birki ädim yza 
çekildi-de, şol ýerde duruberdi. Men duzaga düşenimi bilip, ulagymy 
otlanymda şu gezeg-ä ak tüsse çykarmaz öýtdüm, ýöne eden tamam 
çykmady. Köçe bada-bat gözüňi iýip barýan ajy tüsseden doldy.
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Erkek ellerini derrew galgadyp, motory öçürmegimi sorady. Ol ýanyma 
gelip, kapoty açmagy sorady, sebäbi ol ozal awtomehanik bolup gazanç 
edensoň, käbir zatlary barlamak isleýändigini aýtdy. Birki minutdan ol: 
“Men şeýle hem öýtdüm – silindrleriň başjagazlarynyň prokladkalary 
zaýalanan. Siz ulagy öýe äkidip, ony derrew bejermeli” diýdi. Men oňa 
minnetdarlygymy bildirdim, ýöne bu anyklaýyş çäresi meniň üçin howaýy 
gürrüň ýalydy. Meniň bejermäge barybir pulum ýokdy. 

Meniň ofisim müşderimiň öýünden bary-ýogy dokuz kilometr 
uzaklykda ýerleşýärdi we men oňa ýetýänçäm, lapykeçlik labyry 
ýene-de üstümden indi. Ýöne men şol ýere barýarkam, Rebbiň maňa 
aýdanlaryny ýatladym-da, Onuň bilen öz ulagym barada gürleşmäge 
başladym. Men şeýle diýdim: “Ýa Reb, meniň bu ulagy bejermäge 
pulum ýok. Men heniz-de onuň üçin bergili we ony şeýle ýagdaýda 
satyp-da bilemok. Men näme etmelidigime akylym çatanok. Belki, ol 
ot alyp, ýansa gowy bolardy? Şonda ätiýaçlandyryş kompaniýasy onuň 
üçin tölärdi, menem ondan dynardym”.

Ofisime bäş kilometr ýaly aralyk galanda, men kapotda bir 
pakgarmanyň emele gelenini gördüm. Bu gabarçak barha ulalýardy 
we men ofisimiň duralgasynda ulagymy togtadan badyma ýaňky 
gabarçak ýalyn sütünine öwrüldi. Men agzymy öweldip galdym; ýalyn 
ulagyň öňki tarapyny doly gurşap, onuň dilleri kapotdan iki metr 
çemesi ýokarlygyna alawlaýardy. Men derrew ofisime ylgap, ýangyn 
gullygyny kömege çagyrdym. Ertesi gün ätiýaçlandyryş kompaniýasy 
maňa ýanan ulagyma degişli tölegi töledi. Olaryň maňa beren çeki 
ulagyň bergisini doly ýapdy we üç gün ozal jaň eden ýuristiň talap 
edýän pullaryny tölär ýaly pul-da artyp galdy. Drenda ikimiz gaty 
haýran galdyk. Biz näme pikir etjegimizi-de bilmeýärdik. Biz Hudaýyň 
biziň bilen işläp başlandygyna we nämedir bir zatlaryň üýtgeýändigine 
düşünýärdik. Ýöne biziň Şalyga berlenligimiz täzeden synalmalydy; bu 
bolsa bize gelejekki ähli ýyllaryň dowamynda dogry ýola gönükdirdi. 

Şol pursatda biz Hudaýyň ulgamynyň işleýändigini özümize subut 
etdik we Onuň Şalygynyň ulgamyny öwrenmekligi dowam etmegi 
hem-de ulanmagy ýüregimize düwdük. 
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Miniwenimiziň ýanandygyna, biz, elbetde, begendik, ýöne 
birdenkä ulagsyz galandygymyza düşündik. Biz onuň bergisini üzdük, 
ýuriste bergimiz ýokdy, ýöne täze miniwene-de pulumyz ýokdy. Kakam 
ulagymyzy ýitirendigimizi eşidip, jaň etdi we täze ulagy almaga kömek 
etjekdigini aýtdy. Biz bu täzelige diýseň begendik. Men kakam bilen 
awtoulaglaryň ýerli dilerine baryp, Drenda ikimiziň halan miniwenimizi 
saýladyk. Kakam 5 müň dollary berjekdigini aýtdy, ulagyň bahasy bolsa 
17 müň dollara barabardy. Biz üstüniň 12 müň dollaryny tölemelidik. 
Men ýüregime daş baglap, karz almaga arzany doldurdym, kakam 
hem oňa goluny çekdi. Karz berip-bermezligi baradaky karar ertir 
çykarylmalydy. 

Şol gije gözümize çiş kakylan ýaly boldy, sebäbi biz bu bergini 
boýun alyp bilmeýändigimize düşünýärdik. Reb biziň bilen ýaňyja şu 
barada gürleşipdi. Ýöne ulagsyz galmak bilen, men basyşy duýup, ýeň 
bermäge taýyndym. Ukusyz geçiren agyr gijeden soň Drenda ikimiz 
karz berýän resminamalara gol çekmejekdigimiz babatda ylalaşdyk. 
Men kakama jaň edip, onuň jomart teklibi üçin minnetdarlyk bildirdim 
we ony ret etmäge mejburdygymyzy aýtdym. Soňra dilerlere jaň edip, 
kakama aýdanlarymy gaýtaladym. Olar örän gynandylar, sebäbi karzyna 
almak baradaky arzamyz oňlanypdy we ulagy alyp gaýdybermelidi. 
Biz Hudaýyň şu ýagdaýda nädip kömek etjekdigine düşünmesek-de, 
kalbymyzda rahatlyk duýýardyk. 

Şol döwürde Drenda garaž satuwlarynda tapan antikwariat 
predmetleriň birnäçesini satýardy. Ol miniwenimiz ot almazyndan bir 
aý öň mebeliň birnäçe komplektini satmakçy bolýan bir adama habar 
ýollapdy. Ýöne bu adam hiç jogap bermeýärdi. Miniwenimizli wakadan 
birki gün geçenden soň, bu adam jaň edip, içi köne mebelden hyryn-
dykyn üç ussahanany müň dolardan az baha satmaga razy boldy. 
Drenda bu mebelleri satmak üçin, auksionlary geçirýän kompaniýalar 
bilen jaňlaşdy we töleg hökmünde özleriniň köne, ýöne ýagdaýy oňat 
bolan ulagyny bermeklerini sorady. Şunlukda, biziň oňat uniwersalymyz 
peýda boldy, onuň üçin tölemeli däldik, kredit boýunça bergilerimiz-
de ýapylandy.

Beý-bä! Şalyk şeýle işleýär diýsene! Şol pursatda biz Hudaýyň 
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ulgamynyň işleýändigini özümize subut etdik we Onuň Şalygynyň 
ulgamyny öwrenmekligi dowam etmegi hem-de ulanmagy ýüregimize 
düwdük. Siziň: “Siz haýsy prinsipi ulandyňyz?” diýip soramagyňyz 
ahmal. Iň esasy prinsip – bergä batmazlyk, ýöne mätäçligiňi Hudaýa 
tabşyryp, jogaby nädip kabul etmelidigini görkezmegine ýol bermeli. 

Miniwenli wakamyz meni gyzykdyryp, şondan birki aý öň bolup 
geçen ýene bir wakany ýatlatdy. Ýöne şol pursat men Hudaýyň özüme 
görkezmekçi bolan zatlaryna düşünmän ekenim. Kellamdäki bölekleýin 
şekiller Hudaýyň Şalygynyň prinsipleriniň bütewi suratyny heniz doly 
emele getirmändiler.

Men sugunlary awlamagy halaýardym, ýöne her gezek öýe boş 
dolanýardym. Men awa gidýärdim, sowukda oturýardym we her gezek 
awsyz dolanýardym. Mesele meniň aw awlamagy halaýanlygymda däl, 
men çagalary eklemelidim we sugun eti biziň üçin o diýen kemem däldi. 
Ozalky döwürlerde awum käwagt şowly bolan bolsa-da, soňky gezek 
öýe et getirenimden bäri ep-esli ýyl geçipdi. Günleriň birinde indiki 
awçylyk möwsüminiň açylmagy barada oýlanýarkam, Rebbiň: “Saňa 
suguny nädip awlamalydygyny şu ýyl saňa görkezmäge ygtyýar et” 
diýdi. Men doňup galan ýaly boldum: “Suguny nädip awlamalydygyny 
görkezmek? Bu näme diýidigi-kä?” Men bu sözler barada oýlanyp 
başlanymda, soňunda sugun eti görnüşinda hasyl ormak üçin, finans 
ýa-da peşgeş tohumyny ekesim geldi. Men ekenimden soň dileýän 
zadymy hakykat ýüzünde görmezimden öň eýýäm alandygyma 
ynanmalydygym barada Rebbiň maňa aýdýandygyny duýdum. Bu 
Markyň hoş habarynyň 11:24 aýadyna görä şeýledi. 

Şonuň üçin size diýýärin: doga-dileg edip, Hudaýdan soran 
her bir zadyňyzy eýýäm alandygyňyza ynanyň, ol size berler. 

– Mark 11:24 

Men mesihi hökmünde hemişe sadakalar berip, ýygnagy 
goldasam-da, ine, şeýdip maksatlaýyn, dileg eden wagtym ony eýýäm 
alandygyma iman etmeklik meniň üçin haýsydyr bir täze zatdy. Men 
çeki aldym-da, oňa “1987-nji ýylyň suguny üçin” diýip ýazdym. Soňra 
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men çeke ellerimi goýup dileg etdim we ony özümiň ygtybarly saýýan 
hyzmatlaryň birine sadaka hökmünde iberdim; çeki iberenimde, men 
öz sugunymy kabul edýändigimi yglan etdim. 

Men Oklahoma ştatynyň Talsa şäherinde ýaşaýarkam, aw awlamaga 
ýerim ýokdy, ýöne ýygnakdaky dostlarymyň biri Minnetdarlyk 
gününde şäheriň daşynda ýaşaýan enelerine myhmançylyga çagyrdy. 
Ol fermanyň golaýlarynda sugunlaryň bolýandygyny hem aýtdy. 
Şunlukda, tagamlardan, söhbetdeşlikden lezzet almak we ahyrda, 
suguny awlamak üçin, biz tutuş maşgalamyz bilen Minnetdarlyk 
gününde şol ýere ugradyk. 

Dostum meni haýsy tarapa gönükdirjegini bilmeýärdi, ýöne şol 
ýerde daşy tokaý bilen gurşalan bir ýaýla bardy. Şonuň üçin-de, ol 
maňa şol ýere gidip, şol ýerde ösüp oturan ullakan agajyň aşagynda 
oturmagy teklip etdi. Ine, onsoň şeýle suraty göz öňüne getiriň. Men 
oty orlan ýaýlanyň ortarasynda duran äpet agajyň aşagynda otyryn. 
Men özümden ýüz metr uzaklykdaky tokaýa seredip, bu agaja ýaplanyp 
otyryn. Şindi bu zatlary ýatlanymda açyk meýdanda agajyň aşagynda 
oturmagyň awçy üçin oňat ýer däldigine düşünýärin. 

30-40 minutdan ýaýladan bir sugun ylgap geçdi, ol meniň arka 
tarapymdan tokaýa tarap ylgap barýardy. Men mundan bihabardym. 
Sugun bilen meniň aramda şol agaç bardy, şonuň üçin-de ol-a meni 
görmeýärdi, menem – ony. Sugun tokaýa ýönelmek bilen, göni agaja 
tarap ylgap gelýärdi we meniň şol ýerde oturandygymy görmeýärdi. Ol 
agajyň ýanyna gelenden soň meniň ysymy alyp, aýak çekdi; ol agajyň 
daşyndan aýlandy we bäş metr aralykda gözlerimiz kaklyşdy. Kimiň – 
meniň ýa-da sugunyň has köp haýran galandygyny aýtmak çetin zat, 
ýöne sugun pyşgyrdy-da, tokaýa tarap okduryldy. Heniz-de oturan 
ýerimden tüpeňimi garbap aldym-da, nyşana almaga synanyşdym, 
sugun bolsa aýak aldygyna menden gaçyp barýardy.

Aýdylmaly zat - bar güýji bilen gaçyp barýan akguýruk suguny 
nyşana almak we uzakdan atmak aňsat mesele däl. Dogrymy aýdaýyn: 
men ozal ylgap barýan suguny atyp görmändim. Ony nyşanda zordan 
saklandygym ýadyma düşýär, sebäbi akguýruk sugunlaryň çalt ylgaw 
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wagty edişi ýaly, ol dyngysyz ýokary bökýärdi. Ýöne men tüpeňiň 
gulagyny gysyp goýberenimde, sugun ýykyldy. Men haýran galdym! 
Bularyň bary göz-açyp ýumasy salymda bolup geçdi. Aralyk ýüz metr 
çemesedi, men nyşandan sowa geçmedim. 

Tüpeňiň sesine dostum geldi we ýanymda ýatan suguny görüp, 
meni gutlady. Men bolsa oňa suguny nädip tutmalydygy barada Rebbiň 
meniň bilen gürleşişini aýdyp başladym; men oňa garadym-da, şeýle 
diýdim: “Bu sugun bärde meniň başarnyklarym sebäpli ýatyr diýip pikir 
edemok”. Men kurtkamyň jübüsinden kagyzy çykardym; çek dolduran 
günümde şol kagyza: “1987-nji ýylda suguny aljakdygyma Isa Mesihiň 
ady bilen ynanýaryn” diýip ýazypdym. Aşakda şu dilegi eden günümiň 
senesi we sagady ýazylgydy. Men bu kagyzy dostuma görkezdim, 
Rebbiň maňa nämeleri etmelidigimi aýdyşyny gürrüň berdim. 

Bu waka meniň ünsümi özüne çekdi. Muny Hudaýyň edendigini 
gürrüňsizdi. Ýöne haýsydyr bir sebäbe görä men Şalygyň kanunynyň 
hereketine goşulýandygyma düşünmeýärdim. Aslynda men “Şalyk” 
düşünjesine heniz hatda garamaýardym. Suguny atyp awlamak zor 
işdi, ýöne bu ýene bir gezek şeýle bolarmydy? Şalygyň kanunlarynyň 
hereket edişiniň prinsiplerine düşünmeýänligim üçin, suguny açyk 
meýdana çykmaga nämäniň iterendigini bilmeýärdim. Şonuň üçin-
de, men Hudaýyň edenlerini özüm üçin bellige alyp, indiki awçylyk 
möwsüminde muny ýene bir gezek synap görmek mümkinçiligine 
gyzyklanma bilen garaşyp başladym. Ýöne bu möwsüm ýetmezden 
öň, biziň miniwenimiz ot alýar. Soňra uniwersal peýda bolýar, onuň 
üçin hiç zat tölemeli hem däldi. Hudaý meniň ünsümi doly derejede 
çekdi. Indi men indiki awçylyk möwsümine sabyrsyzlyk bilen garaşyp 
başladym. Men öz teoriýamy ýene bir gezek barlap, Hudaýyň Şalygy 
barada has köp zatlary bilesim gelýärdi. Sugunlary awlamak möwsümi 
ýetip gelýärdi!

Şol birinji sugunymy men Oklahoma ştatynda 1987-nji ýylyň 
güýzünde atypdym. Ýöne 1988-nji ýylyň iýulynda biz önüp-ösen 
ýerlerime – Ogaýo ştatyna göçdük. Men çagalygymy şol ýerde 
geçirsem-de, şol ýerlere eýýäm on iki ýyl dagy baryp görmändim. Şol 
ýerde ýaşaýarkam, ýeke gezek-de sugunlary awlamak başartmandy. 
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Awa birnäçe gezek gidendigime garamazdan, ýeke gezek-de 
suguny atmandym. Biz Ogaýoda taunhausy kärendä alyp, şol ýere 
ýerleşdik, ýöne aw awlamak üçin hatda haýsy tarapa gitmelidigimi-
de bilmeýärdim. Oglan çagym kakamyň öýüniň ýanyndaky ýoldan 
geçen ýeriňdäki çeşmäniň boýunda towşanlary awlaýardym. Men 
şol ýerde köp ýylyň dowamynda gapan goýýardym, ýöne ýeke gezek-
de suguny görmändim, hatda olardan haýsydyr bir nam-nyşanlary 
hem görmeýärdim. Günleriň birinde, kolejde okap ýörkäm, agam jaň 
edip, kakamyzyň öýüniň golaýyndaky çeşmäniň boýunda bir suguny 
görendigini şatlyk bilen habar berdi. Biz örän geň galypdyk. 

Şol gürrüň hakydama gelensoň, awçylyk möwsüminiň açylan güni 
çeşmäniň boýuny syryp, aşaklygyna gitdim. Men agama jaň edip, 
anyk haýsy ýere gitmelidigimi soradaym. Ol şol jelegaýlarda birnäçe 
ýyl bolmandygyna garamazdan, çeşme bilen tokaýyň serhedindäki 
uly klýon agajy ýadyna gowy düşýärdi, ol şol ýeriň gowy boljakdygyny 
aýtdy. Men şol çeşmäniň boýunda önüp-ösemsoň, şol ýerleri bäş 
barmagym ýaly bilýärdim; şonuň üçin-de, bu klýon agajyny tapmak 
maňa kyn bolmady. 

Biz Drenda bilen bir ýyl mundan ozal Oklahomada Rebbiň bize 
öwredenlerini ýatda saklaýardyk: tohum ekmeli, ýazmaly we Mark 
11:24-e laýyklykda dileg edenimizde eýýäm jogap alandygymyza 
iman etmeli. Şol döwürde Ogaýoda çäklendirmeler bardy: islendik 
jynsdaky sugunlaryň diňe ikisini awlap bolýardy, ýöne biz ilki bilen 
Hudaýdan bir suguny, soňra bolsa ikinjisini sorarys diýip pikir etdik. 
Biz sugun babatdaky tohumy ekdik we dileg edenimizde, ony eýýäm 
alandygymyza iman etdik. Täsin zat, möwsümiň açylanyna 40 minut 
bolmanka, şol säherde men bir däl-de, iki suguny awladym. Beý-bä! 
Biz dogrudan-da haýsydyr bir açyşy etdik! 

Bir aýdan men telekeçilik işi barada bir pikiri düýşde gördüm. Bu 
telekeçilik işi maliýe bilimleriň we endikleriň bolmagyny talap edýärdi, 
men olary ätiýaçlandyryş telekeçiliginde edinipdim; ýöne düýşümde 
bu işiň maksady başgarakdy. Men düýşüme doly düşünmesem-de, 
Hudaýyň meni öz telekeçilik işimi açyp, sekiz ýyl bäri işläp gelýän 
firmamy taşlamaga gönükdirýändigine ynanýardym. Şol düýşi 
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gören döwrümde men heniz-de ätiýaçlandyryş we gymmat bahaly 
kagyzlarynyň satuwy bilen meşgullanýardym. 

Düýş gören hepdämde biz bir maşgala bilen duşuşyp, olaryň 
janlaryny ätiýaçlandyrmak barada gürleşmegi meýilleşdirýärdik. 
Men bu ätiýaçlandyryşyň olara dogrudan-da gerek ýa gerek 

däldigini bilýärdim. Olar bergä 
batandy we her aýdaky girdejileri 
güzeranlaryna zordan ýetýärdi. Men 
adatça müşderiler bilen işlänimde, 
anketany dolduryp, ähli finans 
maglumatlaryny doly görkezmeklerini 
soraýaryn; men olaryň esasynda 
ätiýaçlandyryşyň haýsy görnüşiniň 
olara laýyk gelýändigini bilýärin. Şol 
agşam meniň keýpim ýokdy, sebäbi 
men bu maşgalanyň ýagdaýyny 
gaýgy edýärdim. Men olara kömek 
edesim gelýärdi, ýöne muny nädip 
etjegimi bilmeýärdim. Men olaryň 
anketalaryny elime alyp, birnäçe 

warianty kellämde aýlap başladym. Finans hasaplamalary geçirip 
oturşyma ätiýaçlandyryş mowzugyndan ünsüm sowlup, olaryň her 
aýdaky gurdejisinden az-owlak puly süýşürip boljagyny-bolmajygyny 
derňäp başladym. Käbir zatlary rejeläp we çylşyrymly bolmadyk 
hasaplamalary geçirenimde, men bu maşgalanyň öz girdejilerini 
üýtgetmezden ýedi ýylyň dowamynda bergilerinden, şol sanda karzyna 
alan jaýlarynyň bergisini üzüp biljegine aň ýetirenimde, haýran galdym.

Şol döwürde men finans çäklerinde işläp ýörenime sekiz ýyl 
bolupdy, ýöne men hiç haçan kimdir biriniň şeýle zatlaryň mümkindigini 
aýdanyny eşitmändim. Men gaýta-gaýta hasaplaýardym, kagyzlary 
gaýtadan gözden geçirýärdim we şol bir jogaby alýardym: alty 
ýyl we iki aý – onsoň olar bergilerinden dynýar. Şondan soň men 
müşderilerimiň papkalary saklanýan şkafymyň ýanyna baryp, başga 
adamlaryň anketalaryny aldym. Men ýene-de şeýle hasaplary geçirip, 

MEN BU MAŞGALANYŇ 
ÖZ GIRDEJILERINI 
ÜÝTGETMEZDEN ÝEDI 
ÝYLYŇ DOWAMYNDA 
BERGILERINDEN, ŞOL 
SANDA KARZYNA ALAN 
JAÝLARYNYŇ BERGISINI 
ÜZÜP BILJEGINE AŇ 
ÝETIRENIMDE, HAÝRAN 
GALDYM.
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şol bir netijä geldim: ýedi ýyla ýeter ýetmez wagtda ähli bergilerden 
çykylýar. Dogrymy aýtsam, men bu sanlardan ýaňa özüme gelip 
bilemokdym. 

Men müşderilerimi örän begendiresim gelýärdi, şonuň üçin-de 
owadan prezentasiýany taýýarlap, ony ätiýaçlandyryş babatda geçirýän 
duşuşyklarymyň dowamynda görkezip, şeýle ýagdaýdan çykalgany ap-
aýdyň görkezmegi ýüregime düwdüm. Men bu maşgalany örän gaýgy 
edýärdim. Men finans sarsgynlygynyň durmuşyň her bir çägine nähili 
täsir edýändigini öz tejribämden bilýärdim we olaryň ýagdaýlarynyň 
çykgynsyz däldigini görkezesim gelýärdi. Şunlukda, men müşderilerime 
kiçijek prezentasiýamy görkezdim we hemme zatlary sanlar arkaly 
tassyklanymda, olar örän haýran galdylar. Men olara bergilerden 
diýseň çalt çykyp bilýändiklerini görkezenimde, adamsy towsup turdy-
da, gözlerine ýaş aýlap maňa minnetdarlyk aýdyp başlady. Bu maňa 
haýsydyr bir şagalaňly gepleşikde adamlaryň lotereýa peteklerini 
utuşyny ýa-da baş baýragy alşyny görkezýän telegepleşigi ýatlatdy. 
Olar meniň aýdanlaryma ynanyp bilmeýärdiler. Bu meniň üçin-de, olar 
üçin-de örän tolgundyryjy boldy. 

Bu duşuşyk barada oýlananymda, men müşderileriň aktiwlerini 
ýöne gaýtadan rejeläp, sanlar bilen işlemek arkaly maliýe ýüklerinden 
ýedi ýyla ýeter-ýetmez wagtyň dowamynda nädip boşanyp 
bolýandygyny adamlara görkezmek baradaky pikirden hiç saplanyp 
bilmedim. Men munuň olara nähili täsir edişini we umyt berşini 
gördüm. Şonda men ýedi ýyldan az wagtyň dowamynda bergilerinden 
dynyp bilýänleriň toparyna düşüp-düşmeýändiklerini anyklamak üçin, 
beýleki müşderilerimiň faýllaryny görüp başladym we geň galmak 
bilen, adamlaryň 85%-iň şu topara düşýändigini ýüze çykardym. Ýöne 
muny olara kim aýdar? Ine, geçen duşuşyk barada oýlanmak we öz 
müşderilerimiň faýllaryny gözden geçirmek bilen, men öz telekeçilik 
işime başlap bilýändigim we düzen meýilnamamyň esasynda adamlara 
bergilerinden çykmaga kömek edip bilýändigim baradaky pikire 
geldim. 

Şol döwürde meniň öz bergilerim-de bardy we maliýe 
sarsgynlyklary duýýan adamlara diýseň haýpym gelýärdi. Meniň täze 
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missiýam ätiýaçlandyryş kagyzlary satanymdan göwnüme has köp 
ýaraýardy. Men ätiýaçlandyryş boýunça ähli müşderilerimiň arasynda 
prezentasiýalary geçirip başladym we olaryň hemmesi eşidenlerine 
ynanyp bilenokdy. 

Ýöne men muňa telekeçilik-ülňüsi hökmünde garamazdan ozal, 
birnäçe meseläni çözmelidim. Birinjiden, hasaplamalary geçirmek we 
prezentasiýalary taýýarlamak diýseň köp wagty alýardy, sebäbi men 
hemme zady elde edýärdim. Ikinjiden, men bu arkaly nadip pul gazanyp 
bilerin? Netijede, men programma üpjünçiligini işläp düzýänçi bilen 
gürleşdim we ol maňa maliýe meýilnamalary has çalt taýýarlamaga 
kömek berýän gerekli programmany düzüp berdi. Ikinji mesele – 
men bergilerden çykarmak üçin adamlardan pul alyp bilmejekdigimi 
bilýärdim, sebäbi olaryň onsuzam şeýle puly ýokdy. Men bu barada 
dileg edip başladym.

Ine, günleriň birinde aňymy bir pikir ýagtylandyryp gitdi. Men 
kompaniýany nädip guramalydygy we adamlardan pul alman, olara 
kömek etmek we şol bir wagtda hem nädip pul gazanyp bolýandygy 
baradaky pikiri maňa Hudaýyň berendigine dogrudan-da düşündim. 
Meýilnama laýyklykda, meniň “ýitirilen pullar” diýip atlandyranlarymy 
tapyp bilýärdim; bu serişdeler müşderimde eýýäm bar, ýöne ol 
olary görmeýär. Mysal üçin, men tygşatlama mümkinçiliklerini 
gözläp, müşderimiň emlägi: awtoulagy, jaýy, janyny we saglygyny 
ätiýaçlandyryşy üçin tölenilýän göterimleri deňeşdirýärin. Men adatça 
ipotekanyň göterimlerini barlap, ony has pes göterimde gaýtadan 
maliýeşdireniňe degip-degmeýändigine garaýaryn. Men telekeçiligiň 
şu çäkleriniň hemmesinde hünärmen bolmasam-da, köp zady şeýle 
tärde barlaýaryn. Soňra men müşderä tygşytlamak mümkinçiliklerini 
görkezýärin we meniň meýilnamalarymy durmuşa geçirip biljek 
kompaniýalara özbaşdak ýüz tutmagy ýa-da kompaniýa bilen işleşýän 
wekili tapmagy maslahat berýärin; meniň tapan kompaniýamyň şeýle 
wekilleriniň hyzmatlary has arzan düşýär. Ine şonda men birdenkä şu 
kompaniýalardan öz müşderilerim üçin sylag almak mümkinçiliginiň 
bardygyna düşünip galdym. 

Aslynda, men bu işiň ählisini eýýäm edýärdim, ýagny öz 
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müşderilerime ol ýa beýleki kompaniýalary, önümi teklip edýärdim. 
Olaryň bar etmeli zady – meniň müşderilerimiň işine kömek 
etmekdi. Şunlukda, men hyzmatlary hödürleýänlere, kompaniýalaryň 
wekillerine we beýleki hünärmenlere ýüz tutup başladym, soňra 
bolsa olary öz müşderilerime maslahat berdim; men olara änyk näme 
edýändigimi düşündirýärdim we soňunda öz işim üçin haýsydyr bir 
el hakyny alyp bilýändigimi soraýardym. Olaryň hemmesi “hawa” 
diýip jogap berýärdi. Men şonuň bilen meşgullanyp başladym. Men 
ozalky kompaniýamdan çykdym we adamlara bergilerinden dynmaga 
kömek etmek maksady bilen özüm üçin işläp başladym. Telekeçilik 
işim ugruna bolup, girdeji berip başlady we netijede Drenda ikimiz iki 
ýarym ýylyň dowamynda ähli bergilerimizi üzdük! Biz şeýle ruhlandyk! 
(Eger sizi bergilerden çykmaklygyň mugt meýilnamasy gyzyklandyrýan 
bolsa, bize 1-800-815-0818 belgä jaň edip bilersiňiz. Şindi, 28 ýyl 
geçenden soň, biz heniz-de munuň bilen meşgullanýarys!)

Hudaý bize Öz Şalygynyň gurluşyny köpden-köp görkezdigi saýy biz 
her gün haýsydyr bir täze zady öwrenýärdik. Duşuşyklaryň birinde Hudaý 
maňa işgärleri hakyna tutup, telekeçilik işimi has ýokary derejä çykaryp 
bilýändigimi aýtdy. Men işgärleri hakyna tutdum we telekçilik işimiz 
pajarlap başlady. Giriş sözünde belläp geçişimiz ýaly, biz awtoulaglary 
nagt pula satyn alyp başladyk we arzuwlaýan jaýymyzy gurundyk. Täze 
işgärler bilen her aýda geçirýän işewürlik duşuşyklarymyzda men olara 
Hudaýyň Şalygy barada gürrüň berýärdim; bu bolsa adamlary meniň 
kompaniýama çekip başlady; olar diňe telekeçiligiň mümkinçilikleri 
barada däl, eýsem Hudaýyň Patyşalygy we onuň esaslaryny öz 
durmuşyňda ulanmaklyk barada diňlemek üçin gelýärdiler. 

Hudaý maňa täsin sapaklary öwredýärdi we, elbetde, bu sapaklaryň 
köpüsini her ýyldaky aw awlamalarda alýardym. Meniň bilen akyla 
sygmajak wakalar bolup geçýärdi. Eger men olary öz gözlerim bilen 
görmedik bolsam, asla ynanmazdym. Wakalaryň her biri maňa 
Şalygyň täze taraplaryny, ozal bilmeýänlerimi öwredýärdi. Men şu 
kitapda olaryň diňe käbirleri barada gürrüň bererin, ýöne bu mowzuk 
sizi dogrudan-da gyzyklandyrýan bolsa, websaýtda “Iman bilen aw 
awlamak” (Faith Hunt) atly kitabymy tapyp bilersiňiz. 
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Wakalaryň biri Şalyk baradaky täze bilimlerimi awda ulanmaga 
başlanymdan birki ýyl soň bolup geçipdi. Ozal ýazyşym ýaly, Hudaý 
sugun üçin tohum ekmelidigimi we ony dilegde eýýäm amal bolan 
zat hökmünde kabul etmelidigimi görkezdi, şeýdip, men eýýäm 30-
45 minutdan sugun görnüşinde hasyly orýardym. Bu, gepiň gerdişine 
görä, eýýäm 28 ýyl bäri şeýle bolýar. Şunlukda, şol ýyl, men adatdakysy 
ýaly sugunyň peýda boljakdygy babatda hiç şübhelenmän, awa 
ugradym. Birnäçe minutdan men takmynan 200 metr aralykda barýan 
suguny gördüm; ol goňşymyň tokaýlygyna tarap barýardy. Men sugun 
tokaýa giren badyna ony ýitirjekdigimi bilýärdim, ýöne şol bir wagtyň 
özünde-de bu sugunyň meniňkidigini bilýärdim. Bu waka awçylykda 
arbalet ýa-da ses albaýlary bilen aw awlamagyň inçe tilsimlerini 
heniz bilmeýärkäm bolup geçdi. Sugun eýýäm goňşymyň tokaýlygyna 
aralaşyp, ýitirim boldy, men bolsa onuň meniň hasylymdygyny 
bilsem-de, bialaç duruberdim. Birdenkä men öz ruhumda: “Suguna 
seniň ýanyňa gelmegi buýur” diýleni eşitdim. “Näme? Suguna ‘gel’ 
diýip aýdaýynmy? Bu näme boldugy?” Ýöne men her nähili bolsa-
da, daşymdan, ýöne sugun meni eşider ýaly o diýen gaty ses bilen 
däl: “Sugun, men saňa saklanmagy buýurýaryn; yzyňa dolan, gel-
de, bukulyp oturan agajymyň ýanynda dur”. Men arbalet bilen aw 
awlaýardym we agajyň ýanynda durmagy baradaky soňky jümlämi 
goşdum, sebäbi onuň ýeterlik aralyga gelmegini isleýärdim. Men 
eger meniň imanym suguny meniň ýanyma getirýän bolsa, goý, ol 
onda nyşanyma düşer ýaly aralyga – agajyň ýanyna hem gelsin diýip 
oýlandym. 

Siz geň galarsyňyz, ýöne meniň sözlerimden soň sugun saklandy, 
yzyna öwrüldi we göni maňa tarap, bukulyp duran agajyma tarap 
ýöneldi. Men gaty haýran galdym, ýöne ol şol iki ýüz metri geçip, göni şol 
agajyň aşagynda, oturan ýerimden üç metr çemesi aralykda saklandy. 
Meniň egnimde bukujy eşik-de, ýörite ysly ýa-da sesli duzaklar-da 
ýokdy, diňe men we Hudaý bardy, sugun edil meniň öňümde durdy. 
Men şeýle ýagdaýda kimdir biri nyşandan sowa geçer öýdemok. Men 
uly şatlyk bilen suguny öýe getirdim we ýaňyja şaýat bolan zatlarym 
kellämden hiç çykmaýardy. Sugun dogrudan-da şol zatlary buýranym 
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üçin meniň ýanyma geldimikä? Hemme zat edil şeýle görünýärdi. 
Biz Ogaýoda 40 gektar ýeri kärendä alypdyk; ol ýerde ýaýlalar, 

kiçiräk tokaýlar we ota basygyp galan çeşmejik bardy. Gyş aýlary, 
aýratynda gar ýagan wagtlary biz towşanlary awlamagy halaýardyk. 
Ogaýoda towşanlary awlamagyň möwsüminde sülgünleri awlap 
bolýan möwsümi hem bolýar, ýöne biz öz fermamyzda olary hiç haçan 
görmändik. 

Şol gün biz towşan awlamaga çykdyk we çeşmäniň gözbaşynda bir 
sülgüni örüzdik. Men şobada tüpeňimi çenedim-de, atdym. Tüpeňiň 
gulagyna basanymda, men guşuň diňe ganatyny ýaralandygyma 
düşündim. Sülgün ýere düşdi, ýöne şobada aýagyna galdy-da, 
aýagaldygyna gaçmaga başlady. Sülgünler sagatda 50 kilometr tizligi 
ýaýbaňlandyryp bilýär we biziň ýigdekçämiz muny bar güýji bilen 
subut etmäge dyrjaşýardy. Ýer ýaňy ýagan gar bilen örtülendi, guş açyk 
meýdandan ylgap barýardy, şonuň üçin-de men onuň halas bolmak 
üçin ylgaýan ýolunyň her ädimini aňsatlyk bilen yzarlap bilýärdim. 

Men sülgüni sypdyranlygym barada oýlanyp, birsalym hyrçymy 
dişläp durdum, ýöne ruhumda haýsydyr bütinleý başga zady duýdum. 
Meniň awda suguna saklanyp, meniň ýanyma gelmegi buýruşym 
ýadyma düşdi. Men şu gezek hem şol gezekki ýaly etmelidigimi 
duýdum-da, gaty ses bilen: “Sülgün, Isa Mesihiň ady bilen, DUR!” diýip 
gygyrdym. Birdenkä men guşy gözden ýitirdim, men onuň yza ýa öňe 
hereket edýändigini göremokdym. Açyk meýdan eliň aýasynda ýalydy 
we sülgün meniň gygyran pursadymda saklandy. Meniň ýanymda 
oglum Tim bardy we ol: “Kaka, sülgün sen gygyran badyňa saklandy” 
diýdi. Ýöne ol nirä ýitirim bolduka? Tim ikimiz yzlary yzarlap, ony edil 
garyň üstünde gördük. Ol kellesini garyň aşagyna sokan eken, göwresi 
bolsa bütinleý açykdy. Onuň oturan ýerinde biraz ot bardy, ol şoňa 
gabatlaşansoň, biz ony gözden sypdyrypdyrys. Ol näme, öldümi? Men 
ony galdyrdym we ol şobada ganatlaryny galgadyp, çirkin gygyryp 
başlady. Ol şeýle janly eken! Guşy soňra pudarlap otyrkak, men 
okumyň onuň ganatyny çalaja ýaralandygyny gördüm. Tim ikimiz biri-
birimize geň galyjylyk bilen seretdik. Biziň öz gözlerimiz nilen gören 
zatlarymyza adam ynanar ýaly däldi.
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Ozal belläp geçişim ýaly, Ogaýoda sugunlary awlamagyň 
çäklendirmeleri bardy; her ýylda islendik jynsdaky sugunlaryň ikisini, 
ýöne erkek sugunyň diňe birini awlamak rugsat berilýärdi. Ştatyň 
hökümeti urkaçy sugunlary has köp awlama rugsat bermek bilen, 
sugunlaryň sanyny azaltmak isleýärdiler. Şonuň üçin-de men erkek we 
urkaçy suguny awlamak hasylyny ormak üçin, tohum ekdim. Ine, 30 
ýa 40 minutdan, edil sagat boýunça bellenien ýaly, erkek sugun peýda 
bolda. Indiki çykyşymda urkaçy sugun peýda boldy. Meniň aňyma 
şeýle pikir geldi: “Dursana, sugunlar tohum ekenimde ýazan tertibime 
görä peýda bolýarlar-aý. Bu dogrudan-da şeýlemikä? Eger men başga 
tertipde ýazan bolsam, näme bolardy?” Men adatça bir erkek, bir-de 
urkaçy suguna tohum ekýärdim we olar hut şeýle yzygiderlikde-de 
gelýärdiler. Ýöne bu gezek welin men urkaçy suguna we erkek suguna 
tohum ekdim; birinji bolup urkaçy sugun geldi, biraz soňra bolsa 
erkek sugun geldi. Men öz teoriýamy barlamak üçin, tertibi birnäçe 
gezek üýtgedýärdim we her gezek şeýle-de bolýardy. Men bolýan 
zatlary görenimde, Hudaýyň Şalygynyň huzurynda yzzat-hormatdan 
dolýardym we ol barada nähili az bilýändigime düşünýärdim. Şübhesiz 
zat şudy: Reb öz durmuşym babatda ulanyp bilýän ygtyýarymyň 
öňde-soňda göz öňüme getirip biläýjegimden has uludygyny maňa 
görkezýärdi. 

Bellik hökmünde şuny aýdaýyn: häzir 2015-nji ýylyň aw möwsümi 
dowam edýär. Men şahy dört ýa ondan köp ösüntgili sahy bolan 
suguna, şeýle-de et üçin birýaşar urkaçy suguny we birýaşar erkek 
suguny awlamaga tohum ekdim. Ine, edil sagat bellenilen ýaly, meniň 
agajymyň ýanyna alty ösüntgili şahy bolan erkek sugun, biraz wagtdan 
bolsa birýaşar urkaçy sugun gelýär. Indiki ýylda bolsa ýaş erkek suguny 
awlajakdygymy anyk bilýärin. Munuň akyla sygmajak bir zat ýaly 
eşidilýändigini bilýärin, ýöne men aw wagty meniň bilen bolan zatlary 
size gürrüň berýärin. 

Bir waka şeýle göz-görtele boldy welin, ol hatda meni hem gorkuzdy. 
Men dört ýa ondan köp ösüntgili şahy bolan suguny, şeýle-de şahsyz 
ýaş suguny (ýaş sugunyň şahjagazlary görünmän, heniz tüýleriniň 
aşagyndan çykmanka, urkaçy sugun hasabynda bolýar) awlamaga 
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tohum ekdim. Men awa adatdakysy ýaly çykdym we on bäş minutdan 
sekiz ösüntgili şahy bolan suguny awladym. Men indiki gezek awa 
gidenimde ýaş sugun peýda bolar diýip doly ynamlydym.

Iki hepdeden men awa çykyp, hemişekim ýaly agaçdaky buky ýerime 
geçip oturdym we menden üç ýüz metr uzaklykda ýaýladan barýan sekiz 
ösüntgili şahy bolan owadan suguny gördüm. Ol göni meniň agajyma 
tarap gelýärdi. Ol ugruny üýtgetmän, tutuş meýdandan geçip, agajyň 
ýanyna geldi-de, şol ýerde takmynan ýigrimi sekunt saklandy. Soňra 
ol öwrüldi-de, gelen ýoly bilen yzyna gitdi. Ýadyňyza düşýän bolsa, 
Ogaýoda diňe bir erkek suguny awlamak rugsat edilendi, men bolsa bu 
ýyl eýýäm sekiz ösüntgili şahy bolan suguny awlapdym. Şonuň üçin-
de men bu owadan haýwana ýöne seretdim-de, atmadym. Bu meni 
bütinleý aljyratdy. Meniň bilen şeýle ýagdaý birinji gezek bolupdy: 
sugun aw wagty maňa örän ýakyn geldi, ýöne bu tohum eken sugunym 
däldi. Bu sugunyň meýdany keserdip geçişi, agajymyň ýanyna gelşi, 
göni agajyň ýanynda durup, gelen ýoly bilen yzyna gaýdyşy maňa gaty 
geň göründi. Bu sugun hamala buýrugy berjaý edýäne meňzeýärdi. 
Men ýaş suguna şol gün irden köp garaşdym, ýöne ol peýda bolmady. 

Öýlän iş otagymda otyrkam, bolan zatlar babatda biraz 
ynjalyksyzlandym. Bir zada bolmalysy däldi. Şahsyz ýaş sugun 
gelmelidi. Näme üçin sekiz ösüntgili şahy bolan erkek sugun geldi? 
Men ruhda dileg edip başladym-da, Hudaýdan bu ýagdaý barada 
soradym. Men Ony eşitdim, Ol şeýle diýdi: “Öz eken tohumyňa seret”. 
Eken tohumyma seretmeli? Men nämä ekenimi bilýärin-ä. Bank meniň 
çeklerimiň göçürme nusgasyny edýär, şonuň üçin-de men gerekli 
nusgany alyp, ýazga seretdim. Men iki suguna: dört ýa ondan köp 
ösüntgili şahy bolan bir erkek suguna we urkaçy sugun hasabynda 
alynýan şahsyz ýaş suguna ekdim diýip pikir edýärdim. Ýöne çekde, 
ine, şeýle ýazylgydy: “Iki sugun, dört ýa ondan köp ösüntgili şahy bolan 
we bir şahsyz sugun”. Men muny ýazanymda bary-ýogy iki suguny göz 
öňüne tutýardym – biri şahly, beýlekisi bolsa – şahsyz, ýöne bolmalysy 
ýaly bolmady. Men şeýle ýazan ekenim: “Iki sugun, dört ýa ondan 
köp ösüntgili şahy bolan we bir şahsyz sugun”. Jemi näçe bolýar? Üç, 
diýmek ikinjisi hem birinjisi ýaly dört ýa ondan köp ösüntgili şahy 
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bolan sugun. Men muny görenimde, haýran galmadan ýaňa doňup 
galdym. Şol sekiz ösüntgili şahy bolan sugun dogrudan-da tabşyrygy 
berjaý edýän eken. Ol şol ýerde Hudaýyň Şalygynyň kanunynyň herket 
etmesi sebäpli peýda bolmalydy. Men ýerimden towsup, begenjimden 
ýaňa gygyryp we öýüň içinde ylgap başladym. Beý-bä!!! 

Gören zatlarym şol bir wagtyň özünde gorkuzdy hem. Eger Hudaýyň 
Şalygy şeýle anyk we aýdyň bolýan bolsa, men has ykjam bolmaly. Men 
bilmezden aslynda islemedik zatlarymy herekete getirdim, olar ruhy 
kanuny ulanandygym sebäpli amala aşdy. Indi men köp adamlaryň, 
şol sanda meniň hem, öz üstlerine çekip-de, durmuşda özleriniň 
islemeýän zatlaryny başdan geçirmäge mejbur bolýandyklaryna 
düşünip başladym. Ýadyňyza düşýan bolsa, Isa Mesih sözi bilen injir 
agajyny guradypdy, başga ýagdaýda bolsa Lazary gabyrdan çykarypdy. 
Iki ýagdaýda-da maksady dürli bolan şol bir kanun ulanylypdy. Indiki 
gezek awa gidenimde, şol ýaş sugun geldi, men tohumy hut şeýle 
ekipdim. 

Yzly-yzyna bolan bu wakalar meni haýrana galdyryp, Şalyk 
babatdaky düşünjäme ägirt täsirini ýetirdi. Indi men Hudaýyň 
Şalygynyň örän anyk hereket edýändigine asla şübhelenmeýärdim. Biz 
muňa haýran galmalymy? Ýer ýzünde hereket edýän islendik kanun 
örän anykdyr. Men, mahlasy, ruhy kanunlaryň hem edil ruhy dünýäden 
herekete getirilen fiziki kanunlar ýaly hereket edýändigine hiç aň 
ýetirmeýärdim. Men muny bilmelidim, ýöne bilmändirin. Emma şindi 
Şalygyň kanunlarynyň näderejede anykdygyna düşündim. 

Size aw wagty başdan geçiren ýene bir wakamy gürrüň bereýin 
(men aw mahaly alýan sapaklarymy halaýaryn, şonuň üçin-de 
siz biraz sabyrlyrak bolmalysyňyz). Men Şalygyň kanunlarynyň 
näderejede anykdygyna aň ýetirenimde, ýene bir has anyk synagy 
geçirmegi ýüregime düwdüm. Şol ýyl men ýedi ösüntgili şahy bolan 
suguna tohum ekmegi karar etdim. Adatça sugunlaryň iki şahyndaky 
ösüntgileriň sany deň bolýar. Dört ösüntgi – her tarapynda iki ösüntgi; 
sekiz ösüntgi – her tarapynda dört ösüntgi we ş.m. Ýöne käwagt käbir 
sebäplere görä sugunlaryň iki şahyndaky ösüntgileri täk bolýar. Ýöne 
adatça welin, iki tarapyndakylaryň sany jübüt bolýar. 
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Men öz imanymy haýsydyr bir örän anyk – kada bolmadyk zada 
boşadasym gelensoň, şu synagy geçirmegi ýüregime düwdüm. 
Men anyk boldugyňça, has köp 
garaşmaly bolýandygyň we muny 
amal etmek üçin Mukaddes Ruhuň 
görkezmeleriniň has anyk bolýandygy 
baradaky sapagy eýýäm öwrenipdim. 
Şunlukda, arbaletli aw awlamak 
möwsümi başlanypdy, ýöne men 
häzirki wagtda awa çykmaly däldigime 
düşünýärdim. Men öz sugunymyň 
şol ýerde ýokdugyny bilýärdim. Men tutuş oktýabr aýy garaşyp, öz 
ruhumda: “Onuň heniz şol ýerde däldigine” düşünýärdim. Bu meni 
biraz gynandyrýardy: tokaý güýz lybasyna beslenipdi we men aw 
awlamaga gidesim gelýärdi. Ýöne men garaşýardym.

Ine, şol zat amal boldy. Agşamlaryň birinde men myhmanhana 
otagymda bize Jorjiýadan myhmançylyga gelen gaýynatam we 
gaýynenem bilen gürleşip otyrdym. Ine, birdenkä men içimde ertir 
irden bellenilen wagtyň boljakdygyny eşitdim. Ýedi ösüntgili şahy bolan 
erkek sugun şol ýerde bolar! Men tutuş maşgala ertir öz sugunymy 
awlajakdygymy aýtdym.

Men örän ruhubelent halda oýandym we daň atmanka çykdym. 
Men elim arbaletli agajyň üstündäki buky ýerimde durdum we meniň 
tokaýlarym bilen serhetleşýän takmynan bäş gektar batgalyk ýerlerini 
gözden geçirýärdim. Bu örän owadan ýer. Sen şol ýerde durup, 
ördekleriň uçup geçişini, batgalygyň gyrasyna ondatralaryň çykyşyny 
we hatda käwagt norkalary synlap bilýärsiň. Batgalygyň gyrasynda 
hyşşalyk bar, sugunlar köplenç şol ýerde dynç alýarlar. Ine, men öz buky 
ýerimde durdum, ýöne hiç zat bolmaýardy. Men 45 minut garaşdym, 
bir sagat, hiç zat. 

Men meýdanyň beýleki gyrasynda awtoulagyň gapysynyň açylyp 
ýapylandygyny eşitdim – men munuň Drendanyň ata-enesiniň 
Jorjiýa- öýlerine gaýtmaga taýýarlyk görýändiklerini bilýärdim. Men 
olar gitmezinden ozal olar bilen ertirlik edinmegi söz beripdim we 

MEN HUDAÝYŇ 
ŞALYGYNYŇ ÖRÄN 
ANYK HEREKET 
EDÝÄNDIGINE ASLA 
ŞÜBHELENMEÝÄRDIM.
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olara ertirlik taýýarlasym gelýärdi. Ilkibaşda men daňdan suguny 
awlap, soňra ertirlik edinmäge öýe dolanmagy meýilleşdirýärdim. 
Ýöne sugun hiç peýda bolmansoň, agaçdaky buky ýerimden göwünli-
göwünsiz düşüp, öýe gaýtdym. Men öz tejribämden sugunlaryň 
batgalyga irden has gijrak wagty gelýändiklerini bilýärdim, sebäbi ozal 
aýdyşym ýaly, bu olaryň halaýan dynçlyk ýerleridi. Wah, men sugunyň 
islendik pursatda peýda boljakdygyna düşünýärdim, ýöne mundan 
artyk galyp bilmeýärdim. Bu bolsa meniň ertesi gün irden ýene-de awa 
gelmelidigimi aňladýardy. 

Men öýdäkileriň hemmesi bilen saglyk-amanlyk soraşyp, ertirlik 
taýýarlap başladym. Biziň öýümizde ertirligi hemişe men taýýarlaýaryn 
we bu özümi bilelim bäri şeýle. Meniň bitewi däneden bişirilýän 
gatlaklynyň üýtgeşik reseptim bar, men olary şeýle ajaýyp bişirýärin, 
maňa ynanaýyň. Ýumurtga, kolbasa, peýnir tagamlaryň sanawyny 
jemleýärler, ýöne meniň ertirligimiň naýbaşy tagamy- ony şeýle ajaýyp 
edýän zat, elbetde, klýon siropy. Ogaýo – bu klýon siropynyň öndürilýän 
we satylýan ýeri. Men öz öýümde ýasama siropyň peýda bolmagyna 
asla ýol bermerin, diňe hakykysy bolmaly! Şunlukda, men ertirlik 
taýýarlap durun, aşhanamyzyň penjireleri bolsa tokaý we batgalyk 
tarapa çykýar. Ine, onsoň men sugunyň meýdandan geçip, batgalyga 
ýönelýändigini görýärin. Men: “Meniň sugunym!” diýip gygyrdym. 
Öýdäkilere ertirligi tamamlamagy tabşyrmaga ýetişip, ylgap gitdim!

Men sugunlaryň bu meýdandan geçişlerine birnäçe gezek syn 
edipdim, şonuň üçin-de, onuň anyk nirä gönükýändigini bilýärdim. Men 
eger tä sugun barýança, öz ýerime ylgap baryp, buky ýerime gizlenip 
ýetişmesem, onda ony atyp-ha bilerin diýip hasapladym. Ýöne ol ýere 
sugundan öň ylgap baryp, agaja münmek aňsat bolmaz. Men DERREW 
ylgamaly! Men gapydan atylyp çykyp barşyma ýüzugra arbaletimi 
aldym, meýdanyň daşyndan ylgap bardym we oňardygymdan ýuwaşlyk 
bilen buky ýerime mündüm. Hemme zat häzirlikçe gowy barýardy, 
ýöne sugun heniz görnenokdy. 

Men buky ýerime mündüm we oturan badyma sugunyň batgalykdan 
geçip, göni meniň ýerime ýönelýändigini gördüm. Ol urkaçy sugunyň 
yzlaryny yzarlap gelşine başga hiç zada üns bermeýärdi; ol meni 



ŞALYK

55

ne görýärdi, ne-de ysymy duýýardy. Urkaçy sugun menden uzak 
bolmadyk ýerde otlap, batgalyga tarap ýönelýärdi. Erkek sugun hem 
şol ýol bilen barýardy. Has amatly ýagdaýy men hatda göz öňüme-de 
getirip biljek däldim. Sugun menden ýigrimi metr çemesidi, men ünsli 
nyşana aldym-da, arbaletdaky peýkamy atdym. Peýkamy atan badyma 
atyşymyň takyk bolmandygyna düşünip galdym. Hakykaty aýtmagy 
başarmaly: men meýdanyň daşyndan ylgap, sugundan ozmakçy bolup 
batgalygyň daşyndan ylganym sebäpli demim-demime ýetenokdy. 

Men peýkamyň juda pessaý geçip, wajyp beden agzalarynyň 
birine-de düşmänligimi görüp, gynandym. Atyşdan soňra sugun 
batgalygyň gyrasyny gurşap oturan hyşşylyga bökdi-de, kem-kemden 
gözden ýitdi. Men arbalet bilen aw awlanyňda sugunlar käwagt näme 
bolandygyna bada-bat düşünmeýändigine üns beripdim. Olar köplenç 
seni görmedik ýa-da ysyňy almadyk bolsalar, ýöne gidiberýärler. 
Şeýle-de men sugun ýaralanan bolsa, golaýdaky otluga ýatyp, uzaga 
gitmeýändigini bilýärdim. Şol sugun meni görmändi, şonuň üçin-de 
men buky ýerimden ýuwaşlyk bilen çykyp, gelen ýolum bilen öýe 
gaýtdym – bu suguny ürküzmezlik üçin aýlawly uzak ýoldy. 

Men öýe gelenimde, hemmeler näme bolandygyny sorap 
başladylar. Men bolan zatlary bolşy ýaly gürrüň berip, ogullaryma 
ýanym bilen gidip, suguny indi bir atyp bilerim ýaly, ony hyşşalykdan 
çykarmaga kömek etmeklerini soradym. 

Biz hyşşalygyň daşyny gabap, kem-kemden biri-birimize ýakynlaşyp 
başladyk. Birdenkä men oglumyň şol suguny ürkezendigini we onuň 
uzyn otlugyň içinde bökjekläp başlandygyny gördüm. Ol menden büş 
ýüz metr çemesi aralykdady we sagdan çepe ýönelýärdi. Birdenkä 
sugun meýdanyň gyrasyndaky ikinji oglumy gördi. Ol munuň özüni ýaňy 
ürkezen adamyň däldigine düşünip we haýsy ýoluň has howpsuzdygyny 
bilmän, sakga durdy-da, özüniň halas bolma mümkinçiliklerine tizara 
düşünmäge dyrjaşýardy. Sugun meni heniz görenokdy. Ol menden 
takmynan altmyş metr uzaklykda durup, ogluma seredýärdi. Arbaletiň 
şeýle aralykdan suguny öldürmäge ýeterlik güýji bolsa-da, peýkamynyň 
uçuşynyň anyklygy ýitýär. Men arbaletden şeýle uzaklyga hiç haçan 
atyp görmändim. Mundan başga-da, bu peýkamlary sekuntda 120 
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metr tizligi bilen atýan gymmat bahaly täze arbalet däldi. Meniň 
arbaletimiň anyk atyş ukyby 30-35 metre çenlidi.

Sugun maňa gapdallaýyn durup, asuda bolansoň, men atmagy 
karar etdim. Men arbaletimi galdyrdym, nyşana aldym we peýkamy 
atdym. Men peýkamyň göni suguna tarap okdurylyşyna seredýärdim 
we onuň dogrulap boýnuna düşüşine haýran galdym. Peýkam sugunyň 
boýnundan parran geçip (jikme-jik zatlar üçin bagyşlaweriň), onuň iki 
tarapyndan-da çykyp durdy. Sugun hyşşalyga okduryldy-da, gözden 
ýitdi. Men haýallyk bilen hyşşalyga ýakynlaşdym. Ol şol ýerdedi! 
Peýkam öz işini etdi we sugun meniňkidi! 

Oglum Tim ýanyma gelende, meni bu sugunyň şahlarynyň näçe 
ösüntgisiniň bardygy hemme zatdan ileri gyzyklandyrýardy. Şu pursada 
çenli olary sanamaga mümkinçiligim bolmandy, indi bolsa sanadyk: 
olar ýedi sanydy. Has ünsli seredenimizde, ösüntgileriň aslynda sekiz 
bolandygyny, ýöne biriniň döwlüp, indi ýedidigini gördük. Tim ikimiz 
haýran galyp, Rebbi şöhratlandyrdyk. Hudaýyň Şalygy diýseň täsin! 
Biz duran ýerimizden: “Gyzykly zat: bize heý ynanarlarmyka? Hudaýyň 
Şalygynyň nähili gurnalandygyny bilýän adam beri barmyka?” diýip 
pikir edýärdik. 

Siz asyl mana düşünensiňiz diýip pikir edýärin. Hudaýyň Şalygynda 
örän anyk kanunlar tassyk edilen we olaryň her gezek üýtgewsiz 
işlejekdigine bil baglap bolýandyr. Men bu kanunlaryň ähli çäklerde, 
şol sanda pul çäginde hem işleýändigine aň ýetirenimde, örän 
begenipdim. Men kanunlary öwrenip bilýärdim. Men ruhy öwreniji 
bolmalydym we Hudaýyň Şalygynyň nähili gurnalandygyny ýüze 
çykarmalydym. Ýa Hudaý, maňa ýardam ber! 



57

IKINJI BAP

MAWY ÖWÜŞGIN 

Drenda ikimiz Şalygyň täsirini öz durmuşymyzda görüp, 
bergilerimizden doly çykanymyzda, bilen zatlarymyzy töwerek-daşdaky 
adamlaryň hemmesine gürrüň beresimiz geldi. Biz muny diňlemäge 
taýyn adamlaryň ählisine gürrüň berýärdik; şonda biz ýygnagyň 
düýbüni tutduk, şeýle-de men telekçilik işimi dowam etdirdim. Ýöne 
men haýsydyr bir has uly zadyň bardygyny ruhumda duýýardym; anyk 
nämedigini bilmesem-de, adamlara Şalyk barada gürrüň berip bilerim 
ýaly, Hudaýyň meni öňe tarap äkidýändigine düşünýärdim. 

2005-nji ýylda men konferensiýa geçirmäge ymtylyşy duýdum; 
men ony “Maliýe rewolýusiýasy” diýip atlandyryp, onuň dowamynda 
wagyzlaryň bäş toplumyny berip, meniň durmuşymy özgerden Şalygyň 
maliýe esaslaryny adamlar bilen paýlaşasym gelýärdi. Men metodist 
ýygnakda kemala gelipdim we bizde käwagt şeýle görnüşdäki galkynyş 
konferensiýalaryň hepdeligi geçirilýärdi. Men ruhumda hut şol 
nusgany-dy gördüm: bäş ýygnak geçirip, olaryň dowamynda Hudaýyň 
maliýe babatda maňa açan düşünjelerini we esaslaryny adamlara 
ýetirmek. Şol wagta çenli men hiç haçan bu esaslary bir ýere jemläp, 
rejelemäge synanyşmandym. Ýöne ruhumda men özümi bäş ýygnakda 
maliýe barada wagyz edişimi görmegi dowam edýärdim. 

Men bu barada dileg edýärkäm, günleriň birinde dostum Lerrä 
duşdum, men ony köpden bäri görmändim. Ol Albaniýada konferensiýa 
geçirmegi meýilleşdirýändigini gürrüň berip, şol ýerde çykyş etmäge 
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çagyrdy. Lerri Albaniýada eýýäm on iki ýyl ýaly missionerlik işini 
alyp barýardy we bu ýurtdaky täsiri örän uludy. Şeýle uzak aralyga 
syýahat etmek meniň üçin täze bir zatdy. Men şeýle uzak ýere asla 
gidip görmändim, Albaniýada hiç haçan bolmandym we, umuman, 
bu ýurduň niredede ýerleşýändigini bilýändirin öýdemokdym. Lerri 
meni ruhlandyryp, bu wakanyň milli gerime eýe boljakdygyny, ol ýere 
ýurduň ähli künjeklerinden çopanlaryň barjakdygyny, meniň Şalyk we 
maliýe baradaky sözümiň olara örän peýdaly boljakdygyny aýtdy. Ol 
maňa konferensiýada iki ýa üç ýygnakda hyzmat etjekdigimi mälim 
etdi. Gürrüň bäş ýygnak barada bolmandygyna garamazdan, men 
paýlaşmak isleýän zadym barada gürrüň bermek mümkinçiliginden 
örän ruhlanypdym. Şonuň üçin-de, men höwes bilen gitjekdigimi 
aýtdym. 

Men Albaniýada uçardan düşen badyma, Lerri meni şeýle 
sözler garşylady: “Lerri, çykyş etmeli adamlarymyzyň biri gelmesini 
soňky pursatda goýbolsun etdi, şonuň üçin-de, şen bäş ýygnakda 
çykyş etmeli”. Meniň ýüregim gürsüldäp urýardy. Ine, şeýle! Men 
bularyň baryny Hudaýyň edýändigini bilýärdim we ruhumda alan 
zatlarymyň nädip amal bolmaga başlaýşyny göresim gelýärdi. Meniň 
ýanymda ýazgylarym bardy, ýöne men olary bäş ýygnak hasaby bilen 
rejelemändim. Şonuň üçin-de men her gün öwrenýärdim, soňra 
dolanyp, ruhda dileg edýärdim we indiki wagzym üçin gysgaça bellikler 
edýärdim. Ýygnaklaryň her birinde gudratly ýalkanyşlar duýulýardy. 

Sözümi dowam etmezimden ozal, men Albaniýa baran döwrümde 
onuň juda garyp ýurt bolandygyny size aýdasym gelýär. Adamyň aýlygy 
takmynan 500 dollar bolup, para-peşgeşlik bu adamlaryň durmuş 
ýörelgesine öwrülipdi. Olara maliýe barada aýdanymda, olaryň 
muny nähili kabul etjekdikleri babatda o diýen ynamym ýokdy. Men 
Sözüň her bir adam üçin täsirlidigini bilýärdim, ýöne bularyň bary 
meniň üçin bütinleý täze tejribedi. Men birinji ýygnagyň dowamynda 
öwredýärkäm, diňleýjilerim bilen aramda diwaryň durandygyny 
duýýardym. Ikinji ýygnagyň dowamynda men adamlaryň ruhy açlygyny 
duýdum we Şalyk barada hoş habary diňlänlerinde imanlarynyň artyp 
başlandygyny olaryň ýüzlerinden görüp bilýärdim. Bu adamlaryň 
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wagyzlardan soň günsaýyn ryhlanandygyny we Hudaýyň Şalygyna 
haýran galandygyny ynam bilen aýdyp bilýärin. 

Soňky wagzymy eden agşamymda Reb maňa ýerli ýygnaklar üçin 
sadaka ýygnamagy aýtdy. Men bu babatda ynamym ýokdy, sebäbi, 
birinjiden, bu meniň ýygnagym däldi, ikinjiden, men adamlaryň nähili 
seslenjekdigini bilmeýärdim. Lerri ikimiz ýerli çopanlaryň şol ýygnaklara 
gelip bilmegi üçin, olaryň ýol we ýaşaýyş ýeri üçin çykdajylaryna köp 
puly sarp edipdik. Men Lerri bilen gürleşdim we ol maňa sadaka 
ýygnamagy aýtdy. 

Şunlukda, soňky hyzmatymyň ahyrynda men şu konferensiýa üçin 
sadaka bermäge çagyrdym. Hudaýyň huzury şeýle bir güçlüdi welin, 
men hatda aýak üstünde-de zordan saklanýardym. Adamlar öňe çykyp, 
sadakalaryny berenlerinde, tans oýnap, şatlanýardylar. Adamlar 
puly sebete salýardylar, bu sebetleri saklap duran tertip-düzgün 
hyzmatçylary bolsa aglap, aýak üstünde zordan saklanýardylar. Men 
ozal sadaka berilýän wagty şeýle zady hiç haçan görmändim. Men 
adamlar öz berimlerini begenip getirişlerini, tans edişlerini we şatlykda 
gygyryşlaryny görüp, Hudaýyň huzuryndan, gymmat tohumlary 
ekýänleriň päk imanlaryndan ýaňa haýran galdym. 

Lerri gören zatlaryna gaty tolgundy. Ol hem agşam soňky hyzmatdan 
soň onuň öýüne sadakadan dolan iki sumkany alyp barýarkak, haýran 
galyp otyrdy. Lerri olaryň adatça diňe bir sumka, özem doly däl sumka 
mukdarynda ýygnaýandyklaryny aýtdy, biz bu sumkalary ikitaraplaýyn 
köp hereketli köçeden Lerriniň ýaşaýan kiçijik öýüne seresaplylyk bilen 
göterip eltdik. 

Biz onuň kwartirasyna girenimizden soň, myhman jaýynda oturyp, 
puly sanamak üçin sumkalaryň agzyny açdyk. Lerri sumkalaryň içindäki 
zatlary stoluň üstüne çykaryp goýanda, söz bilen beýan edip bolmajak 
bir waka boldy. Otagyň içi birdenkä nurdan dolup, bizi mawy öwüşgin 
we Hudaýyň huzury gurşap aldy. Biz otagy dolduran huzuryň astynda 
ýöne oturyberdik. Bu huzur oňde-soňda wagyz ýa adamlar üçin 
dileg eden wagtymda duýan huzurlarymyň birine-de meňzemeýärdi. 
Hudaýyň huzury şu mawy öwüşginiň içindedi. Bu mukaddesdi; men 
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Hudaýyň hut Özüniň bolan ýeriniň iň merkezinde ýerleşýändigime 
düşünýärdim. Ol gitdigisaýy güýçlenýärdi. Biziň bar edip bilenimiz – 
ýöne oturyp, möňňürýärdik. Soňra men kiçijek stoluň üstündäki pul 
üýşmeginiň arasynda bir erkek nika ýüzügini gördüm.

Men kimdir birini sadaka bermäge puly bolmansoň iň eziz zadyny 
berenliginden ýaňa doňan ýaly bolup galdym. 

Şol pursat Reb maňa gürläp, şeýle diýdi: 
— Men Şalygyň esaslary we finanslar barada öwreden zatlarymy 

milletlere öwretmäge seni çagyrýaryn. Bu ýüzük şu gün uly iman 
bilen sadaka berildi. Men seniň ony alyp, bu waka barada ýatlama 
hökmünde saklamagyňy isleýärin. Şuny bilip goý: ýüzügiň nika ähtiniň 
nyşany bolşy ýaly, sen hem Meniň Öz halkym bilen eden ähtimi – olary 
Meniň üpjün etjekdigimi jar edersiň. Şuny hem bilip goý: Men seni nirä 
ibersem-de, muňa ýeterlik pul bererin. 

Men şol agşam bütin gije ýatyp bilmedim. Lerriniň öýünde ýatmaga 
galanymda, Hudaýyň huzury hem şol ýerde galdy. Öýe dolanyp, 
Atlantika üstaşary uçup barýarkam-da uklap bilmedim. Meniň bar edip 
bilen zadym – penjireden seredip, sekiz sagatlyk uçuşyň dowamynda 
agladym oturdym. Şol gezek Reb meniň bilen gürleşenden soňra 46 
sagadyň dowamynda uklap bilmedim. Şol agşamky wakadan birnäçe 
aý geçenden soň hem her gezek şol wakany ýatlanymda, ýene-de şol 
huzury duýup, aglap başlaýaryn. 

Men Lerrä Rebbiň maňa ýüzük barada aýdanlaryny aýtmandym. 
Ýygnalan pul serişdeleri Albaniýanyň ýygnaklaryna degişlidi; men bu 
ýüzügi hem satyp, onuň üçin pul alyp bolýandygyny bilýärdim, ýöne meniň 
bu ýüzük barada Rebden alan Sözüm bardy. Şonuň üçin-de, Lerri meni 
ýanyna çagyryp, Rebbiň şol ýüzügi maňa bermegi aýdanyny eşidenimde, 
özümi şeýle bagtly duýdum. Men ony ýörite gutujygyň üstünde goýdum 
we ol indi meniň ofisimde saklanylýar. Maliýe kynçylyklaryna (olar maňa 
şeýle görünýärdi) uçraýan döwürlerim bolýardy; şonda men bu ýüzüge 
seredip, Rebbiň şol agşam maňa aýdan sözlerini ýatlaýardym. Hudaýyň 
sadykdygy we Onuň görkezýän ýolundan giderim ýaly, Onuň meni gerek 
zatlaryň bary bilen üpjün edýändigi gürrüňsizdi. Albaniýadaky şol agşam 
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meniň durmuşymy özgertdi, ýöne öňde Hudaýyň ýene görkezmek 
isleýän has köp zatlary bardy.

Albaniýadan öýe dolanyp gelenimden soň, men başaran ýerlerimiň 
ählisinde Şalyk baradaky habary paýlaşmak babatda güýçli höwesi 
duýdum. Men bu habary başga ýerlere hem ýetirmegi küýseýärdim 
we öňki zatlaryň gaýtalanyp-gaýtalanmajygynyň görmek üçin, ýene-de 
bäş ýygnagy örän geçiresim gelýärdi. Muňa köp garaşmaly bolmadym. 
Ýuta ştatyndan bir çopan şol ýerde şol bäş ýygnagy geçirmäge çagyrdy. 
Ol Lerriden bu ýygnaklaryň özgerdiji bolandygyny eşidipdir we meniň 
şol ýere barmagymy isleýärdi. Ol kiçi we örän garyp indeý ýygnagynyň 
çopanydy. Olar maliýe serişdelerine mätäçdi we eger Lerriniň aýdanlary 
hakykat bolsa, onda ol meniň olara kömek berip biljegimi duýýardy. 

Şunlukda, men şol ýere gidip, ýekşenbe güni irden we agşam, soňra 
bolsa çarşenbe gününe çenli her agşam wagyz etdim. Albaniýada eden 
şol bäş wagzym we şolar ýaly-da seslenme. Adamlar konferensiýanyň 
soňky gününde sadakalaryň berlen wagty Hudaýyň güýçli huzurynyň 
täsirinden ýaňa şatlanýardylar we tans edýärdiler. Bu gezek men 
mawy öwüşgini görmedim, ýöne wagyzlarymyň bäşisinde-de Hudaýyň 
huzuryny örän güýçli duýdum. Jemleýji ýygnakdan soň bary-ýogy 17 
maşgalynyň getiren sadakalaryny görenimde, edil Lerriniň Albaniýada 
haýran galyşy, men hem haýran galdym. Men pullary ýörite sumka 
salyp, agzyny ýelmedim-de, indiki gün sanamak üçin, öz ofisime 
äkitdim.

Soňra, ertesi gün irden maňa ofisimden jaň etdiler. Bu meniň 
kätibimdi we men onuň sesinden bir zatlaryň bolandygyny duýdum. 
Onuň sesi sandyraýardy, onuň aglaýandygy eşidilýärdi. Onuň ilkinji 
sözleri şeýledi: “Çopan, düýnki getiren pullaryňyza bir zatlar-a bolýar”. 
“Treýsi, sen näme diýmekçi bolýaň?” – diýip soradym. Treýsi puly 
sanamak üçin sumkany açan badyna Hudaýyň güýçli huzury inip, 
ol ýere ýykylandygyny gürrüň berdi. Başga bir kätibim takyrdyny 
eşidip, şol ýere ylgap barypdyr we huzuryň netijesinde ol hem titräp 
başlapdyr. Treýsi “Bu pullar bilen Ýutada nämeler bolup geçdi? – diýip 
sorady. Men bilmeýändigimi aýtdym.
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Birki hepde geçenden soň men Ogaýonyň günorta bölegindäki kiçijek 
ýygnakda şol bir esaslary öwretdim. Biz şol ýygnaga birinji dört wagyz 
ýazylan DVD-diskleri öňünden iberipdik we olar wagyzlary öňýandaky 
dört hepdäniň dowamynda görüpdirler. Men jemleýji, bäşinji wagzy 
aýtmak üçin, ýekşenbe güni agşam bardym. Hudaýyň huzury ýene-de 
şeýle güýçli bolany üçin aýak üstünde saklanmak kyndy. Sadakalary 
ýygnanymyzda, geçen ýygnaklardaky seslenmäni duýýardym. Adamlar 
sadakalayny uly şatlyk bilen berýärdiler. Sadakalary ýygnamak üçin, 
öňde sebet goýlupdy we adamlar şonuň ýanyna baryp, öz berimlerini 
salýardylar. Bu gezek ýene-de mawy öwüşgin peýda boldy. Sebetiň 
daşyny diametri bir ýarym metre barabar şar gurşaýardy. Hudaýyň 
huzury şeýle güýçli bolansoň, hyzmatdan soň ulaga barmak üçin, 
maňa hatda kömek gerek boldy, sebäbi men özüm ýöräp bilemokdym.

Men şol pursat nämeleriň bolup geçýändigine düşünmeýärdim, 
beýle zat barada ozal eşidip görmändim. Men konferensiýalary geçirmegi 

dowam edýärdim we Hudaýyň 
huzury örän güýçli inmegini 
dowam edýärdi. Konferensiýalaryň 
birnäçesinde mawy öwüşgin ýene-
de peýda bolýardy. Öwüşginiň näme 
üçin diňe puluň üstünde peýda 
bolmagy meniň üçin gizlin syrdy. 
Puly sanamaga wagt gelende, bu 
işgärlerime aňsat düşmeýärdi. Lerri 
puly şol ýerde, Albaniýada stoluň 
üstüne goýanda Hudaýyň huzurynyň 
inişi ýadyňyzdamy? Biz sadaka 
berlen pullardan birini alanymyzda, 
şol huzury duýýardyk we sandyrap 
başlaýardyk. Men munuň geň 
eşidilýändigini bilýärin, ýöne bu 
hakykatdan-da biziň bilen bolan zat.

Bu meni ruhany öwrediji 
hökmünde ünjä goýýardy we men 

ISA MESIH BIZIŇ GÖKLERE 
GITME HAKYMYZY 
TÖLEMEK BILEN 
ÇÄKLENMÄN, EÝSEM BIZE 
HUDAÝYŇ OGULLARY 
WE GYZLARY ÝALY 
ÝAŞAMAGA WE ŞU TAÝDA, 
ÝER ÝÜZÜNDE ONUŇ 
ŞALYGYNYŇ AÝRTYN 
HAK-HUKUKLARYNDAN 
PEÝDALANMAKDAN 
LEZZET ALMAK 
MÜMKINÇILIGINI HEM 
BERDI.
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bu barada Rebden soradym. Ol maňa gürläp, şeýle güýçli huzurynyň 
hut sadakalar berlende peýda bolmagynyň sebäbini aýtdy. Ol köp 
adamlaryň sadakany borç hökmünde ýa-da kanuna eýerip berýändigini 
aýtdy. Käbir adamlar muny parz hökmünde berjaý edýärler, ýöne 
öz berimleri arkaly imanlaryny boşatmaýarlar. Köp adamlar Hudaýy 
gazaplandyrmajak bolup berýärler, sebäbi şeýle etmeseler, Hudaý olara 
gaharlanar öýdýärler. Käbirleri bolsa muny tölenilmeli töleg hökmünde 
berýärler. Hudaý maňa men Onuň Şalygy barada öwredenimde, 
Şalygyň gizlin maliýe esaslaryny açyp görkezýändigimi we adamlaryň 
ýüreklerinde imanlarynyň ösüp başlaýandygyny aýtdy. Şonda olar 
sadakalaryny iman berýärler we şeýdip, Şalyk bilen gatnaşygy ýola 
goýýarlar, şonuň üçin-de Hudaýyň huzury inýär. 

2005-nji ýylda Albaniýada bolan saparymdan soň meniň durmuşym 
örän özgerdi. Drenda ikimiz adamlara Şalyk baradaky hoş habary 
gürrüň bermek höwesinden doludyk, şonuň üçin-de, teleýaýlymda 
programmany başlap, ol arkaly köp adamlaryň janyna ýetmegi 
ýüregimize düwdük. Häzirki wagtda özümiz üçin ençeme ýyl ozal açan 
Hudaýyň Şalygy baradaky bilimlerimizi adamlar bilen paýlaşmak üçin, 
ýylda millionlarça dollary sarp edýäris. Ýöne siziň hem Şalyk baradaky 
bu hoş habary eşitmedik bolmagyňyz ahmal. Biz hem şeýledik : 
Göklere gitjekdigimize ynanýardyk, ýöne Gökleri nädip ýer ýüzüne 
getirmelidigini bilmeýärdik.

Isa Mesih biziň Göklere gitme hakymyzy tölemek bilen çäklenmän, 
eýsem bize Hudaýyň ogul-gyzlary ýaly ýaşamaga we şu taýda, ýer 
ýüzünde Onuň Şalygynyň aýrtyn hak-hukuklaryndan peýdalanmakdan 
lezzet almak mümkinçiligini hem berdi. Ýöne has wajyp zat – biz Hoş 
Habary millionlarça adamlara wagyz etmeli, muňa bolsa pul serişdeleri 
gerek, adamlar bize seredýärler. Biziň durmuşymyz başgalaryňkydan 
tapawutlanmaly!

Men şol ýerde, Albaniýada, Hudaýyň huzurynyň şeýle inmesine 
sebäp bolary ýaly näme öwretdim? Hudaý maňa anyk nämäni milletlere 
wagyz etmegi tabşyrdy? Şu kitap hut şu zatlar barada ýazylan we men 
bu hakykatyň günleriň birinde durmuşymy özgerdişi ýaly, siziňkini-de 
özgertjekdigine ynanýaryn. 
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Jerri ofisime jaň edip, onuň golaýyndakam, duşuşyp, bile 
naharlanmagy teklip etdi. Men onuň golaýyndaky şäherçede 
teleýaýlyma interwýu berýärdim we ol meniň materiallarymy 
öwreneninden we telegepleşiklerimi göreninden soň durmuşynyň 
nähili özgerendigini maňa gürrüň beresi gelýärdi. Biz Jerri bilen ozal 
hiç haçan duşuşyp görmändik, diňe telefonda birki gezek gepleşipdik. 
Men: “Elbetde” diýdim. Biz öňi-soňy naharlanmalydyk, şonuň üçin-de, 
men heniz şol ýerdekäm, höwes bilen duşuşyp, gürrüňini diňlärin diýip 
pikir etdim. 

Şunlukda, biz nahar başynda duşuşdyk. Jerri ogly bilen geldi. Ol 
bize öz wakasyny gürrüň berip başlady. Jerri 30 ýyllap çopançylyk 
edipdir, emma zähmet çekmekden mahrum eden insultdan soň 
hyzmatyny goýbolsun etmäge mejbur bolupdyr. Durmuş insultdan soň 
bozulyp başlapdyr. Ol işläp bilmänsoň, maliýe durnuklylygy geçmişde 
galypdyr we olaryň öýlerini satuwa çykarypdyrlar. Ýaşaýyş kommunal 
hyzmatlaryna tölemek we azyk satyn almak hem kyn meselä öwrülipdir. 
Jerriniň aýdyşy ýaly, hemme zat şeýle bir erbet derejä ýetipdir welin, 
ol hatda durmuş bilen hoşlaşmaly diýen pikirler bilen, bir eline içine 
ok salnan sapançany, beýleki eline Mukaddes Kitaby alyp oturypdyr. 

Şeýle umytsyz halda Jerri biziň telegepleşigimizi görüpdir we meniň 
materiallarymyň käbirlerini sargyt edipdir. Ol materiallary alanda, 
esasy tölegleri we azyk satyn alar ýaly iki müň dollara örän mätäç eken. 
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Ol biziň materiallarymyzy tä ýüreginde iman ösüp başlaýança gaýta-
gaýta diňläpdir. Ol özüniň şeýle mätäç bolan bu iki müň dollary babatda 
Hudaýa ynanmagy ýüregine düwüpdir we ol Drenda ikimiziň ilkinji 
sugunymyzy awlamak üçin günleriň birinde edenlerimizi gaýtalapdyr. 
Ol iki müň dollar almaklyga tohum ekipdir, kagyza bellik ýazyp, Markyň 
hoş habarynyň 11:24-nji aýadyna laýyklykda puly alandygyna ynanýan 
senesini we wagtyny goýupdyr-da çeki biziň hyzmatymyza ýollapdyr.

Men bolup geçýän zatlar barada hiç zat bilmeýärdim, sebäbi 
Jerri bilen gürleşmändim. Ol bir ýarym hepdeden bir adamyň onuň 
gapysyna gelip, onuň bilen gürleşmekçi bolýandygyny aýdypdyr. Jerri 
bu adam ozaldan tanaýan eken, ýöne köpden bäri görüşmändirler. 
Olar biraz wagt gürleşenlerinden soň ýaňky adam aslynda Jerrä iki 
müň dollarlyk çeki bermäge gelendigini aýdypdyr. Bu adam bir ýarym 
hepde mundan ozal, pylanynjy gün, sagat pylançada Mukaddes Ruh 
oňa Jerrä iki müň dollarlyk çeki bermegi aýdypdyr. 

Jerri doňup galypdyr,ol gapjygyny bada-bat alyp, içinden özüniň 
şeýle mätäç bolan iki müň dollarlyk çekini alan wagtynyň we sagadynyň 
ýazylan kagyzyny çykarypdyr. Jerriniň kagyzyndaky sene bilen wagt 
bu adamyň oňa iki müň dollar bermelidigini duýan wagty bilen doly 
gabat gelipdir. Jerri munuň ýöne bir tötänlik däldigine düşünýärdi, bu 
Hudaýyň Şalygyndan gönüden-göni gelen jogapdy, has takyky Şalygyň 
kanunlarynyň hereketidi. 

Jerri öz gürrüňini dowam edip, ýedi çagasynyň bardygynyň we 
birinden başgasynyň öýli-işikli bolandyklaryny aýdypdyr. Onuň bu 16 
ýaşly ogly hem biziň bilen naharlanyp oturdy. Ol atasynyň başyna inen 
zatlary görende, Hudaýdan daşlaşdy diýse-de bolýan eken. Ol Hudaýa 
gaharlanýardy, sebäbi ol Oňa 30 ýyllap sadyk bolupdy we onuň 
göwnüne Hudaý ony taşlan ýaly görnüpdir.

Jerri oglunyň ýüregine ýol tapmaga synanyşypdyr we onuň kellesine 
şeýle pikir gelipdir. Ol meniň materiallarymdan Hudaýyň maňa imana 
görä aw awlamagy öwredişini bilipdir. Onuň ogly hem aw awlamagy 
öran gowy görýän eken we Jerri oňa Şalygyň kanunlaryny bilmek arkaly 
şu ýyl suguny nädip awlap bilýändiklerini gürrüň beripdir. Ogly biraz 
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pikir edip, razylaşypdyr we Jerriniň iki müň dollary almakda edişi ýaly, 
imanlaryny boşadyp goýbermek kararyna gelipdirler. Ýigit öz sugunyny 
sekiz minutdan alypdyr. Jerri ogly bilen sugunyny et dükanyna alyp 
barýarkalar, olaryň ulagynda meniň materiallarymyň ýazylan diski 
bar eken. Jerri suguny dükana tabşyrmaga gidipdir, ogly bolsa ulagda 
galyp, diňlemegi dowam etjekdigini aýdypdyr. Jerri dolanyp gelende, 
ogly oňa şeýle diýipdir: “Kaka, biz köp ýyllaryň dowamynda nämedir 
bir zatlar-a sypdyrypdyrys. Men bu sugunyň Hudaýyň Şalygynyň 
netijesidigini bilýärin”. 

Onuň ogly öz durmuşyny Rebbe gaýtadan bagyş etmegi ýüregine 
düwüpdir we eger Reb olara iki müň dollar bilen suguny beren bolsa, 
onda jaýlarynyň girewini tölemek üçin gerek 17 müň dollary hem 
berip başarjakdygyny aýdypdyr. Hut şol döwürde-de men Jerri bilen 
ilkinji gezek tanşypdym. Men Jerriniň jaýynyň bergisini tölemek üçin 
tohum eken hatyny alypdym. Men hatyň gysgajyk bolandygy ýadyma 
düşýär, onda sada sözler bilen mätäçlikleri aýdylýardy. Onda jaýlaryny 
girewden satyn almak haýyşyndan başga hiç haz ýokdy. Şeýle-de bu 
hatyň üstüne el goýup, olar bilen dilegde ylalaşandygym ýadyma 
düşýär.

Men muny eden wagtym anyk ýadyma düşýär.
Jerri wakanyň ýene gaýtalandygyny aýtdy. Takmynan iki hepde wagt 

geçenden soň olara başga bir erkek adam barypdyr. Jerri ony hem ozal 
tanaýan eken. Bu adam bergileri üçin satylýan emlägiň arasynda olaryň 
öýlerini görüpdir we Jerriden öýlerini gaýtaryp almak üçin näçe puluň 
gerekdigini sorapdyr. Jerri bergisiniň 17 müň dollardygyny aýdypdyr. 
Erkek bütin bergiň möçberindäki çeki dolduryp gowşurypdyr-
da, gidipdir. Jerri gözüni çekden aýryp bilmän, seredip durupdyr. 
Gürrüňiniň şu ýerine ýetende, Jerri aglady we restoranda garşymda 
oturan ýerinden adamlara Hudaýyň Şalygy barada öwredýänligim 
üçin maňa minnetdarlyk bildirdi. Ol özüniň begenýändigini aýtdy, 
sebäbi çagalar bolup geçen zatlarda Hudaýyň elini gördüler. Bu ýagdaý 
olara Şalyk barada aýtmaga mümkinçilik berendigini aýtdy. Bu diýseň 
göwnüme ýaraýar! Bu Hudaýyň Şalygynyň hakykylygy; ol barada 
adamlara gürrüň berip, soňra olaryň wakalaryny diňläp bilýänligim 
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sebäpli men ýalkanan. Görşüňiz ýaly, Jerri ejizlenmä däl-de, jogaplara 
mätäçdi; ol olary Hudaýyň Şalygyndan tapdy. 

Jerriniň wakasy babatda ýene bir zady aýdyňlaşdyrasym gelýär. Eger 
hatda şol adamlara ýöne onuň öýüne baryp, puly ýöne oňa beren ýaly 
bolup görnen bolsa-da, men maliýe meseläňiz öz-özünden, diwanyň 
üstünde koko-kola içip otyrkaňyz çözüler diýen nädogry düşünjäniň 
sizde döremegini islämok. Ýok, siz mätäç zadyňyzyň hasylyny 
ýygnamaga gatnaşmalysyňyz. Jerriniň ýagdaýynda ol otuz ýyllap çopan 
bolupdy. Ol uzak wagtyň dowamynda bu adamlaryň ýüregine iman 
tohumyny ekipdi, ikinjiden bolsa, Jerri geçiren insultynyň netijeleri 
zerarly hiç zat edip bilmeýärdi. Jerri hasyly tohum eken meýdanyndan 
ordy; bu onuň ýygnagynyň adamlarydy, ol olaryň durmuşyna köp 
ýyllaryň dowamynda tohum ekipdi.

Size dogrusyny aýdýaryn: bir gorçisa dänesi ýalyjak imanyňyz 
bolup, şu daga: „Bu ýerden ol ýere göç“ diýseňiz, ol göçer. 
Size başartmajak zat bolmaz.

– Matta 17:20 

Şeýle-de Jerriniň insultyň netijesinde dörän ýarawsyzlygyndan doly 
şypa tapandygyny bilmegiňizi isleýärin. Biz onuň bilen naharyň başynda 
duşuşan wagtymyzda ol 30-dan gowrak artykmaç agramyndan dynan 
eken. Hudaýa şükür, ol Hudaýyň Şalygy baradaky hakykaty kabul etdi. 
Siziň: “Elbetde, Jerri çopan bolupdy ahyryn. Ol Hudaýyň Şalygy barada 
hemme zady bilýärdi” diýmegiňiz mümkin. Ýok, bilmeýän eken we 
men ýeke onuň şeýle däldigini bilýärin. Gynansak-da, ýygnakdaky 
adamlaryň köpüsi ne Hudaýyň Şalygyna nädip çatylmalydygyny, ne-
de jogaplary nädip almalydygyny bilýärler. Mattanyň hoş habaryndaky 
waka köp adamlaryň pikir edişleriniň mysalyny beýan edýär: 

Olar mähelläniň ýanyna ýetip barýarkalar, bir adam Isanyň 
ýanyna gelip, Onuň öňünde dyza çökdi. Ol: “Agam, ogluma 
rehim et! Onuň tutgaý keseli bar, örän ejir çekýär. Ol ýygy-
ýygydan özüni oda, suwa urýar. Men ony Seniň şägirtleriňe 
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getirdim, emma olar sagaldyp bilmediler” diýdi. 

Isa: “Eý, ýoldan çykan, imansyz nesil! Men haçana çenli 
siziň bilen bile bolup, size çydaýyn? Oglany şu ýere, Meniň 
ýanyma getiriň” diýdi. Isa arwah-jyna berk käýän badyna, 
arwah-jyn oglandan çykyp gitdi. Oglan şol pursadyň özünde 
sagaldy. 

Onsoň şägirtler Isanyň ýanyna gelip, özli-özlerikä Ondan: 
“Biz näme üçin ony çykaryp bilmedik?” diýip soradylar. 
Isa hem olara: “Ýeterlik imanyňyzyň ýokdugy üçin şeýle 
boldy. Size dogrusyny aýdýaryn: bir gorçisa dänesi ýalyjak 
imanyňyz bolup, şu daga: „Bu ýerden ol ýere göç“ diýseňiz, 
ol göçer. Size başartmajak zat bolmaz” diýdi. 

– Matta 17:14-20

Biz bu wakada umytdan düşen adamy görýäris: onuň ogly arwah-
jynlardan ejir çekip, ölüm bilen ömrüň arasynda urunýar. Erkek adam 
Isa Mesihiň hyzmaty, arwah-jynlary kowup çykarmak barada eşidende, 
Onuň şypa bermegi üçin ogluny ýanyna getirýär. Emma şol ýere 
baranda, Isa Mesihiň üç şägirdi bilen daga dileg etmäge gidendigini 
bilýär. Şol ýerdäki beýleki şägirtleri munuň mesele däldigini aýdýarlar, 
sebäbi Isa Mesih muny Öz adyndan etmek üçin olara ygtyýary bereli 
bäri olar arwah-jynlary kowýardylar , şonuň üçin-de, olar bu adamyň 
oglunyň aladasyny edip bilýärdiler. Ýöne ýaş ýigdikçe üçin dileg 
edenlerinden soň, arwah-jyny tanap bilmändiklerine düşünýärler. Olar 
her näçe jan etseler-de, jyn gitmeýärdi. Oglanyň kakasy gynandy, Isa 
Mesihe eýerip gelýän jemagat bolsa aljyrady. 

Edil şu pursat Isa Mesih üç şägirdi bilen dagdan düşýär we olaryň 
aljyraňňylygyny görüp, näme bolýandygyny soraýar. Oglanyň kakasy 
ogluny şägirtleriň ýanyna getirendigini, ýöne olaryň jyny kowup çykaryp 
bilmändiklerini düşündirýär. Soňra ol çykgynsyz ýagdaýa uçrap, meseläni 
çözüp bilmedik ýagdaýlarynda köp adamlaryň edýänini edýär – ol Isa 
Mesihe ýalbaryp, rehim etmegini soraýar. Sen umytdan düşeniňde 
rehim-şepagat baradaky ýalbarmalaryň oňat we dogry zat ýaly eşidilse-
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de, olar bu erkek üçin netijeli jogap däldi, bu sen babatda hem şeýle. 
Erkek adam Isa Mesihiň kalbynda rehimi oýarjak bolup, Oňa bu jynyň 
oglany horlaýşyny, öldürjek bolup oda taşlaýşyny gürrüň berýär. Isa 
Mesih onuň sözüni bölýär. Ol muňa gynanyp, batly ses bilen şeýle diýýär: 
“Eý, ýoldan çykan, imansyz nesil! Men haçana çenli siziň bilen bile bolup, 
size çydaýyn? Oglany şu ýere, Meniň ýanyma getiriň”. Isa Mesih ýekeje 
jümle bilen jynyň näme üçin kowulmandygyny düşündirýär.

Isa Mesihiň sözleriniň manysyna doly düşünmek üçin, biz öz 
daýanýan binýadymyzy ýene bir gezek nygtamaly: Hudaý hiç haçan 
ýalan sözlemeýär we ýalan sözläp-de bilmeýär. Onuň aýdýanlary 
hakykat. Munuň bilen ylalaşyp, biz ýagdaýda baha berip, şeýle netijä 
gelip bilýäris: “Jynlar HÖKMAN ÇYKAÝMALYDYR!” Eger olar çykmaýan 
bolsa, onda haýsydyr bir zat nädogry edilýär we mesele Hudaý sebäpli 
däl-de, biz sebäpli dörändir. Isa Mesih jynyň çykmazlygynyň asyl 
sebäbini – imansyzlyk we ýoldan çykmaklyk sebäpli bolandygyny aýdyň 
düşündiripdi. Biz bu iki sebäp barada biraz soňra has giňişleýin gürrüň 
ederis. Häzir bolsa siziň ünsüňizi bu wakadaky ataly ogla çekesim gelýär. 

Ata öz oglunyň ýagdaýy sebäpli ruhdan düşüpdi. Şägirtler dileg 
edenlerinden soň üýtgeşiklik bolmansoň, umydyny ýitirdi. Ol jogap 
almandy. Onuň soňky umudy puja çykdy. Diňe bir zat – rehim dilemeklik 
galdy. “Rehim dilemek” diýen jümle güýji we ygtyýary bolup-da, kömek 
etmek islemeýän bir kişiniň bardygyny göz öňüne tutýar. Şonuň üçin-
de, ýeke-täk çykalga – oglanyň elhenç ejirlerini beýan edip, Isa Mesihiň 
rehim-şepagat etmegini dilemäge synanyşmak. 

Aç-açan aýtsak, adamlaryň köpüsi şeýle dileg edýärler: olar 
Hudaýyň kömek etmäge ygtyýarynyň bardygyny bilýärler, ýöne Onuň 
kömek etjekdigine doly ynam etmän, Ondan rehim-şepagat dileýärler. 
Olar köp-köp sözli uzyn dilegler edip, ejirleriniň jikme-jiklerini beýan 
edýärler we ýagdaýlaryny düşündirýärler. “Ata, Sen birlýärsiň-ä, pul 
maňa anna gününe çenli gerek; eý, Hudaý, kömek edäý-dä”. Ýa-da şeýle 
dileg edýärler: “Ýa Reb, eger Sen meniň çagama şypa berseň, galan 
ömrümde Saňa hyzmat ederin. Ýa Hudaý, ýalbarýaryn! Adamlaryň 
ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklaryna kem baha berýändirin öýdäýmäň. 
Men siziň Isa Mesihiň bada-bat seslenşini görmegiňizi isleýärin: Öz 
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güýjüni aýan edip, oglanjygy boşatmak üçin Oňa kän wagt gerek 
bolmady. Munda Hudaýyň ýüregi, Onuň islegi. Onda rehim-şepagat, 
güýç, ygtyýarlyk ýetmezçiligi ýok. Mesele bütinleý munda däl we 
beýan edilen parça babatda hem şeýle. Başga sözler bilen aýdylanda, 
nädogry pikirlenmek we iman ýetmezçiligi şu ýagdaýda Şalygyň aýan 
bolmagyny bökdeýär. 

Bu wakada maslahat edilmäge zat köp, onda Şalygyň we onuň 
işleýşiniň köp açarlary bardyr. Biziň şu ýerde öwrenmeli zatlarymyza 
men häzir çuňňur aralaşasym gelenok, ýöne hiç bolmanda, olary 
agzap bir geçeýin; bu ýerde ulanýan kanunlaryň nähili işleýändigini 
bolsa biraz soňra öwreneris. 

Hudaýyň Şalygynyň kanunyna düşünip bilmegimiz üçin, biz ilkinji 
we binýady düşünjäni özleşdirmeli: Hudaý Adam ata ýer ýüzündäki 
ähli ygtyýary tabşyrdy. Adam ata ony dolandyrmalydy. 

Onsoň Hudaý: “Indi Öz keşbimizde, Özümize meňzeş ynsany 
ýaradalyň. Goý, olar balyklaryň, guşlaryň, mallaryň, bütin 
ýer ýüzündäki haýwanlaryň we ähli süýrenijileriň üstünden 
höküm sürsünler!” diýdi. 

– Gelip çykyş 1:26

Meniň pikirimçe Ýewreýlere hat 2:7-8-de hem bu barada aýdyň 
aýdylýar:

Ony perişdelerden biraz wagtlyk pes tutduň. Oňa şöhrat 
bilen hormat jygasyny geýdirdiň, ähli zady aýagynyň 
astynda goýduň. Hudaý ähli zady onuň aýagynyň astynda 
goýdy, oňa tabyn däl zat goýmady. 

Şu pursat şuňa düşünmegimiz wajyp: şu taýda, ýer ýüzünde 
(adamlaryň şalygynda) ýuridiki ygtyýarlygy bolan erkek ýa aýal Gökleriň 
ygtyýarlarygyny boşatmasa, Hudaý ýer ýüzünde Öz ygtyýarlygyny amal 
edip bilmeýär.

Hut şu sebäpdenem Isa Mesih Mattanyň hoş habary 18:18-de Öz 
şägirtlerine şeýle diýýär: 
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Size dogrusyny aýdýaryn: ýer ýüzünde rugsat berýän 
zadyňyza gökde-de rugsat berler. Ýer ýüzünde gadagan 
edýän zadyňyz gökde-de gadagan ediler.

Ýene bir gezek gaýtalaýyn: 
Gökler ýer ýüzüniň hakykylygynda 
diňe adam arkaly aýan bolmaga 
haky bardyr, ýöne adam welin 
şu taýda öz ygtyýarlyklaryny 
ýitirendir. Hut şu sebäpdenem, 
Isa Mesih eger erkek bilen aýal 
Gökleriň ygtyýarlygyny ýer 
ýüzünde boşadyp goýberseler, 
onda Gökler olara goldaw 
berjekdigi barada aýdýar. Eger 
size bu pikir geň-taň eşidilýän 

bolsa, bu pikirde togtamaň. Men biraz soňra bu mowzuk barada has 
giňişleýin gürrüň ederin. Ýöne şu pursat welin siz bu hakykaty kabul 
etmelisiňiz, çünki jynyň oglanyň içinden çykmanlygynyň sebäbi – ol 
muny etmäge borçly däldi! Onuň şol ýerde galmaga kanuny tutarygy 
bardy. Ýene bir gezek gaýtalaýyn: Isa Mesih jynyň iman ýetmezçiligi 
ýa-da ýurisdiksiýanyň bolmazlygy zerarly çykmandygyny aýtdy. Adam 
ata Hudaýa gulak asman, Ony bilgeşleýin ret edende, Ol adamlaryň 
işlerindäki ýurisdiksiýany ýitirdi. Hut şol pursadyň özünde-de iblis 
ynsanyýetiň üstünden ýurisdiksiýany garbap aldy.

Soňra iblis Isany bir belent ýere çykaryp, Oňa dünýäniň 
ähli şalyklaryny görkezdi. Iblis Isa: “Men bularyň ählisiniň 
hökümdarlygyny we şan-şöhratyny Saňa bereýin. Bular 
maňa berildi, men hem ony islänime berip bilýärin. 

– Luka 4:5-7

Şuňa laýyklykda, Hudaý ýer ýüzündäki kanuny ygtyýarlygy ýitirdi, 
çünki onuň göterijisi bolan ynsany – Adam atany ýitirdi. Ozal aýdyp 

ÝÖNE BU ÝERDE SEN 
BARADA AÝDYLMAÝAR, 
EÝ, DOST! GÖKLERIŇ 
ADALATLYLYGY SENIŇ 
ÜÇIN ELÝETERDIR. SENIŇ 
MESELELERIŇ JOGAPLARY 
BARDYR.
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geçişim ýaly, biz bu mowzuga biraz soňra has içgin garap geçeris; 
bu wakany ýatladanymyň esasy sebäbi – Isa Mesihe rehim-şepagat 
etmegini sorap ýalbarýan atanyň garaýşyny we umytsyzlygyny 
görkezmek. Aşakdaky birnäçe sözlemi, gaýrat edip, örän ünsli 
okaweriň. 

Eger ygtyýarlyk we kanun 
bolmasa, şeýle-de mätäç adamyň 
meselesini çözmek üçin adalatlylyk 
amala aşyrylmasa, onda diňe 
rehim-şepagat üçin ýalbarmaklyk 
galýar. Başga sözler bilen aýdaýyn: 
eger adamyň kyn meselesinde 
kömek almaga kanuny serişdeleri 
bolmasa, adalatlylygy amala 
aşyrmak prosesi oňa elýeter 
bolmasa, onda ol jogap alar 
öýtmeýär. Oňa diňe ýalbaryp-
ýakarmak galýar. 

Ýöne bu ýerde sen barada 
aýdylmaýar, eý, dost! Gökleriň 
adalatlylygy seniň üçin elýeterdir. 
Seniň meseleleriň jogaplary 
bardyr. Ýadyňyzdan çykarmaň, 
Hudaýyň Şalygy kanunlar arkaly 
dolandyrylýar, olar adam saýlamaýar; bu kanunlar Şalygyň raýaty 
bolup, onuň ýurisdiksiýasynyň astynda bolan her bir adama degişlidir. 
Şu kitapda ozal belläp geçişim ýaly, Hudaýyň Şalygy adalatlylyk 
(Hudaýyň kanunyna laýyklykda dogry hasaplanylýan zatlary ýerine 
ýetirmek üçin Hudaýyň ygtyýaryndan peýdalanýan kanuny proses) we 
dogrulyk esasynda bina edilen. Jyn adamyň içinden çykmandy, sebäbi 
onuň tutarygy bardy, bu Hudaýyň gowşaklygyny ýa-da Onuň isleginiň 
üýtgänligini aňlatmaýardy. Isa Mesih muny bize Öz şägirtlerini bada-
bat paş edip, jyny kowşy arkaly görkezýär. 

Köp mesihileriň Hudaýyň Şalygynyň aýan bolmasyny görmeýändigi 

ÝER ÝÜZÜNDÄKI 
YGTYÝARLYK ADAMA 
BERILDI, ŞOŇA GÖRÄ-
DE, ŞEÝLE YGTYÝARY 
BOLAN ERKEK BILEN 
AÝAL GÖKLERIŇ 
AÝDÝANLARYNA 
DOLY YNANYP, BU 
YGTYÝARY ÝER ÝÜZÜNE 
BOŞADÝANÇALAR, 
HUDAÝYŇ 
DOLANDYRMASY WE 
TÄSIRI HEREKETE BAŞLAP 
BILMEÝÄR. 
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üçin, “Jynlaryň hemmesi çykyp-da baranok” diýip, doktrinalaryny 
üýtgedýärler. Olar ähli güýç-ygtýaryň Hudaýdadygyny bilýärler we 
Hudaý şu taýda, ýer ýüzünde islän zadyny edýär we eger jyn çykmaýan 
bolsa, onda Hudaý ony kowmazlygy çözdi diýip hasaplaýarlar. Eý, 
dostum, şeýle düşünje düýbünden ýalňyş. Isa Mesih OLARYŇ ýoýulan 
düşünjeleriniň we gowşak imanlarynyň şol ýagdaýda Gökleriň 
ygtyýarlygynyň aýan bolmagyna ýol bermändigini aýtdy. Başga sözler 
bilen aýdaýyn: jynyň çykmazlygynyň sebäbi ýuridikidi, nokat. Jyn 
çykmaga borçly däldi, sebäbi Gökleriň ygtyýarlygyny we Hudaýyň 
kanunynyň amal bolmasyny şol ýagdaýa getirip biljek hiç kim ýokdy. 
“Ýöne, Geri, olar ony kowmaga synanyşdylar-a!” Hawa, ýöne eýýäm 
aýdyp geçişim ýaly, kanun nukdaýnazaryndan jyn çykmaga borçly 
däldi. Näme üçin? Gaýtalap aýdaýyn: sebäbi jyny çykmaga mejbur 
eder ýaly, Gökleriň ýurisdiksiýasy ýokdy.

Şu pikiri başga sözler bilen aýdaýyn. Bu adamlaryň düşünjesi 
ýoýulandy, sebäbi olar bu ýagdaý babatda Hudaýyň nukdaýnazaryndan 
nädogry we kabul etmesiz zady ýagşy we kabul ederlik diýip 
atlandyrýardylar. Imansyzlyk hem uly meseledi, sebäbi Gökleriň ýer 
ýüzünde ýurisdiksiýany alyp bilmegi üçin, iman gerek. Şägirtler jynyň 
çykjakdygyna gözleri doly ýetmeýärdi, muňa ýarym-ýalta ynanýardylar. 
Olar gorkýardylar.

Ýer ýüzündäki ygtyýarlyk adama berildi, şoňa görä-de, şeýle 
ygtyýary bolan erkek bilen aýal Gökleriň aýdýanlaryna doly ynanyp, 
bu ygtyýary ýer ýüzüne boşadýançalar, Hudaýyň dolandyrmasy we 
täsiri herekete başlap bilmeýär. Onsoňam, biziň ýüreklerimiz Gökleriň 
gürleýändigine bütinleý ynananda, muňa iman diýilýär we şol gün şol 
ýerde imany bolan ýeke adam-da ýokdy. Olaryň pikirleri ikiýana çapyp, 
şübhelenýärdiler, bu bolsa şu ýagdaýda gökleriň ýurisdiksiýasynyň 
aýan bolmagyna böwet bolýardy. Ýöne Isa Mesihiň welin imany bardy, 
Ol jynyň gitjekdigini anyk bilýärdi! Isa Mesih ygtyýary ulandy we jyn 
çykyp gitdi. “Ýöne, Geri, Isa Mesih jyny Isa Mesih bolandygy üçin 
kowup başardy ahyryn”. Be, dogrudanam şeýlemika? Geliň, Markyň 
hoş habary 6:5-i okalyň, ol ýerde Isa Mesihiň Öz doglan şäherine 
hyzmat etmäge gelşi beýan edilýär:
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Ol birnäçe hassanyň başyna elini goýup sagaltmakdan 
başga ol ýerde hiç bir mugjyza görkezip bilmedi.

– Mark 6:5

Siz Isa Mesihiň şypa güýjüniň bolandygy bilen ylalaşýarsyňyz gerek? 
Onda bu wakada näme üçin Isa Mesihiň Öz islän zatlarynyň ählisini 
edip başarmandygyny maňa düşündirseňizläň. Ol ýerde mätäçlik 
bardy, ýöne Oňa nämedir bir zat böwet boldy. Munuň düşündirişini 
altynjy aýatdan tapyp bileris: “Isa olaryň imansyzdygyna geň galdy”. 
Iman (Gökler bilen ylalaşyk) Göklere ýer ýüzünde kanuny esasda 
hereket etmäge hukuk berýär. Mysal üçin, Isa Mesihe gelip, halas 
bolmagyňyzda bu prinsipi ap-aňsat görüp bilýärsiňiz. 

Çünki çyn ýürekden iman edýän adam aklanar, agzy bilen 
ykrar edýän hem halas bolar. 

– Rimliler 10:10

Siz ýüregiňizden (Gökleriň aýdýanlaryna) iman edýärsiňiz we 
aklanmany alýarsyňyz. Aklanma – bu ýuridiki adalga bolup, ol 
adalatlylygyň amal bolmagyny we Gökleriň indi ýer ýüzünde kanuny 
esasda hereket edip bilýändigini göz öňüne tutýär. Bu prinsipe oňat 
düşünmek üçin, geliň, şuny ýatlalyň: Adam ata ýer ýüzüni dolandyrmak 
üçin kanuny ygtyýarlyk berlipdi, adamlar bu ygtyýarlyga heniz-de 
eýedir. 

Muny adamyň ýer ýüzünde ruhy taýdan dolandyryp bilmeýändigi 
bilen bulaşdyrmaň, sebäbi ol bu dolanyşygy Erem bagyndaka iblise 
beripdi. Hudaý adamyň ýer ýüzüniň hakykylygyndaky häzirki ornunyň 
kanunylygyny bozup bilmeýär. Şonuň üçin-de, Hudaýa kanuny esasda 
goşulmaga ygtyýar alyp, ýer ýüzüniň hakykylygynda aýan bolup bileri 
ýaly, Gökler bilen ylalaşjak erkek we aýal gerek. 

Ýewreýlere hatyň 10:10-da siz Gökleriň güýjüniň we ygtyýarynyň 
ýer ýüzüniň hakykylygyna boşanmagy üçin iki şerti berjaý etmelidigini 
görýänsiňiz. Birinjisini men eýýäm ýatladypdym: biz Gökleriň 
aýdýanlaryna doly ynanyp, bütin ýüregimiz bilen ylalaşmaly; muňa 
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iman diýilýär. Ikinjisi, biziň düşünmeli zadymyz şudur: biziň imanymyz 
Gökleri awtomatiki tärde boşadyp bilmeýär. Geň galýaňyzmy? 
Düşündireýin. Çyrany öçürip-ýakýan düwmäni göz öňüne getiriň. 
Simlerde elektrik togy eýýäm bar, ýöne siz şonda-da öýde çyrany 
ýakmak üçin, şol düwmä basmaly. Biz Gökleriň aýdýanlaryna ýürekden 
ynananymyzda, bu Gökler bilen çatylmany kanuny we degerli edýär. 
Ýöne soňra welin biz bu ygtyýarlygy ýer ýüzünde durmuşa geçirmeli. 
Meniň mysalymdaky ýaly, biz düwmä basmaly. Biz iman edip, Şalygyň 
ygtyýarlygynyň esasynda hereket edenimizde, hut şeýle-de edýändiris. 

Men öz sözlerimi gaýtalaýandygymy 
bilýärin, ýöne eger siz Gökleriň siziň 
üçin niýetlän zatlaryny almak isleýän 
bolsaňyz, onda Şalygyň bu kanuna 
düşünmek siziň üçin JUDA WAJYPDYR. 
Siz Göklerden öňde –soňda aljagyňyzy 
edil gutulyşy alşyňyz ýaly ähli zady 
alarsyňyz; gutulyşy bolsa Gökleriň 
aýdýanlaryna ýürekden iman edip, 
soňra şony ykrar edip we şoňa 
laýyklykda hereket edip alansyňyz. 

Isa Mesihiň öwreden we ýer 
ýüzünde aýan eden Şalygy şägirtler 
üçin bütinleý nätanyş zatdy. Biz 

şägirtleriniň öz gören zatlarynda köp gezek aljyrandygyny görýäris. 
Meniň pikirimçe, şol oglanly wakada şägirtler arwah-jynlaryň 
hereketlerinden gorkanlary üçin pikirleri ikiýana çapdy; bu bolsa 
olaryň imanlarynyň güýjüni ýatyrdy. Men olar şol jyny kowup 
çykarmaga gidenlerinde, ol özüni aýan edip, oglany ýere pylçap, 
göz-görtele zatlary edendir öýdýän. Bu bolsa gorka salan bolmagy 
ähtimal. Dogrusy, olar hakykatda-da gorkdular. Men häzir bu barada 
ýöne oýlanýaryn, ýöne şuňa welin gözüm ýetýär: olaryň ýüreklerini 
Gökler bilen ylalaşykdan çykaryp, imansyzlyga ýüz urmaga mejbur 
eden nämedir bir zat bolan bolmaly. Isa Mesih bolsa Gökleriň şeýle 
ýagdaýda aýdýanlary bilen doly ylalaşýardy we jyna çykmagy buýurdy. 

ŞONUŇ ÜÇIN SIZE 
DIÝÝÄRIN: DOGA-
DILEG EDIP, HUDAÝDAN 
SORAN HER BIR 
ZADYŇYZY EÝÝÄM 
ALANDYGYŇYZA 
YNANYŇ, OL SIZE 
BERLER. 

– MARK 11:24
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Şunlukda, biz jynyň çykmazlygynyň sebäbiniň Göklerde däl-de, ýer 
ýüzünde bolandygyny görýäris.

Eger Hudaýyň Şalygynyň ýer ýüzünde aýan bolşuny görkezmek 
üçin Mukaddes Ýazgylardan diňe bir parçany saýlamak mümkinçiligim 
bolan bolsa, onda men Markyň hoş habarynyň 11:22-24-nji aýatlaryny 
saýlap alardym. Şu parça düşünmek üçin, şonuň öňýanyndaky birki 
aýady okamaly; ol ýerde Isa Mesih söz aýdandan soň gurap galan 
injir agajy barada aýdylýar. Isa Mesih ondan hiç hasyl tapmansoň, ony 
näletledi. Ertesi gün şägirtleri agajyň deňinden geçip barýarkalar, onuň 
gurap galandygyny görýärler. Petrus muňa haýran galyp, bu barada Isa 
Mesihe habar berýär. 

Isa olara şeýle jogap berdi: “Hudaýa iman ediň. Size 
dogrusyny aýdýaryn, kim ýüreginde şübhä ýol bermän, 
diýýäniniň boljakdygyna iman edip, şu daga: ‘Göteril-de, 
deňze zyňyl’diýse-de, onuň diýeni bolar. Şonuň üçin size 
diýýärin: doga-dileg edip, Hudaýdan soran her bir zadyňyzy 
eýýäm alandygyňyza ynanyň, ol size berler. 

– Mark 11:22-24 

Petrusyň bolan zatlara haýran galandygyna üns beriň. Bu nädip 
beýle boldy? Isa Mesih agaja ýöne diýdi. Onsoň Isa Mesihiň sözleriniň 
agaja täsir edendigine hiç şübhe ýok, ol gurap galdy. Soňra Isa Mesih 
Petrusa hakykaty – Hudaýyň Şalygynyň kanunyny aýdýar. Isa Mesihiň 
düşündirişi Hudaýyň Şalygynyň ýer ýüzüniň hakykylygy bilen özara 
hereket edişiniň iň oňat beýanatydyr. Şu mysalda biz ýokarda agzap 
geçen şol bir kanuny hereketde görýäris: Gökleriň aýdýanlaryna 
(diýmek, aklanan) jan-tenden ynanýan erkek ýa aýal ýer ýüzünde indi 
gökleriň ygtyýarlygyny ykrar edýärler ýa-da boşadýarlar. Bu ýagdaýda, 
erkek, elbetde, Isa Mesih, ýöne Ol şägirtlerine Onuň edenlerini her 
kimiň gaýtalap bilýändigini örän anyk aýdýar. 

Eger adamlar Isa Mesihiň olara öwreden kanunyny hakykatdan-
da bilip, oňa düşünýän bolsadylar, onda munuň olaryň durmuşlaryny 
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düýpgöter täsir ederdigi babatda meniň bilen ylalaşjakdygyňyza 
gözüm ýetýär. Men Şalygyň öz maşgala durmuşyma ýetiren täsirini 
gördüm, ýöne öz öwrenen zatlarymyzy başgalara öwredenimizden 
soň olaryň hem durmuşlarynyň özgerişlerini görmek biziň üçin has-da 
täsin boldy. Biziň ýygnagymyzda şu kanunyň durmuşda amal bolşuny 
görkezýän bir wakany size gürrüň bermäge rugsat ediň. Şalyk we onuň 
kanunlarynyň hereket edişini bilmeklik köp ýagdaýlarda ölüm ýa ömür 
meselesi bolup durýan eken. Şu wakada hem edil şeýle boldy. 

Jenifer biziň ýygnagymyza gatnap başlady we iman, Şalyk baradaky 
taglymymyzy diňleýärdi. Ol Şalykdaky ygtyýarlygyny we hak-hukugyny 
ulanmagy höwes bilen öwrenýärdi, sebäbi ikinji çagasyna garaşýardy 
we ony öýde dograsy gelýärdi. Şunlukda, ol Hudaýyň Sözüniň çagalaryň 
dogluşy barada näme diýýändigini we Şalygyň haýsy wadalaryny öz 
çagasy babatda ulanyp bilýändigini öwrenip başlady. Ol çagany öýde 
sag-aman dogrup biljekdigine ynanýardy. Ol çagasyny dogranda 
kömek ederleri ýaly, göbegene we ozal birnäçe çagasyny öýde dogran 
we biziň ýygnagymyza gatnaýan bir aýal bilen gürleşipdi. 

Çaga dünýä inmezinden ozal Jenifer her bir ýygnaga gatnaşyp, 
Şalygyň esaslaryny ymykly öwrenýärdi. Bu pikirler onuň üçin täzedi 
we ol Hudaýyň Şalygynda hakyky jogap alyp bilýändigimizi diýseň 
halaýardy. Gynansak-da, onuň ýanýoldaşy ýekşenbe günleri işlemeli 
bolansoň, köplenç onuň bilen ýygnaga gatnaşyp bilmeýärdi. 

Şunlukda, çaganyň dünýä inmeli pursady ýetip geldi. Olar 
göbegenäni we ýygnaky aýal doganlaryny çagyrdylar.

Krowadymyň ýanyndaky telefon jaň edende, gije iki ýa üç töweregidi. 
Men telefony alanymda, ýygnakdaky aýal doganyň: “Çopan, gaýrat 
edip, dileg ediň! Çaga öli doguldy!” diýip gygyrýandygyny eşitdim. Bu 
täzelik meni şobada oýardy. Soňra ol maňa tiz kömegiň gelip, çagany 
ýaňyja hassahana äkidendiklerini aýtdy. Olar şol ýere baranlaryndan 
soň lukmanlar çaganyň ölüdigini tassyklapdylar. 

Drenda ikimiz ýerimizden atylyp turduk-da, hasyr-husur geýindik. 
Men ruhda dileg edip, näme etmelidigime diňşergindim. Men şu 
ýagdaý sebäpli iblisiň hezil edip, ýygnagymyzy masgara etjekdigine 
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düşünýärdim. “Çaga öýde öldi, sebäbi sekta çaga dogumlarynyň öýde 
bolmagyny goldaýar” diýen ýaly sözbaşylar, gözümiň öňünde ikiýana 
çapyp başlady. Aslynda welin, biz çaganyň nirede – hassahanada ýa-
da öýde dogulmagy babatda öz nukdaýnazarymyzy hiç haçan mälim 
etmeýärdik, ýöne ýygnagymyzdaky aýallaryň köpüsi dogrudan-da 
çagalaryny öýde dogurmagy saýlap alýandyklary hakykatdy. Drenda 
ikimiz hassahana barýan ýigrimi minudymyzyň dowamynda dynman 
ruhda dileg edýärdik. Ýoluň ýarysyny geçenkärlämizde, men birdenkä 
Hudaýyň Ruhunyň üstüme inendigini duýdum we çaga babatda 
hemme zadyň gülala-güllük boljakdygyny bilýärdim. Şol pursadyň 
özünde-de aýalym maňa öwrülip, Rebbiň oňa çaga babatda hemme 
zadyň oňat boljakdygy barada aýdandygyny mälim etdi.

Men Rebbiň maňa we aýalyma gürländigini bilýärdim, şonuň üçin-
de tiz kömek bölüminde nämeleriň bolýandygyny basymrak göresim 
gelýärdi. 

Ol ýere baryp girenimizde, men ýedi-sekiz şepagat uýasynyň adaty 
gülgüne reňkli gygyrýan bäbegiň töweregini alyp durandyklaryny 
gördüm. Men olaryň ýüzüni ünsli öwrendim. Adatça aýallaryň 
topary çagany gurşanlarynda, olaryň ýüzünde ýylgyryşy görse bolýar. 
Ýöne bu gezek hiç kim ýylgyrmaýardy. Men her biriniň ýüzünde şok 
alamatlaryny görýärdim.

Men özümize jaň eden şol aýaly gördüm. Ol tiz kömek lukmanynyň 
heniz öýdekäler çaganyň ölüdigini tassyklandygyny bize ýene-de 
bir gezek aýtdy, bu takmynan ýigrimi minut ozal bolupdy. Çagany 
hassahana getirenlerinde, ol ýerde hem onuň ölüdigini baradaky 
maglumaty resmileşdiripdirler, ýöne birdenkä, çaga öz-özünden 
janlanypdyr. Hudaýa müň-de bir şükür! Biz bäbegi görmek üçin, onuň 
ýanyna tolgunyp bardyk – ol Mukaddes Ruhuň aýdyşy ýaly, diri we 
sagdynjady. 

Şol bir wagtyň özünde-de başga bir tiz kömek çaganyň ejesini – 
Jeniferi çaga dogran aýallaryň bölümine äkidipdir. Şonuň üçin-de 
Jenifer täze doglan gyzjagazyň ýagdaýy barada hiç zat bilmeýärdi. 
Meniň aýalym çaganyň ejesiniň özüni nähili duýýandygyny bilmek 



SENIŇ MALIÝE REWOLÝUSIÝAŇ.  Ylalaşygyň güýji 

80

üçin, çaga dogrulýan bölümiň gatyna çykypdyr. Ol otaga girip: 
“Jenifer, seniň bäbejigiň gowy, ol şeýle eýjejik!” diýipdir. Jeniferiň 
ýanynda duran şepagat uýasy onuň sözüni bölüp: “Ýok, bu çaga eýýäm 
meýithanada bolmaly” diýipdir. Meniň aýalym bolsa şepagat uýasynyň 
örän ýalňyşýandygyny berk aýdypdyr. 

Häzirki wagtda Haýli diýip at dakylan bu bäbek indi owadan ulugyz, 
onuň hiç beýni zeperlenmeleri ýa-da saglyk meseleleri ýok. Hudaýyň 
Şalygynyň ruhy kanunyň esasynda hereket edýändigin bilmek bilen, 
men bu netijäniň tötänleýin däldigine düşünýärdim. Şoňa görä-de, 
ruhy öwreniji (mesihilik ylmyny öwreniji däl-de, Hudaýyň Şalygynyň 
esaslaryny öwreniji) bolanym üçin, men şol ýerde bolup geçenleri 
jikme-jik öwrenesim geldi.

Men tiz kömegiň Jeniferiň öýlerine baranda, lukmanlaryň Haýliniň 
ölüdigini tassyklandyklaryny bilýärdim. Şeýle-de men hassahana 
baranlaryndan soň ölüm ýagdaýynyň ýene bir gezek tassyklanandygyny 
bilýärdim. Onda nämeler bolup geçdi? Men çaga dogrumda kömek 
eden aýaldan hemme zady jikme-jik gürrüň bermegini haýyş etdim. 
Men munuň çözgüdini agtarýardym. Ol aýal tä gyzjagazyň doguljak 
pursadyna çenli hemme zady gülala-güllük bolandygyny aýtdy. Ýöne 
doglanda welin, ýaşaýyş alamatlary görünmeýärdi, ol göm-gök eken. 
Göbegene çagany reanimirlemäge synanyşypdyr, ýöne başarmandyr. 
Jeniferiň öýlerinde şol wagt birnäçe garyndaşy bar eken, olar howsala 
düşüp başlapdyrlar. Ýöne Jenifer olara köşeşmeklerini ynam bilen 
aýdypdyr. Soňra bolsa barmagy bilen ärini dürtüpdir-de: “Ýeke söz-de 
diýme! Çaga babatda hemme zat gowy bolar!” diýipdir.

Men onuň gürrüňiň şu ýerinde duruzdym-da, Jeniferiň öz ärine 
aýdan sözlerini ýene bir gezek gaýtalamagyny soradym. Ol şol bir zady 
ýene bir gezek gaýtalady: Jenifer barmagy bilen ärini dürtüpdir-de: 
“Ýeke söz-de diýme! Çaga babatda hemme zat gowy bolar!” diýipdir. 
Beý-bä! Ine, açary şu! Bu Heýliniň ömrüni halas eden hut şol pursat, 
şol ykrar etmedi! Men özümi esasy derňewiň çözgüdini tapan detektiw 
kimin duýýardym! Men ganat baglap uçaýjak bolýardym. Hemme zat 
şeýle ýönekeý we şeýle çuňňur! Jenifer şu ýagdaýda ruhy kanuny 
ulandy we ol onuň çagasynyň ömrüni halas etdi! Men ýaňyja bilen 
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zatlarym barada oýlanýardym we ähli zat düşnükli bolup başlady.
Jenifer ýanýoldaşynyň imanynyň o diýen berk däldigini bilýärdi, 

sebäbi ol işlemeli bolansoň, köp wagtdän bäri ýygnaga gatnaşmaga 
mümkinçiligi ýokdy. Şeýle-de Jenifer äriniň maşgalabaşy hökmünde 
çaga dogrumda dörän şol eýmendiriji ýagdaý bilen ylalaşyp, çaganyň 
hökümini gutarnykly tassyklap bilýändigine düşünýärdi. Şonuň üçin-
de, onuň ilki bilen edeni – äri bilen gürleşip, oňa çaganyň ölümi bilen 
ylalaşmagyna ýol bermändi. Muňa derek Jenifer çaganyň ýaşap, 
sagdyn boljakdygyny bilýärdi, ol muny batyrgaýlyk we iman bilen ykrar 
edýärdi. 

Jenifer hassahanadan çykan badyna tiz kömek brigadasy bilen 
duşuşyp, şol gije hassahana barýarkalar ýolda çaga näme edendiklerini 
sorapdyr. Olar birhili aljyrap, oňa seredipdirler.

– Hiç zat, – diýip, olardan biri ahyrda seslenipdir.
– O nähili “hiç zat”? – diýip Jenifer sorapdyr. – Siz reanimasiýa 

çärelerini geçirmediňizmi?
– Ýok, – diýip jogap beripdirler.
– Siz çaga bütinleý hiç zat etmediňizmi?
– Ýok, – diýip, olar ozal aýdanlaryny gaýtalapdyrlar.
Olar gyzjagazyň öli bolandygyny we ony direldip boljagyna umyt-

da etmändiklerini aýdypdyrlar. Emma olar hassahana gelenlerinde, 
körpeje birdenkä özüne gelipdir! Lukmanlaryň topary ýolbaşçylaryndan 
taryplanmany we çykgynsyz ýagdaýdan çykalga tapýandyklary üçin 
ýylda berilýän baýragy alypdyr. Ýöne olar hiç zat etmändiklerini boýun 
alypdyrlar. 

Ýaňy-ýakynda biz Heýli bilen ejesi Jeniferi öz telegepleşigimize çagyrdyk 
we gözlerimize ýene-de ýaş aýlap, Hudaýyň Şalygynyň ýeňşini belledik. 
Biz şol ýagdaýda Şalygyň ygtyýarlygynyň ruhy kanunlarynyň esasynda 
nädip hereket etmelidigini bilen adamyň bolandygyna begendik. 

Biz şu wakada Jeniferiň Gökleriň aýdýanlary bilen doly 
ylalaşandygyny we olara ynanadygyny, soňra bolsa öz sözleri arkaly 
bu ygtyýarlygy öz ýagdaýyna boşadyp goýberendigini gorýäris. Kanun 
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hereket edýär!
Meniň ýygnagyma gatnaşýan başga bir maşgala hem Hudaýyň 

Şalygynyň şol kanunynyň hereket edişini öz durmuşlarynda gördüler. 
Iki aýal dogan bile nahar edinmegi ýüreklerine düwüpdiler. Bu aňsat 
zat däldi, sebäbi olaryň ikisiniň on iki ýa on üç çagasy bardy. Nahar 
wagty olar dört ýaşly Joeliň gözden ýitendigini görýärler. Olar tutuş 
öýi barlasalar-da, ony tapmandyrlar. Olar çaga bir ýerde bukulýandyr 
öýdüpdir, ýöne ymykly gözlänlerinden soňra hem tapyp bilmändirler. 
Birden onuň ejesi Tinanyň yzky howluda howzuň bardygy ýadyna 
düşüpdir. Ol 13 ýaşly ýegeni Kortni bilen şol ýere ylgap gidipdir. Tina 
Joeliň howzuň düýbünde gymyldaman ýatyşyny görende hopugypdyr. 
Onuň şol ýerde eýýäm näçe wagt ýatandygyny bilýän adam ýokdy. Tina 
911 çagyrmalydygyny gygyryp, Joeli çykarmak üçin howza böküpdir. Ol 
dem almaýardy, gymyldamaýardy we ýüzi öliňki ýaly ap-akdy.

Biziň çagalar hyzmatymyza gatnaýan 13 ýaşly Kortni öz daýzasyna 
şeýle diýipdir: “Ýok, Tina daýza, biz 911 jaň etmeris; biziň ygtyýarymyz 
bar. Biz dileg etmeli”. Olaryň ikisi-de dileg edip başlapdyr, ýöne hiç 
üýtgeşme bolmandyr. Tina ýene-de: “ 911 jaň ediň!” diýip gygyrypdyr. 
Kortni bolsa: “Tina daýza, biz onuň içine jany ykrar etmeli” diýipdir. 
Soňra: “Joel, Isa Mesihiň ady bilen, özüňe gel!” diýip aýdypdyr. Joel 
birdenkä dem alyp, suwy tüýküripdir-de, özüne gelipdir; ol öňki 
katdyna gelipdi. 

Men şu waka barada pikir ednimde, bu oglanjygyň özüne 
geleninden hem köp şu 13 ýaşly gyzjagaza we onuň aýgytly pursatda 
özüne erk edip bilşine haýran galýaryn. Sarsgyn ýagdaýynda – ölüm ýa 
ömür meselesi çözülýärkä, ol gorka ýeň bermän, bolup duran zatlara 
baha berip, gerekli hereketleri etmegi başarypdyr. Kortni Şalygyň 
esaslaryny bilmekligiň owadan wagyzdan has uly zatdygyny, munuň 
ölüm ýa ömür meselesi bolup durýandygyny ýene bir gezek subut etdi! 

Şalygyň kanunyň nädip hereket edýändigine ýene bir gezek üns 
beriň. Kortni ilki bilen olara dileg etmelidigini aýdypdyr; olar şeýle-
de etdiler, ýöne hiç üýtgeşme bolmandyr. Sebäbi biz dileg eden 
wagtymyzda Hudaýyň ygtyýaryny we güýjüni boşatmaýarys. Ýöne biz 
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ugur barada dileg edýäris. Şu ýagdaýda hut şol hem talap edilýärdi. 
Soňra Kortni oglanjygyň içine ömri ykrar etmelidigini aýdypdyr. Olar 
şeýle edenlerinden soň, ol özüne gelipdir we edil şu günküsi ýaly, 
öňki katdyna gelipdir. Biz ýene-de Gökleriň aýdýanlaryna jan-tenden 
ynanýan ýüregi görýäris; ýöne 
iman edýän adam arkaly ygtyýar 
ýer ýüzüne boşadlýança, hiç 
üýtgeşme bolmaýar. 

Biziň maşgalamyza ýakyn bolan 
ýene bir wakany gürrüň beresim 
gelýär. Drendanyň dogany öz aýaly 
Kendini hassahana bäşinji çagasyny dogurtmaga äkidýär. Biz hem 
Kendiniň burgusynyň tutup başlan güni irden hassahana bardyk; biz 
täze maşgala agzasyny şeýle göresimiz gelýärdi. Biz baryp ýetýänçäk, 
çaga bireýýäm doglandyr öýdýärdik. Emma käbir zatlar bolmalysy 
ýaly geçmänsoň, çaga ýaňyja doglan eken. Biz çaga dogrulýan bölüme 
girenimizde, körpeje Hollandy edil şol pursat täze doglan bäbekleriň 
otagyna alyp barýan ekenler. Siziň-de gören bolmagyňyz mümkin, täze 
doglan bäbejikleriň otagynyň aýnadan diwary bar, ondan körpejeleri 
görüp bolýar.

Körpeje Hollandy getirenlerinde, onuň bütinleý akdygyna üns 
berdim. Jonniniň hemme çagalary akmeňizdi, şoňa görä-de, men 
ilki bu onuň çagalary üçin adaty ýagdaýdyr öýtdüm. Ýöne şonda-da 
göwnüme nämedir bir zat bolmalysy ýaly däl bolup göründi. Birdenkä 
lukmanlaryň bary ylgaşlap başladylar. Şepagat uýalary çaltlyk bilen 
perdäni dartdylar we men indi hiç zat görüp bilmän, munuň erbet 
alamatdygyna düşünýärdim. Perdeleriň dartylandygyna garamazdan, 
arasyndaky yş arkaly içde bolýan zatlary görüp bilýärdim. Şepagat 
uýalary enjamlary aldylar we lukman reanimisaýa çärelerini geçirip 
başlady. Men lukmanlaryň näme gürrüň edýändigini bilmek üçin, 
täze doglan bäbekleriň otagynyň beýleki gapysynyň agzyna bardym. 
Men ýürek urgusynyň ýokdugyny we lukmanlaryň ony dikeldip 
bilmeýändigini eşidip, hopugyp gitdim. Ýürek urgusynyň monitorda 
örän seýrek ýaňlanýandygy maňa eşidilýärdi. Men bir urgy eşidýärdim, 

ÝATDA SAKLAŇ: ŞALYGYŇ 
KANUNLARY HEMIŞE WE 
HEMMELER ÜÇIN IŞLEÝÄR!
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15-20 sekunt geçýärdi, soňra indiki urgy eşidilýärdi. Hollandyň ýürek 
urgusy ýokdy. 

Lukman palatadan çykdy, Jonniniň ýanyna baryp, şeýle diýdi: 
“Jonni, ýagdaý öwerlik däl. Men gaty gynanýan. Ýöne biz heniz-de 
käbir zatlary etmäge dyrjaşýarys”. Bize içine girmek bolmaýardy, 
şonuň üçin-de Drenda bilen Jonni palatanyň gapysynyň bir tarapynda, 
men hem beýleki tarapyna ellerimizi goýduk. Biz dileg edip, Hollandyň 
ýaşajakdygyny, ölmejekdigini we hemme zadyň gülala-güllük 
boljakdygyny Isa Mesihiň ady bilen ykrar edip başladyk.

Birdenkä Jonni bilen gürleşen lukman palatadan okdurylyp çykdy. 
Ol hiç zat diýmän, deňimizden geçip gitdi. Birnäçe minutda ol bir 
şepagat uýasy bilen dolanyp geldi. Şepagat uýasy: “Lukman, biz muny 
edip bilmeýäris. Biziň hassahanamyzyň şeýle etmäge ygtyýry ýok. Men 
size bu gany almaga rugsat berip bilmeýärin” diýýärdi. Men tutynyň 
arasyndaky yşyndan seredip durdum we onuň galyp, çaganyň içine 
uzyn trubkany salyp başlandygyny gördüm. Men onuň çaga gan 
guýýandygyna düşündim. 

Birdenkä men monitoryň sesini eşitdim, ýürek urlup başlady. Ol 
tizligini artdyrýardy, soňra bolsa täze doglan çaga kadalaýyk bolan 
derejesine ýetdi. Lukman bir minutdan çykyp: “ Ol ýerde perişdeler 
bardy. Şu çaga babatda maňa Hudaý kömek berdi!” diýdi. Biz onuň 
sandyraýandygyny gördük. Birnäçe wagt geçenden soň bolsa biz 
şol gezek nobatçylygyň bu lukmanyňky bolmandygyny we Kendiniň 
dogrumy bilen onuň meşgullanmandygyny bilip galdyk. Ol hassahana 
ýöne öz syrkawynyň ýagdaýyny bilmäge baryp, şu ýagdaýyň gatnaşyjysy 
bolan eken. Onuň özi hem bolan zatlara haýran galdy, sebäbi Hollandyň 
ýüregi 36 minutlap urmandy ahyryn! 

Häzirki wagtda Holland – ajaýyp, adaty dört ýaşly gyzjagaz. Men 
Şalygyň kanuna düşünmegimiziň şol ýagdaýda çözgüdi berendigine 
ynanýaryn. Gapa el goýup, öz-özüme: “Biz kiçijek ýegenimizi 
jaýlamarys! Biz munuň bilen ylalaşmaýarys!” diýşim heniz-de ýadyma 
düşýär. 

 Gürrüň beren wakalarymyň her birinde Hudaýyň Şalygynyň 
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täsir edişi baradaky oýlanmalarymy tamamlamak bilen, şuny ýatda 
saklamagyňyzy isleýärin: Şalygyň kanunlary hemişe we hemmeler üçin 
işleýär! Kitabyň başynda tebigatyň ýer ýüzündäki kanunlarynyň şol bir 
üýtgewsiz netijeleri berýändigini aýdypdym. Olar adam saýlamaýarlar 
we olary öwrenýän we ulanýan her bir adam babatda işleýärler. ABŞ-
daky elektrik togy edil Afrikadaky ýaly işleýär, hiç hili tapawudy ýok. 

Men Hudaýyň Şalygynyň gizlin bolsa-da, diýseň anyk kanunlary 
bolan Şalykdygyna düşünip başlanymda, öz soraglarymyň jogaplaryny 
tapandygyma aň ýetirip başladym. Hudaýyň ýalkanyşlaryny ýa-da 
mätäçlik wagtym Onuň kömegini menden Ol saklamaýan eken. Ýok, 
durmuş üçin gerek bolan zatlaryň baryny Hudaýyň Isa Mesih arkaly 
berendigi baradaky netijä geldim; Isa Mesih Özüniň gurbanlyk gany 
arkaly Gökleriň maňa taýýarlan ähli zadyny elýeter etdi. Indi men 
Şalygyň diýseň anyk kanunlara daýanýandygyna düşünýärin; men bu 
kanunlary öwrenip, olary öz durmuşymda ulanyp bilýärin.

Men Mukaddes Kitabyň her bir wakasyny okanymda, Şalygyň 
beýleki kanunlarynyň açarlaryny gözläp, olary täzeçe öwrenip 
başladym. Men eýýäm tanyş wakalarda bolup geçen zatlaryň sebäbine 
düşünmek üçin, özümi ruhy dünýäni öwrenmeklige bagyş etdim. 

Mukaddes Ýazgylardaky Ýohannanyň birinji hatynyň parçasy köp 
adamlara geň we gyzykly görünýär. Men siziň ony ozal okandygyňyzy 
bilýärin, ýöne, geliň, bu aýatlary ýene bir gezek okalyň, sebäbi ol bize 
jogap berýän hakykaty düşündirýär.

Biz Hudaýa bil baglaýarys, sebäbi Onuň yradasyna görä 
näme dilesek, dilegimizi eşidýändigini bilýäris. Onuň ähli 
dileglerimizi eşidýändigini bilýän bolsak, Ondan dilän 
zadymyzy aljakdygymyzy-da BILÝÄNDIRIS.

– 1 Ýohanna 5:14-15

Men şu aýady halaýaryn, sebäbi bu ýerde kanun barada aýdylýar, 
kanun bolsa bize adalatlylygyň amala aşyrylýandygy babatda ynamly 
edýär. Biziň bil baglaýşymyz, ine, şeýledir: eger biz haýsydyr bir 
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zady Hudaýyň yradasyna (kanuna ýa-da Hudaýyň dogry hasaplaýan 
zatlaryna laýyklykda) dileýän bolsa, Ol bizi eşidýär. Üns beriň, “Ol 
bizi eşidýär” diýen jümle Hudaýyň biziň aýdýan sözlerimizi ýöne bir 
diňlemän, eýsem eşidýändigini aňladýar. Bu ýerde Onuň biziň işimize 
garaýandygy barada aýdylýar. Eger haýsydyr bir işi alyp, oňa öz şahsy 
duýgularyna görä däl-de, kanuna daýanyp garaýan (bu aslynda şeýle 
bolmaly zat) kazy barada pikir etsek, onda bu aýat size düşnükli bolar. 
Hudaý bize gulak salýar – biziň işimize garaýar, biz hem adalatlylygyň 
amala aşyryljakdygy babatda ynamly bolup bilýäis; bu adalatlylyga 
kanuny hakymyz bardyr. 

Mähriban dostum, sen şu ýerde säginip, bu aýady ýene bir gezek 
haýallyk bilen okamaly diýip pikir edýärin. Eger şu wagt okan zadyň 
hakykat bolýan bolsa, bu bolsa aslynda hakykat hem, onda seniň 
durmuşyň şatlykdan dolar! Şuňa düşünmän dileg edýän adamlar 
ynamsyzdyr; olar ýöne dileg sözlerini gaýtalaýarlar. Isa Mesih Mattanyň 
hoş habary 6:7-13-de şeýle diýýär: 

Doga-dileg edeniňizde, butparazlar ýaly, boş sözleri gaýtalap 
durmaň. Olar köp sözlemek bilen eşidileris öýdýärler.

– Matta 6:7

“Boş sözleri gaýtalamak” jümlesi pikir etmezden, sözleri ýa-da sesleri 
ýöne gaýtalamagy aňladýar. Köp adamlar hut şeýle-de dileg edýärler. 
Olar özleriniň adalatlylyga bolan kanuny hak-hukuklaryna we Hudaýyň 
olara Öz Şalygyny eýýäm berendigine düşünmeýärler. Saňa eýýäm 
degişli bolan zatlary dilemek we ýalbaryp soramak gerek däl!

Ýol ugrunda duran polisiýa işgärini göz öňüne getiriň. Ol ýük 
ulagyny barlamak üçin, ony duruzmak isleýär we aglap, ýalbaryp 
başlaýarmyş diýeli: “Gaýrat edip, saklan! Maňa rehim et! Ýalbarýaryn, 
mähribanym, saklanaý-da!” Şeýle hereketler ýol berimsiz hasaplanyp, 
Birleşen Ştatlary we bütin kanun goraýjy ulgamymyzy ynamdan 
gaçyrardy. Ýok, polisiýa işgäri ör-boýuna galyp, ýuk ulagyna durmagy 
çürt-kesik buýurýar we ol togtaýar, sebäbi ol şu ýurduň hökümetiniň 
wekili bolan ofisere tabyn bolmaga borçludyr. 
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Hudaýdan rehim etmegini soraýan adamlar Onuň Şalygynyň 
kanuny ýa-da öz orunlary barada hiç düşünjesi ýokdur. Eger polisiýa 
işgäri ýük ulagynyň sürüjisine togtamagy üçin ýalbarýan bolsa, onda 
bu bütin ýurt üçin masgaraçylyk bolardy, sebäbi bu ýagdaý ýurduň 
ne kanunynyň, ne-de ygtyýarynyň bardygyny subut ederdi. Şeýle 
döwletde baş-başdaklyk höküm sürerdi. Mesihiler Hudaýa gaýta-gaýta 
ýalbaranlarynda, bu Hudaýyň Şalygyny gowşak, olara jogap bermeýän 
şalyk hökmünde şöhlelendirýär. Bu adamlary Hudaýyň olara kömek 
etmäge taýyndygy we başarýandygy babatda şübhelenmäge mejbur 
edýär, aslynda bolsa olaryň dileýän zatlarynyň baryny almaga haklary 
eýýäm bardyr. Isa Mesih ýalbarýanlar, ýüregiňi ezip barýan dilegler 
babatda Öz garaýşyny: “Beýle etmäň!” diýip aýdyň görkezýär. 

Doga-dileg edeniňizde, butparazlar ýaly, boş sözleri gaýtalap 
durmaň. Olar köp sözlemek bilen eşidileris öýdýärler. Olar ýaly 
bolmaň. Ataňyz size nämeleriň gerekdigini Özünden dilemänkäňiz 
bilýär ahyryn. Şonuň üçin, şeýle doga-dileg ediň: 

„Eý, gökdäki Atamyz!  
Adyň mukaddes bolsun!  
Patyşalygyň gelsin!  
Gökde bolşy ýaly, ýerde-de Seniň islegiň amala aşsyn!  
Gündelik çöregimizi bize şu gün ber.  
Bize ýamanlyk edýänleri bagyşlaýşymyz ýaly,  
Sen hem biziň ýazyklarymyzy bagyşla.  
Bizi synaga salma, gaýtam bizi şeýtandan halas et.

– Matta 6:7-13

Şu aýatda Isa Mesihiň nädip dileg etmelidigini öwredýändigini 
ýatdan çykarmaň. Gynansak-da, köp adamlar bu sözleri owadanja 
çarçuwa salyp, öýleriniň diwaryndan asýarlar we olaryň manysyna 
bütinleý düşünmeýärler. Bu dilegi “Eý, Atamyz” diýip atlandyrýarlar, Isa 
Mesih ol arkaly Öz şägirtlerine dileg etmegi öwredipdi. Ol hut şu sözler 
bilen dileg etmeli diýmändi; ýöne köp ýygnaklar şeýle edýändirler. Bu 
sözler – eger isleseňiz, hereket etmäge görkezme; olar haýsy sözleri ýat 
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tutup, gaýtalamagy däl-de, netije almak üçin, nädip dileg etmelidigini 
öwredýär.

“Gökde bolşy ýaly, ýerde-de Seniň islegiň amala aşsyn!'' – bu dileg 
etmegiň instruksiýasy. Dileg etmek bilen, biz Hudaýyň yradasyny 
Göklerden ýer ýüzüniň hakykylygyna we durmuşy ýagdaýlarymyza 
getirmeli. Şunlukda, siziň jogabyňyz nähili? Hudaýyň aýdýanlarynyň 
saňa degişlidigine ynanmak we Gökleri ýer ýüzüniň hakykylygyna 
getirmek, özüňiň we töweregiňdäki adamlaryň mätäç zatlaryny saňa 
berilmegi üçin, Gökleriň Şalygyndaky öz ygtyýaryňyzy ulanmak.

Geliň, bir pursat säginip, bu barada oýlanyp göreliň. Eger siz 
dilegiňiziň netijelidigi we tutuş Gökleriň ony goldaýandy babatda 
şübhäňiz bolmadyk bolsa, bu size dilegde goldaw berermidi? Hawa!!! 
Sen Gökleriň raýaty bolmak bilen, öz kanuny hak-hukuklaryňy oňat 
bileniňde, saňa eýýäm berlendigine düşüneniňde we muny kabul 
etmäge ýardam berýän prosese aň ýetireniňde, sen bu kanunlaryň 
berýän artykmaçlyklaryndan lezzet alarsyň we bütinleý täze durmuşda 
– Şalygyň durmuşynda ýaşarsyň. Şonda seniň gorkyňa näme bolardy? 
Ýa-da ynamsyzlygyňa näme bolardy? Bu bilimler saňa öz gelejegiňde 
nädip ynam we gaý-hasrat wagtynda rahatlyk goşup bilerdiler? 
Drenda ikimiz özümiz üçin Şalygy açdygymyz saýy, ol bize hut şeýle-de 
täsiri ýetirýärdi. Biz öz açyşlarymyza örän haýran galdyk. Ýok, muny 
başgaçarak aýtmaga rugsat ediň: biz hemişe özgerip, öz açyşlarymyza 
haýran galýardyk! Mundan başga-da, biz Hudaýyň ýygnak arkaly 
hereket etmek we ýer ýüzünde Öz hökmürowanlygyny amal etmek 
üçin, oňa beren ygtyýarlygyna haýran galýardyk. 

Sebäbi ýaşaýyş berýän Mukaddes Ruhuň KANUNY meni Isa 
Mesih arkaly günäniň we ölümiň KANUNYNYŇ ygtyýaryndan 
azat etdi.

– Rimliler 8:2

“Günaniň we ölümiň kanunyndan” azat edilip, Şalygyň we “ýaşaýyş 
ruhunyň kanunynyň” bize elýeter bolandygy baradaky hakykat bizi 
şatlykdan püre-pür doldurýardy. Bu kanunyň anyk biziň durmuşymyzda 
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Şalygyň dogrulygyny emele getirişini görenimiz-de, şatlykdan has-da 
köp dolýardyk. 

Şalyk maňa beden taýdan-da, emosional taýdan-da şypa tapmaga 
ýardam berdi – men täze umyt edinip, antidepressantlardan azat 
boldum. 1800-nji ýylda gurlan jaýyň kärendesini tölemek üçin her 
300 dollar üçin göreşýärkäm, bu Şalyk maňa gedaýlykdan çykmaga 
we meýdany 700 inedördül metr bolan jaýy gurup, onuň üçin doly 
hasaplaşmaga we 23 gektar ýeri edinmäge ýardam berdi. Meniň 
aýalym-da meni has köp söýüp başlady! Günde döwülmeýän abraýly 
ulaglary sürmek mümkinçiligi – bahasyna ýetip bolmajak zat! Birnäçe 
ýyl mundan ozal men Hoş Habaryň wagyz edilmegi üçin ýüzlerçe müň 
dollary berip biljekdigimi göz öňüme-de getirip bilemokdym. Şalygyň 
durmuşy we nury tümlügi kowdy; “Gelip çykyş” kitabynda Hudaý 
Öz ýaradan zatlaryna seredende: “Juda gowy!” diýşi ýaly, men hem 
öz durmuşyma haýran galyjylyk bilen seredip: “Gowy! Juda gowy!” 
diýýärin. 

Drenda ikimiz şeýle bir ruhlananymyz üçin, Şalyk barada we öz 
wakalarymyzy diňlemäge razy bolan her bir adama gürrüň berýärdik. 
Biziň ýygnagymyzdaky adamlar hem bu “tolkuny tutup aldylar” we 
olaryň-da şeýle netijeleri boldy; olaryň biri biziň 12 ýaşly gyzymyz. Ol 
Hudaýyň näçe edýändigini görýärdi we Şalygyň üýtgewsiz kanunlarynyň 
durmuşymyzda işleýşiniň hemişeki şaýady bolýardy. Men onuň bize 
garap, bu kanunlar bilen tanyşýandygyny bilýärdim, wakalaryň biri 
welin onuň köp zady öwrenendigini görkezdi. 

Günleriň birinde men gyzyma rahat gijäni arzuwlamak üçin onuň 
otagyna girenimde, täze bir zady gördüm. Onuň diwarynda itiň – 
karlik şpisiň (öýde saklanýan tüýlek itiň bir görnüşi-terjimeçiniň belligi) 
suratyny gördüm. Bu az- kem tejribesi bolan iIslendik ene-ata üçin 
tizara sizden it almagyňyzy sorap başlajakdyklarynyň alamatydyr. 
Men wakany öňürtmegi ýüregime düwdüm, sebäbi öýde ýene bir itiň 
geregi ýokdy. Kirsteniň uýasy Polliniň eýýäm iti bardy we ol olaryň 
umumy otagynda ýaşaýardy, ýagny Polliniň iti hemişe Polli we Kirsten 
bile bolýardy. 
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Men Kirstene suratyň örän owadandygyny, ýöne öýde ýene bir itiň 
gerek däldigini ýumşaklyk bilen aýtdym. Eger ol it bilen oýnasy gelýän 
bolsa, onda uýasynyň taksasy bilen has köpräk oýnabermelidigini 
aýtdym. Kirsten şol agşam maňa hiç zat diýmedi, ýöne aýdanlarymy 
eşidendigini mälim etdi. Men bu sorag ýapylandyr öýtdüm, ýöne 
birki günden ondan: “Karlik şpisi edinmek erbed-ä bolmazdy”, “Olar 
şeýle oňatja we tüýlüje” diýen ýaly jümleleri eşidip başladym. Soňra 
ol maňa, elbetde, internetden tapan bu güjüjekleriň suratlaryny 
görkezip başlady. Men ýene-de gaýtalap: “Ýok” diýýärdim. Men 
maşgalabaşydym we ýene bir iti saklamajkdygymyzy karar edipdim. 

Ýene gaýtalap aýdaýyn, şondan bir aý geçip, ýygnakdan gelen 
günümize çenli bu sorag ýapylandyr öýdýärdim. Şol gün Kirsten maňa 
ynam bilen ýylgyryp: “Kaka, men şu gün seniň öwredeşiň ýaly, öz 
şpisimi iman boýunça aldym!” diýdi. Men oňa ýene bir it baradaky öňki 
kararymyzy ýatlatmaga mejbur boldum. Ol ýylgyrmasyny dowam edip: 
“Kaka, ejem Hudaýyň patyşanyň ýüregini üýtgedip bilýändigini aýdýar” 
diýdi. Onuň sözleri men babatda pitne turuzdygy däldi. Ol ýöne öz 
ejesiniň sözleri bilen ylalaşyp, Hudaýyň meniň ýüregimi özgertmegi üçin 
dileg edipdir. Men tutuldym. Indi men onuň öz ejesi bilen ähli zat barada 
gürleşendigini we Hudaýyň dogrudan-da meniň pikirimi üýtgedip 
bilýändigi babatda ejesiniň ruhlandyrandygyna düşünýärdim. 

Şeýle goldawdan ruhlanan gyzym şol gün irden ýygnakda imanyny 
boşadypdyr-da, tohum ekipdir we öz itini iman boýunça alandygyny 
ykrar edipdir. Ýöne men dikdüşdilik edýärdim, ony söýýändigimi 
aýdyp, ýene öz nukdaýnazarymy mälim etdim: “Biziň öýümizde 
ýene bir it bolmaz”. Men örän gynansam-da, munuň başgaça bolup 
bilmeýändigini aýtdym. Ol meniň sözlerime pitiwa etmän, ýylgyryp 
gitdi. Men ýene-de mesele ahyrda çözüldi diýip pikir etdim. 

Takmynan bir aý geçensoň, meni Missisipdäki uly bolmadyk bir 
ýygnaga çagyrdylar. Bu birnäçe gektar meýdana gurşalyp oturan 
kiçijek oba ýygnagydy. Birinji agşamyň ahyrynda çopan meniň 
ýanyma gelip, Rebbiň oňa ýygnak wagty gürländigini aýtdy. Ol maňa 
şeýle diýdi: “Men siziň eşidip-eşitmänligiňizi bilemok welin, ýöne 
men karlik şpisleri köpeldýärin we Reb maňa güjükleriň birini size 
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sowgat bermegimi aýtdy. Olar häzir eýýäm alty aýlyk boldular we 
täze öý edinmäge taýýar”. Men agzymy açyp galdym. Men heniz-de 
iti almazlyk kararyndan doly bolamsoň: “Men pikirleneýin” diýdim. 
Men onuň itleri köpeldýäninden habarym ýokdy we gyzymyz Kirsteniň 
güjüjek edinesi gelýändigini, elbetde, aýtmandym. 

Men ahyrda çydaman, bolan zatlaryň baryny Drenda gürrüň berdim 
we öýe it alyp gitmäge islegimiň ýokdugyny hem mälim etdim. Ol meniň 
ýüzüme seretdi-de: “Sen öz gyzyňyň imanyny ret edesiň gelýärmiň?” 
diýip sorady. Drenda hem ikinji iti öýe almak pikirini oňlap baranokdy, 
ýöne ol ýene bir haýwanyň döretjek oňaýsyzlygyndan Kirsteni has 
köp söýýärdi. Ine, Hudaý gyzymyzyň imanyna jogap hökmünde iti 
berýär –men ony nädip ret edeýin? Netijede, men çopana güjüjigi 
äkidýändigimi aýtdym. 

Biz Kirstene hiç zat aýtmandyk, diňe onuň uýasyna bizi garşylamaga 
gaýdanda, Kirsteni howa menziline getirmegini haýyş etdik. Kirsten 
howa menziline geldi, biz uçardan çykyp, oňa güjügi alyp gaýtmak üçin 
ýörite satyn alan kapasajagymyzy berdik. Kirsten kiçijek şpisi görende, 
aglap başlady. Töwerek-daşdaky dünýä doňup galdy. Ýanymyzda 
duranlaryň bary bu ýagdaýa seretmek üçin aýak çekdiler. Olar uzak 
wagtlap durup, gyzymyzyň elinde öz güjüjigini saklap, aglap durşuna 
mähir bilen seredýärdiler. Drenda hemmelere Hudaýyň bu güjügi 
Kristeniň imanyna jogap berip sowgat edendigini gürrüň berýärdi. 

Ine, şu ýerde hem men eliňizde kiçijek itiň bolan ýagdaýynda hatda 
howa menzilende-de galkynyş ýygnaklaryny geçirip bolýandygyna 
düşündim! Adamlaryň hemmesi güjüjegi göresi gelýärdi we howa 
menzilindäki mähelle, hatda howpsuzlyk gullugynyň ofiserleri-
de Kirsten bilen bile aýglaýardy. Men şol pursat özümi erbet kaka 
hökmünde duýdum. Men bu güjüjegiň gyzyma näçe şatlyk getirendigini 
görenimde, we Hudaýyň onuň dilegine nädip jogap berendigini 
ýatlanymda, birdenkä şeýle pikir etdim: men oňa şeýle eziz bolan zada 
nädip garşy çykyp bildimkäm? Şekspir – ol oňa şeýle at goýdy – diýseň 
ajaýypdy. Ol biziň maşgalamyzyň hakyky bölegine öwrüldi. Ol şeýle 
özdiýenli bolsa-da, Kirsten nirä gitse-de, gije-gündiz onuň söbügine 
düşer ýörerdi. 
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Size bu tolgundyryjy wakany gürrüň bermek bilen, men jogap 
berilmeli şeýle soragy soramaly; bu sorag aslynda şu kitabyň maksady 
bolup durýandyr: bu it nähili peýda boldy? Çünki şol wagta çenli maňa 
hiç kim it almagy teklip emändi ahyryn. Onsoňam,näme üçin maňa 
gyzymyň arzuwlap, Hudaýdan soran itiniň hut şol görnüşini teklip 
etdiler? Bu tötänleýin gabat gelen ýagdaýdymy? Elbetde, ýok. Bu 
Hudaýyň Şalygynyň we onuň durmuşymyzda mese-mälim aýan bolan 
kanunlarynyň hereketiniň gönüden-göni netijesi boldy. Bu kanunlar 
hemişe we hemme ýerde bolşy ýaly, imany bolup, Şalygyň ygtyýarlygyny 
ýer ýüzüne boşadyp goýberýän her bir adam üçin netijesini berdi. Biz 
bu iti hut Hudaýyň Şalygynyň sowgat berendigini boýun alyp bilýäris. 
Ýöne bu nädip boldy? Bu hereketi anyk haýsy kanunlar amala aşyrdy? 
Şu kitaby okadygyňyz saýy Hudaýyň Şalygyndan lezzet almaga ýardam 
berjek aýdyň jogaplary edinersiňiz diýip umyt edýärin. Şu Şalygyň 
raýatydygyňyzy we kanuny hakyňyzyň, aýratyn hukuklaryňyzyň 
bardygyny unutmaň! Ýöne ilki bilen maşgalamyzyň durmuşyndan 
Şalyk baradaky ýene bir wakany gürrüň bermäge ygtyýar ediň. 
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Drenda ikimiz Hudaýyň Şalygy we bize ýer ýüzünde berlen 
ygtyýarlyk barada bildigimiz saýy adamlaryň öz durmuşlaryny 
özleriniň kesgitleýändigine has-da köp göz ýetirdik. Hudaýyň Şalygy 
durmuşymyzyň her bir çägine öz täsirini ýetirdi, ýöne bize gerek bolan 
ýa-da almak islän ýalkanyşlarymyz üçin biz ýer ýüzündäki ýaşaýşa hut 
özümiz ýol açmalydyk. Bu öz-özünden amal bolmady. Gyzymyzyň 
iti babatdaky waka bize şuny görkezdi: Şalygyň ygtyýarynyň astyna 
bermez ýaly, hiç bir kiçi ýa-da ähmiýetsiz zat ýok. Biz muňa aň 
ýetirenimizden soň, biziň üçin mümkin däl ýa-da ýetip bolmaýan zat 
galmady. Men ömürboýy Hudaýyň Şalygy – TUTUŞ ŞALYGY – lezzet 
üçin berendigini bilmändirin we muňa düşünmändirin. Şonuň üçin-
de, Hudaýyň Şalygynyň durmuşymyzyň dürli çäklerine – hatda iň kiçi 
we ähmiýetsiz çäklerine täsir ýetirişini görmeklik diýseň begendirýär. 
Muny beýan etmek üçin, men size ýene-de bir wakany gürrüň beresim 
gelýär. Bu waka äpet balyk barada.

Bu waka maşgalamyz bilen Alýaskada dynç alyşda bolan wagtymyzda 
bolup geçdi. Biziň şol ýere gitmegimiziň özi eýýäm arzuwymyň hasyl 
bolmagydy. Biz uçarda Ankorije baryp ýetenimizden soň, ol ýerde 
awtofurgony üç hepdelik kärendä alyp, günbatar kenarýaka boýdan-
başa aýlanyp çykdyk. Bu diýseň ajaýypdy! Günleriň birinde, Kenaý 
ýarym adanyň kenarýakasyndan geçip barýarkak, katerleriň biriniň 
gapdalynda asylgy duran ullakan balygy gördük. Gämi duralgasynda 



SENIŇ MALIÝE REWOLÝUSIÝAŇ.  Ylalaşygyň güýji 

94

köp çarter katerleri durdy we ähli ýerde şeýle ullakan balyklar asylgydy. 
Olar daşyndan ullakan kambala balygyna çalym edýärdi. Men şol 
çaka çenli paltusy görmändim we ol barada hiç zat bilmeýärdim, 
bu balyklar diýseň ullakandy. Biz haýran galyjylyk bilen bir kateriň 
deňinden beýleki katere geçýärdik, olaryň ählisinde paltus balygyny 
tutmaklygyň mahabatlary asylgy durdy. Meniň aýalym birdenkä maňa 
tarap öwrülip: “Paltus tutasym gelýär, özünem hut şu kapitan bilen 
gidip, balyk tutasym gelýär” diýdi-de, bir mahabaty görkezdi, onda 
mesihiligiň nyşany bolan balygyň şekili bardy. Men başda geň galyp: 
“Seniň paltus tutasyň gelýärmi?” diýip soradym. Meniň aýalym henize 
çenli balyk tutmak höwesini bildirmändi. Ýöne ol öz diýenini tutup 
duransoň, biz ulagymyzy duralgada goýup, ofise girdik. Ofisiň işgärleri 
başga bir müşderä meşguldylar, şonuň üçin-de biz töwerek-daşymyza 
äňedip, diwarlardan asylgy duran bildirişlerini okamaga başladyk. 
Olaryň birinden ýylyň şu möwsüminde paltus tutmaklyk boýunça 
“Derbi paltusy” atly ýaryşyň geçirilýändigini bildik. Bu ýaryş eýýäm 
tamamlanyp barýan eken. Biz munuň nämedigini bilmeýärdik, sizem 
muny bilmeýän bolmagyňyz ahmal, şonuň üçin-de, ony düşündireýin. 
“Derbi paltusy” – bir aýyň dowamynda iň uly paltusy tutmak boýunça 
çarter katerleriň kapitanlarynyň arasynda geçirilýän ýaryş. Ýeňijiniň 
suraty gazetçe çap edilýär we ol çek alýar. Drenda ikimiz bu ýaryşa 
goşulmak barada gürleşdik, sebäbi biz barybir balyk tutmakçy 
bolýardyk. Ýaryşa gatnaşmak üçin biraz pul geçirmelidik, bu zatlaryň 
bary hut şol pursatda bolup geçdi. 

Drenda, şeýle ýumşak we näzik aýal, maňa tarap öwrülip, bu 
kapitanyň telekeçiliginiň meşhurlyk gazanmagy üçin şeýle ýaryşda 
ýeňmäge taýyndygyny maňa aýdýar, sebäbi bu kapitan – mesihi we 
Hudaý bu arkaly şöhratlanlanar. Şunlukda, ýaryşa ýazylmaga nobatymyz 
ýetende, Drenda “Derbi paltusy” atly ýaryşda ýeňjekdigini batyrgaýlyk 
bilen mälim edýär: bu ýeňiş arkaly Hudaý şöhratlanar, bu kapitanyň 
kompaniýasy bolsa meşhurlyk gazanar, sebäbi onuň mesihi telekeçiligi 
bar. Siz bu kapitanyň kellesinde nähili pikirleriň bolandygyny, elbetde, 
göz öňüne getirip bilýänsiňiz. Bu ýaryşda her kimiň ýeňiş gazanasynyň 
gelýändigi gürrüňsizdi. Men onuň şeýle sözleri balyk tutmaga äkiden 
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adamlarynyň aglabasyndan, belki-de turistleriniň hemmesinden 
eşidendigine ynanýaryn. Ýöne men Hudaýyň şöhratlanmagy üçin 
ýeňiş gazanjakdygyna ynam eden adamlaryň kän bolmandygyna hem 
ynanýaryn. 

Her nähili bolsa-da, kapitan Drendanyň sözleri we ýaryş barada o 
diýen köp gürläp durmady. Biz deňze çykyp, paltus tutmaga başladyk. 
Drenda ýeňiş gazanmak üçin paltusyň ululygynyň nähili bolmalydygyny 
kapitandan (ol gäminiň eýesi hem eken) dyngysyz soraýardy. Kapitan 
onuň ýaňy tutan balygymyzdan has uly bolmalydygyny aýdýardy, bu 
bolsa Drendany her tutulan balykdan soň gaýtadan sorag bermäge 
iterýärdi. Ol 20 kilogramlyk paltusy tutanda, kapitan onuň o diýen 
uly däldigini aýtdy. Soňra ol 30 kilogramlyk balygy tutdy, ýöne ol hem 
ýeterlik derejede uly däl bolup çykdy. Biz bu balygy öýe ibermekçidik, 
sebäbi paltusyň örän tagamly balykdygyny, elbetde, hemmeler bilýär. 
Turistleriň her birine diňe iki balygy äkitmek bolýardy, şonuň üçin-de 
biz 30 kilogramlyk paltusy özümize aldyk. 

Gün öýländen agyp, iňrik garalyp başlady. Oglum Tomuň, gyzym 
Polliniň we meniň iki balyk limitimiz doldy. Beýleki iki çagamyz, Emi 
bilen Tim, konferensiýa ýetişmek üçin öýe gaýdansoňlar, ýanymyzda 
ýokdular. Drenda, elbetde, 30 kilogramlyk awuň eýesi boldy, ýöne 
tutulan balyklaryň biri-de ýaryşda ýeňjek däldi. Emma Drenda äpet 
balygy tutjakdygyna hiç şübhelenmeýärdi. Iňrik garalyp başlanda 
kapitan balykçylyk enjamlary ýygnap başlamalydygymyzy aýtdy. 
Biz porta dolanmalydyk. Kapitan bize çeňňekleri aýryp, enjamlary 
ýygnaşdyrmaga kömekleşýärkä, Drenda onuň sözlerine pitiwa-da 
bermedi. Ol özüne ýene-de birnäçe minut berilmegini sorap, “Derbi 
paltusynyň” ýeňijisini tutjakdygyny ykrar etdi. Kapitan birnäçe 
minut garaşdy, soňra bolsa onuň ýanyna baryp: “Bagyşlaň, ýöne biz, 
dogrudan-da, ugramaly” diýdi. 

Ol Drendanyň çeňňegine ýapyşan badyna, çeňňegiň ujy birdenkä 
dartyldy. Çeňňegiň gaňrylyp, tigirçeginiň dartgynlykdan ýaňa naýynjar 
jyggyldamasyndan çen tutsaň, munuň uly balykdygy aýdyň zatdy. 
Kapitan balygyň agramyny çaklamak üçin çeňňegi aldy we munuň 
ýöne bir uly balyk däl-de, akula bolmagynyň gaty ahmaldygyny aýtdy. 
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Ol munuň balygyň çeňňegi çekişinden görünýändigini aýtdy. Bu balygy 
deňziň iň çuň ýerinden – takmynan ýüz metrlik çuňlukdan çykarmak 
üçin Drenda biraz wagt we ähli güýji gerek boldy. Balyk suwuň ýüzünde 
peýda bolanda, hemmeler munuň äpet paltusdygyny gördüler, ol 
Drendanyň özünden-de uludy.

Balygy gäminiň bortuna çekýärkäler, kapitan onuň diri galdyrardan 
juda uludygyny aýtdy: ol urnar, şeýle ululykdaky göwrümi bilen 
adamlara we katere zyýan ýetirip biler. Kapitanyň şeýle uly balyklar 
üçin ýörite elektroşokeri bardy. Ol elektroşokeri paltusyň kellesine 
gönükdirdi, ýöne şol pursat balyk birdenkä yza tesensoň, onuň täsiri 
oňa ýetmedi.

Elektroşokeriň sesinden ýaňa balyk ähli güýji bilen yza tesip, 
suwuň astynda gözden gaýyp boldy. Şu tutuş wagtyň dowamynda 100 
metrlik çeňňegiň simjagazy oralan tigirçek şakyrdy bilen aýlanýardy 
we hemmämiz simjagaz şeýle agramy saklap bilmez ýa-da gaňyrçajygy 
sypar öýtdük, sebäbi balyk suwuň astynda akyla sygmajak hereketleri 
edip urunýardy. Drenda ähli güýji bilen bu mähneti saklaýardy. Ol öz 
awuny sypdyrmajak bolýardy; çeňňegi dört el bilen saklap, balygy 
endiganlyk bilen suwuň ýüzüne çykarmak üçin, men Drendany 
arkasyndan gujaklamaly boldum. Kapitana bu gezek paltusy katere 
çykaryp almak başartdy we biziň barymyň onuň ölçegine agzymyzy 
açyp galdyk.

Biz öz awumyzy şäheriň meýdançasyna äkitdik; ol ýerde balygymyzy 
çekip ölçär ýaly uly terezi bardy. Paltusyň agramy 55 kilogram çykdy, 
uzynlygy bolsa Drendanyňz özünden-de uludy. Biziň balygymyzy 
çekip duran erkek tutuş ýaryşyň dowamynda getirilen balyklaryň 
arasynda munuň iň uly balykdygyny aýtdy. Ýöne “Derbi paltusy” ýene 
iki hepde dowam etmelidi we biz öz balygymyzyň ýeňip-ýeňmejegini 
anyk bilmeýärdik. Siz, elbetde, eýýäm aňýansyňyz: biz biraz wagtdan 
Drendanyň adyna ýazylan çek bilen ol baradaky makalanyň we 
suratynyň çap edilen gazetiň ekzemplýaryny aldyk. Biz diýseň 
begendik! 

Hudaýyň Şalygy ýene-de hereketdedi! Men: “Ol balygy nädip tutdy” 
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diýip gaýtadan soraýaryn. Biz bile ýaşan döwrümiziň dowamynda 
Drendany balyk tutmaga bary-ýogy iki gezek äkidipdim, bu asla onuň 
oňarýan zady däldi. Men onuň balyk tutmaga gidip, paltusy tutmaga 
isleg bildirende muňa geň galypdym. Mundan başga-da, ol ýeňmegi 
karar edipdi! Ýeňdi hem! Biz şol ýerde, Alýaskada kapitan bilen 
hoşlaşanymyzda, oňa Hudaýyň Şalygy we bu balygy tutuşymyz barada 
aýtmalydyk. Ýeňiji resmi taýdan yglan edilmedik bolsa-da, balyk 
kapitanyň ünsüni çeker ýaly derejede uludy we, elbetde, netijede ol 
ýeňiji bolup çykdy!

Siz balykly wakamyz, has anygrak aýtsak, Drendany balykly wakasy 
şunlukda tamamlandyr öýdýäňizmi? Kimdir biriniň onuňky ýöne 
şowuna boldy diýip aýtmagy ahmal, ýöne soňra bolan zatlara gulak 
goýuň. Bäş ýyl geçenden soň Drenda ikimiz bir çopan dostumyzy 
biziň bilen gyzyl balyklar maşgalasynda bolan sýomga balygyny 
tutmak üçin Alýaska gitmäge çagyrdyk. Biz ol ýerde maşgalamyz bilen 
awtofurgonda syýahat eden döwrümizden bäri bolmandyk we ol ýere 
gaýdyp barmaga hiç tapmaýardyk. Şunlukda, biz şol ýere baryp, ýene-
de awtofurgony kärendä alyp, balyk tutmaga gitdik, sebäbi şol wagt 
sýomganyň geçişiniň iň gyzgalyňly döwrüdi. Balyk tutan wagtymyzda 
biz dostumyza Drendanyň öz paltusyny tutuşyny gürrüň berdik. Ol ozal 
hiç haçan paltusy tutup görmän eken, şonda biz: “Hä, onda indi wagty 
geldi” diýdik. Biz ýene-de hut şol ýere we heniz hem şol ýerde öňki 
telekeçiligi bilen meşgullanýan bolsa, şol kapitanyň ýanyna gitmegi 
karar etdik. 

Biz şol ýere baryp ýetenimizden soň, kapitanyň ol ýerde däldigine 
düşünip, başga bir kapitany gözlemeli bolarys diýip pikir etdik. Ýöne ilki 
bilen tanyş kapitanyň adyny internetden tapmaga synanyşdyk, sebäbi 
biz ne onuň kateriniň, ne-de kompaniýasynyň adyny bilýärdik. Uzaga 
çekmedik agtaryşlardan soň bize Drenda baradaky makalanyň we 
bäş ýyl mundan ozal tutan balygy bilen düşen suratynyň göçürmesini 
tapmak başartdy. Şol ýerde kateriň we kompaniýanyň ady agzalýardy, 
şonuň üçin-de, telefon belgisini tapyp, oňa jaň etmek o diýen kyn 
bolmady. Kompaniýa öz telekeçiligini dowam edýärdi, ýöne olar başga 
ýere – ýedi kilometr uzaklykdaky ýere göçüpdiler. 



SENIŇ MALIÝE REWOLÝUSIÝAŇ.  Ylalaşygyň güýji 

98

Biz ofise baryp girenimizde, stoluň başyndaky aýal – şol kapitanyň 
we kompaniýanyň hojaýynynyň aýaly bizi gören badyna: “Paltus 
tutmakdaky ýeňiji!” diýdi. Biz munuň nähili bolandygyny we soňky bäş 
ýylyň dowamynda nämeleriň bolandygy barada şadyýan gürrüň etdik.

Şol döwürde ykdysady peselme bolansoň, telekeçilik işiniň 
ýagdaýy o diýen oňat däldi. Aýaly adamlaryň indi ozalkylary ýaly 
syýahat etmeýändigini we balyk tutmaklyga pul harçlamaýandygyny, 
adamsynyň muňa tukatlanýandygyny gürrüň berdi. Biz oňa Hudaýyň 
Şalygy barada ýatlatdyk, ýöne ol adamsynyň Hudaýa hyzmat ederden 
şindi uzakdygyny aýtdy. 

Biz kateriň bortuna çykanymyzda, ol hem Drendany tanap, uly 
paltusy ýatlady. Meniň aýalym balyk tutmaklygyň nähili barýandygyny 
sorady; ol “Derbiniň paltusynda” tutanyndakydan has kiçi balyklary 
tutýandygyny aýtdy. Ol bu ýerde deňziň çuň bolmanlygy sebäpli iri 
balyklaryň ýüzmeýändigini, telekeçiligini Drendanyň öz ýeňijisini 
tutan ýerinden has uzak ýere geçirmeli bolandygyny gürrüň berdi. 
Öňki ýerinde çuňluk has uly bolansoň, ol ýer akulalardan doludy. 
Çeňňekdäki iými çuňluga indirýänçäler, akulalar ony eýýäm iýýärdiler, 
şonuň üçin-de meňe köp çykdajy etmeli bolýardy we şol zerarly köp 
wagt ýitirýärdiler. 

Biz onda şu ýerlerde nähili ululykdaky balyklary tutýandygyny 
soranymyzda, ol 10-15 kilogramdan köp bolmaýandygyny aýtdy. Şonda 
Drenda oňa seredip: “Şu gün men Hudaýyň wepalydygyny bileriňiz 
ýaly, iň uly balygy – şu möwsümde iň uly balygy tutmakçy” diýdi. 
Kapitan muňa ýöne gülüp goýberdi. Biz uzakly gün kapitanyň diýşi ýaly 
10 kilogramlyk sýomgany tutduk we ol uzakly gün Drendany uly balyk 
babatdaky sözlerini ýaňsa alýardy. Balyk tutmaklygyň ssenariýasy 
gaýtalanýardy. 

Günüň ahyrynda kapitan bize enjamlary ýygnamagy buýurdy we 
Drenda geçen gezekdäkisi ýaly uly balyk tutmak üçin ýene-de birki 
minut wagtyň gerekdigini aýdyp, onuň sözlerine üns bermedi. Ýene-
de kapitan biraz garaşyp, tamamlamaga wagt bolandygyny aýtdy. Hut 
şol pursatda-da çeňňegiň simjagazy birdenkä dartyldy. Gepiň gysgasy, 
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Drenda 35 kilogramlyk sýomgany tutdy. Kapitan ýene-de haýran galdy. 
Biz şol balyk tutmaklykdan soň restorana gidenizmizde, şol 

ýerde naharlanyp oturan başga bir kapitan bilen söhbetdeş bolduk. 
Ol Drendanyň 35 kilogramlyk sýomgany tutup başarandygyny 
eşidende, gulaklaryna ynanmady. “Siz nirede balyk tutduňyz? Haýsy 
çuňlukda?” Ol şeýle uly balygy anyk nirede tutup bolýandygyny bilesi 
gelýärdi. Restorandan gaýdanymyzda, biz ýolugra balyk tutan şol 
kompaniýamyzyň deňinden geçip, balygy öýe ibermek üçin arzany 
doldurmagy karar etdik.

Kapitanymyzyň ýanyndan gitmezimizden öň biz oňa Hudaýyň Şalygy 
barada gürrüň bermek mümkinçiligini ýene-de bir gezek ulandyk. Men 
oňa garadym-da: “Siz bu balyklaryň nähili tutulandygyny dogrudan-da 
anyklamaly. Şalygyň kanunlary pul meselesinde hem işlerýär” diýdim-
de, çykyp gaýtdyk. 

Drendanyň tutan şol iki balygy tötänleýin gaýtalanan zatmy ýa-
da Şalygyň kanunynyň hereket etmeginiň netijesi? Muny siziň özüňiz 
çözmeli, ýöne Drenda ikimiz welin köp ýyl mundan ozal bu babatda 
kesgitli karara geldik. Biziň diňe balyk tutmak baradaky wakamyz däl, 
eýsem bergiler ýükünden dynmaklyk, şypa tapmaklyk – Hudaýyň 
Şalygyny duýmaklygyň ählisi tolgudyryjy we durmuşy özgerdijidi. 
Başga adamlar hem Şalygyň täsirini duýýardylar. Drendanyň wakasyny 
eşidip, hat ýazan bir aýalyň wakasy, ine şeýle: 

Salam, Geri we Drenda!
Siziň kitabyňyzda Drendanyň baýrak gazanan paltusy tutuşy 

barada okanymdan soň, balyk baradaky wakamy siziň bilen 
paýlaşmaly diýip pikir etdi. Biz ýaňy-ýakynda maşgalamyz bilen 
Florida Ştatyndaky Kanaweral burnunda Koko-Biçde dynç aldyk. 
Meniň ýoldaşym Robert tutan balygyny mümkin boldugyndan 
öýe - Kolorada äkitmek üçin, çuňlukda balyk tutmaklaga gidesi 
geldi. Biz bu syýahaty birnäçe aý öň meýilleşdiripdik we ol 
balyk tutmaklyga gitmekçidigini aýdanda, men höweslenip: 
“Gel, gideli! Gel, oňat balyk tutjakdygymyz babatda Hudaýa bil 
baglaly!” diýdim. Men Bobdan Floridada balyk tutmakçy bolýan 
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ýerimizde nähili balyklaryň bolýandygyny soradym. Maňa adyny 
aýdan balyklarynyň arasyndan men ullakan gyzyl lusian barada 
dileg edip, muňa ynanmagy karar etdim. 

Garaşylan gün ýetip geldi, kapitan öz topary bilen bize 
görkezmeleri berende, biz bortda durdyk. Men ullakan gyzyl 
lusiany tutjakdygymyza iman edýärdim we kapitan gürläp durka, 
tolgunmam gitdigiçe artýardy. Kapitan borta almaga we aw 
hökmünde özüňe almaga gadagan edilen birnäçe balygyň adyny 
agzanda, diýseň lapykeç boldum! Şeýle balyklara deňiz okuni, 
kambala we gyzyl lusian degişlidi! “ Men: “Aý, bolýa-la, iman 
ederim ýaly ýene haýsy balyklar bardy?” diýip oýlandym.

Men imanymy synap görmek mümkinçiligini sypdyrasym 
gelenokdy. Men: Ýa Reb, men äpet gyzyl lusiany tutjakdygyma 
iman etdim. Goý, şeýle-de bolsun. Öýe bolsa başga balygy 
äkideris!” diýdim. 

Palubada duran ýerimden 8 ýaşly gyzym Peýçele tarap öwrülip, 
şeýle diýdim: “Dileg edip, şu gün balyk tutjakdygyň barada Hudaýa 
iman edip bilýändigiňi ýatda sakla. Ynanýarmyň?” Ol ýylgyrdy-da, 
ylalaşýandygynyň alamaty hökmünde başyny atdy. Men şeýle 
sözler bilen 21 ýaşly gyzym Jorjiana hem göwünlik berdim. Ol 
maňa geň galyp seretdi-de, soňra meniň bilen ylalaşdy. Men Boba 
seretdim-de: “Geliň, uly aw tutjakdygymyza iman edeli!” diýdim. 

Birnäçe sagat geçdi, çeňňeklerimiziň simjagazlary ýeke gezek-
de yrgyldamady. Birdenkä Reýçeliň çeňňegi dartldy we ol ol 
kakasyny kömege çagyrdy. Birnäçe minutdan olar atlantik akulany 
çykardylar! Beý-bä! Reýçel öz jogabyny aldy!

Biz ony öwdük. Gör, nähili aw! 
Men hiç tutmazlygymyň hem ahmaldygy barada oýlanyp 

başlandygym ýadyma düşýär. Ýöne men şeýle pikirleri ret edip, öz 
balygymy eýýäm alandygyma iman edip başladym. Men oturdym-
da, rahatlandym we Hudaýyň şeýle diýýänini eşitdim: “Eger sen 
rahatlanyp, Maňa balygy saňa getirmäge ygtyýar etseň, sen ony 
alarsyň”. Men özümiň balykçy däldigimi we her nähili bolsa-da 
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öz başarnyklaryma bil baglamaly däldigime aňym ýetýärdi. Men 
oturdym, uludan dem aldym, Hudaýa bil bagladym-da garaşmaga 
başladym. 20-30 minutdan meniň çeňňegim bir zada ilen ýaly 
boldy, ýöne bu balyk eken.

Meniň ýanýoldaşym näme etmelidigimi aýtdy, soňra 
kapitan hem goşuldy. Men balygy ýokary çekýärkäm, ol maňa 
gaňyrçajygymda uly balygyň, özem ullakan gyzyl lusianyň 
bolmagynyň ahmaldygyny aýtdy. Men onuň balygy görmezden 
eýýäm onuň nähili balykdygyny bilşine haýran galdym! Şunlukda, 
men çekmegimi dowam etdim we suwuň ýüzünde 10 kilogramlyk 
ullakan gyzyl lusian göründi! Men uly şatlyk we tolgunma bilen 
Hudaýa şükürler aýtdym! Men öz ynamlarymyň ulgamynda 
böwsülmäniň amal bolandygyny bilýärdim. Men Drendanyň 
ynamlylygyny ýatda saklaýardym, onuňky ýaly imany we ynamy 
edinip bilýändigim barada pikir edýärdim. Ine, arzuwyma ýetdim 
we ol şeýle edeniňe degýärdi. 

Siziň hyzmatyňyz we ýazan kitaplaryňyz, şol sanda “Imana 
görä aw awlamak” atly kitabyňyz üçin sag boluň. Men siziň 
hyzmatyňyz üçin Hudaýa minnetdar we şükürler aýdýaryn, sebäbi 
bu hyzmatyňyz maňa ýalkanyşlary köpden-köp alamaga ýardam 
berdi. Men gelejege has uly iman we höwes bilen garaýaryn. 
Şeýle-de men bu tejribäniň maşgalamyza kömek edendigini hem 
bilýärin!

Hormat bilen, 
S.T. 
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BÄŞINJI BAP

BU KIMIŇ ÇÖZGÜDIDI?

Ýokarda beýan edilen wakalaryň hemmesinde Hudaýyň Şalygynyň 
şu ýerde, ýer ýüzündäki durmuşda iti, balygy, ipotekany tölemek üçin 
puly, ýaşaýyş üçin, üç çagany halas etmek üçin gerek bolan ulaglaryň, 
jaýlaryň we ş.m. zatlaryň tölegini üpjün edişini gördük. Bu wakalaryň 
bary Hudaýyň Şalygy, ýa-da, maňa muny has şahsy nukdaýnazardan 
beýan etmäge rugsat ediň, biziň Hudaýymyzyň Şalygy arkaly amal 
boldy! Biz muňa geň galmaly däl, sebäbi Onuň Şalygy ägirt we çäksizdir. 
Petrusyň ikinji haty 1:3-de şeýle ýazylan: 

Hudaýyň ýörelgesi boýunça ýaşamagymyz üçin Ol Öz güýji 
arkaly bize gerek bolan ähli zady berdi. 

Garap geçen wakalarymyň hemmesi babatda wajyp bir soragy 
beresim gelýär: “Bu kimiň çözgüdidi?” Men şuny göz öňüne turýaryn: 
Hudaýyň birdenkä Kirstene iti ýa-da aýalym Drenda balygy berşi nähili 
bolup geçdi? Bu ýagdaýlar Hudaýyň Öz garaşsyz erkine görä biziň 
hatyramyz üçin amal etmegi çözendigi sebäpli bolupmydy? Munuň 
jogaby köp adamlary haýran galdyrar öýdýän. Men muny bilýärin, 
sebäbi meniň özüm-de gaty haýran galypdym. 

Bu soraga jogap bermek üçin, geliň, Mukaddes Kitapda Lukanyň 
hoş habarynyň 8-nji babynda ýazylan waka garap geçeliň.
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Munuň sebäbi onuň on iki ýaşlaryndaky ýekeje gyzy ölüm 
ýassygynda ýatyrdy. Isa ol ýere gidip barýarka, mähelle Ony 
her ýandan gysyp-gowrup barýardy. Mähelläniň içinde on 
iki ýyldan bäri gan akma keselli bir aýal hem bardy. Ol hiç 
zatdan haýyr tapmandy. Ol Isanyň arka tarapyndan baryp, 
Onuň donunyň syýyna elini degirdi welin, şobada gan 
akmasy kesildi. Isa: “Maňa kim elini degirdi?” diýip sorady. 
Hiç kim boýun almady. Şonda Petrus: “Halypa! Halk daşyňy 
alyp, Seni gysyp-gowrup barýar, Sen bolsa: „Maňa kim 
elini degirdi?“ diýýärsiň” diýdi. Emma Isa: “Maňa biri elini 
degirdi, sebäbi Men Özümden bir güýjüň çykanyny duýdum” 
diýdi. Aýal eden işiniň mundan aňry gizlin galmajakdygyny 
bilensoň, titräp gelip, Isanyň aýagyna ýykyldy. Ähli halkyň 
öňünde özüniň näme üçin Isa elini degrendigini, şobada 
hem şypa tapandygyny gürrüň berdi. Isa oňa: “Eý, naçar, 
imanyň saňa şypa berdi. Arkaýyn gidiber” diýdi.

– Luka 8:42-48

Mukaddes Kitapda Isa Mesihi her ýandan gysyp-gowrup 
barandyklaryny we hatda Petrusyň Onuň: “Maňa kim elini degirdi?” 
diýen soragyna geň galandygyny aýdyň aýdýar. Men ruhany öwreniji 
kimin näme üçin diňe bu aýalyň şypa alyp, ondan başga hiç kimiň şypa 
almandygyny bilesim gelýär, has dogrusy, men muny bilmeli. Näme 
üçin Oňa şol pursat galtaşan adamlaryň arasyndan şeýle ýalkynyş diňe 
bu aýala indi? Munuň jogaby edil şu ýerde, ýöne ony size aýtmazdan 
ozal, ýene bir soragy bermäge rugsat ediň. Isa Mesih şol pursat diňe 
şoňa hyzmat edipmidi? Onuň üstüne ellerini goýupmydy? Jogaby: 
ýok; Isa Mesih hatda onuň şol ýerde bolandygyndan-da bihabardy. 
Ol şeýle ýalkynyşy özüne kimiň çekendigini soramaly boldy, sebäbi Ol 
bu aýaly görmeýärdi. Şunlukda, bu aýalyň şol gün şypa almagynda 
çözgüdi kim etdi? 

Soragy başgaça aýdaýyn. Şol pursatda oňa şypa bermegi Hudaý 
çözdümi ýa-da Hudaýdan şypa almak onuň çözgüdi boldumy? Bu örän 
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wajyp sorag, sebäbi adamlaryň köpüsi olaryň durmuşynda haýsydyr 
bir zatlary Hudaý eder diýip garaşýarlar. Men şuňa ynanýaryn: aýalyň 
şol ýerde bolandygyndan Isa Mesihiň habarynyň bolmazlygy oňa şypa 
bermek babatdaky çözgüdiň Onuňky däl-de, şypa almak çözgüdiň 
aýala degişli bolandygyny subut edýär. 

Şunlukda, bu bize örän wajyp aýanlygy görkezýär, ol şundan 
ybarat: bir adama şypa berip, beýlekä bermezligi wagtal-wagtal 
Hudaý çözmeýär. Ol bize Onuň Şalygynda kanuny esasda mesgen 
tutup, şypany ählimize elýeter etdi. Şonuň üçin-de, hakykat ýüzünde, 
saýlawy biziň özümiz edýäris. Ýöne men şol aýalyň bu güýje nädip 
“çatylandygyny” bilesim gelýär. Ol şypa almagy nädip çözdi? Isa Mesih 
onuň Şalygyň güýjüne we ygtyýarlygyna nädip çatylandygyny aýdyň 
aýdýar. Ol şeýle diýýär: “Eý, naçar, imanyň saňa şypa berdi. Arkaýyn 
gidiber”. Bu sözlemde biziň bilmeli zatlarymyzyň bary jemlenen; 
onda şol gün näme üçin beýlekileriň şypa alman, diňe bu aýalyň şypa 
alandygy baradaky soragyň jogaby bar. Geliň, ruhany öwrenijiler 
hökmünde bu waka ünsli garap geçeliň we onuň Hudaýdan bu gudraty 
nädip kabul edip bilşiniň jogaplaryny tapjak bolalyň.

Birinjiden, Isa Mesih ony naçar (kimdir biriniň gyzy, terjimeçiniň 
belligi) diýip atlandyrýar, bu bolsa onuň ysraýyl halkyna degişli 
bolandygyny aňladýar, ýagny ol Hudaý bilen edilen ähte şärikdi. Şeýle-
de, ol ysraýylly bolmak bilen, Gögüň nazarynda Hudaýdan haýsydyr 
bir zatlary almaga haky bardy. Bu delil ýeke-täk esas bolup bilmeýär, 
sebäbi şol gün Isa Mesihi gysyp-gowran adamlaryň hem şeýle kanuny 
haklary bardy. 

Hudaýyň güýjüni bu aýala galtaşmaga mejbur eden ýene haýsydyr bir 
sebäp bolmaly. Isa Mesih onuň şypa almagynyň ikinji bir sebäbini hem 
aýdýar. Dogrusy, Isa Mesih şu aýalyň şypa almagyna hut şunuň sebäp 
bolandygyny aýdýar. Ol aýalyň öz imany sebäpli şypa alandygyny aýdýar. 

Şunlukda, biz indi aýalyň näme sebäbe görä şypa alandygyny 
bilýäris. Birinjiden, onuň Hudaýdan haýsydyr bir zady almaga kanuny 
haky bardy, sebäbi ol Ybraýymyň gyzydy; ikinjiden bolsa, onuň imany 
“geçiriji” hökmünde şol pursatda Hudaýyň güýjüniň hut şonuň bedenine 
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guýulmagyna ygtyýar etdi. Onuň Ybraýymyň gyzydygy babatdaky delil 
onuň Ybraýymyň Hudaý bilen baglaşan ähtine laýyklykda Gökleriň 
öňünde durup bilýändigini aňladýar; muny elektrik simleri arkaly 
öýlerimize berilýän elektrik kuwwaty bilen deňeşdirse bolýar. Emma 
bu siziň öýüňizde çyranyň ýanjagyny aňlatmaýar. Çyranyň ýanmagy 
üçin, siz ýörite düwmä basmaly. Biziň şindi bar bilmeli zadymyz – 
düwmäniň nirede ýerleşýänligi ýa-da haýsy zadyň düwme bolup 
durýanlygy. Isa Mesih munuň imandygyny aýdýar, ýöne iman näme 
zat we men ony nädip “ýakýaryn”? Bu diýseň wajyp sorag, biz munuň 
jogabyny tapaýmaly.

Iman näme?

Iman – bu mesihileriň islän ýerlerinde aňsatlyk bilen aýdýan sözi. 
Men köp adamlaryň, belki hatda aglaba böleginiň imanyň nämedigini 
we ony nädip tapmalydygyny bilmeýärler diýip hasaplaýaryn. Eger 
iman şol aýala şypa beren “geçiriji” bolýan bolsa, onda biz iman 
meselesine örän ünsli garap geçmeli! Biz imanyň kesgitlemesini 
Rimlilere hatyň 4:18-21-nji aýatlaryndan tapyp bilýäris. Hä, men siziň 
şeýle pikir edýändigiňizi bilýärin: “Ýok, Geri! Imanyň kesgitlemesi 
Ýewreýlere hatyň 11:1-nji aýadynda berilýär”. 

Iman umyt edýän zatlarymyza bil baglamak we görmeýän 
zatlarymyza ynanmakdyr.

– Ýewreýler 11:1

Hawa, bu adat bolan jogap, ýöne siz ünsli okasaňyz, Ýewreýlere 
hatyň 11:1-nji aýadynda imanyň hakykatda nämedigi barada däl-
de, onuň aýratynlyklary barada aýdylýar. Meniň pikirimçe, Rimlilere 
hatyyň parçasy bize imanyň nämedigi barada doly beýanaty berer. 

Hudaý Ybraýyma “Seniň san-sajaksyz nesliň bolar” diýip 
aýdypdy. Şonuň üçin-de, Ybraýym köp milletleriň atasy 
bolmaga hiç umydynyň galmandygyna garamazdan, imany 
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sebäpli umytdan düşmedi. Ol ýaşynyň ýüze golaýlap, bilinde 
kuwwatynyň galmandygyna, Saranyň önelgesizdigine 
garamazdan, imanynda gowşamady. Hudaýyň beren 
wadasyna şübhelenip, imansyzlyk etmedi. Tersine, imanda 
berkäp, Hudaýy şöhratlandyrdy. Ol Hudaýyň Öz beren 
wadasynda 

– Rimliler 4:18-21

Biziň iman kesgitlemämiz:
Iman – bu Hudaýyň aýdanlaryna ymykly ynanmak. Biziň ýüregimiz 

we aňymyz Gökler bilen ylalaşykda bolýar, ýüregimiz bolsa ynaýar, bil 
baglaýar we bütinleý asudalykda ýaşaýar. 

Geliň, bu wakanyň nädip ýaýbaňlanandygyna garap geçeliň. 
Ybraýym bilen Sara hiç perzent edinip bilmeýärdiler. Men olaryň 
göwrede çaga galdyryp bilmänligi we bu babatdaky synanyşyklaryny 
dowam etmeli bolandygy barada aýdamok. Men olaryň ýaşynyň ýüze 
golaýlap, möwsümleriniň eýýäm geçendigini göz öňüne tutýaryn. 
Olaryň bedenleri indi çaga öndürip bilmeýärdi; bu mümkin däldi! Ýöne 
tebigy zatlar babatda bütinleý bolmajak zat bolsa-da, Hudaý Ybraýyma 
perzent berjekdigini wada berdi.

Mukaddes Kitap şuny aýdýar: bütinleý başga zatlary ykrar edýän 
tebigy delillere garamazdan, Ybraýym Hudaýyň Öz wadasyny berjaý 
etjekdigine doly ynanýardy. Şunlukda, biziň iman kesgitlemämiz 
şeýle bolar: “Hudaýyň Öz beren wadasynda tapyljakdygyna bütinleý 
ynanmak” . Men muny şeýle aýdyp bilýärin: “Iman – bu Gökler bilen 
ylalaşmak; diňe aňda däl-de, 
eýsem tutuş barlygyň bilen 
ynanmak; şonda ýürek diýseň 
rahat bolýar we bütinleý 
başga zatlary ykrar edýän 
tebigy ýagdaýlara garamazdan, 
Hudaýyň aýdanlaryna bil 
baglaýar”.

IMAN UMYT EDÝÄN 
ZATLARYMYZA BIL 
BAGLAMAK WE 
GÖRMEÝÄN ZATLARYMYZA 
YNANMAKDYR. 

– ÝEWREÝLER 11:1
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Iman näme üçin gerek? 

Hudaý näme üçin keselhanadaky islendik syrkawa islän badyna şypa 
berip bilmeýär? Ol näme üçin uruşlary togtadyp bilmeýär? Ol näme 
üçin bize Hoş Habary wagyz etmek üçin perişdeleri iberip bilmeýär? 
Men siziň şeýleräk soraglary eşidendigiňize ynanýaryn. Jogaby – Onuň 
edip bilmeýänligi. Mesele Hudaýyň bulary etmäge başarnyklarynyň 
ýoklugynda däl, ýok, Onuň muňa ýurisdiksiýasy ýa-da ygtyýarlygy ýok. 
“Geri, sen Hudaý islän zadyny edip bilmeýär diýip aýdýarmyň?” Men 
munuň şindi örän geň eşidilýändigini bilýärin, ýöne, geliň, Mukaddes 
Kitaba garalyň we jogaplaryny ondan agtaraly. 

Tersine, Mukaddes Ýazgylaryň bir ýerinde şeýle şaýatlyk 
edilýär: “Adam näme Sen ony ýatlaryň ýaly? Ynsan ogly 
näme aladasyny ederiň ýaly? Ony perişdelerden biraz 
wagtlyk pes tutduň.Oňa şöhrat bilen hormat jygasyny 
geýdirdiň,ähli zady aýagynyň astynda goýduň”. Hudaý 
ähli zady onuň aýagynyň astynda goýdy, oňa tabyn däl zat 
goýmady. Ýöne ähli zadyň oňa tabyndygy häzirki wagtda 
bize aýdyň görünmeýär.

– Ýewreýler 2:6-8

Mukaddes Ýazgylaryň bu parçasynda biz Hudaýyň adamy ýer 
ýüzünde ýerleşdirmek bilen, tutuş ýer ýüzündäki ygtyýarlygy oňa 
berendigini görýäris. Bu ygtyýarlygyň astyna düşmedik ýeke zat-
da ýokdy. Adam özüne berlen agalyk we ähli ygtyýarlyklar bilen ýer 
ýüzüni dolandyrýardy. Onuň dolandyrmak ukyby ony şu ýere bellän 
häkimiýet bilen goldanylýardy. Aslynda, ol Hudaýyň Şalygynyň beren 
ygtyýarlygy we bilen dolandyrýardy. Ol bu häkimiýetiň jygasyny 
başynda göterýärdi; bu jyga Hudaýymyzyň şöhratyny, ýalkanyşlaryny 
we mertebesini aňladýar.

Munuň nähili bolandygyny doly göz öňüne getirmek üçin, ýer 
ýüzündäki patyşa barada oýlanyp görüň. Ol ýöne bir adam, onuň adaty 
bedeninde hakyky güýç bolmasa-da, ol başynda jygany göterýär; bu 
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bolsa onuň diňe özüni däl, eýsem tutuş şalygyny we hökümeti aňladaýr. 
Onuň sözleri diňe wekilçilik edýän şalygynyň we hökümetiniň ähli güýji 
we serişdeleri sebäpli ygtyýarlyga eýe.

Ýol hereketine gözegçilik edýän polisiýa işgärini göz öňüne getiriň; 
ol “Kanunyň ady bilen saklanyň” diýen buýrugy bilen äpet ýük tirkegli 
ulagy saklap bilýär. Hawa, ýük tirkegli ulag adamdan has uly, polisiýa 
işgärini onuň bilen deňeşdirip-de bolmaz, ýöne ulag şonda-da saklanýar. 
Ol adam sebäpli däl-de, onuň hökümetiň alamaty hökmünde dakynýan 
nyşany üçin saklanýar. Şu ýagdaýda hökümet nyşan dakynýan 
adamdan has uly. Äpet ulagyň sürüjisi bu adamdan çekinmeýär, ýöne 
ol bu polisiýa işgäriniň wekilçilik edýän hökümetinden welin gorkusy 
bar we bu ýagdaý sürüjä ulagyny togtadýar. Bu şu ýerde hem edil şeýle. 
Adam ata ýerde ýaradylan zatlaryň ählisiniň üstünden höküm sürýärdi. 
Hudaýyň güýji we hökümdarlygy (ol şöhrat bilen mertebäniň nyşany 
bolan jyga arkaly mälim edilýärdi) 
adama onuň sözleriniň Hudaýyň 
Şalygynyň adyndan hökümdarlygy 
amal edýänligi babatda ynamlylyk 
berýärdi. 

Belläp geçmeli möhüm zat: 
Adam ata Hudaýyň dolandyryşyna 
dönüklik edip, ýer ýüzüni 
dolandyrmaklyk ukybyny ýitirende, 
öz jygasyny ýitirdi. Ýer haram edildi 
we üýtgedildi. Ýer çägine ölüm aralaşdy, iblis ygtyýarlygy we adamyň 
işlerine goşulmaga haky kanun esasynda aldy . Düşünilmeli wajyp 
zatlaryň ýene-de biri şudur: adam heniz-de ýeriň kanuny hökümdary, 
sebäbi ony bu orna Hudaý ýerleşdirdi, ýöne welin onuň ozalkysy ýaly 
ruhy dolanyşygy amal etmäge haky ýokdur . Emma adam günälidigine 
garamazdan, heniz-de baştutandyr. Hawa, onuň indi Hudaýyň 
dolandyryşynyň alamaty bolan goldaýjy jygasy ýok. Ol indi Hudaýyň 
ygtyýarlygy we şöhraty bilen dolandyryp bilmeýär, ol abraýlyk ornuny 
ýitirdi. Ýöne adam ozalkysy ýaly ýer çäginiň ýeke-täk kanuny gapysy 
bolup durýandyr. Hut şu sebäpdenem Hudaý adamlaryň durmuşynda 

HUDAÝ ADAMLARYŇ 
DURMUŞYNDA ÖZ ERKINI 
AMAL ETMEK ÜÇIN, ONUŇ 
RUHUNYŇ UGRUKDYRÝAN 
HYZMATÇYLARY 
ULANÝAR.
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Öz erkini amal etmek üçin, Onuň Ruhunyň ugrukdyrýan hyzmatçylary 
ulanýar. Şeýle tärde iblis hem öz meýlini amala aşyrmak bilen, ýer 
ýüzüne täsirini ýetirmek üçin jynlaryň ugrukdurýan adamlaryny 
ulanýar. Adamyň ýer ýüzündäki ygtyýarlygynyň prinsipi Hudaýyň 
Şalygynyň kanunyna düşünmekde wajyp orny bar. Siz bu prinsipe 
düşünen badyňyza gelejekde peýda boljak köp soraglaryňyzyň, 
mysal üçin haýsydyr bir ruhy wakalaryň näme üçin bolýandygy ýa-da 
bolmaýandygy babatdaky soraglaryň jogabyny alarsyňyz.

Siz: “Men bolsa ýer we ondaky ähli zatlar Rebbiňkidir öýdýärdim” 
diýip bilersiňiz. Hawa, bu dogrudan-da şeýle. Şu mysal meniň näme 
diýjek bolýandygymy düşünmäge kömek eder diýip umyt edýärin. Eger 
men öz jaýymy kärendä berýän bolsam, bu öýüň kanuny eýesidigime 
garamazdan, oňa kanuny esasda islän wagtym barmak hukugymdan 
dänýärin. Kärende şertnamasynda adatça jaýyň eýesiniň kärendä 
berlen jaýa haçan girmäge hukugynyň bardygyny kesgitleýän bölümi 
bolýar. Ol, mysal üçin, adatdan daşary ýagdaý dörände ýa-da abatlaýyş 
işlerini geçirmek üçin kärendeçileri öňünden habardar edenden soň 
baryp bilýär. Eger men ylalaşygy bozup, jaýa girmäge synanyşsam, 
emlägiň eýesidigime garamazdan, bu girişim bikanuny bolardy. Bu 
mysal bize ýer ýüzündäki çäge ygtyýarlygy almakda iblisiň näme üçin 
Adam ata arkaly hereket etmeli bolandygyny görkezýär. Açar diňe 
Adam atada bardy! Iblis gapydan girmelidi, bu gapy Adam atady. Eger 
iblis Adam atadan sowa geçmäge synanyşan bolsa, onda bu bikanuny 
bolup, ony kanuny esasda kowup çykaryp bolardy. 

Soňra iblis Isany bir belent ýere çykaryp, Oňa dünýäniň 
ähli şalyklaryny görkezdi. Iblis Isa: “Men bularyň ählisiniň 
hökümdarlygyny we şan-şöhratyny Saňa bereýin. Bular maňa 
berildi, men hem ony islänime berip bilýärin. Şonuň üçin Sen 
maňa sežde etseň, bularyň bary Seniňki bolar” diýdi. 

– Luka 4:5-7

Siz bu aýatda iblisiň ýerdäki şalyklaryň ygtyýarlygynyň we 
şöhratynyň (baýlygynyň) özüne berilmegine göz dikýändigini görüp 



BU KIMIŇ ÇÖZGÜDIDI?

111

bilýäňiz. Bu ygtyýarlygy oňa kim berdi? Bu zatlara eýe bolan berdi – 
Adam ata! Şoňa görä-de, Hudaý kanuny girelgeden geçmän, adamyň 
işlerine ýöne goşulyp bilmeýär. Eger Ol şeýle eden bolsa, iblis Onuň 
hereketlerini bikanuny diýip yglan ederdi. Ýok, Hudaý hem Öz 
dolandyrmasyny we hökmürowanlygyny yzyna gaýdyp almak üçin, 
iblisiň ulanan gapysyndan girmelidi, bu gapy bolsa adamdy. Ýöne ýer 
ýüzünde şeýle adam barmydy? 

Reb Ybrama şeýle diýdi: “Öz ýurduňy, kowumdaşlaryňy we 
ataňyň hojalygyny taşla-da, Meniň saňa görkezjek ülkäme git. 
Senden beýik millet ýaradyp, Men seni ýalkaryn, adyňy arşa 
götererin, başgalar sen arkaly ýalkanarlar biri-birlerine pata 
bererler. Seni ýalkany ýalkaryn, seni näletläni-de näletlärin; 
Ýer ýüzündäki ähli milletler sen arkaly pata alarlar.

– Gelip çykyş 12:1-3

Ybraýym biziň iman atamyz diýip atlandyrylan, sebäbi ol Hudaý üçin ýer 
ýüzündäki hakykylyga gapyny açdy we bu arkaly ýer ýüzündäki milletleriň 
bary ýalkandy. Bu aýatda ýer ýüzündäki ähli milletleriň ýalkanyşlary 
barada gürrüň gidende, elbetde, bu Isa Mesih barada aýdylýar; Ol biraz 
soňra Ybraýymyň imany arkaly Hudaýyň dolandyrmasynyň ýer çägine 
kanuny rugsady gaýtadan alyp bilmegi üçin ýol açar. Ybraýymyň imany 
Göge gapyny açdy, Hudaý Ybraýym we onuň nesli bilen ýuridiki ylalaşygy 
(ähti) baglaşmak bilen, bu gapyny müdümilik açyk goýdy. 

Men şindi aýdanlarymy başga sözler bilen aýtmaga rugsat ediň. 
Gökleriň hökümeti ýer ýüzündäki hakykylyga bolan ygtyýarlygy diňe 
ýerdäki erkek ýa-da aýal arkaly alyp bilýär, sebäbi olaryň bu taýda 
kanuny ýurisdiksiýasy bar. Kanunylyk diňe erkek ýa aýal Hudaýyň 
aýdýanlaryna bütin ýürekleri bilen ynanan ýagdaýynda saklanylyp 
bilýär (bu iman). 

Şunlukda, iman eşitmekden, hawa, Isa Mesih hakdaky Hoş 
Habary eşitmekden döreýändir. 

– Rimliler 10:17
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Muny düşündirmek üçin ýene bir usulym bar: Gökler ýer ýüzünde 
kanuny esasda diňe Hudaýyň dolanyşygynyň we ygtyýarlygynyň 
astynda durmak isleýän ýa-da muňa ylalaşýan erkege, aýala täsir edip 
bilýär. Bu prinsip hem Adam atany ulanyp, ýer ýüzündäki ygtyýarlygy 
almak üçin iblisiň ulanan prinsipi ýalydyr. Ol Adam atany Hudaýa 
ynanyp bolmaýandygyna ynandyryp, onuň ýüregini Hudaý bilen 
ylalaşykdan çykardy. Netijede, Adam ata iblise ynanyp, Hudaýyň 
ygtyýarlygyny ret etdi. 

Bu prinsip Hudaýyň ýer ýüzündäki dolanyşygyny we ygtyýarlygyny 
Ybraýym arkaly gaýdyp almak üçin ulanan prinsipi ýalydyr. Ybraýym 
Hudaýa iman etdi we Hudaý onuň imanyny dogrulyk saýdy, bu bolsa 
gerek bolan ýuridiki ylalaşygyň Onda bolandygyny aňladýar. Hudaý 
bilen Ybraýymyň arasyndaky bu ikitaraplaýyn ylalaşyk Hudaýa ýuridiki 
ylalaşygy (ähti) baglaşmaga ygtyýar etdi. Bu ylalaşyk Göklere ýeriň 
çägine aralaşmaga mümkinçilik berdi, ýöne şu ýerde wajyp bir zady 
belläp geçmeli: bu ylalaşyk diňe Ybraýyma we onuň mirasdarlaryna 
degişlidi. Bu ähtiň nyşany – sünnetlenme – Ybraýymyň ähli 
mirasdarlaryna berilýärdi. Sünnetlenme erkegiň pürçügini kesmekden 
ybaratdy. Erkek adam öz dölüni aýala salanda, bu döl sünnetlenen 
tenden geçmelidi. Bu bolsa çaganyň Gökleriň huzurynda Hudaý bilen 
Ybraýymyň baglaşan ähtiniň mirasdary hökmünde durjakdygyny iblise 
we çaganyň ata-enesine jar edýärdi. 

Emma ýokarda okap geçişimiz ýaly, bu ähtiň erkege we aýala 
elýeterdigine garamazdan, olar barybir kanuny talaby berjaý etmelidi, 
ýagny olaryň ýürekleri Hudaýyň aýdanlaryna doly ynanmalydy we 
şeýdip, Hudaý bilen Ybraýymyň baglaşan ylalaşygyndan gelýän 
ýalkanyşlary özleri üçin ulanmalydy. Aslynda, bu äht olaryň jaýlaryna 
simleri geçirýärdi, ýöne olar şonda-da Hudaýyň Sözüne daýanýan iman 
we hereketler düwmesine basmalydy. 

Şunlukda, indi biz imanyň nämedigini we onuň näme üçin 
kanuny esasda gerek bolýandygyny bilýäris. Indi bolsa biz imany 
nädip almalygyna we imanda bolup-bolmazlygymyzy nädip barlap 
bolýandygyna düşünmeli. 
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Imany nädip almaly?

Ine, açary: siz iman üçin dileg edip bilmeýäňiz. Geň galýaňyzmy? 
Men şeýle bolar diýip pikir-de etdim. 

Şunlukda, iman eşitmekden, hawa, Isa Mesih hakdaky Hoş 
Habary eşitmekden döreýändir. 

– Rimliler 10:17

Iman nädip Hudaýyň Sözüni eşitmekden döräp bilýär? Eýsem bu 
gerek zatlaryň barymy? Bu nähili bolup geçýär? Eýsem Sözi eşitmeklik 
adamyň ruhunda imanyň döräp bilmegi üçin gerek zatlaryň barymy? 
Imanyň nädip döreýändigine we Rimlilere hatyň 10:17-nji aýadynda 
näme aýdylýandygyna düşünmek üçin, biz Markyň hoş habarynyň 
4-nji babyna garap bileris. Eger siz öz Mukaddes Kitabyňyzy ýokary 
oklasaňyz, ol ýere düşende hut Markyň hoş habarynyň 4-nji babynda 
açylmaly: ol şeýle wajyp! Mark 4:13-de Isa Mesih Onuň bu bapda 
öwredýänlerine düşünmesek, Mukaddes Kitapdaky tymsallaryň 
birine-de düşünmejekdigimizi aýdýar. Men diýseň wajyp diýen netijä 
gelýärin!

Bu bap näme üçin şeýle wajyp? Sebäbi bu ýerde Gökleriň ýer 
ýüzündäki hakykylyk bilen özara nähili hereket edýändigi, bu özara 
hereketiň kanunylygyna nädip ýetilýändigi we onuň nirede amala 
aşýandygy barada aýdylýar. Siziň durmuşyňyzda bu bapda beýan edilen 
hakykata düşünmekden gaýry wajyp zat ýokdur. Siz: “Gökleriň Şalygy 
nähili hereket edýär? diýip sorarsyňyz. Markyň hoş habarynyň 4-nji 
babyny okaň! Isa Mesih bu bapda adamyň ruhunda imanyň döreýşi 
barada üç tymsaly aýdýar; ol bolsa, siziň indi bilşiňiz ýaly, Gökleriň 
ýerdäki işlere goşulmaga kanuny esasda tutaryk berýän esasy zatdyr. 

Bu bapdaky üç waka tohum ekýän daýhan, biten tohum we gorçisa 
tojumy baradaky tymsalardan ybarat.

Geliň, Markyň hoş habarynyň 4-nji babynda Isa Mesihiň gürrüň 
beren ikinji tymsalyndan – biten tohum baraky tymsalyndan başlalyň. 
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Onsoň Isa şeýle diýdi: “Hudaýyň Şalygy ýere tohum sepýän 
adam ýalydyr. Ol gije ýatýar, irden turýar, emma tohumyň 
nädip gögerişini, ösüşini bilmeýär. Toprak öz-özünden 
hasyl berýär. Öňürti baldagy, soňra başy hem başdaky doly 
däneleri ýetişýär. Hasyl bişende, ýaňky adam dessine oragy 
işe girizýär. Çünki orak wagty gelendir. 

– Mark 4:26-29

Bu parçany öwrenmäge başlamazdan öň, geliň, başda adalgalar 
babatda kesgitli karara geleliň. Isa Mesih nähili tohum we toprak 
barada aýdýar? Belläp geçmeli zat, Isa Mesih bu adalgalary şu babyň 
başynda tohum ekýän daýhan baradaky tymsalynda düşündirýär. 
Tohum – bu Hudaýyň Sözi, toprak bolsa adamyň ýüregi ýa-da onuň 
ruhy. Şunlukda, Isa Mesihiň beren kesgitlemelerinden paýdalanyp, 
biz Onuň şeýle diýýändigini aýdyp bileris: adam Sözi öz ýüregine 
ekýär. Soňra adam ýüreginiň topragy öz-özünden imany (Gökler bilen 
ylalaşygy) ýer ýüzünde döredip başlaýar. 

Men dowam etmezimden ozal, iman babatdaky kesgitlemämizi 
ýatda saklamagyňyz wajyp: adamyň ýüregi Gökleriň aýdýanlaryna berk 
ynanýar. Bu parçada adam tohumyň ösüşini, gögerişini bilmese-de, 
ýürege ekilen Sözüň ösüp başlaýandygy we ýürekde Söz bilen ylalaşygy 
öz-özünden döredýändigi barada aýdylýar. Bu hereket garaşsyz, adam 
ýatyrmy ýa oýa – wajyp däl, hereket barybir dowam edýär. Adam Sözi 
ýüregi saklaýandygy üçin, ýürek kem-kemden Gökleriň aýdýanlary 
bilen ylalaşýar we bu imany döredýär. 

Mukaddes Ýazgylardaky Markyň hoş habarynyň 4-nji babyndan 
öwrenýän parçamyz ýüregiň Gökler bilen ylalayşygy kesgitli bir prosess 
arkaly amala aşyrýandygyny aýdýar. Waka bize ýüregiň ilki Sözi kabul 
edýändigini we imanyň emele gelip başlaýandygyny beýan edýär. Isa 
Mesih bu tapgyry tohum bilen deňeşdirýär. Tohum ösüp başlaýar we 
sümmüle öwrülýär. Ahyrynda bolsa sümmülde däne emele gelýär, 
ýöne hatda bu soňky tapgyrda hem hasyl heniz ýetişenok – Gökler 
bilen ylalaşyk ýok, şoňa görä-de tebigy çäkde üýtgeşmeler ýok. Soňra 
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Isa Mesih işiň dowam edýändigini, hasylyň ýetişýändigini we netije 
hökmünde oraga taýyndygyny aýdýar. Iş şu tapgyra ýetip, sümmüldäki 
däne ýetişende, ylalaşyk döreýär we iman peýda bolýar; ol adama 
Gökleriň onuň ýüregine eken tohumynyň hasylyny ýer ýüzünde 
ýygnamaga ygtyýar edýär. 

Indi bolsa örän ünsli boluň. Geliň, hakykat ýüzünde nämeleriň 
bolýandygyna garap geçeliň. Gökler Hudaýyň Sözüni ýeriň hakykylygyna 
- erkegiň ýa aýalyň ýüregine ekýär, ol ýerde Gökler bilen ylalaşyga 
ýetilmeli. Şol pursatda adamyň ýüregi heniz bu ylalaşyga ýetenok, ýöne 
onda hereket başlanýar. Bu hereket öz-özünden ýüregi onda ekilenler 
bilen ylalaşyga getirýär. Isa Mesih bu hereketi görkezmek üçin ajaýyp 
suratlandyrmany ulanýar; Ol muny daýhanyň ekin ekişi we ösümligiň 
ösüşi bilen deňeşdirip, bular arkaly iman suratyny görkezýär. Tebigy 
çäkde, sümmüldäki däne ýetişende, ol ozal topraga ekilen däne bilen 
BÜTINLEÝ meňzeş görünýär. Men muny ýene bir gezek gaýtalaýyn. 

Sümmüldäki däne ýetişende, ol ozal topraga ekilen däne bilen 
BÜS-BÜTINLEÝ meňzeş görünýär.

Mekgejöwen ekiň, şonda onuň başyndaky däneler edil eken 
tohumyňyz ýaly bolar. Olaryň sypaty-da, tagamy-da şolar ýaly bolar. 
Siz olary biri-birinden tapawutlandyryp bilmersiňiz, olar meňzeş. 

Şunlukda, Isa Mesihiň aýdýanlaryny başga sözler bilen 
düşündirmäge ygtyýar ediň. Biz Sözi eşidenimizde (Rimliler 10:17), 
Hudaýyň Sözüni özümizdäki ruhy adama, ýürege ekýäris. Eger biz bu 
Sözi ýüregimizde saklasak, ol ýetişýär, ol ýetişende bolsa, ýüregimizdäki 
keşpler (ýer ýüzüniň hakykylygynda) Gökleriň aýdýanlary bilen 
gabat gelýär. Başga sözler bilen beýan edip, biz şuny aýdyp bilýäris: 
siz Gökden bolan wadany öz ýüregiňize ekeniňizde, ol öz-özünden 
Hudaýyň aýdanlary babatda kem-kemden ynam döredýär. Netijede, 
ýüregiňiz ýüregiň Gökleriň aýdýanlaryna berk ynanar we Gökler bilen 
ylalalaşygyňyz bolar. Mysal üçin, siz kesele uçradyňyz we bedeniňiziň 
ýagdaýy siziň ýaramaýandygyňyza şaýatlyk edýär. Hudaý Isa Mesihiň 
edenleri arkaly siziň şypa almagyňyz üçin töleg töländigi baradaky 
Hudaýyň Sözüni ekeniňizde, siziň ýüregiňiz öz-özünden Hudaýyň 
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aýdanlaryna kem-kemden ynanyp başlaýar. 
Bu söz ýüregiňizde ýetişende, şypa aljakdygyňyz babatdaky 

ynamlylyk SIZIŇ ynanýan we aýdýan zadyňyza öwrülýär. Siz indi 
Gökleriň aýdýanlaryny ýöne gaýtalaňzok, siziň ýüregiňiz indi muňa 
berk ynanýar. Siz: “Men şypa aldym” diýeniňizde, bu ýöne gaýtalaýan 
jümläňiz däl-de, ynanýan we delil hökmünde anyk bilýän hakykatyňyz 
bolýar. Gökleriň aýdýanlary indi siziň üçin hakykata öwrülýär. 

Hut şu sebäpdenem Ýewreýlere hatyň 11:1-de şeýle diýilýär: 

Iman umyt edýän zatlarymyza bil baglamak we görmeýän 
zatlarymyza ynanmakdyr. 

Imanyň bolan ýagdaýynda Gökleriň aýdýan zatlary babatda 
gudratly ynam döreýär, ýöne bu prosesde berjaý edilmedik ýene bir 
ädim galýar.

Adam indi öz ýüreginde ynanýan zatlaryny durmuşa geçirip bileri 
ýaly, hasyly ormak üçin oragy işe girizmeli. 

Hasyl bişende, ýaňky adam dessine oragy işe girizýär. Çünki 
orak wagty gelendir.

– Mark 4:29

Şuňa üns beriň: ýürek Gökler bilen ylalaşyp, Gökleriň hakykylygy bu 
erkek ýa aýal üçin hakykylyga öwrülen bolsa-da, fiziki dünýäde hakyky 
üýtgeşmeler heniz amala aşanok. Adamyň ýurisdiksiýasy şu taýda, ýer 
ýüzünde bolany üçin, Gökleriň ygtyýarlygyny ýer ýüzüniň hakykylygyna 
onuň hut özi boşatmaly. Hudaý muny adamsyz edip bilmeýär. Men sizi 
muny Mukaddes Ýazgylaryň örän belli parçasy arkaly görkezeýin, biz ol 
barada ozal gürrüň edipdik. 

Çünki çyn ýürekden iman edýän adam aklanar, agzy bilen 
ykrar edýän hem halas bolar. 

– Rimliler 10:10
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Adam Söze ýüregi bilen ynanýar-da, imany emele getirýär 
we aklanýar. Aklanma – bu ýuridiki adalga, ol adalatlylygyň amal 
bolmagyny aňladýar. Şunlukda, adamyň ýüregi Gökler bilen ylalaşyga 
gelip, Gökleriň aýdýanlary babatda doly ynamly bolanda, adam 
aklanýar. Indi Gökleriň onuň durmuşyna – ýer ýüzündäki hakykylyga 
goşulmaga haky bar. Ýöne aklanmanyň bir özi Hudaýyň güýjüni 
boşatmaýar. Energostansiýadan toguň öýe geçirilişi kimin, ýene-de 
bir ädim gerek – togy öýe salmak üçin, çyranyň düwmesine basmaly, 
şonda çyra ýanar. Näme üçin? Sebäbi Rimliler 10:10-da aklanmadan 
soň ýene-de bir ädimiň gerekdigini aýdýar. 

Gögüň öňünde aklanan erkek ýa aýal Hudaýyň güýjüni we 
ýalkanyşlaryny ýeriň hakykylygyna boşatmak üçin, indi ýetilen ylalaşygy 
ykrar etmeli we şonuň esasynda hereket etmeli. Mukaddes Ýazgylaryň 
şu ýerini, gaýrat edip, ýene bir gezek okaň, soňra ýene bir okaň, muny 
tä meniň adýanlaryma doly düşünýänçäňiz dowam ediň. Ine, bu şeýle 
işleýändir! Gökler, ine, şeýdip ýere kanuny esasda goşulmaga hakly 
bolýar: ýürek Gökler bilen ýer ýüzüniň özara gatnaşygynyň nokadyna 
öwrülýär, soňra bolsa sözlerimiz bilen hereketlerimiz Gökleriň güýjüni 
boşadýan geçirijä öwrülýär. Şu aýadyň ikinji bölegini, gaýrat edip, ünsli 
okaň: Gökleriň ygtyýarlygyny biz hut şu ýerde boşatmaly. 

Ýürek Gökler bilen ýer ýüzüniň özara gatnaşygynyň nokadyna 
öwrülip, soňra bolsa sözlerimiz bilen hereketlerimiz Gökleriň güýjüni 
boşadýan geçirijä öwrülende, Gökler ýere kanuny esasda goşulmaga 
hakly bolýar. 

Gökler adamyň, birinjiden, öz hereketleriniň, ikinjiden bolsa ýer 
ýüzündäki ýurisdiksiýasyny kanunylygyny üpjün ederine garaşýandygy 
babatdaky konsepsiýany biz Mattanyň hoş habarynyň 16-njy we 18-nji 
baplarynda ýazylan Isa Mesihiň taglymyndan görüp bilýäris. 

Size dogrusyny aýdýaryn: ýer ýüzünde rugsat berýän 
zadyňyza gökde-de rugsat berler. Ýer ýüzünde gadagan 
edýän zadyňyz gökde-de gadagan ediler. 

– Matta 18:18
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Isa Mesih şu parçada ýer ýüzündäki Gökleriň Şalygynyň açaryny 
(ýagny ygtyýarlygy) ýygnaga bermekçi bolýandygyny nygtaýar. Ol: 
“Siziň ýerde baglan zadyňyzy Gökler goldar we ýer ýüzünde rugsat 
beren zadyňyzy-da Gökler goldar” diýýär. Polisiýa işgäri barada ýene 
bir gezek pikir ediň: onuň ygtyýary bar, ýöne güýç diňe hökümete 
degişlidir. Polisiýa işgäriniň açary ýa-da hökümetiň ygtyýary bar we ol 
bu hökümetiň wekili hökmünde kasam etdi. Ol näme aýtsa, hökümet-
de şony goldaýar. Şuny ýatda saklaň: ýer ýüzünde ýurisdiksiýa diňe 
adamda bar, şoňa görä-de, bu ýurisdiksiýany Göklere hem diňe adam 
berip bilýändir. 

Siziň iman barada bilmeli ýene bir wajyp zadyňyz bar. Men Markyň 
hoş habarynyň 4-nji babyny ýene bir gezek ýatladasym gelýär. 

Toprak öz-özünden hasyl berýär. Öňürti baldagy, soňra 
başy hem başdaky doly däneleri ýetişýär. 

– Mark 4:28

Ýadyňyza düşýan bolsa, Isa Mesih şu tymsalda agzalýan topragyň 
ynsan ýüregini aňladýandygyny aýdypdy ýa-da men ozal aýdyşym ýaly, 
ol adamyň ruhuny aňladýar. Imanyň nirede döreýändigine üns beriň. Siz 
geň galýarsyňyzmy? Bu köp adamlaryň pikir edişi ýaly, Gökleriň önümi 
däl, ol şu taýda, ýer ýüzünde döreýär we siziň ýüregiňiziň önümi bolup 
durýar. Siz ol barada dileg edip ýa-da Hudaýa ýalbaryp bilmeýärsiňiz. 
Iman Gökde gerek däl. Bize Gökde Söz bilen ylalaşmak gerek bolmaz. 
Ýok, olar diňe ýer ýüzünde gerek we diňe ýer ýüzünde adamyň ýüreginde 
döräp bilýär. Markyň hoş habarynyň 4-nji babyndaky tymsalyň bize 
öwredişi ýaly, ony almagyň ýeke-täk bir ýoly bar: Hudaýyň Sözüni 
ýürege salyp, ylalaşyk prosesiniň bolmagyna ýol bemeli. Başga sözler 
bilen aýdanyňda, eger maňa iman gerek bolsa, men näme etmeli? Men 
Hudaýyň Sözüni ýüregime salmaly we tä iman döreýänçä, oňa ösmäge 
ygtyýar etmeli. Bu onuň gelip bilýän ýeke-täk usulydyr. 

Markyň hoş habarynyň 4-nji babyny öwretmegi tamamlamazymdam 
öň, şu ýerde agzalýan orak barada hem gürrüň edesim gelýär. 



BU KIMIŇ ÇÖZGÜDIDI?

119

Hasyl bişende, ýaňky adam dessine oragy işe girizýär. Çünki 
orak wagty gelendir. 

– Mark 4:29

Men ýygnaklaryň köpüsi oragy işletmäni öwrenmändirler 
diýip hasaplaýaryn; men olara öz mätäç zatlaryny ýygnamagy 
öwretmändiklerini göz öňüne tutýaryn. Ýygnak umuman tohum ekmegi 
öwrenen, emma hasyly ýetişdirmek ýa-da ekilen tohumyň hasylyny 
ormagy welin öwrenmedik. Isa Mesih şu aýatda iman hasyly ýetişende, 
oragy BIZIŇ ulanmalydygymyzy örän anyk aýdýar. Biz hatda iman 
tohumyny ekip, ähli zady dogry edäýen bolamyzda-da, oragy nädip 
ulanmalydygyny öwrenmesek, hasyly orup bilmeris. Aç-açan aýdýaryn: 
men hem Reb Öz Şalygynyň esaslaryny mäňä öwredip başlaýança, bu 
barada hiç zat bilmeýärdim. Munuň nähili görünýändiginiň birnäçe 
mysalyny siziň dykgatyňyza ýetirmäge rugsat ediň. 

Meni Atlantadaky ýygnaga wagyz etmäge çagyrdylar. Bu çarşenbe 
güni agşam geçirilýän hyzmatdy. Ýygnak uly däldi, ýöne bu meniň üçin 
o diýen wajyp zat däl. Men ýöne adamlara Hudaýyň Şalygy barada 
öwretmegi halaýaryn. Men ýygnaga baranymda, gapylaryň ýapyk we 
adamlaryň bolmazlygy meni geň galdyrdy. Men hyzmat başlamazyndan 
on minut öň gelipdim. Soňra men arka tarapymdan awtoulagyň güýçli 
sesini eşitdim; onuň sesi hamala gluşiteli ýok ýaly gaty eşidilýärdi. 
Men yzyma öwrülenimde, ýygnagyň howlusyna girip gelýän urlup-
ýenjilen, ýarym döwük pikapy gördüm. Men muňa üns bermedim, 
sebäbi men Atlantanyň merkezindedim ahyryn. Men garaşyp durkam, 
ýygnagyň binasyndan bir adam çykyp, özüniň çopandygyny aýtdy. 
Ol köne ulagynyň hiç otlanmandygyny düşündirip, gijä galmasy üçin 
ötünç sorady. Ol ulagyny eňňitden aşaga itekläp, ol tizleşenden soň 
otlamaly bolandygyny, starteriniň işlemeýändigini gürrüň berdi. Şeýle-
de ol ulagynyň köplenç bütinleý otlanmaýandygyny we ýygnaga çenli 
sekiz kilometri pyýada geçmeli bolýandygyny aýtdy. Ol öz ýygnagy 
barada gürrüň bermegini dowam edip, çopan bolsa-da, esasy 
hyzmatynyň şäherdäki adamlary naharlamakdygyny düşündirdi. Olar 
öz etrapçasynda her aý takmynan 10 müň nahary paýlaýan eken. 
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Çopan maňa bu zatlaryň baryny gürrüň berýärdi, meniň bolsa muňa 
göwnüm bozulýardy. Ine, Hudaýyň adamy, ol aýda 10 müň nahary 
paýlaýar we onuň ygtybarly ulagy ýok. Ol – naharlaýan adamlarynyň 
köpüsiniň haçan hem bolsa bir wagt görjek Hudaýynyň ýeke-täk 
keşbi. Eger olar onuň öz güzeranyny zordan dolandyrýandygyny, otuz 
bäş gradus yssyda ýygnaga çenli sekiz kilometri pyýada geçýändigini 
görýän bolsalar, Hudaýyň olara kömek etjekdigine ynam ederlermi? 
Men bu meseläni çözüp bilýärdim. Öýde meniň 25 müň kilometr 
geçen täzeräk ulagym bardy, men ony oňa berip bilýärdim. Men oňa 
öz meýlimi mälim edip, ulagy Atlanta getirmek üçin işgärlerimden 
birini ibermekçi bolýandygymy aýtdym. Ol, elbetde, örän begendi. 
Şol agşam men oňa we onuň ýygnagyna Hudaýyň Şalygy we onuň pul 
babatda nähili işleýändigi barada öwretdim. 

Oýe dolanyp gelenimden soň men ulagy Atlanta ugradylmagyny 
gurnadym. Işgärim ulagy äkitmek üçin öýüme gelende, men Göklerde 
ruhy işi edýändigimi bilýärdim. Men şu ulagy Hudaýyň Şalygyna bermek 
bilen, gelejekde mätäç boljak ulagym babatda Hudaýa bil baglap 
bolýandygyny bilýärdim. Men awtoulaglara o diýen gyzygamok, ýagny, 
bu meniň esasy gyzyklanmam däl. Käbir adamlar üçin awtoulag – ähli 
zat, meniň üçin bolsa beýle däl. Meniň üçin bu ýöne bir gural. Men, 
elbetde, gowy ulaglary halaýaryn, ýöne men adatça olary tä çalyşmaly 
bolýançam sürüp gezýärin. 

Işgärimiz gelende, men garaža girip, ellerimi bu ulaga goýup: “Atam, 
men bu ulagy hyzmatyň işi üçin berýärin we ony goýbermek bilen, 
oňa derek...” diýip sägindim. Men Hudaýyň Şalygynyň näderejede 
anykdygyny bilýärdim, şeýle-de bu ýerde ýöne “awtoulag” sözüniň 
ýerlikli bolmajakgyny bilýärdim. Men awtoulagyň anyk we jogap 
hökmünde aljagymyzyň jikme-jikleri babatda Drenda bilen ylalaşykda 
bolmalydygyny bilýänrdim. Sözümiň ýarysynda säginmek bilen, nähili 
ulagy isleýändigimi-de bilmeýändigime aň ýetirdim. Şonuň üçin-de, 
men gaýtadan başlap, şeýle diýdim: “Ýa Reb, men şu ulagy şu gün 
Seniň hyzmatyň üçin berýärin we tohum ekmek bilen, örän gowy 
ulagy alýandygymy bilýärin. Ýöne onuň modeli, görnüşi babatda 
karara gelenimden soň, Saňa ýene bir gezek ýüz tutaryn”. Şunlukda, 
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ulagy äkitdiler. “Hawa, ŞEÝLE ulagy isleýärin” diýip biläýjek markam 
dogrudan-da aňyma gelenokdy. 

Birnäçe aý geçdi. Drenda şol awtoulagy bermekde, elbetde, meniň 
bilen razydy we edil men ýaly, nähili ulagy isleýändigini bilenokdy. Indiki 
iki aý biz ulaglar barada gürrüň edýärdik we günleriň birinde ol maňa 
ahyrda: “Bilýäňmi näme, men kabriolety halardym öýdýän” diýdi. 
Men munuň oňat ýaňlanýandygyny, ýöne anyk nähilisini isleýändigini 
soradym. Biz hatda nähili kabrioletleriň bolýandygyny-da bilmeýärdik. 
Günleriň birinde biz garbanmaga barýarkak, aýalym birdenkä: “Ine, 
şular ýalysyny!” diýdi. “Şular ýalysyny – näme?” diýip soradym. 
“Ine, şular ýalysyny diýip, ýetip barýan restoranymyzyň duralgasyna 
görkezdi. “Sen näme diýýärsiň-äý?” diýip soradym. “Şular ýaly ulagy 
isleýän!” diýdi. Şonda men duralganyň beýleki çetinde ajaýyp bir 
kabrioleti gördüm. “Ýör, baryp markasyny göreli” diýdim. Biz ulagyň 
ýanyna baryp, onuň yz tarapynda durduk. 

Onuň göwnümize ýarandygy geň zat däl-ä. Bu BMW 645Ci, ajaýyp 
kabrioletdi, özem örän gymmadydy. Eger dogrymy aýtsam, men 
şeýle derejedäki ulagy görenimde: “Bolýar, Reb, näme etmelidigimizi 
görkez” diýdim. Men özümiň täze BMW üçin 115 müň dollar tölemäge 
taýyn däldigimi bilýärdim, ýöne Hudaýyň täsin zatlary edip bilýändigini 
hem bilýärdim. Drenda ikimiz ulag barada hiç kime aýtmandyk we 
hatda ulag gözleýänimizi-de hiç kime aýtmandyk. 

Takmynan iki hepdeden Drendanyň dogany jaň edip: “Drenda üçin 
ulag tapdym!” diýdi. “Drenda üçin ulag tapdym diýip, näme diýmekçi 
bolýaň?” diýip soradym. Ol şeýle diýdi: “Men satuwda bir ulag gördüm 
we onuň Drendanyňky bolmalydygyny we muny size aýtmalydygymy 
duýdum”. “Näme ulag?” — diýip soradym. “Bu BMW 645Ci, ol diýseň 
gowy halda, täzeje diýse-de boljak. Oňa birki ýyl bolupdyr, geçen 
ýoly az we ýekeje-de çyzylan ýeri ýok. Mundan başga-da, sen şony 
satýan adamy tanaýarsyň”. “Men ony tanaýaryn?” — diýip soradym. 
Ol: “Hawa, tanaýarsyň. Sen oňa şu barada jaň etmeli” diýdi. Ol maňa 
ulagyň markasyny aýdan badyna, men iki hepde mundan ozal Drenda 
ikimiziň hut şeýle ulagy isleýändigimizi çözenimizi bilmek bilen, 
Hudaýyň haýsydyr bir zatlary niýetländigine düşündim. 
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Men kabrioletiň eýesine jaň etdim. Men dogrudan-da ony tanaýan 
ekenim, biz ulag barada biraz gürleşdik we ol maňa onuň nähili oňat 
ýagdaýdadygyny aýtdy. Soňra ol maňa şeýle sözleri diýdi: “Bilýäňmi 
näme, biz häzir telefonde gürleşip durus we mende bu ulagyň 
Drendanyňky bolmalydygy babatda anyk duýgular döreýär”. Men oňa 
Drenda üçin ulag gözleýändigimiz barada ýeke söz-de aýtmandym. Ol 
sözüni dowam edip, şeýle diýdi: “Bilýäňmi näme, men saňa bu ulagy 
28 müň dollara satasym gelýär”. Men öz gulaklaryma ynanmajak 
boldum. Ulagyň bahasy ondan kän gymmatdy. Men bu barada Drenda 
gürrüň berenimde, ol begenjinden ýaňa uçaýjak boldy. Biz ulag üçin 
nagt töledik we ol heniz-de oňat sürlüp, ajaýyp görünýär. Onuň heniz-
de ýeke sypjyrylan ýeri ýok; biz argynly günüň ahyrynda güneş bizi 
janlandyran çagy onuň depesini açyp, owadan sazdan lezzet alyp, köp 
syýahat etdik.

Bu ajaýyp kabrioletde Kolorada daglaryna eden gezelenjimiz 
söýgüli syýahatymyza öwrüldi. Biziň gyzymyz Kirsten şonda biziň bilen 
gidipdi. Düşelge üçin gerekli zatlary ulagyň bagažnigine salypdyk. 
Kanzas ştatyndan gije ulagyň depesini düşürip geçişimiz ýadyma 
düşýär. Kirsten yzky tarapda uklap ýatyrdy. Asmandaky ýyldyzlar güýçli 
şöhle saçýardy, ýol, birki ulag bolaýmasa, boşdy. Bu howanyň hoşboý 
yslardan dolan we bu dünýäde hemme zadyň şeýle ajaýyp bolýan 
naýbaşy gijeleriň biridi. Biz Gaýalyk daglaryna gezelenç edip, indiki iki 
hepde syýahat etdik we bu ulagy dolandyrmak şeýle aňsatdy. Men ony 
bir söz bilen beýan edip bilýärin: ajaýyp!

Ýöne, ine, million dollarlyk sorag. Bu ulag bize nädip düşdi? Näme 
üçin ol Drendanyň: “Ine, şular ýaly!” diýeni ýaly boldy? Men bu ulagy 
durmuşymyza Hudaýyň Şalygynyň getirendigini bilýärin. Men çopan 
üçin şol ulagy ekmek bilen, ruhy kanuny herekete getirendigimi 
bilýärin. Men yzyna ulagy - ähli ýollardan geçip bilýän ulagy däl, jipi 
däl, ýöne ulagy sorandygym ýadyma düşýär. Şeýle-de men oňat ulagy 
isleýändigim barada aýdanym ýadyma düşýär. Ýöne Drenda ikimiz 
oragy ulanmalydyk. Eger biz: “Ine şular ýaly!” diýmedik bolsak, ulag 
peýda bolmazdy. Men ulagymy berenimde imanym bolsa-da, Drenda: 
“Ine, şular ýaly ulagy isleýän!” diýýänçä, biz oragy ulanmadyk. 
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Soňra ýene bir waka boldy, ol bu esasy has-da köp aýan etdi. Siz 
meniň aw awlamagy halaýandygyma eýýäm düşünensiňiz. Men aw 
awlamagyň oňaýly çäginde ýaşaýaryn we hususy aw meýdanymyň 
bolmagy bilen ýalkanan. 60 akrlyk meýdanymda 19 akr tokaýlyk we 
10 akra golaý batgalyk ýerim bar. Men her ýyl şol ýerde sugunlary we 
awusiýdigi awlamagy diýseň şowly bolýar. Şol ýerde ördekler we gazlar 
bar, ýöne näme üçindir men olary hiç haçan awlamokdym. Birnäçe 
ýylyň dowamynda men ogullarym bilen birki gezek batgalyga gidip, 
agşamlyk nahar üçin birnäçe gazy awlapdym. Ýöne ördekleri welin hiç 
awlamaýardyk. 

Onsoň, birnäçe ýyl mundan ozal, ördekler sürüsiniň yzly-yzlyna 
batgalyga uçup baryşlaryny görenimde, olary awlap görmegi ýüregime 
düwdüm. Baý-bow, bu şeýle ajaýyp boldy! Bu aw meni diýseň imrikdirdi. 
Şol güýz möwsümindäki aw wagty men ördekleri atmakda çynlakaý 
türgenleşigiň gerekdigine düşündim. Men birnäçesini atyp alyp bildim, 
galyberse-de, olaryň örän tagamlydygyna hem düşündim. Men ördekleriň 
köplenç tüpeňimiň okunyň ýeter-ýetmez aralygynda bolýandygyna üns 
beripdim, bu bolsa, göwnüme bolmasa, okumyň sowa geçmegine sebäp 
bolýan ýalydy. Meniň adaty “Remington” 11-87 modeldäki uniwersal 
tüpeňim bardy, men ony galan awlarym üçin – towşanlardan başlap 
tä sugunlara çenli awlamakda ulanýardym. Maňa nädogry düşünmäň, 
men bu tüpeňi halaýaryn, ol örän oňat. Ýöne men ördekleri awlamaga 
niýetlenen ýörite tüpeňleriň täze görnüşleriniň bardygyny bildim. Olar 
göze ilmez sypatda ýasalan, 3,5 dýuýmlyk oklary bolup, uzak aralykdan 
atmaga ýaramly bolýan eken. Men indiki aw möwsüminiň başyna çenli 
şeýle tüpeňleriň birini görmegi niýetläp goýdum. 

Şunlukda, ördekleri awlamak möwsümi tamamlandy, ýanwar aýy 
geldi; men aw we balyk tutmak üçin niýetlenen Cabela atly dükanda 
gezmeläp ýörkäm, bu ýaraglaryň daş görnüşiniň nähilidigini görmek 
üçin, ýaraglar bölümine baryp göreýin-le diýip pikir etdim. Ýaraglar 
bölümine baryp girenimde, ýörite ördekleri awlamaga niýetlenen 
ýaraglaryň birtoparynyň bardygyny gördüm. Men olardan birnäçesini 
gözden geçirdim we göwnüme ýaranyny almak barada pikir etdim, 
ýöne onuň bahasy iki müň dollardy, aw möwsümi bolsa diňe birnäçe 
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aýdan başlamalydy. “Garaşaýyn-la” – diýen karara geldim, ýöne 
gitmezimden ozal adaty däl bir zady etdim. Men, dogrusy, edýän 
zadyma doly aňlamaýardym-da. Oýlanman, ýöne edip goýberdim. 
Men halan ýaragyma görkezip, daşymdan: “Isa Mesihiň hatyrasyna, 
meniň şeýle tüpeňim bolar” diýdim. Ýene bir gezek gaýtalaýyn, men 
bu barada ýörite pikir-de etmändim, diňe şeýle ýaragy edinmek niýeti 
bilen, ýöne ykrar etdim. Meniň ýüregimde indi ördekleri awlamak üçin 
isleýän ýaragymyň aýdyň keşbi bardy. 

Iki hepde geçenden soň meni biznes konferensiýada çykyş etmäge 
çagyrdylar; şol ýerde meniň ünsümi çeken bir ýagdaý bolup geçdi. 
Çykyş edip bolanymdan soň ýanyma kompaniýanyň eýesi gelip, 
meniň gelenime minnetdarlyk bildirmek maksady bilen maňa sowgat 
gowşurmak isleýändiklerini aýtdy. Ol maňa: “Biz siziň aw awlamagy 
halaýandygyňyzy bilýäris, şoňa görä-de, siziň üçin şu tüpeňi satyn 
aldyk” diýdi. Men agzymy açyp galdym, sebäbi olar maňa ördekleri 
awlamaga niýetlenen täzeje Benelli ýarymawtomatyny – edil şol 

dükanda seredip, barmagymy 
çommaldan tüpeňimi satyn 
alypdyrlar! Siz düşünýärsiňizmi?! 
Tüpeň nädip peýda boldy? Men öz 
ömrümde onlarça tüpeňi sowgat 
beripdim, ýöne hiç haçan oragy 
ulanmandym. Men hiç haçan: 
“Ýa Reb, ine şu! Şular ýalysyny 
isleýän!” diýmändim. Ýöne muny 
eden badyma, hasyl oruldy!

Men tüpeň baradaky wakany bir dostuma gürrüň berdim, ol hem 
hyzmatçy. Ol şeýle diýdi: “Hawa, Hudaý käwagt şeýle edýär diýip 
pikir edýärin. Ol saňa Öz söýgüsini bildirmek üçin, saňa üýtgeşijek 
zady ýöne sowgat edýär”. Men onuň sözleri barada oýlanyp, şuňa 
düşündim: “Ýok, bu beýle däl. Hawa, Hudaý meni söýýär, ýöne Ol 
meni ýönekeý bir sowgat bilen geň galdyrasy gelmändi” It, balyk, belli 
bir yzygiderlikde gelen sugunlar, ulaglar – bularyň bary diňe Hudaýyň 
meni nähili söýýändigini görkezmek üçin peýda bolmandy. Ol Isa 

HUDAÝ ISA MESIHI 
MAŇA DEREK HAÇA 
IBERIP, ŞALYGY MENIŇ 
ÜÇIN ELÝETER EDEN 
WAGTYNDA, MENI 
SÖÝÝÄNDIGINI GÖRKEZDI! 



BU KIMIŇ ÇÖZGÜDIDI?

125

Mesihi maňa derek haça iberip, Şalygy meniň üçin elýeter edende, 
meni söýýändigini görkezdi! 

Size hasyl barada ýene bir wakany gürrüň beresim gelýär. Ozal aýdyp 
geçişim ýaly, men ulaglara kän gyzykmaýaryn. Biz ulaglary tä olary 
çalyşmaly bolýança sürüp gezýäris. Muňa Honda Pilot ulagymyz mysal 
bolup biler. Biz bu ulagymyzy halaýarys, ol amatly, dolandyrmakda ýeňil, 
daş görnüşi täze ýaly görünýär, şonuň üçin-de, biz ony satmaýarys. 
Ýöne biz öz myhmanlarymyzy gatnadyp bilerimiz ýaly, käwagt has 
uly ulagy satyn almagyň pikirini edýärdik. Birnäçe wagt mundan 
ozal biz Now Center-de geçirilen çäre üçin Cadillac Escalade ulagyny 
kärendä alyp, Drenda bilen şonda aýlandyk. Ol bize oňat täsir etdi. Biz 
onuň merjen ýaly aksowult reňkini, Escalade ulagynyň bazara adatça 
çykarylýan uzan kuzowyna garanyňda, öz süren modelimiziň has gysga 
kuzowly görnüşini haladyk. Biz: “Ine, şeýle ulagy isleýäris – Cadillac 
Escalade, merjen ýaly aksowult reňkde, gysga kuzowly. Özümize şeýle 
ulagy satyn almaly”. Soňra biz işlere meşgul bolup, ulag gözlemäge we 
ony satyn almagyň pikirini etmäge wagtymyz-da bolmady. 

Takmynan bir aý geçenden soň gazeti almak üçin öýden çykanymda, 
el telefonyma jaň geldi. Biz adam maňa: “Çopan, men size Cadillac 
Escalade ulagyny alyp bermekçi, siz haýsy reňkini halaýarsyňyz?” diýip 
sorady. Men geň galyp: “Beý-bä, gowudygyny. Drenda ikimiz merjen 
ýaly aksowult reňkini halaýarys” diýdim. Ol: “Bolýar, onda men satuwda 
nähili ulaglaryň bardygyny göreýin” diýdi. Men aljyrap barşyma, 
oňa gysga kuzowly görnüşini has gowy görýändigimizi aýtmagy 
unudypdyryn. Bu adam ýagdaýy oňat, geçen ýoly az, üstünden birki 
ýyl sürlen ulagy tapmagy niýet edinýärdi. 

Bir bir aý töweregi bu adamdan hiç habar eşitmedik, soňra ol 
ahyrda jaň edip: “Siziň Escalade-ňiz mende dur; geliň, pylan ýerde 
sagat pylança-da duşuşaly, siz ony äkidip bilersiňiz” diýdi. Biz duşuşdyk 
we onda merjen ýaly aksowult reňkde gysga kuzowly görnüşi durdy. Ol 
ajaýypdy! Ol adam şeýle diýdi: “Muňa köp wagt gidenini bagyşlaweriň, 
men uzyn kuzowly görnüşini tapjak boldum, ýöne olaryň hyrydary 
şeýle köp bolansoň, birini-de tapyp bilmedim. Meniň bar tapyp bilenim 
– gysga kuzowly görnüşi. Siz muňa garşy bolmarsyňyz öýdýän?” Garşy 
däl? Bu hut biziň islänimiz we hut ykrar eden ulagymyzdy! 
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Ýene-de şu soragy bereli: hut isleýän Escalade ulagymyz nädip 
peýda boldy? Birinjiden, men ýokarda aýdan wakamdaky çopana 
beren şol ulagymdan daşary sekiz ulagy sowgat beripdim. Ýöne 
Drenda şol BMW babatda edişi ýaly, men ozal hiç haçan “Ine, şular 
ýalysyny!” diýmändim. Bu gezek hem Drenda bilen ylalaşyp: “Biz, ine, 
şular ýaly ulagy isleýäris!” diýip sesli aýtdyk. Men ýygnagyň berim 
barada köp öwretmekde köp işleri geçirip, adamlara hasyl ormagy 
öwretmeýändigini köp ýyl bäri aýdyp gelýärin. Şunlukda, ýokardaky 
wakalaryň ählisinde orak hökmünde nämäniň çykyş edendigini aýdyp 
bilermisiňiz? Bu mese-mälim zat diýip umyt edýärin! Men öwezi dolar 
ynamy bilen köp ulaglary ekdim, ýöne Drenda ikimiz hiç haçan täze ulag 
babatda ylalaşyga gelmändik. Ýene gaýtalap aýdaýyn: biz ulagy birnäçe 
wagtlap sürüp gezýärdik. Ýöne “Ine, şular ýalysy!” diýenimizden soň. 
Ol peýda boldy. Orak – bu biziň sözlerimiz!

Ölümem, ýaşaýyşam diliň ygtyýarynda, dili söýýän 
hasylyndan iýer

– Süleýmanyň pähimleri 18:21

Bir döwür ýygnakda diliň aýdýan zatlaryna üns bermelidigi barada 
köp öwredilýärdi. Men käbir adamlary tanaýaryn, belki, siz hem 
şeýle adamlary bilýänsiňiz, olar bir aýdýarlar-da, yzýanyndan hem 
ellerini agzyna tutup: “Men aýdýan zatlaryma üns bermeli” diýýärler. 
Bu asylly ýaňlanýar, men munuň Sözi öz ýüregimizde saklamaga 
ýardam berýändigi bilen ylalaşýaryn. Emma biziň aýdýan zatlarymyzy 
saklamaklygyň oraga hiç dahyly ýok. “Näme? Ýöne sen orak – biziň 
sözlerimiz diýip aýdypdyň-a”. Hawa, aýtdym, ýöne dogry sözleri 
ulanmagyň formulasyna eýermeklik öz-özünden açar bolup bilmeýär. 

Size dogrusyny aýdýaryn, kim ýüreginde şübhä ýol bermän, 
diýýäniniň boljakdygyna iman edip, şu daga: „Göteril-de, 
deňze zyňyl“ diýse-de, onuň diýeni bolar. 

– Mark 11:23
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Men ýene gaýtalaýyn: Markyň hoş habarynyň 4-nji babyndaky 
orak – bu siziň sözleriňiz! Markyň hoş habarynda orak barada 
aýdylýan pursatyna çenli eýýäm iman prosesi we ony almaklyk beýan 
edilipdi. Ol ýerde ekin ýetişende, siziň oragy işe girizýändigiňiz barada 
aýdylýar, sebäbi hasyl wagty gelip ýetdi. Hasyl wagty gelýär, sebäbi 
siz iman edýärsiňiz, siziň ýüregiňizde bolsa Gökler bilen ylalaşyk 
döreýär. Ýokarda Markyň 11-nji babyndan getirilen mysal hem şol 
bir esasa öwredýär. Siziň ýüregiňiz Söze ynanýar, soňra bolsa diliňiz 
bilen aýdyp, Gökleriň ygtyýaryny boşadýarsyňyz. Ýöne “diýýäniniň 
boljakdygyna iman edip” diýen jümlä üns beriň. Iman synagy – bu 
diýýän zatlaryňyza ynanýanlygyňyzyň barlagy. Ýöne diýmek ýa-da 
Hudaýyň Sözüni gaýtalamak – öz özünden iman däl. Siziň ýüregiňiz 
Gökler bilen ylalaşyga girmese, agzyňyzdan ak köpük gelýänçä, 
gaýtalaberiň, barybir hiç zat bolmaz. Şunlukda, biz diýýän zatlarymyza 
üns bermelimi ýa-da ýüregimize?

Ýagşy adam ýüreginiň ýagşylyk hazynasyndan ýagşylyk 
çykarýandyr, ýaman adam ýüreginiň ýamanlyk 
hazynasyndan ýamanlyk çykarýandyr. Ynsanyň dili 
ýüreginden joşanyny sözleýändir. 

– Luka 6:45

Bar güýjüň bilen ýüregiňi gora, çünki ýaşaýşyň gözbaşy 
ýürekden gaýdýar. Agzyňdan egriligi, diliňden hilegärligi aýyr.

– Süleýmanyň pähimleri 4:23, 24

Biz aýdýan zatlarymyzyň ýürekden gelip çykýandygyny we iman 
edýänlerimizden döreýändigini aýdyň görüp bilýäris. Markyň hoş 
habarynyň 4-nji babynda görkezilen prosese eýerip, biz ýüregimiziň 
iman edýänlerini üýtgedip, ony Gökler we iman bilen nädip ylalaşyga 
getirip bolýandygyny bilýäris. Soňra, jan-tenden ynanýarys we sözleri, 
hereketleri ulanyp, oragy ulanýarys. Asyl manysyny tutup bildiňizmi? 
Gowy zat, dowam edeli. 
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Iman baradaky gürrüňimizi dowam edip, size sorag beresim gelýär, 
siz oňa jogap bermeli. 

Iman edýändigime nädip düşünmeli? 

Bu ajaýyp sorag, siz onuň jogabyny BILÄÝMELI, sebäbi iman 
etmezden, iman dilegini etmek mümkin zat däl. Siziň iman edip-
etmeýänligiňizi barlamagyň köp usuly bar, bilmeli we ýüze çykarmaly 
köp alamatlary bar. Siz iman etmeýän wagtyňyzda, gorka esaslanýan 
köp çözgütleri edip bilýärsiňiz. Gorka esaslanan çözgütler sizi 
lagnatlanan ýer ýüzüniň ulgamynyň ýesiri edip, Hudaýyň size bermekçi 
bolýan zatlaryna girmäge päsgel berýär. Şunlukda, iman edýändiňize 
näme şaýatlyk edip bilýär? Birinji alamaty ýönekeý: siz biziň iman 
kesgitlemämize seredip, bütin ýüregiň bilen ynanmagyň açar bolup 
durýandygyna düşünip bilersiňiz. Biz köplenç ynanýandyrys diýip 
pikir edýäris, aslynda bolsa diňe aňda razylaşýarys, ýürekde welin 
Söz ýokdur. Siz munuň tapawudyny görmegi başarmalysyňyz. Siz jan-
tenden ynananyňyzda, elbetde, siziň aňyňyz Sözüň aýdýanlary bilen 
ylalaşýar, ýöne mundan başga parahatlyk bilen umudy getirýän imany 
we ynamy hem duýýansyňyz.

Iman umyt edýän zatlarymyza bil baglamak we görmeýän 
zatlarymyza ynanmakdyr. 

– Ýewreýler 11:1

Eger haýsydyr bir zadyňyzyň bardygyna güwäligiňiz bar bolsa, onda 
bu zadyň bardygy babatda ýene haýsydyr bir ynamlylyk gerekmi? 
Elbetde, ýok! Ýene bir gezek aýdaýyn: eger siz imanda bolsaňyz, onda 
siz Hudaýyň Sözüniň aýdýanyny hatda heniz görmeýän-de bolsaňyz, 
ony eýýäm alandygyňyz babatda bilimiňiz we parahatlygyňyz bar. Köp 
adamlar şeýle diýýär: “Men özümde munuň bardygyny bilýändigimi, 
bilýändigimi, bilýändigimi bilýärin” Bu bilim ýagdaýlardan däl-de, 
köňülden gelýär. Bu siziň ruhy adamyňyzda ýa-da kalbyňyzda. Gorky 
ýok, aňyňyza hüjüm edýän ýürege düşgüç pikirler ýa birahatlyk ýok; siz 
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munuň eýýäm amala aşan zatdygyny bilýärsiňiz. 
Imanda bolmagyň ýene bir tarapy – şatlyk we garaşmaklyk. Siziň 

jogabyňyz şularda jemlenýär. Bu sizde 
eýýäm bar! Iman – bu parahatlygy 
ýa-da ynamy duýmakdan has uly zat, 
ýöne olar hem imanyň alamatydyr. 
Siz şeýle-de öz ornuňyzy ruhy taýdan 
goramaga ukyply bolmalysyňyz. Men 
size şuny aýdanymda, kazyýet zalyny göz 
öňüne getiriň: siz ol ýerde şaýatlaryň 
çatryklaýyn soragnamasyny alyp barýan 
aklawçy. Siz näme üçin bu ýagdaý barada 
pikir edýänleriňiz barada oýlanýarsyňyz? 
Siz öz ornuňyzy nädip gorardyňyz? Bu 
ýerde ýeke-täk bir jogap bar – Hudaýyň Sözi. 

Mysal üçin, eger kimdir biri öýüňize gelip: “Eý, meniň öýümden güm 
bol!” diýse, siz: “Wah, bize bir gün puryja bersene, biz göçeris” diýip 
aýdarmysyňyz? Ýok, siz beýle etmersiňiz, siz muňa hahaýlap gülersiňiz. 
Eger adam: “Ýok, bu meniň öýüm. Güm boluň ýa-da kazyýetde 
görşeris” diýse, siz: “Baş üstüne, kazyýetde görşäýeris!” diýip jogap 
berersiňiz. Kazyýet derňewinde bolsa siz kaza asudalyk bilen öz 
ýagdaýyňyzy düşündirersiňiz. Şol adamy yzarlamasy üçin tussag edip, 
oňa kazyýet çykdajylaryny töletmek üçin kazynyň ýeke garaýşy ýeterlik 
bolar. Şu ýagdaýda siziň ynamlylygyňyz duýgulara we emosialara däl-
de, şu jaýyň kanuny eýesi bolup durýanlygyňyz baradaky kanuna we 
delile daýanypdy. 

Imanda bolmak meselesi orta çykanda, imanyň nämedigine 
düşünmeýän adamlaryň kelebiň ujuny aňsat ýitirýändiklerini görýärin, 
sebäbi olar imanyň ýeke-täk gözbaşy bolan Hudaýyň Sözüne däl-de, öz 
hereketlerine bil baglaýarlar. Hudaýyň Sözüne görä haýsydyr bir hereketi 
ýa-da özüňi alyp barmagyň formulasyny Şalygyň hakyky güýji bilen 
bulaşdyrmak aňsat; bu güýç kämil ynamdan dolan ýürekden gelip çykýar. 
Mysal üçin, eger siz Hudaýyň Şalygyna pul eken bolsaňyz, menem sizden 
öz tohumyňyzyň öwezini näme üçin alarsyňyz diýip hasaplaýandygyňyzy 

IMAN UMYT EDÝÄN 
ZATLARYMYZA 
BIL BAGLAMAK 
WE GÖRMEÝÄN 
ZATLARYMYZA 
YNANMAKDYR. 

– ÝEWREÝLER 11:1
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sorasam, siziň jogabyňyz şeýle bolmaly däl: “Sebäbi men pylan senede 
pylança puly sadaka berdim”. Şeýle ykrar diňe siziň hereketleriňize, 
formula daýanýar we ýüregiňizdäki ynamlylyk üçin labyry ýok. Siziň 
ynamylylygyňyz diňe Hudaýyň Sözünden döräp bilýär. 

Meniň bilen dileg edip, meniň dilegimden soň näme üçin jogap 
aljakdyklaryna ynanýandyklaryny soranymda, näme diýjegini bilmän, 
maňa ýöne garap duran adamlaryň sany sanardan köp. Muny soramak 
bilen, men olaryň imanyny we Gökler bilen ylalaşygyny tapasym 
gelýär. Men olaryň: “Men jogap aljakdygymy bilýärin, sebäbi Hudaý 
maňa pylan kitabyň pylan aýadynda munuň maňa degişlidigini wada 
berdi” diýerini isleýärin. Eger adam Mukaddes Ýazgylaryň şeýle ýerini 
aýdyp bilmese, onuň labyrynyň bolman, gämisiniň nirä ýönelýändigine 
düşünmeýändigi mümkin. 

Ýatda saklaň: iman diňe Hudaýyň erkini bilýän ýagdaýyňyzda bolup 
bilýändir. Näme üçin? Sebäbi iman diňe ýüregiň Hudaýyň erki bilen 
ylalaşan ýagdaýynda bolup bilýär. Köp adamlar özlerini hamala iman 
edýän hasaplaýarlar diýip pikir edýärin. Gaýtalaýaryn, olaryň aňy 
Hudaýyň Sözi bilen – onuň dogry we hakykatdygy bilen ylalaşyp biler, 
ýöne iman bu ýürege doly ornaşanda döräp bilýändir. Köp adamlaryň 
bolsa aňy Söz bilen ylalaşsa-da, ýürekleri doly ornaşmadyk bolýar. 

Meniň aýdýanlarymyň bir oňat suratlandyrmasy bar, ol size köp 
adamlaryň özlerini iman edýän hasaplasalar-da, aslynda beýle däldigini 
görkezýär. Eger men size ýaňy-ýakynda asmanyň adamlaryň aýdyşy ýaly 
mawy däl-de, sarydygyny, mawy diýip atlandyrylýan reňkiň aslynda 
sarydygyny ýüze çykardym diýip aýtsam näme? Başga sözler bilen 
aýtsam, men size bütin ömrümize bize nädogry zadyň öwredelindigini, 
mawynyň aslynda mawy däl-de, sarydygyny aýdýarmyşym diýeli. Siz 
şonda näme ederdiňiz? Haýran galmadan ýaňa gygyryp, el telefonyňyzy 
garbap, ilkinji mugallymyňyza jaň edip, ony reňkleri nädogry öwredip, 
durmuşyňyzy kül edenliginde aýyplarmysyňyz? Men-ä şeýle edersiňiz 
öýdemok. Siziň hiç bir emosional seslenmäňiz, hiç gynanjyňyz 
bolmazdy, siz diňe meni samsyk hasaplap, aýdanlarymyň dürs akyla 
sygmajak biderek zat hökmünde gulagyňyzyň ýele ýanyndan geçirip 
goýbererdiňiz-de, edip duranlaryňyza gümra bolubererdiňiz. Näme 
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üçin? Sebäbi siz mawy reňkiň mawydygy babatda doly ynamyňyz bar! 
Indi bolsa, geliň, meniň mysalymy iman meselesi babatdaky 

çekeleşigimiz bilen deňeşdireli. Eger siz Hudaýyň şypa berjekdigine doly 
ynanýan bolsaňyz, lukman bolsa rak keselinden öljekdigiňizi aýdýan 
bolsa, näme? Siz lukmanyň ýüzüne seredip, ony akmak hasaplarsyňyz, 
sebäbi siz munuň bolup bilmekjek zatdygyny bilýärsiňiz. Näme üçin? 
Sebäbi siz şypa alyp bilmegiňiz üçin Isa Mesihiň doly bahany töländigine 
jan-tenden ynanýarsyňyz. Düşünýäňizmi? Köp adamlar, elbetde, dileg 
edýärler, ýöne derňew geçirenimde, men olaryň dilegleriniň iman 
dilegi däl-de, umyt dilegidigini, işiň nähili gutarjakdygy babatda ynam 
etmeýändiklerini ýüze çykarýaryn. Eý, dostum, hut şu sebäpdenem 
sen özüňe Hudaýyň Sözünden öwüt bermeli. Biz Hudaýyň näme 
diýýändigi babatda ynamly bolarymyz ýaly, Onuň yradasynyň 
nähilidigini bilmeli we Onuň muňa laýyk gelmeýän zatlaryň baryny ret 
etmeli. Öz durmuşymdan bir mysal getirmäge ygtyýar ediň, ol Hudaýyň 
ýaşaýayş barada aýdýanlary bilen özüňi iýmitlendirmegiň näderejede 
wajypdygyny görkezýär. 

Men ýadawdym, telekeçi hökmünde birnäçe çylşyrymly hepdäni 
arkamdan aşyrypdym (bu ýygnaga çopan bolmazymdan ozal bolupdy). 
Meniň iş günümiň tertibi satuw baradaky gepleşiklerden dos-doludy we, 
elbetde, göterimlere garaşly bolanym üçin maliýe basyşlar-da bardy. 
Men adaty plombany goýmak üçin, diş lukmanyna bardym. Lukman 
nowokain sanjymyny etmezinden öň hemme zat oňat barýardy. Ol iňňäni 
sanjanda, ýiti agyryny duýdym we äňim adatdakysy ýaly sanjymdan soň 
kem-kemden doňman, şobada doňdy. Men geň galyp, lukmana bolan 
zatlary aýtdym. Ol: “Hä, men nerwe düşen bolmaly” diýdi. Men şobada 
ondan: “Bu bolýan zatmy?” diýip soradym. Ol bolsa: “Aý, bu adatça 
bejerilýän zat” diýdi. Näme? Men ony dogry eşitdimmikäm?”Lukman, 
bu adatça bejerilýän zat diýmek bilen, nämäni göz öňüne tutýaňyz?” 
diýip soradym. Ol hem şeýle diýdi: “Aý, ýagdaýlaryň 80-85 göteriminde 
muny hiç bir erbet netijesiz doly bejerip bolýar”.

Näme? Meni birdenkä gorky gaplap başlady. Indi näme? Bu aslynda 
bir aýrylarmyka? Erbet pikirler aňyma hüjüm edip başlady. Bejergiden 
soňra ýüzüm doňan ýaly bolup galdy, bu adatdaky bejergiden soňra 
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doňuň kem-kemden aýrylyp gidişi ýaly däldi. Diş lukmanyndan soň bir 
sagatdan müşderi bilen duşyşygym bardy, şonuň üçin-de nämeleriň 
bolup geçendigi barada aýlanmaga ýeterlik wagtym bardy. Ýöne 
duşuşyga barýarkam, ýol boýy özümi ölüm halynda durýýardym, bu 
agyrydan däl-de, parahatlygyň ýitip, kellämde tüweleý ýaly pyrlanýan 
gorky zerarlydy. 

Soňra, şol duşuşykdan çykyp öýe barýarkam, bir dostumyňka 
sowuldym. Meniň ýüzüm heniz-de doňdy, men kimdir biriniň munuň 
aýrylyp gijekdigi babatda meni ynandyrmagyna mätäçdim. Meniň 
ýalňyşyma üns beriň: men goldaw üçin Hudaýyň Sözüne däl-de, 
hatda imanda-da berkemedik dostuma ýüz tutdum. Men oňa bolan 
zatlary gürrüň berip, onuň: “Aý, bolýar, hemme zat gowy bolar, Geri, 
sen gutularsyň” diýerine umyt etdim. Muňa derek men: “Wah, ýok! 
Meniň bir dostum-da şeýle boldy, şondan bäri onuň ýüzi ysmaz boldy” 
diýenini eşitdim. Men gulaklarymyň eşidenine ynanmadym! Meniň 
aňym gorka gaplandy. Men hamala hemme zadyň gowy boljakdygyny 
bilýän ýaly bolan kişi boldum-da, maňa wagt sarp edendigi üçin 
minnetdarlygymy bildirdim. Men gyssanjyma başga bir dostlarymyň-
da öýüne baryp, şol bir soragy berdim we şol bir jogaby eşidenimde, 
üstümden gaýnag suw guýlan ýaly boldum. Olar: “Wah, ýok-la, biziň-
de bir dostumyz şeýle boldy, onuň ýüzi öňki katdyna gelmän, heniz-de 
ysmaz halda” diýdiler.

Olardan çykanymdan soň, özüme gelip bilmän durdum. Men 
Hudaýyň şypa berýändigini bilýärdim (aňymda), ýöne gorkudan 
saplanyp bilmeýärdim. Meniň ýüregimde kesgitli ynamlylyk ýokdy. 
Şol gijäni men ölüm halynda diýen ýaly geçirdim! Meniň aňym 
gorkudan doludy, ýüzüm diş lukmanyň otagyndaky bolşy ýaly, doňdy. 
Uklamaga dyrjaşyp, sag gulagymyň astynda agyry duýup başladym. 
Bu bolup biljek zat däl! Meniň kakam şonda birki ýyl öň ýüz nerwiniň 
daşky ysmazlygy bilen göreşipdi we ol hemme zadyň sag gulagyň 
astyndaky kiçiräk agyrydan başlandygyny gürrüň beripdi. Ýüz nerwiniň 
daşky ysmazlygy ýüz myşsalaryny gözegçilikde saklap, gulagyň edil 
ýokarsyndaky süňküň deşiginden geçýän nerwiň ýokançlyk ýa-da 
sowuklanma zerarly zeperlenende döreýär.
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Men gyşaryp ýatyryn, uklajak 
bolýaryn we aňymda hut şeýle sözleri 
eşidýärin: “Siziň ýüzüňiziň daşky nerwi 
ysmaz boldy, bu edil kakaňyzyňky ýaly”. 
Men irden oýananymda, ýüz nerwim 
bütinleý ysman galdy! Indi meniň diňe 
äňim däl, eýsem ýüzümiň tutuş sag 
tarapy ysmaýardy, men ne gözümi, ne-
de agzymy ýumup bilýärdim. Hemme 
zat örän erbetdi. Men özümi daş astynda mynjyran ýaly duýdum. 

Men şübhelerimi tassyklamak üçin, ýerli lukmana ýüz tutdum. Ol 
meni barlandan soň, mende hakykatdan-da ýüz nerwisiniň ysmazynyň 
bardygyny kesgitledi. Men: “Soňy nähili bolar?” diýip soradym. Ol: 
“Ýagdaýlaryň 80-85 göteriminde bu kesel aýrylyp gidýär we ömürlik 
ysmazy galdyrmaýar” diýip aýtdy. Meniň göwnümemi ýa-da ol 
dogrudan-da edil şu wagt şeýle diýdimi?

Şol pursatda men betbagtlyga uçrandygymy bilýärdim. Men iblisiň 
munuň billen oňňut etmejekdigini bilýärdim we maňa ýene nämeleriň 
garaşýandygy barada pikir-de edesim gelmeýärdi. Men ruhy söweş 
barada bilemsoň, ters ugra ýönelýändigime düşünýärdim. Bu wakalar 
maňa şeýle zatlar barada käbir zatlary bilmezimden köp ýyl öň bolup 
geçendigi ýadyňyzda bolsun. Ýöne men şeýle zatlardan üstün gelmek 
üçin, ruhy usullardan peýdalanmalydygyma düşüner ýaly ýeterlik 
bilimim bardy. Men munuň üstümi duýdansyz basmak üçin iblisiň 
taýynlan duzagydygyna-da hem akylym çatýardy, sebäbi men örän 
ýadawdym we hiç bir ýakymsyzlygy oslamokdym. 

Şol pursatda men Hudaýyň Sözüniň ýeke-täk umydymyň 
bolup durýandygyny bilýärdim. Men aňymy gaplan alan gorkudan 
saplanmagyň özbaşdak hiç mümkinçiligim ýokdy. Şonuň üçin-de, men 
Mukaddes Ýazgylardan şypa baradaky aýatlary kartoçkalara ýazyp, 
ýüregimde imany ösdürmäge başladym. Men imanyň ösüp başlamagy 
üçin Sözi öz ýüregime ekmelidigimi bilýärdim, şonuň üçin-de Hudaýyň 
Sözi barada uzakly gün oýlanýardym. 

ŞOL PURSATDA 
MEN HUDAÝYŇ 
SÖZÜNIŇ ÝEKE-TÄK 
UMYDYMYŇ BOLUP 
DURÝANDYGYNY 
BILÝÄRDIM.
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Ilkibaşda hiç zat üýtgemeýärdi. Ýüzüm ysgynsyzlygyna galýardy 
we men gorky ruhy bilen dyngysyz göreşýärdim. Takmynan bir hepde 
geçenden soň, ýüzümde heniz-de hiç özgerişlikler bolmanka, bu amal 
boldy! Markyň hoş habaryyň 4-nji babynda öwredilýän prosesde bolşy 
ýaly, Sözi öz ýüregime ekenim üçin, mende iman emele gelip başlady: 
ilki baldagy, soňra başy hem başdaky doly däneleri ýetişdi.

Şol wagtyň bütin dowamynda ylalaşyga heniz ýetilmändi, bu 
bolsa imanyň ýokdugyny – häzirlikçe ýokdugyny aňladýardy. Emma 
üýtgeşmeleri görmesem-de, bu prosesiň Markyň hoş habarynyň 4-nji 
babyna laýyklykda nähili işleýändigini bilmesem-de, ähli zat dogrudan-
da üýtgeýärdi. Meniň duýýam üýtgeşmelerim aýan fiziki dünýäde däl-
de, ýürekde bolup geçýärdi. Eger biz Sözden ýapyşsak, ol ýüregimiziň 
ynançlar ulgamyny kem-kemden üýtgedýär-de, bizi imansyzlykdan 
Gökler bilen ylalaşyga geçirýär. Meniň ýagdaýymda men Sözden 
ýapyşýardym, sebäbi ol meniň ýeke-täk jogabymdy. 

Günleriň birinde men öýümiň içinden geçip barýardym, ähli 
ýerde Mukaddes Ýazgylardan şypa barada aýdylýan aýatlary ýazylan 
kartoçkalar asylgydy we meniň gözüm ozal ýüzlerçe gezek gören bir 
kartoçka düşdi. Men bu gezek oňa garanymda, INE boldy! Meniň 
üstüme birdenkä ýalkanyş indi, gorky bada-bat ýitirim boldy we 
men özümiň şypa alandygymy BILÝÄRDIM. Hawa, ýüzüm heniz-de 
ysmaýardy. Daşky özgerişler bolmasa-da, men şypa alandygymy 
bilýärdim. Iki sagadyň dowamynda ýüzüm bütinleý öňki katdyna geldi, 
ysmazlyk ýitdi. Hudaýa müň-de bir şükür! Söz işleýär! 

Men äsgermezlik we işe gümralygym sebäpli öz ruhy durmuşymyň 
gowşamagyna ýol berendigimi bilýärdim we soňra öz ýalňyşyma 
düşünip, öz akmaklygyma toba etdim. Bu birwagt bolupdy, men 
şonda imanyň iş ýüzünde nähili işleýändigini özüme ýaňy-ýaňylar 
açýardym we bu çäkde o diýen uly tejribäm ýokdy. Men edenlerime 
göz aýlaýaryn: bada-bat Hudaýyň Sözüne ýüz tutmaga derek, akmak 
kimin adamlardan özüme näme boljagyny soraýardym. Emma bolýan 
zatlara aň ýetirip, her nähili bolsa-da, ynam bilen Hudaýyň Sözüne 
ýüz tutdum. Gynansak-da, iman we onuň döreýşi barada hiç kim 
öwretmänsoň, adamlaryň köpüsi bu prosesde ynamsyz bolýarlar. 
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Olara proses näbelli bolany üçin, olar basyşyň astyna düşenlerinde, 
Söz işlemeýändir öýdüp, ony ünsden sypdyrýarlar. 

Iblisiň gaýtadan edýän hüjümlerine düşünmek 

Kristin biziň ýygnagymyza gelende, Hudaý barada o diýen kän 
bilmeýärdi. Ol ýekşenbe güni geçirilýän hyzmatlaryň birinde gaýtadan 
doguldy we onuň durmuşy düýgöter özgerdi. Biz ýygnagymyzda 
adamlary Hudaýyň Şalygy bilen tanyşdyrýan sapaklary geçirýäris. 
Biziň aýdýan we öwredýän mowzuklarymyzyň biri – şypa almakdaky 
kanuny hak-hukuklarymyz. Kristin köp ýyllaryň dowamynda eşitmekde 
kynçylyk çekýärdi. Mundan başga-da, ol eýýäm 40 ýyl bäri eşidiş 
apparatyny dakynyp, eşidiş ukybynyň 50 %-ni ýitiripdi. Onuň ejesi 
kerdi, erkek doganynyň hem eşidiş kynçylyklary bardy. Kristin imanly 
bolmak bilen, şypa almaga kanuny hak-hukugynyň bardygyny bilende, 
örän begendi!

Sapak wagty meniň aýalym Kristiniň üstüne ellerini goýdy-da, onuň 
gulaklarynyň açylmagy üçin dileg edende, şobada, ine, ol doly eşidip 
başlady! Kristin çygyryp, aglap we Hudaýy şöhratlandyryp başlady. 
Aýalym Drenda Kristin bilen gelip, bu oňat habary aýdanlarynda, men 
Kristini iblisiň gaýtadan edýän hüjümleri barada habardar etmelidigimi 
duýdum. Men Drenda Kristine eger alamatlar dolanyp gelse, 
batyrgaýlyk bilen bu meselä buýurmalydygyny we şypa alandygyny 
ykrar etmelidigini, iblise ýok bolmagy biýurmalydygyny öwretmegini 
haýyş etdim. Ertesi gün irden synag geldi. Eşidiş ukyby öňki oňat eşidip 
bilmeýän ýagdaýyna geldi. Şonuň üçin-de ol edil biziň diýşimiz ýaly 
edip: “Ýok, iblis, men muny kabul etmeýärin. Men şindi hem ozalkym 
ýaly Isa Mesihiň ady bilen şypa aldym!” diýip ykrar etdi. Onuň gulaklary 
şobada açylyp, şondan bäri açyklygyna-da galýar.

Ýatda saklaň, iblis gaýtadan hüjüm edip, çägi ýene öz eline alasy 
geler. Oňa muny etmäge ýol bermäň. Hudaýyň Sözünde berk duruň! 

Men babyň şu bölümini imanyň binýady esaslaryny düşündirmäge 
bagyş etdim: iman nähili hereket edişini, imanda bolup-bolmazlygymyzy 
we imany nireden almalydygymyzy düşündirdim. Hudaýyň Şalygynyň 
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durmuşyňyzda işläp bileri ýaly, siz bu zatlary bilmelisiňiz. Isa Mesihiň 
aýala: “Seni imanyň halas etdi” diýeni ýadyňyzdamy? Siz babatda hem 
şeýle bolar: imanyňyz, Gökleriň aýdýanlaryna doly ynanýan ýüregiňiz 
we oragyň ulanmagyňyz durmuşda uçraýjak islendik meseläňiziň ýa 
mätäçligiňiziň jogaby bolar. 
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ALTYNJY BAP

REBBIŇ BEREKEDI

Men restoranda aýalym we ýygnagymyzda çykyş etmäge çagyrylan 
myhmanymyz bilen otyrdym. Agşam sagat on töweregidi we biz 
ýaňyja diýseň güýçli agşamky hyzmaty geçirip bolupdyk. Sargydymyzy 
almak üçin ýanymyza ofisiant gelende, onuň bilen gürrüň açdyk. Biziň 
myhmanymyz hyzmatyň nähili oňat bolandygyny aýdyp, ýygnak barada 
gürrüň bermäge başlady. Soňra ol ofisiantdan: “Siz aw awlamagy 
halaýarsyňyzmy?” diýip sorady. Ol halaýandygyny aýtdy. Myhmanymyz 
biziň aw baradaky wakalarymyza hemişe haýran galýardy we şol gün 
onuň dostlarynyň birine “Iman boýunça aw awlamak” atly kitabymy 
sowgat beripdim. Şol kitap edil ýanymda ýatyrdy.

Ofisiant gürrüňini dowam edip, gaýta-gaýta awa çykýandygyny, 
ýöne suguny awlamak hiç başartmaýandygyny aýtdy. Biz myhmanymyz 
bilen oňa Hudaýyň Şalygynyň nähili işleýändigini we her gezek awa 
çykanyňda suguny awlap biljekdigi babatda ynamly bolup bilýändigini 
düşündirmäge başladyk. Ol bize doly düşünmeýärdi. Ýöne birdenkä 
ýanymdaky kitap ýadyma düşdi-de, men ony oňa sowgat bermegi 
teklip etdim. Men myhmanymyza oňa başga ekzemplýarymy 
berjekdigimi aýtdym we ol razylaşdy. Ofisiant maňa minnetdarlyk 
bildirip, kitaby gözden geçirjekdigine söz berdi, ýöne men ony soňky 
gezek görýändirin diýip pikir etdim. Emma pikir edenim bolmady. 

Bir ýyl geçenden soň şol myhmanymyz ýene-de biziň ýygnagymyzda 
wagyz etdi we bir ýyl mundan ozal giden restoranymyzy halandygyny 
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agzap, ýene şol ýere gidip bilýändigimizi sorady. Biz şeýle-de etdik. 
Stoluň başyna geçip oturanymyzda, bu gezek hem bir ýyl mundan 
ozal bize hyzmat eden ofisiantyň gelendigine haýran galdyk. Ol biziň 
ýanymyza gelip: “Salawmaleýkim. Siz mundan bir ýyl ozal şu ýerde 
bolupdyňyz we biz sugunlary awlamak barada gürrüň edipdik” diýdi. 
Biz:”Hawa, ýadymyzda” diýişdik. Ol: “Men siziň beren kitabyňyzy 
okadym we onda aýdyşyňyz ýaly etdim. Men geçen ýyl iki suguny 
awladym, bu ýyl bolsa ýene birini almaga garaşýaryn” diýdi. Biz onuň 
wakasyny eşitmäge örän şat bolsak-da, oňa asla haýran galmadyk. 
Hudaýyň Şalygy hemişe işleýär!

Men 25 çopan bilen duşuşyk geçirip, Hudaýyň Şalygynyň nähili 
işleýändigini olara düşündirýärdim. Bu diýseň ajaýyp duşuşyk boldy. 
Men duşyşygyň geçen zalyndan çykjak bolup durkam we işgärlerim 
eýýäm otagy tämizläp başlanlarynda, çopanlaryň biri yzyna dolanyp 
geldi. Ol aýaly bilen Drendanyň ýanyna baryp, biziň bilen gürleşmekçi 
bolýandyklaryny aýtdylar. Çopan gürrüňe başlap, hepdäniň ahyryna 
çenli 6900 dollar bergilerini bermeseler, jaýlarynyň ellerinden 
alynjakdygyny aýtdy. Ol elindäki şu 100 dollardan başga pulunyň 
ýokdugyny düşündirdi. Ol: “Bu meniň bar pulum, ýöne men ony 
şu gün siziň öwredişiňiz ýaly, ony ekesim gelýär we men siziň we 
aýalyňyzyň gerek puluň şu hepde elimizde boljakdygy babatda biziň 
bilen ylalaşmagyňyzy soraýaryn” diýdi. Biz el-ele berşip, dileg etdik we 
pul üçin Hudaýa şükürler aýtdyk. 

Takmynan bir aý geçenden soň, men bu çopany başga bir çärede 
gördüm, ol meniň ýanyma begenip ylgap geldi. “Men size bolan zatlary 
gürrüň bermeli – diýip, ol söze başlady. – Men geçen gezek aýalym 
ikimiziň kiçiräk goşmaça telekeçilik işimiziň bardygyny agzamandym, 
biz futbolkalara trafaret surat basýarys we wagtal-wagtal garažymyzda 
muňa güýmenýäris. Biziň uly göwrümli işimiz bolmasa-da, käwagt 
kiçiräk sargytlary kabul edýärdik. Garaz, gürrüň eden gürrüňimiziň 
ertesi bize birnäçe sargytlar edildi, olaryň bahasy 8900 dollara bardy. 
biz şol hepde köp işlemeli bolduk, ýöne anna güni agşama çenli jaý 
üçin tölenilmeli 6900 dollar elimizde boldy. Taňry ýalkasyn!” 

Men Demirgazyk Karolinada çopanlar konferensiýasynda 
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boldum, oňa 500 çopan gatnaşypdy. Men çykyş edemokdym, ýöne 
gatnaşyjydym. Meniň ýanyma bir erkek adam gelip: “Men siziň bilen 
gürleşmeli” diýdi. Bu Germaniýadan gelen çopandy we ol meniň üçin 
bir gyzykly wakasynyň bardygyny aýtdy.

Onuň ýetginjek ogly bir ýol bilen-ä meniň CD disklerimi tapypdyr. 
Ol olary diňländen soň, iman bilen PlayStation 3 aljakdygyny karar 
edipdir, sebäbi onuň puly ýok eken. Men PlayStation 3 nämedigini 
hemmeler bilýär öýdýärin (eger bilmeýän bar bolsa, onda bu oýun 
oýnalýan pristawka). Çopan günleriň birinde oglunyň iş ýerine baryp, 
PlayStation 3 babatda onuň bilen bile iman edip etmegini sorapdyr. 
Ogly kakasyna meniň disklerimi diňländigini we tohum ekip, kakasy 
bilen bu barada dileg etmek isleýändigini aýdypdyr.

Kakasy bu barada o diýen bir pikir hem etmändigini, ýöne çopan 
bolmak bilen, öz oglundan tohumy ýygnak üçin maliýe sadakasy 
hökmünde kabul edendigini aýtdy. Olar ogly bilen dileg edip, onuň 
edil şol pursat PlayStation 3 alandygy babatda ylalaşypdyrlar we bu işe 
eýýäm biten iş hökmünde garapdyrlar. 

Ertesi gün ýygnakdan bir adam çopana jaň edip, oglunyň biraz 
pul gazan gazanmak üçin işläp bilýändigini ýa bilmeýändigi barada 
sorapdyr, sebäbi onuň gysga wagtlaýyn bir taslamasy bolup, onda 
kömek gerek eken. Ogly muňa gaty hoşal bolup, iki günüň dowamynda 
PlayStation 3 üçin ýeterlik pul gazanypdyr. 

Bu ýagdaý oglunyň ünsüni çekipdir we birki hepde geçenden soň, 
ol ýene kakasynyň iş ýerine baryp, onuň özi bilen bilen ýene-de käbir 
zatlarda ylalaşyp bilýändigi barada sorapdyr. Çopan oňa: “Elbetde” 
diýip jogap berse-de, oglunyň Hudaýdan özüne has berk myşsalary 
bermegi babatda ylalaşmagy soranda, biraz geň gaypdyr. Çopan 
oglunyň bu haýyşyna anyk näme jogap berjegini bilmändigini aýtdy. 
Ýöne ahyrda ol eger ogly berk myşsalary soraýan bolsa, öz iş paýyny 
etmeli boljakdygyny we eger ogly muňa düşünýän bolsa, bu barada 
onuň bilen dileg etmäge taýyndygyny aýdypdyr. Ogly razylaşypdyr. 
Şunlukda, ol öz berk myşsalaryna tohum ekipdir we olar ylalaşyp, bile 
dileg edipdirler. 
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Ertesi gün çopanyň öýüniň ýanyna bir ulag barypdyr. Bu ýygnakdaky 
bir maşgala eken. Çopan olar bilen gürleşmäge çykanda, olar öz 
garažlaryny arassalanlarynda, ştangalaryň toplumyny tapandyklaryny 
we bularyň çopanyň ogluna gerek bolmagynyň mümkindigi barada 
pikir edipdirler. Eger gerek bolmasa, onda çopan hiç bolmanda, 
bularyň ýygnakdan kimiň alyp bilýändigini aýtmagyny sorapdyrlar. 
Çopan oglunyň öz myşsalaryny türgenleşdirmek isleýändigi barada 
hiç kimiň bilmändigini we öňküsi güni bu barada dileg edndiklerini 
gürrüň berdi. Çopan gaty haýran galypdyr! Ol öýüne giripdir-de: “ Şol 
CD diskler nirede?” diýip sorapdyr. 

Şeýle wakalar meniň üçin adaty zat. Men olary elmydama eşidýärin 
we olaryň siziň üçin hem adaty zada öwrülmegini isleýärin. Biz siziň 
bilen şu pursada çenli Hudaýyň Şalygynyň işleýän käbir açary esaslaryny 
nygtadyk we olar barada pikir alyşdyk. Şeýle-de biz Gökleriň ýer çägi 
üçin kanuny tutarygy ýa-da ýurisdiksiýany almak üçin biziň imanda 
ylalaşygymyzyň bolmalydygyny belläp geçdik. Indi bolsa, geliň, öňe 
hereket edip, Şalygyň şu kanunlarynyň bize maliýe mätäçliklerimizde 
anyk nähili kömek edip bilýändigine garap geçeliň.

Rebbiň berekedi baýlyk getirýär,  
Ol bu baýlyga dert-alada goşmaz.

– Süleýmanyň pähimleri 10:22 

Men Mukaddes Ýazgylaryň şu ýerini görenimde: “Elbetde, bu ýerde 
ýazylan zat göz öňüne tutulmaýar” diýip pikir etdim. Ýöne men hut 
şonuň göz öňüne tutulýandygyna düşünip galdym! Bu parçada näme 
barada gürrüň edilýändigine düşünmek üçin, iň başyna, ynsanyň 
ýaradylan pursadyna dolanmaly. 

Tersine, Mukaddes Ýazgylaryň bir ýerinde şeýle şaýatlyk 
edilýär: “Adam näme Sen ony ýatlaryň ýaly? Ynsan ogly 
näme aladasyny ederiň ýaly? Ony perişdelerden biraz 
wagtlyk pes tutduň. Oňa şöhrat bilen hormat jygasyny 
geýdirdiň, ähli zady aýagynyň astynda goýduň”. Hudaý 
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ähli zady onuň aýagynyň astynda goýdy, oňa tabyn däl zat 
goýmady. Ýöne ähli zadyň oňa tabyndygy häzirki wagtda 
bize aýdyň görünmeýär. 

– Ýewreýler 2:6-8

Biz bu parçany ozal okapdyk, ýöne häzir ol pikir alyşmagymyz 
üçin örän wajypdyr. Ynsan ýaradylanda, ýer ýüzündäki ähli zatlar 
onuň ygtyýaryna berlipdi. Onuň tabynlygyna berilmedik ýeke zat-da 
galmandy. Ol ýer ýüzünde özüne berlen ygtyýarlyk ornundan höküm 
sürüp, wekilçilik edýän hökümetiniň jygasyna beslenendi. Oňa bereket 
we abraý berlendi, ol ygtyýarlyk ornuna bellenendi. Hudaýa garşy 
pitne turzan iblis heniz Adam ata yaradylmanka ýer ýüzüne kowlupdy. 
Iblis adamy ýigrenýärdi, sebäbi onuň Hudaýyň ygtyýarlygyna beslenip, 
özüniň üstünden höküm sürmäge goýlandygyna düşünýärdi. Iblis indi 
bu ýaradylyşa – özüniň adaty beden ýagdaýynda ondan has gowşak 
bolan adama tabyn bolmalydy. 
Emma Adam atanyň aýdan her 
bir ruhy sözi ony hut Hudaýyň Özi 
aýdandakysy ýaly ygtyýary bardy. 
Adam ata – Hudaýyň perzendi 
–ygtyýarlygyň we şanlygyň şol 
belent ornundan ýer ýüzüne 
höküm sürýärdi.

Şunlukda, iblis adamy ýigrenýärdi we onuň ýer ýüzündäki ygtyýaryny 
örän alasy gelýärdi. Onuň ýeke-täk çykalgasy – her ýol bilen adamdan 
bu jygany alyp, ony şeýle belent orundan mahrum etmekdi. Adam 
atadan jygany almaga iblisiň ygtyýary ýokdy; onuň ýeke-täk umydy 
– Adam atany bir ýol bilen aldap, jygany onuň özüne çykartmakdy. 
Iblis How enäni Hudaýa ynanyp bolmaýandygy we durmuşyň Hudaýa 
garanda has köp zatlary teklip edip bilýändigi babatda ynandyrandan 
soň, Adam ata we How ene iblise Hudaýdan köp ynanyp, Hudaýa 
garşy dönüklik etdiler. Ahyrda Adam ata bilen How ene Hudaýyň 
Şalygyndaky ygtyýarlygyň kanuny orunlaryny ýitirdiler, iblis bolsa bu 
dünýäniň hökümdary boldy. Pawlus Korintoslylara ýazan ikinji hatynyň 

REBBIŇ BEREKEDI BAÝLYK 
GETIRÝÄR, OL BU BAÝLYGA 
DERT-ALADA GOŞMAZ. 

– SÜLEÝMANYŇ PÄHIMLERI 10:22 
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dördünji babynda ony hut şeýle hem atlandyrýar: 

Bu dünýäniň hökümdary şeýtan iman etmedikleriň aňyny 
baglady. Şonuň üçin-de olar Hudaýyň keşbi bolan Isa Mesihiň 
şöhratynyň Hoş Habarynyň nuruny görüp bilmeýärler.

– 2 Korintoslylar 4:4

Adam ata pitne turuzmazyndan öň Hudaýyň perzendi bolmaklygyň 
berýän artykmaçlyklardan lezzet alýardy. Hudaýdaky ähli zatlar Adam 
ata lezzet üçin elýeterdi, ol ömründe ýeke gün-de mätäçlik çekmändi, 
gorkuly pikirleriň biri-de kellesine gelmeýärdi. Ýer planetasynda 
ýaşamak üçin oňa gerek bolan zatlaryň bary ol ýaradylmazyndan ozal 
şol ýere ýerleşdirilipdi.

Eger biz Gelip çykyş kitabynda beýan edilýän ýaradylyşyň altynjy 
gününi ýatlasak, onda ynsanyň altynjy günüň ahyrynda ýaradylandygyny 
göreris, ýagny ol Hudaýyň ýaradyş meýilnamasynyň jemleýji bölegi 
bolup durýardy. Onuň ykbaly – ýedinji günde ýaşamakdy, Hudaý bu güni 
rahatlyk güni diýip yglan edipdi. Bu gün Hudaý ýadanlygy üçin rahatlyk 
güni däl-de, Onuň Öz işini tamamlandygy üçindi. Bir minut säginip, 
Hudaýyň bitiren işleri we ynsan üçin taýynlan belent meýilnamasy 
barada oýlanyp görüň. Adam atanyň bularyň baryny elden berip, 
netijede Şalykdaky kanuny ornuny ýitirendigi gynandyryjy zat. 

Hudaý Adam atanyň Oňa gulak asmazlygy karar edende, oňa 
ýüzlenip, şeýle diýdi:

…”Sen aýalyňyň gepine gitdiň, ‘Iýme’ diýip, adagan eden 
agajymyň miwesinden iýdiň. Seniň eden işiň sebäpli, Men 
topragy näletländirin. Sen toprakdan ömürboýy muşakgatlyk 
bilen iýmitlenersiň. Toprak saňa akbaş-ýandak öndürip 
berer. Sen meýdan otlaryny iýersiň. Sen ýerden alnansyň we 
ýere dolanýançaň, nany maňlaý deriňi döküp iýersiň. Çünki 
topraksyň sen we ýene-de topraga öwrülersiň”. 

– Gelip çykyş 3:17-19
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Ilki bilen siziň ýer ýüzüni Hudaýyň näletlemändigini, muny Adam 
atanyň edendigini görmegiňizi isleýärin. Ol bütin ýer ýüzüne hökümini 
ýöredip bilýärdi. Ol onuň dolandyryjysydy. Ýer ýüzünde doly we bütinleý 
ygtyýary bolan Adam ata Hudaýyň hökümetine garşy dönüklik edip, Ony 
aradan aýyrýar. Şeýle kararyň ägirt netijeleri diňe Adam ata däl, eýsem 
tutuş ýer ýüzüne – şol günden başlap şol ýerde ýaşamaly bolan her bir 
erkege we her bir aýala täsirini ýetirdi. Adam ata ýer çäginde Hudaýyň 
oňa beren ýurisdiksiýasyny heniz saklaýan bolsa-da, birwagtlar wekilçilik 
edýän we onuň hökmürowanlygyny goldaýan hökümetiň ornundan 
dolandyrmaga indi güýji ýokdy. Adam ata ýaşaýşyň hut özünden 
aýrylandy, indi oňa ozal nätänyş bolan ölüm öz hukugyna eýe boldy.

Hudaý Adam atany edenlerinde paş etdi we öz günäsi üçin, 
birinjiden, Hudaýyň hökümetindäki kanuny ornuny ýitirendigini aýtdy. 
Adam ata şol hökümetiň Ýer planetasyndaky wekili bolany üçin, 
Gökler öz kanuny wekilligini ýitirdiler, sebäbi olar ýer ýüzündäki öz 
ýurisdiksiýasyny bu wekillik arkaly amala aşyrýardylar. Ikinjiden, bu 
ýer ýüzüniň özüne-de täsir etdi we ol Erem bagyndakysy ýaly indi 
üpjün etmeýärdi. Ýeriň Adam ata gerek bolan miwäni bermegi we 
onuň diri galmagy üçin, indi onuň özi maňlaý derini saçyp, zähmet 
çekmelidi. Toprak indi akbaş bilen ýandagy ösdürer, durmuş agyr 
bolar, muşakgatly güzeran bolsa durmuş ýörelgesine öwrüler. 

Men muny jebir-sütemli durmuş ýörelgesi, gorky we ölüm ruhy bilen 
murdar edilip, güzerany zordan görmek ýörelgesi diýip atlandyrýaryn, 
ol Adam atadan soň doglan her bir adamyň depesinden dag kimin 
abanyp dur – bu näletlenen ýer ulgamydyr. Buz hut şu ulgamda ösüp-
ulaldyk we hut şu güzerany zordan görmek ulgamy biziň ählimize örän 
oňat bellidir. Dawut pygamber 22-nji mezmurda ony tümlük deresi 
diýip atlandyrýar:

Tüm garaňky dereden geçäýemde-de, ýamanlykdan 
gorkmaýaryn men, çünki Sen meniň bilensiň. Seniň hasaň, 
çopan taýagyň aram berýär janyma meniň. 

– Zebur 22:4
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Ölüm gorkusy bütin ýer ýüzüne ýaýrady. Ýöne munuň başga-da 
erbet netijesi bar. Adam Hudaý bilen gatnaşygyny ýitirdi we şeýdip, 
ol indi öz-özüni bilmeýär – ol öz ýaradylmasynyň maksadyny we asyl 
manysyny göz öňünden sypdyrýar. Adam ýaradylanda, oňa öňden 
bellenilen maksat, tabşyryk berlipdi. Ol ýer ýüzüni Hudaýyň adyndan 
dolandyrmalydy. Başga sözler bilen aýdylanda, onuň Hudaýdan 
tabşyrygy we durmuş maksady bardy. Ýöne indi welin onuň bar 
pikirleri güzeranyny görmeklige gönügendi. Güzeranyny görmeklik 
adamyň maksadyna we bellenilen niýetine öwrülýär.

Indi adamyň ýa agtarmak, ýa-da 
üpjünçiligi toplamak babatda kabul 
edýän her bir karary şol güzerany 
zoran aýlamagyň näletlenen ýer 
ulgamynyň süzgüjinden geçirilýär. 
Indi toý-meýlise ýer ýok we her 
gün maňlaý deriňi saçyp çekilýän 
zähmetden doly. Güzerany 
dolamakdan ýa-da alakalaryň 

ygawy diýip atlandyrýan durmuşymyzdan mümkin bolan ýeke-täk 
gutulyş – bu ylgamagy bes edip bilerimiz ýaly, ýeterlik serişdeleri 
toplamak.

Günäniň bu dünýä aralaşan wagtyndan bäri her bir erkegiň aýalyň 
ilkinji derejeli maksady – ylgamagy bes etmek. 

Goşmaça üpjünçligi alyp bileri ýaly işi şowuna bolan adamlaryň her 
biri indi ony aýratyn seresaplylyk bilen saklap goramalydyr. Adamlar öz 
baýlygyny ýitirmejek bolup, ondan ýapyşýarlar. Sebäbi eger olar ony 
ýitirseler, onda ýene-de muşakgat içinde ylgap, maňlaý derlerini saçyp 
zähmet çekmeli bolarlar.

Adamyň arzuwy, onuň güzeran görmekliginiň maksady, eýýäm 
belläp geçişim ýaly, - güzeran görmekligiň guly hökmünde ylgamagy 
bes edip, rahatlygy tapmak üçin haýsydyr bir ýol bilen üpjünçiligi 
tapmakdan ybaratdyr. Men siziň şu fakta aýdyň düşünýändigiňiz 
babatda ynamly bolasym gelýär: güzerany zordan aýlamagyň 

ÝERDE GÜZERAN 
GÖRMEGIŇ NÄLETLENEN 
ULGAMYNDA HER BIR 
ADAM YLGAMAKDAN 
ÝADANDYR.
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näletlenen ýer ulgamynda her bir adam ylgamakdan ýadandyr. 
Meniň ýadyma günleriň birinde irden bir çopan bilen oturyşym 

düşýär. Ol her gün säherde turup, tä öz hasaplary, bergileri we pul 
ýetmezçilikleri ýadyna düşýänçä, hyzmatyň işlerine höwes bilen 
meşgul bolýan eken. Ol öz maliýe ýagdaýynyň durmuşyna awy gatyp, 
edýän hyzmatynyň şatlygyndan mahrum edýändigini aýdýardy. Şeýle 
ýagdaýa diňe çopanlar gabat gelmeýär. Bu köp maşgalalaryň ýaşaýyş 
ýörelgesi, sebäbi olar bergilerde, ol aýlykdan indiki aýlyga çenli 
ýaşaýarlar. 

Her bir adam çykalga gözleýär, ýeke-täk çykalga bolsa – gereginden 
artyk bolan serişdelere eýe bolmaklyk. Näletlenen ýer ulgamyna 
laýyklykda, adamyň şahsyýetine ondaky bar zatlara, gazanyp 
bilýän pulunyň mukdaryna görä baha berilýär. Birinjiden, adam öz 
ýalaňaçlygyny – asyl maksadyň we aslyýetiň ýitgisini basyrmaga 
dyrjaşyp, ýasama zatlara ýapyşýar. Ol indi birwagtlar özüni şeýle şöhrata 
beslän Hudaýyň huzuryny baýlyga çalyşmaga synanyşýar. Ikinjiden, 
ol Hudaýyň Şalygynda şanly abraý derejesindäki dolandyrmasyny 
durmuşy tekepbirligine we adamlara höküm ýöretmeklik islegine 
hem çalyşmaga dyrjaşýar. Indi adam özüni bir maksada – baýlygy 
toplap, ony saklamaklyga bagyş edýär. Indi onuň barlygy näderejede 
baýdygyna we beýleki adamlara nähili ygtyýarynyň bardygyna garaşly 
bolýar. Günä batan adam häzirki wagtda özüne baha bermek üçin 
jemgyýetdäki derejesini we ornuny örän wajyp hasaplaýar.

Şu barada oýlanyp görüň. Adamlar biri-birine adatça haýsy soragy 
berýärler? “Sen näme işleýärsiň?” Näme üçin? Bizi dogrudan-da 
bu alada goýýarmy ýa-da gyzyklandyrýarmy? Bütinleý ýok, ýöne 
bu sorag biziň adama bolan hormatymyzyň derejesini kesgitleýär. 
Başga sözler bilen aýdanymyzda, biz özümizden şulary soraýarys: 
Bu adam kim? Ol ýer çäginde haýsy orny ýa derejäni eýeleýär? Men 
ony nähili derejede sylap hormatlamaly? Eý, zenanlar, men häzir 
erkekleriň nukdaýnazaryndan aýdýaryn. Men zenanlaryň şahsyýeti 
kabul etmeklige bütinleý başga nukdaýnazardan çemeleşýändiklerini 
bilýärin.
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Häzirki wagtda näletlenen ýer ulgamy öňküsi ýaly güýje eýedir! 
Adamlar ähli kararlaryny puly agtarmagyň we saklamagyň süzgüjinden 
geçirýärler. Adamlar has ýokary aýlygy bolan işi almak üçin başga 
ştatlara göçmage-de taýyndyrlar, olar hatda öz asyl maksatlary barada 
oýlanmaýarlar. Hemmeler rokýyldyzy bolmak isleýärler. Näme üçin? 
Derejesi we baýlygy üçin.

Birnäçe müň ýokary synp mekdep okuwçylarynyň arasynda 
ulalanlarynda haýsy hünäre meşgul bolmak isleýändiklerini bilmek üçin 
barlag derňewleri geçirildi. Sorag berlenleriň 65%-ni öz hünärmenlik 
maksatlarynyň – meşhur bolmaklykdygyny aýtdylar. Meşhur bolmak? 
Bilşime görä, meşhur bolmaklyk aslynda hünär-de hasaplanylmaýar. 

Barlag derňewleriň ýene biri işgärleriň 30%-iň öz işlerini 
ýigrenýändigini we ýene 40%-iň ony halamaýandygyny görkezdi. 
Şunlukda, ABŞ-da zähmet çekýän adamlaryň 70%-mi meşgul bolýan 
işlerini halamaýarlar! Onda olar näme üçin şol ýerde işleýärler? Sebäbi 
olar güzeran görmekligiň gullary, olar güzeranlaryny aýlamak üçin 
gam-gussada maňlaý derlerini saçyp zähmet çekýärler. Bu adamlar 
maksady we aslynda niýetlenilen zatlary hasaba almaýarlar; olary 
höweslendirýän faktor – hasaplaryny tölemeklik. Sen maliýe mätäçligiň 
guly bolan ýagdaýyňda, seniň saýlamaga mümkinçiligiň bolmaýar. 
Puly köp töleýän hemişe ýeňiji bolup çykýar. Muňa alakalaryň ylgawy 
diýilýär. Biz hut şeýle hem ýaşaýandyrys. Öz tigriniň içinde aýagaldygyna 
ylgap, hiç ýere ýetmeýän homýagy göz öňüne getiriň. Biz gülüp, bu örän 
mylaýym zat diýip pikir edýäris. Ýöne hakyky dünýäde welin bu asla 
mylaýym görünmeýär, bütinleý beýle däl. Adamlar ymtylýan zatlaryna 
asla ýetmän, şeýle tigriň içinde ölüp galýarlar. 

Şonuň üçin hem näme iýip-içjekdigiňizi, näme geýjekdigiňizi 
agtarmaň, bular barada alada etmäň. Bu zatlaryň baryny bu 
dünýäniň adamlary agtarýandyr. Ataňyz bularyň ählisiniň 
size gerekdigini bilýär. Siz bolsa Hudaýyň Şalygyny agtaryň, 
şonda bu zatlar hem size onuň üstüne goşulyp berler. 

– Luka 12:29-31
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Gaýgy-gam içinde maňlaý derini saçyp işlemeklik – biziň bilýän 
ýeke-täk ulgamymyz. Eger men siziň bergileriňizi bermelidigiňizi, ýagny 
olary bir ýylyň dowamynda BERMELIDIGIŇIZI, bermedik ýagdaýyňyzda 
tutuş maşgalaňyz Demirgazyk polýusa hemişelik ugradyljakdygyňyzy 
(men pikirimi size ýetirmek üçin, iň soňky derejedäki mysaly ulanýaryn) 
aýtsam, size näme ederdiňiz? Men siziň näme etjekdigiňizi aýdaýyn: 
siz öňküden-de köp derläp, has çalt ylgamagyň meýilnamasyny şobada 
düzüp başlardyňyz. Siz: “Men ýene birki ýere doly däl iş gününe işe 
durup bilerdim. Aýalym-da doly däl iş rejesi bolan birki işe ýerleşip 
bilerdi, çagalar hem kömek edip bilerdi” diýerdiňiz. Düşünýäňizmi, 
bu siziň bilýän ýeke-täk üpjünçilik ulgamyňyz – gaýgy-gam içinde, 
maňlaý deriňi saçyp zähmet çekmek. Size bu ulgamyň ýene bir 
suratlandyrmasyny görkezeýin.

Men siziň köçäňizden ylgap barýarkam, öýüňiziň gabadyndaky 
ýoldan içinde on million dollar bolan haltany tapýarmyşym diýeli. Men 
örän begenýärin, ýöne öz tapan zadym barada habar bermelidigimi 
bilýärin. Men sizi tanaýanlygym üçin, siziň öýüňize ylgap barýaryn-
da, telefonyňyzdan jaň etmegi haýyş edýärin. Men polisiýa bölümine 
jaň edenimde, siz gapdalymda durup, hemme zady eşidýärsiňiz. Men 
olara bolan zatlary gürrüň berýärin. Az salymlyk dymyşlykdan soň, olar 
öz ýazgylaryny barlap, pul ýitgisi barada hiç kimiň arz etmändigini, 
şonuň üçin-de bu puly özüme alyp bilýändigimi aýdýarlar (olaryň 
şeýle diýjegi gümana, ýöne suratlandyrmam üçin bu wariant has 
gowy). Olar maňa muny aýdanlarynda, men bökmäge we şatlykdan 
ýaňa gygyrmaga başlaýaryn. Soňra men olaryň aýdanlaryny size habar 
berýärin we begençden ýaňa heşelle kakýaryn. 

Men şatlygymdan ýaňa heşelle kakyp, bularyň baryny size gürrüň 
berýärkäm, siz sypaýylyk bilen ýylgyrýarsyňyz. Ýöne şol gün agşam 
nahar başynda aýalyňyza bolan zatlary gürrüň bereniňizde, oňa näme 
diýersiňiz öýdýäňiz? Siz ýylgyrarsyňyzmy? Men-ä beýle pikir edemok. 
Siz: “BU___________!” diýersiňiz. Siz şu boş ýeri doldurdyňyz gerek? 
Siz ADALATSYZLYK sözüniň bu ýerde dogry jogap bolup durýandygyny 
näbildiňiz? Men size nireden bilýändigiňizi aýdaýyn: siz hut şeýle 
terbiýlenen. Siz hut şeýle ulgamda ösüp-ulaldyňyz. Gaýgy-gam içinde 
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maňlaý deriňi saçyp işlemek – ine, hemme zat hut şeýle edilmeli.
Men öz getiren mysalymda puly hiç bir zähmet çekmezden 

tapdym, bu bar bolan ulgamy aldamaklyk. Bu adalatsyzlyk. Sebäbi 
men bu pul üçin zähmet çekmedim, men ony ýöne tapaýdym. Siz şeýle 
şowlulygyň size, belki, hiç haçan miýesser etmejekdigini bilýänsiňiz we 
sizi bahyllyk basyp, güzeranyňyzy dolandyrmak üçin durmuşyňyzyň 
mejbury gulçulykdan doly boljadygyna düşünýärsiňiz.

Deňeşdirmek üçin: eger men günleriň birinde ýygnakda köne, 
reňki solan eşikde öňe çylyp, adamlara: Biz muny etdik! Soňky 
on ýylyň üçinde Drenda ikimiz günde 22 sagat işläp, ahyrda jaýyň 
bergisinden çykdyk” diýen bolsam, onda zalyň içi şatlykly seslerden 
we el çarpmalardan dolardy. Näme üçin? Sebäbi kimdir biri muny edip 
başardy we bu hemmeleri ruhlandyrardy. Eger kimdir biri başaran 
bolsa, diýmek, çykalga bar! Biz dişimizi gysyp, bilimizi berk guşamaly-
da, bergilerimizii tölemeli, onsoň biz hem azat bolarys. Ýöne eger 
ýerde ýatan puly tapan bolsam, näme üçin hiç kim şatlanmazdy we 
el çarpmazdy? Siz näme üçin bu boş ýeri aňsatlyk bilen doldurdyňyz? 
Sebäbi siz hut şeýle pikir edýärsiňiz we hut şu barada arzuw edýärsiňiz. 
Adalatly – bu maňlaý deriňi döküp, agyr zähmet çekmek ulgamy, biziň 
hemmämiz ony gowy bilýäris. Agyr zähmet çekmezden alnan pul – bu 
adalatsyzlyk. 

Ýöne maňlaý deriňi döküp agyr zähmet çekmek ulgamyndan 
çykmak – her bir adamyň arzuwy, baýamak, millioner bolmak – bu 
adamlaryň köpüsi üçin ejirli pikir. Million dollar häzirki wagtda 
birwagtky pul hümmetinde bolmasa-da, bu jümle öz-özünden 
baýlykdan habar berýär. Baýlyk bize erkinlik üçin mümkinçilikleri 
berýär we köp adamlaryň ýaşaýan gündeki hysyrdyly durmuşyna 
çapraz gelýär. Ylgamakdan hemmeler ýadady we million dollara eýe 
bolmaklyk ylgamagy bes edip, ahyrda öz göwnüň isleýän zadyna 
meşgul bolmagy aňladýar. Şu barada oýlanyp görüň: lotoreýanyň özüne 
çekijiligi nämeden ybarat? ERKINLIKDE! Saýlawyň bolmagyndaky, 
karary kabul etmekdäki erkinlik, bularda ilkinji ýerde tölegleri tölemek 
ýa-da aýlykdan aýlyga ýetmek durmaýar. 
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“Kim millioner bolasy gelýär?” atly şowhunly gepleşik örän 
ýörgünlidir. Ol köp adamlary özüne çekýär, sebäbi hemmeler şeýle 
azatlyk barada arzuw edýärler. Adamlar bu şowhunlyga seredýärler, 
olar oňa duýgulary bilen berilýärler, gatnaşyjylaryň tarapynda bolup, 
olaryň pul utaryny umyt edýärler.

Mowzugy birsalym çalşyp, şuny aýdaýyn: ogurlyk hem serişdeleri 
zähmet çekmezden almaklykdyr. Ýoýulan manyda ol hem näletlenen 
ýer ulgamyndan azat bolmagy teklip edýär. Onda, geliň, hemmeleriň 
ylgamagy bes edesleri gelýändigi babatda ylalaşalyň! Ýöne mundan 
çykalga beri barmyka? Häzirki wagtda pul shemalaryň görnüşleri 
diýseň köpdür. Men dünýäniň dürli künjeginde ýaşaýan adamlardan 
günde azyndan on hat alýaryn. Olar 20 million dollary miras alyp, 
bu pullaryň ygtybarly ýerde howpsuzlygyny üpjün etmäge kömek 
edere kimdir biriniň gerekdigi baradaky ýüregiňi awadýan wakalaryny 
maňa gürrüň berýärler. Olar eger men şol pullary alyp, olary gorap 
bilsem, şolaryň ýarysyny maňa berjekdigini aýdýarlar. Soňra bolsa, 
elbetde, olar meniň elektron poçtamyň salgysyny bilesleri gelýär we 
bu miraslarynyň olara berilmegi üçin gerek bolan dokumentleriň 
taýýarlanylmagy, iberilmegi, ätiýaçlandyrylmagy (muny her hili 
atlandyrýarlar) üçin käbir pul mukdaryny bermegimi soraýarlar. Aý, 
goýsaňyzlaň! Men, näme, kemakyl adama meňzeýänmi? 

Günleriň birinde maňa bir müşderim jaň edip, inwestirleme meselesi 
boýunça maslahat sorady. Men özüm üçin adat bolan soraglary 
berýärdim we onuň bäş million dollary inwestirlemek isleýändigini 
ýüze çykardym. Ol şol pursat pulunyň ýokdugyny, ýöne olaryň mirasyny 
resmileşdirenden soň boljakdygyny aýtdy. Men onuň miras meselesini 
haçan çözüp bilýändigini soranymda, ol takmynan iki hepdeden 
boljakdygyny habar berdi. Şonuň üçin-de, men oňa iki hepdeden jaň 
etdim, ol bolsa munuň biraz köp wagty alýandygyny aýtdy. 

Bu adamyň öz mirasyny ýewropa banky arkaly almakda kynçylyklary 
döräpdir, mirasy şonda saklanýan eken. Bu ýagdaý meniň ünsümi 
özüne çekensoň, men oňa soraglary berip başladym. Garaz, onuň 
wakasynda Fransiýada ölen bir daýysy tapylypdyr. Bu daýysy oňa bäş 
million dollary miras galdyrypdyr. Emma bu miras üçin 50 müň dollar 
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möçberinde salgyt tölemeli bolup, ony miras alynmazdan öň tölemeli 
diýip aýdypdyrlar. Ol heniz-de şol pullary tapmaga dyrjaşýandygyny 
we jaýyny girewe goýup, karz almaga arza berendigini aýtdy.

Men ondan bu işe ýuristleri çekip-çekmändigini soranymda, 
ol: “Hawa, bu mesele bilen maňa Fransiýadan jaň eden ýurist 
meşgullanýar” diýip jogap berdi. — “Sen Amerikada bu mesele 
bilen meşgullanýan ýuristiň ýok diýjek bolýaňmy?” Ol: “Ýok, diňe 
Fransiýadan jaň eden şol ýurist” diýip jogap berdi. Soňra ol maňa 
50 müň dollary toplamagyň kyn bolandygy üçin Fransiýaday ýuristiň 
şol puluň ýarysyny özüniň tölejekdigini, müşderim bolsa mirasyny 
alan badyna oňa yzyna töläp bilýändigini gürrüň berdi. Men: “Ýok, 
bu kezzaplyk!” diýdim. Bu adam şeýle daýysynyň bardygy barada 
ozal eşitmese-de, onuň hakykatdan-da bolandygyna ynanýardy. Men 
oňa iki hepdeden ýene jaň edenimde, ol banka geçirmek üçin puluň 
baryny diýen ýaly jemländigini aýtdy. Men oňa ýene-de şeýle diýdim: 
“Olaryň eýýäm bäş million dollary bar. Eger olara salgyt üçin pul şeýle 
gerek bolsady, onda olar saňa elektron ýa-da tizleşdirilen poçta arkaly 
degişli kagyzlary ibererdiler, sen hem olara gol çekip, mirasyň ujundan 
50 müň dollary tutup almaklaryna rugsat bererdiň”. Ýöne ol maňa 
ynanman, şol adamlaryň aýdýanlyna ynanýardy. 

Geçen ýekşenbe güni hem hut meniň ýygnagymda şeýle ýagdaý 
boldy. Bir ýaş ýigit Ýewropadan tizara aljak mirasynyň serişdelerini 
inwestirlemek meselesini maslahatlaşmak üçin, ýanyma geldi. Men 
oňa sözlemini gutarmaga-da mümkinçilik bermedim. Men oňa: 
“Bilýärin, bilýärin, olar saňa puly geçirip bilmekleri üçin özlerini käbir 
mukdardaky puluň geçirilmegini isleýärler, şeýle dälmi?” diýdim. 
“Hawa, ýöne siz muny nädip bildiňiz?” diýdim. Men oňa hem munuň 
kezzaplykdygyny aýtdym. Ol hem hamala ölen daýysyny tanamaýan 
eken, onuň hem ABŞ-da ýuristi bolmasa-da, bu puluň hakykatdygy 
babatda meniň bilen jedelleşmäge durdy. Adamlar şular ýaly zatlara 
näme üçin şeýle ýykgyn-ka? Sebäbi olar erkin bolasy gelýär! Olar 
muny sypdyrmak islänok, sebäbi, eger olar aňynda munuň hakykat 
bolmagynyň milliardyň ondan bir mümkinçiligi bolsa-da, mundan 
peýdalanasy gelýär. 
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Ýene bir mysaly getirmäge ygtyýar ediň. Drenda ikimiziň maliýe 
hyzmatlaryny etmek boýunça telekeçilik işimiz Birleşen Ştatlaryň 
ähli ýerinde hereket edýär. Bu diýseň ajaýyp telekiçilik işi. Biziň 
kompaniýamyzyň üpjün edýän mümkinçilikleri hakyky, adamlar ýylda 
müňlerçe dollary gazanyp bilýärler. Şeýle-de meniň telekeçilik işimde 
öwrenere-de zat zat. Sen keseki adamlaryň puluny dolandyrýarsyň. 
Seniň bilmeli kanunlaryň we serişdeleri meýilleşdirmegiň strategiýalary 
bar, sen olaryň hötdesinden gelmeli. 

Men Ogaýo ştatynyň Kolumbus şäheriniň radioýaýlymynda, ýerli 
mesihi radiostansiýasynda mahabatlandyrma ýerleşdirip, onda 
rezýumeleri kabul edýändigimi habar berdim, sebäbi birnäçe täze 
dalaşgärleri tapasym gelýärdi. Takmynan 50 adam geldi. Söhbetdeşligi 
şobada geçirmäge derek, ilki bilen golaýdaky myhmanhanada tanyşlyk 
duşuşygyny geçirmegi we şeýdip dalaşgärleriň käbirlerini bada-bat 
seçmegi karar etdim. 

Duşuşyk wagty kompaniýanyň söwda bazaryndaky ägirt potensialy, 
biziň diňe finanslar bilen işlemegiň esaslaryny öwretmän, eýsem 
muny mesihilik nukdaýnazaryndan öwretmäge mümkinçilik berýän 
ýagdaýymyz barada gürrüň berildi. 

Biz işiň tertibi, öwezlik tölegleri, okatmaklyk we ygtyýarnamalara 
bolan talaplar babatdaky kompaniýanyň garaýyşlaryny hem beýan 
etdik. Ýylda 200 müň dollar gazanmaga mümkinçilik berýän işiň 
göwrümini görenlerinde, köp dalaşgärleriň seçilip aýryljakdygyny öz 
tejribämden bilýärdim.

Men duşuşykdan soňra myhmanhananyň girelgesinden geçip 
barýarkam, uly banket zalynyň takmynan müň adamdan hyryn-dykyn 
dolandygyny gördüm. Hemmeler bir sebäbe görä gelipdi: köpderejeli 
meşhur kompaniýa telekiçilik işine goşulmak isleýänler üçin 
prezentasiýa geçirýärdi. Ýöne meniň elli adamym bilen deňeşdiriňde, 
şol ýerde näme üçin şeýle köp adam bolduka? Munuň jogaby sada: pul! 
Gynansak-da, şol köpderejeli kompaniýa muny ykrar etmeýänligine 
garamazdan, onuň işini şeýle kabul edýärdiler: “Eger men olara 
goşulsam, soňra bolsa üç adamy getirsem, - ine, onsoň men millioner”. 
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Ýöne men maliýe çäklerinde köp işlänim üçin, köpderejeli telekeçilikde 
köp puly gazanýan adamlaryň agyr işleýändiklerini bilýärin! Hawa, 
munuň potensialy bar, ýöne bu pullar aňsat pul hökmünde kabul 

edilýär: “Eger men bu mümkinçilikden 
peýdalanmasam, onda – bu birgiden 
mähelläni bir görseňizläň – men 
bütin ömrümiň mümkinçiligini 
ýitirerin!” Gaýrat edip, maňa nädogry 
düşünmäň. Şeýle kompaniýalarda 
millionlarça dollary gazanan oňat 
dostlarym bar, şeýle-de oňat MLM-
kompaniýalar-da bar. Men ýöne 
MLM-kompaniýalaryň orta derejedäki 
agzalarynyň pikir ýöredişini görkezjek 
bolýaryn. Güzerany dolandyrmak üçin 
näletlenen ýer ulgamynda aňsat puly 
gazanmak wadalary köp puly getirýär. 

Eger siz bir minut aýak çekip, pul barada – ony nädip 
gazanmalydygy ýa-da gazananlaryňyzy nädip saklamalydygy barada 
näçe oýlanýandygyňyzy özüňizden sorasaňyz, haýran galarsyňyz. 
Meniň pikirime düşüneriňiz ýaly, ozal aýdanlarymy ýene gaýtalaýyn: 
her bir adam ylgamagyny bes edesi gelýär, hemmeler güzerany zordan 
görmegiň hatyrasyna ýaşamakdan ýadandyr!

Dynç alyş güni ýakymly, sebäbi biz togtap bilýäris. Dynç alyş rugsady 
ýakymly, sebäbi biz togtap bilýäris. Hormatly dynç alyş ýakymly, sebäbi 
biz ahyrda togtap, indi göwnümiziň halaýan işlerini edip bilýäris. 
Maňa nädogry düşünmäň. Köp adamlaryň durmuşa garaýyşlary hiç 
zat etmän, ellerini gowşuryp oturmakdan ybarat däl. Şeýle-de men 
siziň durmuşyňyz babatda Hudaýyň islegi şundan ybarat diýjek-
de bolamok. Ýok, biz tabşyrygymyzy, ýörite özümiz üçin niýetlenen 
maksady ýerine ýetirmekde işjeň bolmaga ýaradylan. Gynansak-da, 
köp adamlar güzeranlaryny dolamak üçin ylgamaga ýa-da haýsydyr bir 
zatlara etmäge şeýle bir gümra bolany üçin, öz arzuwlaryny birwagt 
gyra taşlandyrlar.

PUL MESELESINI 
ÇÖZMESEŇIZ, 
ÖMRÜŇIZIŇ AHYRYNA 
ÇENLI GÜZERANY 
DOLANDYRMAK 
ÜÇIN NÄLETLENEN 
ÝER ULGAMYNDAN 
PEÝDALANMALY 
BOLARSYŇYZ.
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Men siziň kimdir biriniň ýa-da özüňiziň: “Men işe gitmeli” diýenini 
eşidendigiňizi anyk bilýärin. Eýýäm bilşiňiz ýaly, adamlar haýsydyr 
bir zady mejbury etmeli bolanlarynda, ýakymly duýgulary bolmaýar. 
Emma welin işe höwes bilen gidip, meşgul bolýan zatlaryny yhlas 
bilen etseler, ýüzleri açylyp gidýär. Ýöne köp adamlaryň durmuşynda, 
adatça, beýle däl. Muňa derek olar öňküsi ýaly: “Men işe gitmeli” 
diýýärler. Ýöne aýlyk hakyny almak üçin, ýöne ofisde ýene bir güni 
geçirmek üçin, güzeran görmekligiň ýene bir güni, garaz, ýene bir 
güni başdan sowmak. Köp adamlar oňat başlaýarlar, olaryň durmuşy 
ýokary göterilýär. Olar töleglerini tölemek üçin işe ýerleşýärler 
we kabir netijeleri çykarýançalar, bu işe wagtlaýyn iş hökmünde 
garaýarlar. Emma olaryň çykaran netijeleri – durmuşlary duman 
kimin geçendigine, kyrk ýaşdan ýaňy geçen döwürlerinde bu petikden 
çykalganyň ýokdugyna aň ýetirýärler. Muny orta ýaşyň krizisi diýip 
hem atlandyrýarlar – şonda adamlar duzaga düşendigine ömürlerinde 
birinji gezek aň ýetirýärler. 

Eý, dostlarym, bu Hudaýyň bize öňden niýetlän durmuşy däl. 
Siz muny eýýäm bilýänsiňiz. Şeýle gözgyny gelejegiň öňüni almak 
üçin, Drenda ikimiz köp ýyl bäri şuny aýdyp gelýäris: eger siz pul 
meselesini çözmeseňiz, onda siz üçin niýetlenilen işleri tapmarsyňyz, 
durmuşyňyzyň üýtgeşik maksadyny bilmersiňiz. Pul meseleini 
çözmeseňiz, ömrüňiziň ahyryna çenli güzerany dolandyrmak üçin 
näletlenen ýer ulgamyndan peýdalanmaly bolarsyňyz.

Eger siz pul meselesini çözmeseňiz, onda özüňiziň ýaradylan 
maksadyňyzy asla bilmersiňiz!

Deňeşdirip görmek üçin, geliň, siziň durmuşyňyzyň nähili bolup 
bilerdigi barada gürrüň edeliň. Öz halaýan höwes edýän güýmenjäňiz 
barada oýlanyň. Mysal üçin, bu golf diýeli. Siz kimdir biriniň: “Waý-eý, 
şu gün golf oýnamaga gitmeli-dä” diýenini eşidipmidiňiz? Ýa-da kimdir 
biriniň: “Waý-eý, şu gün anna güni. Anna agşamyny ýigrenýärin. Şu 
gün duşenbe gününiň ertiri bolsa bolmaýarmy? Onda men ýene işe 
gidip bilerdim” diýenini eşidipmidiňiz? Ýa-da, mysal üçin, siziň halaýan 
güýmenjäňiz balyk tutmak diýeli. Siziň: “Waý-eý, men şu gün näme, 
ýene balyk tutmaga gitmelimi?” diýýäniňizi eşitmegim mümkin zatmy? 



SENIŇ MALIÝE REWOLÝUSIÝAŇ.  Ylalaşygyň güýji 

154

Ýok, sizden şeýle zady eşiderin öýdemok, sebäbi siziň balyk tutmaga 
höweseňiz uly. Eger siz şindi meşgullanýan zadyňyza şeýle höwes we 
yhlas bilen çemeleşip, ähli ünsüňizi öz höwesiňize gönükdirip bilseňiz 
we munda ejirleri däl-de, lezzet pursatlary tapmagy başarsyňyz, 
durmuş nähili bolardy? Maşgalaňyzy eklemek üçin ýeterlik puluňyz 
bolup, finans sarsgynlyklaryndan azat ýaşasaňyz, nähili bolardy? 
Şeýle mümkinçilik hakykatdan-da barmyka? Drenda ikimiz muny ýüze 
çykardyk: hawa, bar! 

Rebbiň berekedi baýlyk getirýär,  
Ol bu baýlyga dert-alada goşmaz. 

– Süleýmanyň pähimleri 10:22

Indi bolsa Mukaddes Ýazgylaryň şu ýerini haýallyk bilen örän ünsli 
okaň. Gadymy ýewreý dilinden terjime edilende, ol: “Rebbiň berekedi 
baýlyk getirýär, onuň üçin agyr zähmet gerek däl” diýmegi aňladaýar. 
Görýäňizmi? Hudaýyň Şalygy maňlaý deriňi döküp agyr zähmet çekmeli 
ulgamdan boşanmagyň ýoluny berýär; bu ulgamy bize Adam ata 
galdyrypdy. Bu aýat dogrudan-da onda aýdylýanlary aňladyp bilýärmi? 
Eger hawa bolsa, onda soňky döwürde edil şu pursat habarlaryň iň 
gowusyny eşidýänligiňiz bilen ylalaşarsyňyz. Hut şeýle! Hut şonuň 
üçin-de, Işaýa pygamberiň kitabynyň 61-nji babynda, Isa Mesih we 
Onuň hyzmaty barada aýdylýan parçada, şeýle diýilýär: 

Hökmürowan Rebbiň Ruhy üstümdedir.  
Garyplara hoş habary bildirmegim üçin,  
Ol meni seçip-saýlady.

– Işaýa 61:1

Güzerany aýlamak üçin näletlenen ýer ulgamynyň duzagynda 
ýaşaýan adam üçin hoş habar nämeden ybarat? Elbetde maliýe 
azatlygynda! Isa Mesih Hudaýyň Şalygynyň bize üpjünçiligi berýändigini 
harpma-harp aýdýar; bu üpjünçilik maňlaý derini döküp, agyr zähmet 
çekmegiň bu näletlenen ýer ulgamynyň çäklendirmeleriniň çäginden 
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çykýar. Geliň, hakykatyň gözüne garalyň. Siz diňe kesgitli bir tizlikde 
ylgap bilýärsiňiz, adamlaryň köpüsi hem çalt ylgasalar-da, azatlygy 
almak üçin bu tizligiň ýeterlik däldigine düşünýärler. Drenda ikimiziň 
bergä batyp ýaşan şol dokuz ýylymyzyň dowamynda men aýagaldygyna 
ylgaýardym. Soňky 27 ýylyň dowamynda kompaniýamyza gelen san-
sajaksyz müşderilerimiziň topary hem aýagaldygyna ylgaýardylar. 
Emma şonça jan etseler-de, maliýe gulçulygynyň duzagyndan boşanyp 
bilmeýärdiler. Olaryň hemmesi bize jaň edýärdiler, sebäbi maliýe 
ýagdaýlarynyň çykgynsyzdygy, maliýe garaşsyzlyklaryny durmuşa 
geçirmegiň has kynalýandygyny, görnüşleriniň bolsa güzeranlaryny 
zordan aýlamaklyk bilen çalşylandygy babatdaky hopukdyryjy 
netijelere gelýärdiler. 

Geliň, “üpjünçilik” sözüne garap geçeliň. Üpjünçilik bize öz 
görnüşimizi durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýär. Adamlar 
üpjünçiliginiň bolmadyk ýagdaýlarynda durmuşlary üçin bolan 
görnüşlerini ýitirýärler, sebäbi üpjünçiligiň bolmadyk ýagdaýynda hut 
üpjünçiligiň özi-de esasy görnüşe öwrülýär. Adamlaryň köpüsi hut 
şeýle durmuşda – görnüşsiz durmuşda ýaşaýarlar. Bu gulçulygyň iň 
aldawçy görnüşidir. 
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Geliň, Hudaýyň Şalygy barada bilen zatlarymyza gysgaça syn 
edeliň. Birinjiden, biz adamyň ýer ýüzüne ony dolandyrmak üçin 
ýerleşdirilendigini bildik. Biz Ýewreýlere hatyň 2:7-8-nji aýatlarynda ýer 
ýüzünde adamyň ygtyýarynda berilmedik ýeke zadyň-da ýokdugyny 
gördük, şuňa laýyklykda, biz adamyň ýer ýüzüniň hakykylygyna açar 
ýa-da gapy bolup durýandygyny ýüze çykýarys. Iblis muny bilensoň, ýer 
ýüzündäki agalygy öz eline almakçy bolup, Adam ata bilen How enä hüjüm 
edýär. Adam ata bilen How ene onuň pyrryldygyna ýol berenlerinde, 
günä edip, öz durmuşlarynda Hudaýyň kanuny ygtyýarynyň amal 
bolmagyndan özlerini çetleşdirdiler. Olar ýaradylanryndan soň Hudaýyň 
Ruhuna beslenipdi, ýöne bu Ruh olardan aýrylmaga mejbur boldy. 
Olar diňe beden taýdan däl, eýsem ruhy taýdan hem ýalaňaç galdylar. 
Hudaýyň Ruhy olardan aýrylanda duýan sarsgynlygyny göz öňüne 
getirmek aňsat. Mukaddes Kitapda olar özlerini basyrmak üçin şobada 
injir agajynyň ýapraklaryndan egin-eşik edinmäge başlandygy barada 
aýdylýar, sebäbi olar özlerini ýalaňaç duýýardylar. 

Adam ýaradylanda, oňa ýer ýüzüni dolandyrmak berlipdi; onuň 
heniz-de bu ornunda galýandygyna garamazdan, ol ýer ýüzüniň ruhy 
çägindäki ygtyýaryny we güýjüni ýitirdi. Ol iblise ynanyp, Hudaýa 
derek onuň bilen ylalaşyga gelende, öz saýlawyny etdi we Hudaýa 
garşy pitne turzany üçin, iblisiň hökmürowanlygynyň astyna geçdi-
de, iblisiň (Lýusiferiň) asmandan kowlan wagtyndaky hökümi öz 
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başyna hem indirdi. Bu höküm – dowzah, ýagny jebir-jepalaryň we 
Hudaýyň huzuryndan ebedilik mahrum edilen ýerdir. Belläp geçilmeli 
zat: dowzah adam üçin döredilmändi we onuň üçin niýetlenilmändi. 
Hudaý haýsydyr bir adamyň şol ýere düşmegini niýetlemändi. 

Onsoň solundakylara şeýle diýer: „Eý, lagnatlylar, Meniň 
ýanymdan aýrylyň, iblis bilen onuň perişdelerine taýýarlanan 
ebedi oda ýanyň!” 

– Matta 25:41

Adamy oňa garaşýan paýyndan halas etmek üçin, Hudaýa ýer 
ýüzündäki hökmürowanlygyny dikeltmek gerekdi. Ol iblisiň garbap 
alan ygtyýarlygyny gaýdyp almagyň tärini tapmalydy. Bu ýerde diňe bir 
täri ulanyp bolýardy. Kimdir biri, asla günä etmedigiň biri Adam atanyň 
ornuny meýletin alyp, ölüm hökümini öz üstüne almalydy. Ýöne bu meýli 
amala aşyrmakda uly bolmadyk bir mesele bardy. Ýer ýüzünde şindi 
ýaşaýan her bir adam Adam atanyň neslinden bolup, günä garyşanlygy 
zerarly Hudaýyň Ruhuny we Onuň ygtyýaryny götermäge ukypsyzdy. Ýöne 
Hudaýyň bu meseläniň hötdesinden gelmek üçin meýilnamasy bardy. Bu 
meýilnama Onuň dogrulyk standartlarynyň we kanunlarynyň ýer çäginde 
ykrar edilip, ýazylmagyny talap edýärdi we hut şol kanuna görä, eger bu 
asla mümkin bolsa, ýer ýüzünde ýaşaýan adam günäsiz hasap edilerdi. 
Şonda we diňe şonda bu adam Adam ata degişli jezany we haklaşmany öz 
üstüne almak bilen, öňe çykyp, Adam atanyň ornuny alyp bilýärdi. 

Ýöne bu pikir babatda hakyky kynçylyk döredi, sebäbi gurbanlyk 
bermegiň bu meýilnamasyny amal edip biljek adam Adam atanyň 
neslinden bolmaly däldi, çünki onuň nesli günä garyşyp, Hudaýyň 
huzuryndan mahrum edilendi. Onda halas ediş meýilnamasyny nädip 
amal etmek mümkindi? Ony amal etmek üçin, Hudaý Adam atanyň 
neslinden bolmadyk we özüni adamlar üçin gurban etmäge taýýar adamy 
ýer ýüzüne ýerleşdirmelidi. Ýöne ýer ýüzi Adam ata we onuň nesline 
berlendi, şonuň üçin-de, kanuny esasa görä bu bikanun bolýardy. Muny 
amal etmegiň ýeke-täk, diňe ýeke-täk bir ýoly bardy. Adam şu taýda, ýer 
ýüzünde dogulmalydy, ýöne Adam atanyň neslinden bolmaly däldi.
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Ilki göräýmäge, bu mümkin däl ýaly bolup görünýär. Ýöne tehniki 
nukdaýnazardan şeýle zady amala aşyrmagyň usuly bardy. Eger 
Hudaý Özüniň şeýle edip bilýändigine ynanjak we şeýdip Oňa muny 
etmäge kanuny hukugy berjek erkek adamy tapsa, onda Ol kanuny 
esasda erkegiň tohumyny şu taýda, ýer ýüzünde aýala ýerleşdirip 
bilýärdi. Ýadyňyzda bolsa, ýer çäginiň açary diňe adamda bardy. 
Ýer ýüzüniň hakykylygyny garbap, Adam atanyň ýer ýüzündäki ruhy 
ygtyýarlygyny ogurlamak üçin, iblis hut şol açary ulanypdy. Hudaýyň 
meýilnamasynyň amala aşmagy we bu meýilnamaynyň kanunydygyny 
iblise subut etmek üçin (ol bolsa hökman arz-şikaýat ederdi) , Hudaý 
çagalarynyň bolmagynyň asla mümkin bolmadyk ýagdaýynda-da Oňa 
çaga babatda ynanjak erkek bilen aýal gerekdi. Olar mümkin bolmajak 
zatlar babatda Hudaýa ynanmalydylar.

Bu çaganyň dogulmagy onuň ykbaly babatdaky wadany hem berjaý 
ederdi, şonda onuň nesil şejeresi arkaly ähli milletler ýalkanardy we 
hut onuň nesli arkaly Hudaýyň Isa Mesihi bu dünýä getirmäge kanuny 
esasy we hukugy bolardy. Eger Hudaýyň muny, ýagny guran ýatgyda 
çagany galdyryp başarjakdygyna, şeýle-de bu çaga arkaly ähli milletleriň 
ýalkanjakdygyna, onuň dogluşynyň deňziň kenarýakasyndaky 
çägeden-de köp nesli getirjekdigine ynanan jübüt tapylan bolsady, 
onda Hudaýyň Oňa gerek bolan kanuny hukugy peýda bolardy. Bu 
hukuk Oňa biraz soňra Öz tohumyny Merýeme, Isa Mesihiň ejesine 
salmaga esas bererdi. Hudaýa şeýle adamy tapmak başartdymy? Onuň 
ady Ybraýymdy; ol biziň iman atamyzdyr.

Hudaý Ybraýyma “Seniň san-sajaksyz nesliň bolar” diýip 
aýdypdy. Şonuň üçin-de, Ybraýym köp milletleriň atasy 
bolmaga hiç umydynyň galmandygyna garamazdan, imany 
sebäpli umytdan düşmedi. Ol ýaşynyň ýüze golaýlap, bilinde 
kuwwatynyň galmandygyna, Saranyň önelgesizdigine 
garamazdan, imanynda gowşamady. Hudaýyň beren 
wadasyna şübhelenip, imansyzlyk etmedi. Tersine, imanda 
berkäp, Hudaýy şöhratlandyrdy. Ol Hudaýyň Öz beren 
wadasynda tapyljakdygyna doly ynandy. 

– Rimliler 4:18-21
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Ybraýym bilen Sarra Hudaýa ynandylar we garrap, çaga dogurmaga 
ukypsyz bolsalar-da, Yshagy dogurdylar. Ybraýym Hudaýa ynanandygy 
üçin, wada diňe şonuň açan gapysyndan gelip bilýärdi. Isa Mesih 
Ybraýymyň neslinden gelmelidi. Maňa düşündirmäge rugsat ediň. 
Hudaý Isa Mesihi bu dünýä getirip bilmegi üçin, Ol Ybraýymyň neslinden 
gelmelidi. Ol hut şeýle etmelidi! Ybraýym arkaly gelmeklik ýeke-täk 
kanuny ýoldy. Hut şonuň üçin-de, eger siz Mattanyň hoş habarynyň 
birinji babyna seretseňiz, pylan pylany we pylany dünýä indirdi diýýip 
gürrüň berýän ýürekgysganç sanawy görerseňiz. Bu bap kesgitli bir 
sebäbe görä birinji edilip goýlan. Ol şu taýda, ýagny ýer ýüzünde Isa 
Mesihiň Ybraýymyň neslinden bolandygyny tassyklaýar. Muny şu taýda 
– ýer ýüzünde, iblisiň öz kanuny ygtyýaryny we agalygyny talap edýän 
ýerinde aňlatmalydy. Eger bu sanaw takyk bolmadyk bolsa ýa-da Isa 
Mesih hakykatdan-da Ybraýymyň neslinden gelmedik bolsa, onda iblis 
Isa Mesihiň dogluşyny kezzaplykdygyny we Onuň biziň günälerimiz 
üçin tölemäge esasynyň bolmandygyny ykrar edip bilerdi.

Eger ýadyňyza düşýän bolsa, Ysraýyla öz halkyna degişli bolmadyklar 
bilen nikalaşmagy gadagan edýän birtopar kanunlar berlipdi. Keseki 
halkdan bolan bilen nikalaşana ölüm jezasy berilýärdi. Bu nesil 
şejeräniň näme üçin şeýle arassa saklanylmaly bolandygyna we muňa 
näme üçin şeýle içgin gözegçilik edendiklerine indi düşünýäňizmi? 
Hawa, siz başga milletden bolup, ysraýyllara durmuşa çykan aýallar 
babatda kadadan çykmalary görersiňiz, mysal üçin Ýeriho galasynda 
ýaşap, ýurdy barlamaga gelen jansyzlary öz öýünde gizlän Rahap. 
Hawa, Mattanyň hoş habarynyň birinji babynda onuň ady agzalýar we 

ol ysraýylla durmuşa çykandy. Ýöne 
bu ýerde ýewreýleriň medeniýetinde 
nesil şejere erkek arkaly 
yzarlanylýandygyna düşünmegiňiz 
gerek. 

Ünsüňizi mowzukdan bir pursat 
sowmaga ygtyýar ediň. Häzirki wagtda 
adamyň ýer ýüzünde näçe ýaşap 
bilýändigi barada köp çekeleşikler 

YBRAÝYM WE ONUŇ 
MIRASDARLARY 
MAŇLAÝ DERINI DÖKÜP 
AGYR ZÄHMET ÇEKMEK 
NÄLETINDEN DAŞARY 
ÝAŞAÝARDYLAR. 



GAPY

161

alnyp barylýar. Munuň jogabyny tapmaga mümkinçiligimiz beri 
barmyka? Hawa, bar! Men sizi bir zatda ynandyryp bilýärin: Mattanyň 
birinji babyndaky şol sanaw anyk bolmalydy. Hiç kim sypdyrylyp 
bilmeýärdi, ýogsa şindiki gutulyşymyzdan lezzet alyp bilmezdik. Iblis 
nägileligini bildirip, talap edip başlardy. Bu sanaw kämil bolmalydy! 
Şuňa esaslanyp, siz adamyň ýer ýüzünde ýaşan umumy wagtyny 
takmynan hasaplap bilýärsiňiz. Men muny ýöne dykgatyňyza ýetireýin 
diýip aýdýaryn.

Senden beýik millet ýaradyp, Men seni ýalkaryn, adyňy arşa 
götererin, başgalar sen arkaly ýalkanarlar biri-birlerine pata 
bererler. Seni ýalkany ýalkaryn,seni näletläni-de näletlärin; 
Ýer ýüzündäki ähli milletler sen arkaly pata alarlar.

– Gelip çykyş 12:2, 3

Mukaddes Ýazgylaryň şu parçasynda görşüňiz ýaly, Ybraýymyň 
ýer ýüzüniň hakykylygyna açan gapysy soňra Isa Mesihiň girip, ýer 
ýüzündäki ähli milletleri ýalkap bilmeginiň kanuny gapysyna öwrüldi. 
Ýer ýüzüne Hudaýyň ygtyýarlygyny we agalygyny gaýtadan getirmek 
üçin, Ybraýym we onuň mirasdarlary Oňa kanuny esasy we gerek 
bolan ýurisdiksiýany berdiler. Emma muňa garamazdan, adam heniz-
de duzakdady, ol günä ýüküniň we ruhy ölümiň astyndady. Ol tä Isa 
Mesih bu dünýä gelip, Adam atanyň günäsiniň bahasyny töleýänçä, 
şeýle ýagdaýda galypdy. Üpjünçilik babatda bolsa biz sünnet möhürini 
göterýän Ybraýymyň we Onuň mirasdarlarynyň üstünlikli bolandygyny 
görýäris. Olar indi maňlaý derini döküp agyr zähmet çekmek näletinden 
daşary ýaşaýardylar. 

Ybram juda baýdy. Onuň süri-süri ownukly-irili mallary, 
altyn-kümüşleri bardy. 

–Gelip çykyş 13:2

Mukaddes Ýagzylaryň şu parçasynda biz bu ähtiň üpjünçilik babatda 
amala aşyran düýpli özgerişliklerini ýüze çykarýarys. Hudaýyň şu ýerde 
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Ybraýyma aýdýanlary bilen Gelip çykyş kitabynyň 3:17-nji aýadynda 
Adam ata aýdanlarynyň arasyndaky tapawudy görýäňizmi? Ýadyňyzda 
bolsa, Adam ata günä edenden soň Hudaý oňa gam-gussa içinde 
maňlaý derini döküp zähmet çekjekdigini aýdypdy. Ýöne Ybraýym 
babatda welin biz özgerişligi görýäris. Hudaý: “Men senden beýik 
millet ýaradaryn” diýýär. Bu ýerde Ybraýymyň ýeke galdyrylyp, maňlaý 
derini döküp, zähmeti arkaly ähli zady öz güýji bilen gazanjakdygy 
barada aýdylmaýar. Bu ýerde işe Hudaýyň goşulýandygy barada 
aýdylýar. Hudaý: “Men ýaradaryn!” diýýär. Şunlukda, şundan soň 
Ybraýym güzeranyny zordan görjekdigini heý göz öňüne getirip boljak 
zatmy? Ýok, mümkin däl!

Ybraýym baýdy! Onuň çagalary baýdy! Ybraýym ýeriň näletlenen 
ulgamyndan daşary ýaşaýardy. Onuň ähli zady bolelindi. Özgerişlikleri 
görmek üçin adamlar köp garaşmaly bolmady. Bu özgerişlikler onuň 
bütin neslinde ýüze çykdy. Ýöne, dogry, birnäçe nesilden Ybraýymyň 
çowlugy Ýakup öz gaýynatasy Laban üçin zähmet çekdi. Laban Ýakubyň 
üstündäki ak patalary görüp, hilegärlik bilen ony ýalkanyşlardan 
mahrum etmäge synanyşdy. Ýöne Hudaý Labanyň pyrryldyklaryny onuň 
özüne garşy gönükdirdi, Ýakuby bolsa öňküden-de köp baýlyk bilen 
ýalkady. Men adamlaryň onuň ýalkanyşlaryny togtatjak bolanlarynda-
da, bu niýetleriniň başa barmandygyny aýtmakçy bolýaryn. Ybraýymyň 
mirasdarlary öz ähtine wepaly bolup, Hudaýa sežde edenlerinde, Ol 

olara üstünlik berýärdi. 
Aýdýan zatlarymyň manysy barada 

pikir ediň! Men her dürli hatlary we 
elektron habarlary alýaryn, adamlar 
olarda meniň pul barada juda köp 
aýdýandygym barada ýazýarlar. Olar 
maňa gülläp ösmegiň Hudaýň erki 
däldigi we Hudaýa hyzmat etmegiň 
gymmat bahasyny töläp, hemmämiziň 
bu durmuşda ejir çekmelidigimizi 
aýdýarlar. Men munuň bilen bölekleýin 
razylaşýaryn. Markyň hoş habary 

REB ÖZÜNIŇ BAÝ 
HAZYNASY BOLAN 
ASMANY AÇYP, 
ÝERIŇIZE WAGTYNDA 
ÝAGYŞ ÝAGDYRAR WE 
BAŞYNA BARAN HER 
BIR IŞIŇIZDE BEREKET 
BERER. 

– KANUN TAGLYMATY 28:12
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10:30-njy aýadynda Isa Mesih dogrudan-da biziň gülläp ösmegimiz bizi 
yzarlanmalara mejbur eder diýip aýdýar. Gynansak-da, köp mesihiler 
Hudaýyň zabun hojaýyndygyna, biziň bolsa güzeranymyzy zordan 
görüp, ejir çekmelidigimize, garyplyk wadalary berip, kesellerden we 
gurpsuzlykdan ýaňa ysgynsyz bolmalydygymyza ynanýarlar. Ýok, bular 
ýalkanyşlar däl-de, näletlenen ýer ulgamydyr! Hudaý seniň maliýe 
ýagdaýyňy berkitmek isleýär. 

Hudaý seni berkidesi gelýär!

Eger siziň maliýe ýagdaýyňyz üpjün edilmedik we berkidilmedik 
bolsa, siz bütin ömrüňize güzeranyňyzy zordan görmäge mejbur 
bolarsyňyz we öz ruhy tabşyrygyňyzy berjaý etmegi başarman, 
gulçulyk durmuşynda ýaşarsyňyz. Kanun taglymaty kitabynyň 28:8-
13-nji aýatlarynda Hudaýyň Ybraýymyň nesline näme diýýändigini 
görseňizläň:

Reb siziň ammarlaryňyza, başlan her bir işiňize bereket 
inmegi üçin buýruk berer. Hudaýyňyz Reb özüňize 
berýän ýurdunda sizi ýalkar. Eger siz Hudaýyňyz Rebbiň 
buýruklaryny ýerine ýetirip, Onuň ýolundan ýöreseňiz, Ol söz 
berşi ýaly, sizi Özüniň mukaddes halky eder. Ýer ýüzündäki 
ähli halklar siziň Reb tarapyndan saýlanandygyňyzy görerler 
we olar sizden gorkarlar. Ata-babalaryňyza wada eden 
ýurdunda ýaşanyňyzda, Reb siziň örňäp ösmegiňizi, mal-
garalaryňyzyň artmagyny we topragyňyzyň hasylyny bolluk 
bilen eçiler. Reb Özüniň baý hazynasy bolan asmany açyp, 
ýeriňize wagtynda ýagyş ýagdyrar we başyna baran her bir 
işiňizde bereket berer. Siz köp halklara karz berersiňiz, emma 
özüňiz hiç kimden karz almarsyňyz. Hudaýyňyz Rebbiň bu 
günki meniň üstüm bilen size berýän buýruklaryna boýun 
egip, olary yhlas bilen ýerine ýetirseňiz, Reb sizi aýakda däl-
de, başda goýar. 

– Kanun taglymaty 28:8-13
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Olaryň eýýäm wada eýe bolsa-da, täze ýurtda heniz 
ornaşmandyklaryna üns beriň. Ýöne Musa pygamber Hudaýyň olary 
berkitjekdigini aýdýar!Munuň nähili görnüp, Hudaýyň näme diýjek 
bolýandygyna düşünmek üçin, dub agajy barada öýlanyp görüň. Dub 
agajy heniz nahalka, berkemedik bolýar. Her kim ony islän wagty islän 
ýerine göçürip bilýär. Emma dub agajy ösüp-kemala gelende, ony hiç 
kim hatda ýerinden-de gozgap bilmez. Ol berkän. 

Reb siziň ammarlaryňyza, başlan her bir işiňize bereket 
inmegi üçin buýruk berer. Hudaýyňyz Reb özüňize berýän 
ýurdunda sizi ýalkar. Eger siz Hudaýyňyz Rebbiň buýruklaryny 
ýerine ýetirip, Onuň ýolundan ýöreseňiz, Ol söz berşi ýaly, 
sizi Özüniň mukaddes halky eder (iňlis dilinde: sizi berkider 
— terjimeçiniň belligi). 

– Kanun taglymaty 28:8, 9

Şunlukda, maliýe taýdan berkidilen bolmak näme? Hudaý bu 
barada edil şu ýerde, 12-13-nji aýatlarda aýdýar: 

Siz köp halklara karz berersiňiz, emma özüňiz hiç kimden 
karz almarsyňyz. Reb sizi aýakda däl-de, başda goýar. 

Hudaý olary örän ýalkajakdygyny – olar karz berip, özleriniň asla 
karz almajakdygyny, bergidar bolmajakdygyny aýdýar. Olar aýakda däl-
de, başda bolar. Guýruk nirä gitmelidigini çözmäge haky ýok, ol diňe 
başyň äkiden tarapyna gidýär. 

Baýlar garyplaryň üstünden höküm sürýändir, bergili-de 
karz bereniň guludyr. 

– Süleýmänyň pähimleri 22:7

Bergidarlar berkidilen bolup bilmeýärler. Olar azatlygy bolmadyk 
gullar kimin zähmet çekip, algydaryň rehimdarlygyna garaşly bolýarlar. 
Emma Hudaý: “Ýok! Men olary berkidesim gelýär!” diýýär. Eger sen 
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jaýyň tölegini tölän bolsaň, hiç kim seni ondan çykaryp bilmez. Eger 
ulagyň tölegini tölän bolsaň, hiç kim ony eliňden almaz. Seniň saçagyň 
berekedi bolelin bolar we sen Hudaýyň beren tabşyrygyny berjaý edip, 
kämil maliýe dünýäsinde gezip, bütinleý satyn alan ýeriňde ýaşarsyň. 
Sen berkidilersiň!

Hudaý seniň üstünlik gazanmagyňyzy isleýär!
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SEKIZINJI BAP

YLALAŞYGYŇ GÜÝJI

Siziň şindi okajak zadyňyz Hudaýyň Şalygynyň örän güýçli 
esasalarynyň biri bolup durýar; ol şeýle bir güýçli bolany üçin, men 
ony hatda şu kitabyň goşmaça sözbaşysy etdim. Biz ony Ybraýymyň 
çowlugy Ýusubyň durmuşy baradaky wakada görýäris. Bolan zatlaryň 
gysgaça beýany: Ýusubyň doganlary ony ýigrenýärdiler we ondan 
dynmak isleýärdiler. Aslynda, olar ony öldürmekçi boldular, ýöne 
doganlaryň biri hetden geçesi gelmän, muňa derek Ýusuby kerwen 
bilen geçip barýan söwdagärlere satýarlar; sowdagärler ony Müsüre 
äkidip, ony şol ýerde faraonyň janpenalarynyň baştutany Potypara 
satýarlar. 

Ysmaýyllar Ýusuby Müsüre getirip, faraonyň janpenalarynyň 
baştutany Potypara satdylar. Reb Ýusup bilen biledi. 
Ýusubyň işleri oňuna boldy; ol müsürli jenabynyň öýünde 
ýaşaýardy. Müsürli jenap Ýusubyň ähli işlerine Rebbiň 
kömek edýändigine we Onuň Ýusuba ähli işinde üstünlik 
berýändigine göz ýetirdi. Şeýdip, Ýusup jenabynyň göwnüni 
tapyp, oňa hyzmat etdi. Ol Ýusuby bütin hojalygynyň 
üstünden baştutan edip belläp, öz eýeçiligindäki ähli zatlary 
onuň ygtyýaryna berdi. Şondan soň Reb Ýusubyň hatyrasy 
üçin bu müsürliniň bütin hojalygyna we onuň öýündäki 
hem meýdandaky ähli mal-mülküne bereket berdi. Potypar 
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ähli mal-mülküni Ýusubyň ygtyýarlygyna berdi. Ol indi öz 
damagyndan başga zada baş galdyrmaýardy. 

– Gelip çykyş 39:1-6

Ikinji aýadyň ikinji ýarymyna üns beriň: “Reb Ýusup bilen biledi. 
Ýusubyň işleri oňuna boldy”. Bu näme diýildigikä? Eýsem Hudaý biziň 
hemmämiz bilen dälmi näme? Ýokarda gürrüňini eden nesil şejerämiziň 
nukdaýnazaryndan munuň jogaby: “Ýok”. Ýadyňyzda bolsa, Ybraýymyň 
imany we soňra edişen ähti Ybraýymy we onuň mirasdarlaryny we 
diňe şolary kanuny esasda Hudaýa elýeter edipdi. Şoňa görä-de, 
Hudaýyň biziň her birimiz bilendigini aýdanymyzda, muny Hudaýyň 
biziň her birimizi söýýändigi bilen bulaşdyrmaly däl – bu şeýle. Ýöne 
welin Hudaýyň öňünde kanuny ýagdaýda durup bilmeýänler babatda 
Onuň elleri baglydyr.

Şol wagtlar siz Mesihden aýrydyňyz, Ysraýyl raýatlygyndan 
mahrumdyňyz, Hudaýyň wada berip, Öz halky bilen 
eden ähtleri size degişli däldi. Siz bu dünýäde Hudaýsyz 
we umytsyzdyňyz, indi bolsa Isa Mesihe degişlisiňiz. Siz 
birwagtlar Hudaýdan uzakdyňyz, indi bolsa Isa Mesihiň 
döken gany arkaly Oňa ýakynsyňyz. 

– Efesliler 2:12, 13

Üns beriň, Mukaddes Ýazgylar ähtleriň bize degişli bolmandygyny 
aýdýar, ýagny Hudaý we Onuň güýji kanuny esasda bize degişli däldi. 
Näme üçin? Sebäbi adam bilen ylalaşygynyň we ähtiniň bolmadyk 
ýagdaýynda Hudaýyň şu taýda, ýer ýüzünde hereket etmäge kanuny 
esaslary we ýurisdiksiýasy ýok. Bu aýat adamlaryň ähti bolmandygy 
sebäpli bu dünýäde umytsyz we Hudaýsyz bolýandyklaryny aýdyň 
görkezýär. Ýatda saklaň, Isa Mesih biziň bilen täze ähti ykrar edenden 
soň, biz Hudaýyň maşgalasynyň agzasy, Onuň beýik Şalygyny raýatlary 
bolduk (Efesliler 2:19). Şunlukda, indi Gelip çykyş kitabynyň 39-njy 
babyndaky aýada dolanmak bilen, “Reb Ýusup bilen biledi” diýen 
jümlä düşünýäris: bu Hudaýyň Ýusubyň garry atasy Ybraýym bilen 
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eden ähti arkaly onuň durmuşyna kanuny esasda goşulyp bilendigini 
aňladýar. Bu äht Hudaýyň ak patalaryna we täsirine hereket etmäge 
ygtyar berip, maňlaý derini döküp zähmet çekmegiň näletlenen ýer 
ulgamyndan üstün geldi. Ýusuba 
Hudaýyň hut Özi ak pata bermelidi.

Hudaýyň ozal Ybraýyma: “Senden...
ýaradaryn” diýendigi ýadyňyzdamy? 
Hudaý Ýusuba hemra bolup, 
durmuşda kömek edendigi üçin, ol 
eden her bir işinde üstünlik gazandy. 
Ol şeýle üstünlikli bolansoň, hatda 
butparaz hojaýyny Potypar ozal duşan 
adamlary bilen Ýusuby deňeşdirende, 
onuň başarnyklarynyň has köpdügini 
gördi. Men şu ýerde bir zady belläp 
geçeýin: biz Hudaýyň kömegi bilen 
üstünlik gazananymyzda, güzerany 
zordan aýlamaklygyň näletlenen ýer ulgamynda ýaşaýan adamlar bu 
tapawudy bada-bat görýärler! Potypar şeýle haýran galansoň, Ýusuby 
bütin hojalygynyň üstünden garamaga goýdy.

Mukaddes Ýazgylaryň şu ýerinde Şalygyň köp esaslary berilýär, 
ýöne olaryň iň esasysy şudur. Men ony “ylalaşygyň güýji” diýip 
atlandyrýaryn, ony “Potyparyň prinsipi” diýip atlandyrsa-da bolar. Ol 
Gelip çykyş kitabynyň 39:5-nji aýadynda ýazylgy: 

Şondan soň Reb Ýusubyň hatyrasy üçin bu müsürliniň bütin 
hojalygyna we onuň öýündäki hem meýdandaky ähli mal-
mülküne bereket berdi. 

– Gelip çykyş 39:5

Men siziň şu ýerde bolup geçýän zatlaryň aýdyň suratyny görmegiňizi 
isleýärin. Şol gün Ýusup hemme zadyň üstünden gözegçilik etmäge 
bellenmändi, ertesi gün bolsa goýlupdy. Mukaddes Kitap bu özgerişligiň 
bolup geçen pursadyny belläp geçýär. Rebbiň berekedi Potyparyň 

ADAM BILEN 
YLALAŞYGYNYŇ WE 
ÄHTINIŇ BOLMADYK 
ÝAGDAÝYNDA 
HUDAÝYŇ ŞU TAÝDA, 
ÝER ÝÜZÜNDE 
HEREKET ETMÄGE 
KANUNY ESASLARY WE 
ÝURISDIKSIÝASY ÝOK.
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tutuş emlägine, bütin mülküne geldi! Ýöne Potypar Ýusubyň Hudaýyny 
tanamaýardy we ysraýyl halkynyň bölegi däldi. Onda bu nädip beýle 
boldy? Bu nämäni aňladýar? Munuň jogabyny size aýdaýyn. Potypar 
bütin hojalygyny Ýusubyň dolandyrmasyna berende, muny bilmezden, 
ony Ýusubyň Hudaý bilen bolan ähtiniň täsiriniň astyna berdi. 

Potyparyň emlägi, mülki we eýeçiligindäki zatlaryň bary 
şalygyny çalyşdy!

Düşünýäňizmi, Potyparyň emlägi Ýusubyň garamagyna geçmänkä, 
ýuridiki taýdan näletlenen ýer ulgamyna degişlidi. Potypar bütin 
emlägini Ýusubyň ýurisdiksiýasyna berende, ony Hudaýyň ak 
patalarynyň täsiriniň astyna geçirýändigine aň ýetirmeýärdi. Soňra 
Mukaddes Kitapda Potypar ähli mal-mülküni Ýusubyň ygtyýarlygyna 
beren döwründe öz damagyndan başga zada baş galdyrmandygyny 

aýdýar. Onuň hiç aladasy ýokdy! 
Aladasynyň bolmadyk ýagdaýynda 
bolsa, Potypar müsür janpenalaryň 
baştutany bolmak bilen, ähli ünsüni 
öz maksatlaryny we wezipelerini 
ýerine ýetirmäge gönükdirip bilýärdi. 
Bu ýerde köp many gizlenilgi, ýöne 
Potypar bilmezden, Ýewreýlere hatyň 
4-nji babynda şenbe güni, ýagny 
dynclyk mekany diýip atlandyrylýan 
ýagdaýy başdan geçirdi, hawa, ol 
Täze Ähtiň ähli imanlylaryna hem 
elýeterdir.

Eger siz Sabat mowzugy öwrenseňiz, şuny ýüze çykararsyňyz: 
Hudaýyň şol günde ysraýyllara hiç bir işi etmäge ygtyýar bermeýärdi, 
ne maňlaý derisi dökülýärdi, ne-de zähmet çekilýärdi. Sabat, elbetde, 
hepdäniň ýedinji güni bolup, dünýäniň ýaradylyşynyň ýedinji gününe 
laýyk gelýändir. Siziň, belki, Hudaýyň ýedilenji güni dynçlyk güni 
diýip yglan edendigi ýadyňyzdadyr. Ol Hudaýyň ýadandygy üçin däl-

SABAT GÜNI ADAMYŇ 
ÖZ GÜZERANYNY 
DOLAMAK ÜÇIN 
GAÝGY-GAM IÇINDE 
MAŇLAÝ DERINI 
DÖKÜP ZÄHMET 
ÇEKMELI DÄL GÜNÜNIŇ 
KEŞBI BOLDY.
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de, Onuň şol gün ähli işini tamamlandygy üçin dynçlyk güni diýip 
atlandyrylýar. Ähli zat dolulyk derejesine ýetdi. Ýedilinji gün ilkibaşdan 
adamyň ýaşamaly güni diýip kesgitlenilip, şol gün adamyň gaýgysyz-
gamsyz, haýsydyr biri zada heniz mätäç bolmanka, onuň eýýäm bar 
bolan wagty bolmalydy. Ýöne, elbetde, bişiňiz ýaly, Adam ata Hudaýa 
garşy pitne turzanda, bu dynçlyk gününi ýitirdi, pitne turuzmak bilen, 
Adam ata özüni Hudaýyň üpjünçiliginden mahrum etdi. Şeýlelikde, ol 
Adam ata Hudaýyň oňa öňünden taýýarlap goýan dynçlyk mekanyny 
ýitirdi. Indi Adam ata güzeran görmek üçin, bütin wagtyny maňlaý 
derini saçyp, agyr zähmet çekip, özüni üpjün etmäge mejbur boldy. 

Ýöne Hudaý adamy umytsyz galdyrmady. Ol oňa günleriň birinde 
dikeltmek isleýän dynçlyk gününiň keşbini berdi. Hudaý bu güni Sabat 
diýip atlandyrdy; şol gün adamyň güzeranyny görmek üçin, maňlaý 
derini döküp zähmet çekmeli däl gününiň keşbi boldy. Potypar Rebbiň 
berekedine girende (bu berekedi oňa Ýusup Hudaý bilen edilen äht 
sebäpli geçiripdi), Ýusup arkaly Hudaýyň üpjünçiligine çatylyp, dynçlyk 
gününe eýe boldy. Ähli zat gözegçilik astynda-dy, onuň hiç bir aladasy 
ýokdy.

Potypar ähli mal-mülküni Ýusubyň ygtyýarlygyna berdi. Ol 
indi öz damagyndan başga zada baş galdyrmaýardy. 

– Gelip çykyş 39:6 

Sabatyň ähmiýetine we onuň mysalynda adama görkezýän 
hakykatyna düşünmek üçin, ýönekeý soragy bermeli: Sabat güni nädip 
mümkin boldy? Men adamyň näletlenen ýer ulgamynda ýaşamak 
bilen, gündeki güzeranyny görmek ugrunda göreş alyp barandygyny 
göz öňüne tutýaryn. Eger bu şeýle bolsa, adam neneň edip Sabat güni 
zähmet çekmesin? Eger ol Sabat güni işläp bilmeýän bolsa, şol gün 
onuň mätäçlikleriniň öwezi nädip dolunýardy? Bu örän gowy sorag, 
oňa jogap bermeli we onuň jogabynda biz Ýusuba berlen Rebbiň 
berekediniň doly aýanlygyny alarys. 

Meniň pikirimçe bu prinsipiň oňat suratlandyrmasy Lewiler 
kitabynyň 25-nji babynda berlen. Bu ýerde Hudaý Ysraýyl halkyna 



SENIŇ MALIÝE REWOLÝUSIÝAŇ.  Ylalaşygyň güýji 

172

Baýram ýylynyň esaslaryny düşündirýär. Gysgaça düşündireýin: Baýram 
ýyly her 50 ýyldan bellenip, oňa örän uly ähmiýet (muňa häzir jikme-
jik garamarys) berilýärdi. Emma size görkezmekçi bolýan hakykatym - 
şol ýyl ysraýyllara öz meýdanlaryna ekin ekmek bolmaýardy. Şeýle-de 
olar 49-njy ýylynda hem meýdanlaryna ekin ekip bilmeýärdiler, sebäbi 
ol Sabat ýyly bolýardy. Şunlukda, men siziň aýdyň suraty almagyňyzy 
isleýärin: Ysraýyla 49-njy we 50-nji ýyllarda ekin ekip bilmeýändikleri 
barada aýdylandy. Soňra olar 51-nji ýylyň ahyryna çenli, ýagny hasylyň 
ýetişjek döwrüne çenli garaşmalydy, ýagny Hudaý olara aslynda üç 
ýylyň dowamynda hasylyň bolmajakdygyny aýdýardy. Eger men 
size üç ýylyň dowamynda aýlyk almajakdygyňyzy aýtsam, siz biraz 
alada galardyňyz. Ysraýyl-da alada galýardy. Tebigy nukdaýnazardan 
bu mümkin bolmajak zatdy. Ýöne Hudaý olara nämedir bir zatlary 
görkezýärdi. 

Emma kimdir biriniň: ”Eger ekin ekmesek, hasyl ýygnamasak, 
onda biz ýedinji ýylda näme iýeris?’ diýip soramagy 
mümkindir. Men altynjy ýylda ýere şeýle bir bereket 
indererin welin, ol üç ýyla ýeterlik hasyl berer. Sekizinji ýyl 
ekin ekeniňizde-de, siz öňki hasyldan iýersiňiz. Tä dokuzynjy 
ýyla çenli, täze hasyl ýetişýänçä, siz köne hasyldan iýersiňiz”. 

– Lewiler 25:20-22 

Sabat dynçlygy diňe Hudaýyň altynjy güni berekedi iki esse, ýagny 
gereginden-de artyk berýändigi sebäpli mümkindi. Goý, bu jümle 
siziň aňyňyzda pugta saklansyn. Biziň hemmämiz gereginden artyk 
bolmagyny islemeýärismi näme? Hudaý altynjy gün berekedi adama 
iki esse berende, Özüniň olaryň Ekleýjisidigini olara ýatladýardy, Ol 
bolsa hemişe gereginden artyk berýär. Geliň, dogrymyzdan geleliň: 
eger sen gereginden artyk zada eýe bolsaň, bu seni alaka ylgawyndan 
boşadyp, gulçulykdan saýlaw azatlygyna geçirýär. Mundan-da wajyby 
– bu öz maksatlarymyzy we ymtylyşlarymyzy tapyp, olary amal edip 
bilmegimiz üçin, bize azatlygy berýär. Potypar hut şony hem alypdy. 
Gaýgy-gamsyz durmuş. Onuň her bir mätäçligiň gamy eýýäm iýlendi. 
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Onuň ünsüni gönükdirmeli ýeke-täk zady – onuň çagyrylyşydy. Drenda 
ikimiziň hemişe aýdýanlarymyzy ýene bir gezek gaýtalaýyn: “Sen pul 
meselesini çözmeseň, özüň üçin niýetlenilen maksadyňy tapmarsyň”. 
Ýöne meniň bir oňat habarym bar! Sabat dynçlygy bize heniz-de 
elýeterdir, bu ýerde ähli mätäçliklerimiziň aladasy eýýäm edilen we biz 
güzerany zordan aýlamakdan bolelinlige geçip bilýäris. 

Şunlukda, Hudaýyň halkyna Sabat güni ýaly ýörite bir 
dynçlyk garaşýar. Hudaý Öz işlerinden dynyp, nähili dynç 
alan bolsa, Onuň dynçlyk mekanyna giren adam hem öz 
işlerinden dynyp, şeýle dynç alýandyr. 

– Ýewreýler 4:9, 10

Potyparyň durmuşynda Hudaýyň Şalygy maňlaý derini döküp 
zähmet çekilmeli ýer kanunyny ýeňip geçdi we seniň üçin-de hut şeýle 
eder. Biz Hudaýyň Şalygynyň täsiriniň astyna geçmegi öwrenenimizde, 
pajarlap gülläris we öz maksatlarymyzy taparys. Durmuş şatlykdan, 
yhlasdan we şagalaňdan doly bolup bilýär, bu hakykat!

Rebbiň berekedi baýlyk getirýär,  
Ol bu baýlyga dert-alada goşmaz. 

– Süleýmanyň pähimleri 10:22

Rebbiň berekedi baýlyk getirýär we Hudaý oňa agyr zähmeti 
goşmaz! Biz Gelip çykyş kitabynyň 3:17-nji aýaynda aýdylyşy ýaly 
maňlaý derini döküp agyr zähmet çekmek ulgamyndan daşary ýaşap 
bilýäris. Men Hudaýyň Şalygynyň nädip işleýändigini bilmezimden ozal 
güzerany zordan aýlamagyň ulgamynda köp ýyl ýaşadym. Muny siz 
hem bilip bilýärsiňiz. Hudaý siziň bilendir! Ol size kömek edip bilýär! 
Siz pajarlap bilýärsiňiz! Ýok, muny başga sözler bilen aýtmaga ygtyýar 
ediň: siz pajarlamaly. Bu dünýäniň Potyparlary – Hudaýy tanamaýanlar 
we umytsyzlygyň, agyr zähmetiň we güzerany zordan aýlamagyň 
näletinden bili bükülenler size seredýärler. 

Olara siziň diniňiz, ybadathana binalaryňyz ýa-da Mukaddes 
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Ýagzylaryň parçalary täsir etmeýär, 
sebäbi olar durmuşyňyzda jogaplaryň 
ýoklugy sebäpli olary görmeýärler. 
Siz adamlara Hudaýyň beýikdigi 
barada aýdyp-da özüňiz hem olaryňky 
ýaly maliýe sarsgynlyklarda ýaşap, 
güzeranyňyzy zordan aýlaýan bolsaňyz, 
olar siziň aýdýanlaryňyzy eşider diýip 
garaşmaň. Ýok, siz Ýusubyň edişi ýaly, 
olara Hudaýyň Şalygynyň nähilidigini 
görkezmelisiňiz. Men gödek gürläsim 
gelenok, ýöne siz akmak adam däl 

ahyryn. Olara jogaplar gerek.
Men köp ýyllaryň dowamynda hiç täsirim ýokdy, meni hiç kim 

teleýaýlyma çagyrmaýardy, men müňlerçe adamlyk ýygnagy öz 
yzyma düşeremokdym. Näme üçin? Sebäbi meniň aýdara zadym, 
çözgütlerim ýokdy, Hudaýyň diridigi we Onuň meniň bilendigi barada 
hiç bir jogaplarym ýa-da şaýatlyklarym ýokdy. Men güzeranymy 
zordan görmek üçin, öz dogan-garyndaşlarymdan karz alýardym. 
Meniň ulagym, öýüm, umuman bütin durmuşym dargap barýardy. 
Hudaýyň beýikdigi barada aslynda kimiň eşidesi gelerdi? Hawa, 
men Göklere ýönelýärdim, Gökler-de mümkin bolan ýerleriň 
arasynda iň oňadydyr, ýöne adamlar Gökleri şu taýda, ýer ýüzünde 
görkezýänçäňiz, Gökleriň nähili ajaýypdygy barada diňläsleri gelmez. 
Meniň aýtjak bolýan zatlaryma gulak goýuň: eger Hudaý Hudaý 
bolýan bolsa we Onuň Sözi hakykat bolsa, onda ol amal bolmaly. 
Biziň durmuşymyz başgaça görünmeli we başgaça bolmaly! Biz bu 
nesle Hudaýyň Şalygynyň hakykylygy bilen täsir etmeli. Potyparlar 
bize seredip durlar. 

Şunlukda, men näme üçin “ylalaşyk prinsipini” şeýle wajyp 
saýýaryn? Sebäbi Potypar Hudaýyň Şalygynyň  täsiriniň astyna girip, 
Sabat dynçlygyndan lezzet aldy, onda maňlaý derini döküp agyr 
zähmet çekmek gerek däl, onda gorky ýok, onda parahatlyk höküm 
sürýär. Ol ýerde güzerany zordan aýlamaklyk maksat bilen höwese 

SIZI GURŞAÝAN 
ŞÜBHELIGE WE 
YNAMSYZLYGA 
GOŞULMAŇ. ŞALYGY 
ÇALŞYŇ-DA, HUDAÝYŇ 
SIZE TAÝÝARLAN 
ZATLARYNDAN LEZZET 
ALYŇ!
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çalşylýar, üpjünçilik gedaýlygy ýuwudýar. Ol muny nädip etdi? Ol öz 
meselelerini we aladalaryny Hudaýyň Şalygynyň ýurisdiksiýasyna 
tabşyrdy. Ol edýän zadyna anyk aň ýetirmän, Hudaýa çatyldy. 
Ol Hudaýyň Şalygynyň ýurisdiksiýasyna, onuň bilen ylalaşyga 
girdi. Potyparyň öz işlerini Ýusuba bermäge akyly çatdy, sebäbi ol 
jogaplary görýärdi. Siz hem şeýle edip bilýärsiňiz, bu Drenda ikimiziň 
edenimizdir. Şol sugunlar, pul, bize şeýle gerek bolan ulaglar we 
jaý, ine şeýle peýda boldy. Şonuň üçin-de, size maslahat bermäge 
ygtyýar ediň. Eger siz Hudaýyň size taýýarlan zatlaryndan lezzet 
alasyňyz gelýän bolsa, şalygy çalşyň. Sizi gurşaýan şübhelige we 
ynamsyzlyga goşulmagy bes ediň. Şalygy çalşyň-da, Hudaýyň size 
taýýarlan zatlaryndan lezzet alyň! 
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DOKUZYNJY BAP

 OLARA IÝMÄGE ZADY  
SIZ BERIŇ!

Men Don bilen tanşanymda, ol meniň ofisime juda lapykeç we 
bütinleý bergä batan halda gelipdi. Şol döwürde onuň durmuşynda 
oňuna bolýan zat ýok ýaly görünýärdi. Men oturyp, onuň bilen 
gürleşmäge başlanymda, onuň eýýäm üç-dört aý bäri kärende we 
beýleki tölegleriniň baryny diýen ýaly yza süýşürýändigini ýüze 
çykardym. Maşgalasynda hem kynçylyklar bardy: onuň aýaly maliýe 
ýetmezçiliginden doýgundy, Dona bolan hormaty ýitip başlapdy, 
sebäbi ol ony we çagalaryny ekläp bilmeýärdi. Don öz-özüne bolan 
hormaty hem ýitirmegi hem delilleriň biridi. Ol soraglardan doludy.

Onuň işi Ogaýo ştatynda lukmançylyk ätiýaçlandyryşlary 
satmakdan ybaratdy, ýöne edenleri ugruna bolmansoň, ol uly maliýe 
kynçylyklaryna uçrapdyr.

Don babatda bolup geçýän zatlara garamazdan, men onuň 
potensialynyň bardygyny gördüm. Ol öwrenmäge-de, işlemäge-de 
taýýardy. Bu utgaşma meni ýeterlik derejede gyzyklandyryp, men ony 
işe aldym we özümi onuň gelejekki abadançylygyna inwestirledim. Bu 
ahyrda ikimiz üçin hem ägirt paý peýda getiren inwestiýa boldy. 

Meniň täze we çalt ösýän kompaniýam edil şol wagt üpjün 
edijelerimiziň biriniň ýanyna Gawaýa gitmäge çakylygy alypdy we 
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men munuň Dona Hudaýyň Şalygy barada gürrüň bermäge oňat 
mümkinçilik boljakdygyny duýdum. Don mesihi bolsa-da, onda meniň 
düşünjelerim ýokdy. Men Hudaýyň Şalygynyň bu çäkde hereket 
edişini birnäçe gezek onuň bilen paýlaşmaga synanyşdym, ýöne ol 
aýdýanlaryma ynanmaýan ýaly görünýärdi.

Men Hudaýyň Şalygynyň nähili işleýändigi baradaky bilimleri Donuň 
hem alyp bilýändigini düşündirmek üçin, onuň ünsüni çekmegiň 
mümkinçiliklerini agtarýardym. Emma Don örän lapykeçdi, şonuň 
üçin-de, oňa özgerişlikleriň dogrudan-da bolup bilýändigine ynanmak 
kyn düşýärdi. Men Gawaýa saparyň maňa mümkinçilik berýändigini 
bilýärdim.

Gitmezimizden birki hepde öň Don ikimiz şol ýerde nämeleri 
görmek isleýändigimiz we nämä meşgul boljakdygymyz barada gürrüň 
edýärdik. Dony käbir zatlar gyzykdyrdy. Ol Ýuwaş ummanynyň ajaýyp 
suwlarynda mawy marlini tutasy gelýärdi. Don ruhlanyp, şeýle diýýärdi: 
“Gawaýy mawy marlinleri tutmaklygyň paýtagty hasaplanylýar. Men 
hemişe ony tutasym gelýärdi. Bu meniň arzuwymdy”. Soňky birnäçe 
hepdäniň dowamynda men Donuň gözleriniň ýalpyldaýandygyny 
gördüm. Ahyrda bir zad-a onuň göwnüni ruhlandyrdy we men bu 
ruhlanmanyň wajyp sapak üçin gapyny açjakdygyny bilýärdim. Men 
oňa: “Don, eger sen Hudaýyň Şalygynyň täsiriniň astyna girseň, mawy 
marlini tutjakdygyňa ýöne bir umyt etmän, eýsem ony tutjakdygyňy 
anyk bilip bilýändigiňe düşünýärmiň?” diýdim. Don biraz aljyrasa-da, 
muňa gyzygyp, has köp bilesi geldi; men hem oňa Hudaýyň Şalygy 
barada gürrüň bermegimi dowam etdim. Men Markyň hoş habarynyň 
11:24-nji aýadyny oňa mysal getirdim, ol ýerde şeýle diýilýär: “Doga-
dileg edip, Hudaýdan soran her bir zadyňyzy eýýäm alandygyňyza 
ynanyň, ol size berler”.

Don üçin bu zatlaryň bary ynanardan juda gowy bolup görünýärdi. 
Men wagtymy sarp edip, oňa Hudaýyň Şalygyna we iman ýörelgesine 
düşünmäge kömek etdim. Sapara gitmezimizden öň, sugunly 
wakalardaky ýaly, ol aýaly bilen tohum ekip, ylalaşyp dileg etdiler we 
mawy marlini alandyklaryna ynandylar. 
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Don üçin bu zatlaryň bary 
ynanardan juda gowy bolup 
görünýärdi. Men wagtymy sarp edip, 
oňa Hudaýyň Şalygyna we iman 
ýörelgesine düşünmäge kömek etdim. 
Sapara gitmezimizden öň, sugunly 
wakalardaky ýaly, ol aýaly bilen tohum 
ekip, ylalaşyp dileg etdiler we mawy 
marlini alandyklaryna ynandylar. 

Şol bir wagtyň özünde-de Don 
hasyly almakda öz paýyny bitirmek 
üçin, elinden gelenini aýamady. Ol nähili katerleri haýsy bahadan 
kärendä alyp bolýandygyny bilişdirip, ahyrynda halan katerini kapitany 
bilen kärendä almaklygy gürleşdi. Guramaçylyk soraglaryň bary 
çözülendi, biz Gawaýy adalarynyň mawy suwlaryna gitmäge taýyndyk.

Gitmeli günümiz ýetip geldi, biz kateriň bortuna münüp, kapitana 
şu günüň mawy marlini tutjak günümizdigini höwes bilen gürrüň 
berdik. Ol bize balyk tutmakda üstünlik arzuw edip, şol gün mawy 
marlini tutmak mümkinçiliginiň gaty ujupsyzdygyny aýtdy. Her gün 
syýahata gidýän iki kater soňky dört aýyň içinde diňe ýekeje gezek 
mawy marlini getiren eken. Bu ýagdaý heniz marlinleriň möwsüminiň 
gelip ýetmändigi bilen kesgitlenilýärdi, sebäbi marlin migrirleýän balyk 
ahyryn. Ýöne biz ruhdan düşmän, hemme zady taýýarlap, kapitana hut 
şol günüň özünde marlini tutmakçy bolýandygymyzy sypaýylyk bilen 
aýtdyk. 

Alty sagatlap balyk tutmaklygyň dowamynda çeňňegimize bir 
balyk-da ilmändi, men haýsydyr bir hereketleriň bolmazlygynyň Donuň 
imanyny gowşadar diýip alada edip başladym. Şu barada oýlanyp, 
ýokardaky köprüjikden: “Don, senden bir zat soraýyn. Sen bu mawy 
marlini dileg edniňde aldyňmy ýa-da ol peýda bolanda alarsyňmy?” 
diýip soradym. Don ynam bilen: “Geri, bu aňsat zat. Men ony dileg 
edenimde eýýäm aldym” diýip aýtdy. Men onuň jogabyny eşidip, 
örän begendim. Hut şol pursatda Donuň meniň öwütlerime çynlakaý 
garandygyna we öz marlinini almagy ýüregine düwendigine düşündim. 

DOGA-DILEG EDIP, 
HUDAÝDAN SORAN 
HER BIR ZADYŇYZY 
EÝÝÄM ALANDYGYŇYZA 
YNANYŇ, OL SIZE 
BERLER. 

– MARK 11:24 
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Birnäçe minutda Donuň çeňňegi aşak, suwuň aşagyna çekildi we 
ýanymyzdakylaryň bary: “Çeňňege ildi!” diýip gygyryşdylar. “Gaty 
begenip durmaň, - diýip, kapitan duýdurdy, - hawa, bu uly balyk, 
ýöne munuň marlin däldigi aýdyň zat. Marlinler edil suwuň ýüzüne 
çykyp, onuň üstünden akyla sygmajak böküşleri edýärler, bu balyk 
bolsa suwuň astynda galýar”. Minutlar geçýärdi, Don nähili balygyň 
ilendigini görmek üçin balygy ýokary çykarmaga dyrjaşýardy, ol 
bolsa çykasy gelmeýärdi. Don ýadawdy, ýöne balyk ondan-da beter 
ýadansoň, ahyrda ýeň berdi. Don kateriň bortuna bu ullakan, ajaýyp 
mawy marlini çykaranda, ikimiz geň galmadyk, emma welin katerdäki 
beýleki adamlaryň ählisi geň galyp, agyzlaryny açdylar. 

Donuň şol balyk bilen düşen suraty iman subutnamasy we Hudaýyň 
Şalygynyň hakykydygy baradaky hemişelik ýatlatma hökmünde heniz-
de meniň ofisimde asylgy dur. Daşyndan göräýmäge, bu ýöne bir balyk, 
emma Don üçin bu marlin has uly zady aňladýardy. Eger Hudaýyň 
Şalygy marlin babatda işlän bolsa, onda ol onuň durmuşyndaky ähli 
mätäçlikleri babatda hem işjekdigi gürrüňsizdi. Bu Don üçin Hudaýyň 
Şalygynyň öz durmuşyna nähili täsir edip bilýändigine aň ýetirmeginiň 
başlangyjydy. 

Birki müň ýyl mundan ozal bolan 
döwre dolanyp, Nikodim atly bir 
adam barada bileliň. Ol Isa Mesihden 
Hudaýyň Şalygy barada sorapdy. 
Ýohannanyň hoş habarynyň 3-nji 
babynda Rebbiň jogaby ýazylan: “Ýel 
islän tarapyna öwüsýär, sen onuň 
şuwwuldysyny eşidýärsiň-de, nireden 
gelip, nirä barýanyny bilmeýärsiň. 
Mukaddes Ruhdan doglanlar hem 
şeýledir”. Don bilen katerdäki şol 
ajaýyp gün bu hakykatyň iň oňat 
suratlandyrmasy boldy. 

Don ikimiz Hudaýyň Şalygynyň 
aýan bolmagyny fiziki taýdan görüp bilmesek-de, biz şol marlin peýda 

ÝELI GÖRMEK MÜMKIN 
DÄL, ÝÖNE OL TEBIGY 
ÇÄKDE GÖZE GÖRÜNÝÄN 
TÄSIRI EMELE GETIRÝÄR. 
HUDAÝYŇ ŞALYGY 
HEM EDIL ŞOLAR ÝALY 
HAKYKY ZAT BOLUP, 
FIZIKI DÜNÝÄ ÖZ 
TÄSIRINI ÝETIRÝÄR.
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bolanda, gürrüňsiz, onuň şaýatlary bolup, täsirini duýduk. Ýeli görmek 
mümkin däl, ýöne ol tebigy çäkde göze görünýän täsiri emele getirýär. 
Hudaýyň Şalygy hem edil şolar ýaly hakyky zat bolup, fiziki dünýä öz 
täsirini ýetirýär. Hudaýyň Şalygynyň dolandyrýan kanunlary bilmek 
bilen, biz Donuň şol gün edişi ýaly, öz durmuşymyzda özgerişlikleri 
amala aşyrýarys. 

Şunlukda, şeýle sorag ýüze çykýar: şol marlin nireden peýda 
boldy? Bu soragyň jogaby bar. Siz muny Hudaý etdi diýip ýöne aýdyp 
bilmeýäňiz. Biz onuň peýda boljakdygyny nireden bilendigimizi 
ýüze çykarmak wajyp. Siz muny dogrudan-da bilmeli, sebäbi mawy 
marliniň, mawy ulagyň ýa-da ýöne azygyň gerek gününiň bolmagy 
ahmal. Wakanyň özeniniň balyk tutmakda ýa meniň sugunlary 
awlamagymda däldigi anyk zat. Waka bize Hudaýyň Şalygy we onuň 
işleýşi baradaky hakykaty açýar. Mawy marliniň peýda bolmagynyň 
sebäbi bardy. Isa Mesih Hudaýyň Şalygyny Öz şägirtlerine öwretmek 
üçin, olaryň arasynda köp wagt bolupdy, ýöne Ol gürrüňlerinden 
daşary bu Şalygynyň nähilidigini iş ýüzünde hem görkezýärdi.

Şuňa üns bermegiňizi haýyş edýärin. Hudaýyň Şalygy biziň önüp-
ösen ýer ulgamymyzdaky ýaly işlemeýär. Siz öz aňyňyz bilen muňa 
doly aň ýetirip bilmersiňiz. Ol şu taýda, ýer ýüzünde öwrenişen 
kanunlarymyza görä hereket etmeýär; ol bütinleý başga kanunlara 
görä hereket edýär we biz olary öwrenip bilýäris. Isa Mesih ähli giden 
ýerlerinde Şalygyň bu kanunlaryny görkezip, olary öwretmäge köp 
wagtyny sarp edipdi. Meniň halaýan wakalarymyň biri Markyň hoş 
habarynyň 6-njy babynda ýazylan. Isa Mesih onda Hudaýyň Şalygynyň 
iş ýüzünde hereket edişini görkezýär. Bu giňden belli bolan wakada Isa 
Mesih bäş çörek we iki balyk bilen bäş müň erekegi doýurýar. Men 
çagalykdan bäri bu wakany ýygnakda millionlarça gezek eşidipdim, 
ýöne muny Isa Mesihiň anyk nädip edendigini maňa hiç kim hiç haçan 
aýtmandy.

Wagt gijigenden soň, şägirtler Isanyň ýanyna gelip: “Bu 
bir çola ýer, wagt hem gijikdi. Halky goýber, töwerekdäki 
obalara gidip, özlerine iýmäge zat satyn alsynlar” diýdiler. 
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Emma Isa: “Olara iýmäge zady siz beriň” diýdi. Olar: “Eýsem 
biz iki ýüz kümüş teňňäni çörege sarp edip, olara iýdirelimi?” 
diýdiler. Isa olardan: “Baryň, görüň, näçe çöregiňiz bar?” 
diýip sorady. Görenlerinden soň olar: “Bäş çörek bilen iki 
balygymyz bar” diýdiler. Şonda olara hemme adamlary 
topar-topar edip, otuň üstünde oturtmagy buýurdy. 
Şeýlelikde, olar ýüz-ýüzden, elli-elliden topar-topar bolup 
oturdylar. Isa bäş çörek bilen iki balygy alyp, gözlerini göge 
dikip şükür etdi we çörekleri bölüşdirip, halka paýlar ýaly, 
şägirtlerine berdi. Iki balygy-da olaryň hemmesine paýlady. 
Hemmeler iýip doýdular. Şägirtler artan çörek böleklerini, 
balyklaryň ownuklaryny ýygnap, on iki sebedi doldurdylar. 
Çörekleri iýen erkekleriň sany bäş müň adamdy. 

– Mark 6:35-44

“Isa, biziň bir meselämiz bar. Adamlar aç, eger olary häziriň özünde 
goýbermesek, olar öýlerine örän giç bararlar. Biz muny alada edýäris”. 
Isa Mesih olara näme diýdi? “Wah, siziň aýdýanlaryňyz dogry. Men 
wagtyň nädip geçendigini-de duýmandyryn. Geliň, ýygnagymyzy 
derrew tamamlalyň”. Ýok. Ol olara ýöne şeýle diýýär: “Olara iýmäge 
zady siz beriň”. Näme? Mukaddes Kitapda şol ýerde bäş müň erkek 
adamyň bolandygy aýdylýar, eger aýallardyr çagalar hasaplanylsa, 
şol ýerde ýigrimi müň adamyň bolmagy ahmal zat. Ähli resurlaryň 
bolaýan ýagdaýynda-da şeýle uly mähelläni naharlamak kyn mesele 
däl-de, mümkin däl meseleleriň çäginden bolardy. Men şägirtleriň Isa 
Mesihiň aýdanlaryna ynanyp bilmändigine gözüm ýetýär. Olaryň Onuň 
teklip eden çözgüdi babatda beren jogaplary ýer ýüzüne mahsuz bolan 
adaty pikir ýörelgesi barada aýdyň düşünje berýär. “Emma, Isa, muňa 
sekiz aýlyk haky gerek bolar-a! Biz, näme, gidip, şonça puly azyga harç 
edelimi?” Birinjiden, şuňa üns beriň: olar azyk ýetmezçilik meselesini 
şobada näletlenen ýer ykdysadyýetiň ulgamyna geçirýärler; ol, has 
anyk aýtsak, sekiz aýyň dowamynda maňlaý derini döküp işlemekligi 
aňladýar.
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Günleriň birinde Hudaýa dileg edýärkäm, Ol maňa pikir ýörelgämiň 
bedenidigini mälim etdi. Men aljyradym. Bu näme boldugy? Meniň, 
näme, aýgyrlyk meseläm barmy? Ýok, Ol pikir ýöredişimi, ýagny 
näletlenen pikir ediş ýer ulgamynyň ähli zady meniň güýjüm bilen 
deňeşdirip, gelejegimi öz süzgüjinden geçirýänligi sebäpli meniň 
nädereje çäklidigimi göz öňüne tutýardy. Biziň ählimiz şeýle edýäris. 
Eger bize täze öý gerek bolsa, biz onuň bahasyny bilip, ony satyn alyp 
bilýänligimizi ýa bilmeýänligimizi bada-bat hasaplap başlaýarys. Biz 
muny anyk nädip hasaplaýarys? Öz mümkinçiliklerimize näletlenen 
ýer ulgamy nukdaýnazaryndan garaýarys. Mysal üçin, men sagatda 15 
dollar gazanýan, hepdede 40 sagat işleýän, bu jemi ... bolýar diýeli. 
“Beý-bä, men bu öýi satyn alyp bilmeýärin.” Şeýdip, siz bu warianty 
mümkin bolmajak bir zat hökmünde taşlaýarsyňyz. Eger biz her bir 
pikiri öz mümkinçiliklerimiziň süzgüjinden geçirsek, onda Hudaýyň 
Şalygynyň ýaşaýşynyň keşbine HIÇ HAÇAN geçmeris, sebäbi Hudaý 
şol ulgama çatylmadyk. Hudaý maňa eger men Hudaýyň Şalygyny 
almak isleýän bolsam, onda Şalygyň pikirleri bilen, ýagny ähli zadyň 
mümkinçigi barada pikir edip başlamalydygymy aýtdy. 

Şägirtleri: “Munuň üçin sekiz aýlyk haky” gerek bolar diýip 
aýdanlarynda, ine, hut şol ýerdediler. Olar şeýle uly mähelläni 
doýurmaklygyň hötdesinden gelinmejek meseledigini aýdýardylar.

Isa Mesihiň: Olara iýmäge zady siz beriň” diýen jümlesiniň olara 
nähili eşidilendigini görkezmäge ygtyýar ediň. Şeýle ýagdaýy göz 
öňüne getirip göreli: men siziň çopanyňyz diýeli; siziň ipotekaňyzyň 
töleglerini geçirmekde kyn döwri başdan geçirýärmişiňiz diýeli. 
Siz töleg möhletini eýýäm üç aý bäri gijikdirip, öýüňiziň alynmagy 
ahmal. Siz meniň ýanyma gelip, möhleti geçirilen tölegleri tölemekde 
ýygnagyň kömek berip bilýändigi ýa bilmeýändigini soraýarsyňyz. Men 
size arkaýynlyk bilen: “Meniň has gowy pikirim bar. Siz ipotekany doly 
töläp bilerdiňiz, şonda siziň asla bergiňz bolmaz” diýýärin. Siz maňa: 
“Ol meniň aýdýanlaryma asla düşünmeýär öýdýän” diýen pikir bilen 
serederdiňiz. “Ýok, çopan, siz maňa düşünmediňiz öýdýän. Biziň 
pulumyz bütinleý ýok, hut şonuň üçin-de siziň ýanyňyza geldik. Biz 
ýetmeýän töleglerimizi tölemek üçin ýygnagyň kömegine mätäç”. 
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Men size ýene arkaýynlyk bileň seredip, şeýle diýýärin: “Ýok, men size 
gaty oňat düşünýärin we men size örän oňat çözgüdi berdim. Siz ýöne 
jaýyňyz üçin doly tölegi geçirmeli, onsoň siziň asla bergiňiz bolmaz”. 
Siz maňa akylyndan azaşan kimin garardyňyz. 

Şägitler hem özlerini hut şeýle duýan bolmaklary ahmal. “Isa, Sen 
ýigrimi müň adamy naharlamaly diýip çyndan aýtmaýarsyň-a? Bu 
mümkin zat däl ahyryn. Munuň üçin serişdelerimiz bütinleý ýok. Eger 
biz hatda Seniň meýilnamaňy kabul edip, ýeterlik pul gazanmak üçin 
yhlasly zähmet çekäýemizde-de, gidip çörek getirmek üçin arabalary 
we adamlary jemlesek-de, yzymyza gaýdyp gelýänçäk, adamlaryň bary 
öler. Hatda pulumyzyň bolýan ýagdaýynda-da, bularyň baryny amal 
etmek üçin ýeterlik wagtymyz ýok”. Biz ýer ýüzüniň nukdaýnazaryndan 
amal edere ýol görmedik ýagdaýymyzda, ine, hut şeýle seslenýäris. 
Eger biziň üpjünçiligimiz bolmasa, biziň görnüşimiz ölýär. 

Isa Mesih şol ýagdaýda şägirtlerini jogapsyz galdyrmady. Halky 
doýurmygyň usuly bolmadyk bolsa, Ol munuň edilmegini soramazdy. 
Aslynda Ol olara başga ulgamy – Hudaýyň Şalygyny hereket edişini 
görkezesi gelýärdi. Şägirtler aljyraňňy ýagdaýa düşendigi sebäpli, Ol 
ähli zady Öz gözegçiligine aldy. Ol: “Siziň nämäňiz bar? Bar, gidiň-de, 

görüň” diýdi. Şägitleri Onuň ýanyna 
dolanyp: “Biz bäş çörek bilen iki 
balygy tapdyk” diýdiler. Bäş çörek 
bilen iki balyk tapylan badyna, Isa 
Mesih şägirtlerine olary alyp gelmegi 
tabşyrdy. Ol çörek bilen balygy alyp, 
şükür edýär-de, şobada yzyna berýär. 
Tebigy taýdan hiç zat üýtgemedi, ýöne 
ruhy taýdan welin wajyp bir zat – 
Şalyga düşünmegimize kömek edýän 

açary bir zat bolup geçdi. Isa Mesih şägirtlerine çörek bilen balygy 
halka paýlamagy tabşyrdy we olar edil gözleriniň alnynda azygyň 
köpelip, ýigrimi müň adamy gerk-gäbe doýruşyna galpyldy bilen 
äňedip galýarlar. Näme boldy? Bu nädip boldy? 

Muňa düşünmek üçin, biraz yzymyza dolanyp, bu wakanyň jikme-

HUDAÝ MAŇA 
ÖZÜMIŇ MÄTÄÇ 
BOLAN ZADYMYŇ BIR 
BÖLEJIGINI ILKI BILEN 
HUDAÝYŇ ŞALYGYNA 
EKMEGIMI ÖWRETDI.
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jiklerine ünsli garap geçmeli. “Şükür etmek” sözi “bölüp aýyrmak” 
ýa-da “mukaddeslemek” diýmegi aňladýar. Şeýlelikde, biz Isa Mesih 
çörek bilen balygy alyp, dilegde şükür edenden soň, olar bir şalykdan 
bölünip aýrylyp, başga şalyga geçdi diýip aýdyp bilýäris. Ýer ýüzüniň 
düşünjesine laýyklykda ýigrimi müň adamy bäş çörek we iki balyk bilen 
doýurmak mümkin däldi. Ýöne Hudaýyň Şalygynda ähli zat mümkindir. 
Waka munuň bilen tamamlanmaýar. Ol gutarmazyndan öň şägirtler 
galan-gaçanlaryny ýygnanlarynda, olar on iki sebedi doldurdylar. 
Bäş çörek bilen iki balyk ýetmezlik derejesinden ýigrimi müň adamy 
doýurýan derejesine ýetdi, soňra bolsa ilkibaşdakysyndan has köp 
artyp galdy. Bu Şalygyň ýollary, onda gereginden-de artyk bolýandyr!

Men ruhy zatlary öwreniji bolmak bilen, bu ýagdaýy ünsli öwrenip, 
Hudaýyň maňa şol sugunlar wakasynda bereni ýaly formulany 
gördüm. Sugunlary awlamaklykda Hudaý maňa özümiň mätäç bolan 
zadymyň bir bölejigini ilki bilen Hudaýyň Şalygyna ekmegimi öwretdi. 
Bu bäş çöregi bilen iki balygy bolan şol oglanjygyň edenidi. Ol olary 
Hudaýyň Şalygynyň ygtyýarynyň astyna ýerleşdirdi we olar köpelip, 
ýigrimi müň adamy doýurdy. Üns beriň: çörek çörege, balyk-da balyga 
köpeldi. Bu hut şeýle işleýär. Men Hudaýyň Şalygyna balyk ekip bilýän, 
ol hem balyk görnüşinde köpeler. Ýöne, eger maňa balyk gerek bolup-
da, tohum ekmäge balygymyň bolmadyk ýagdaýynda näme? Jogaby: 
pul! Puluň alyş-çalyş ulgamy bolup durýandygyny unutmaň. Siz we 
men her gün puly “atlandyryp” gezýäris. Biz olary süýt, jaý, egin-
eşik, çörek we mätäç zatlarymyzyň bary diýip atlandyrýarys. Pul biziň 
mätäç bolan zadymyza öwrülýär. Şeýlelikde, tohum ekmek bilen, biz 
bu puly atlandyryp bilýäris. Balygy ekmek üçin, dükana gidip balyk 
almaga derek, biz ýöne puly şeýle diýip atlandyryp bilýäris. Bu siziň 
sadakalaryňyz babatda işleýär, ýöne bu ondan biri babatda işlemeýär, 
sebäbi Hudaý ony eýýäm at berdi. Biz Lukanyň hoş habarynyň 5-nji 
babynda köpelmäniň şol bir kanunynyň işleýşini görýäris.

Bir gün Isa Ginnesaret kölüniň kenarynda wagyz edýärkä, 
halk Hudaýyň sözüni diňlemek üçin, Onuň daşyna üýşdi. 
Şonda Isa kölüň ýakasynda duran iki gaýygy gördi. 
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Balykçylar gaýyklardan düşüp, torlaryny ýuwup durdular. 
Isa gaýyklaryň birine münüp, gaýygyň eýesi Simundan 
kenardan biraz uzaklaşmagy haýyş etdi. Onsoň Ol gaýykda 
oturan ýerinden halka öwretmäge durdy. Isa sözüni 
tamamlandan soň, Simuna: “Kölüň çuň ýerine gidiň-de, 
balyk tutmak üçin torlaryňyzy suwa taşlaň” diýdi. Simun 
Oňa: “Halypa! Bütin gije jan etsek-de, hiç zat tutup bilmedik, 
ýöne Seniň sözüň hatyrasyna torlary ýene taşlaýyn” diýdi. 
Muny aýdylyşy ýaly edenlerinde, olar şeýle bir köp balyk 
tutdular welin, torlary-da ýyrtylyp başlady. Şoňa görä olar 
beýleki gaýykdaky ýoldaşlarynyň gelip kömekleşmekleri 
üçin, ellerini bulap yşarat etdiler. Olar gelip, iki gaýygy-da 
balykdan doldurdylar. Gaýyklar tas suwa batypdy. 

– Luka 5:1-7

Men ruhy zatlary öwreniji bolmak bilen, bu wakany ünsli öwreneliň. 
Bu balyk nädip peýda boldy? Siz muny gördüňizmi? Isa Mesih 
kenarýakadan gidip barýarka, içine girip, mähellä wagyz etmekçi 
bolýan gaýygy görýär. Ol gaýygyň eýesi Petrusdan bu gaýygy ulanmaga 
soraýar we Petrus razylaşýar. Gaýyk barybir eýýäm ulanylanok, olar 
uzakly gije balyk tutjak bolsalar-da, hiç zat tutup bilmediler. Isa Mesih 
gaýyga münüp wagyz edenden soň, Ol Petrusa yzyna dolanyp, tory 
kölüň çuň ýerine oklamagy haýyş edýär. Men bu haýyşyň Petrusa 
oslagsyz bir zat ýaly eşidilendigine ynanýaryn, sebäbi ol: “Isa, biz uzakly 
gije zahmet çeksek-de, tutan zadymyz bolmady” diýýär. Petrus ökde 
balykçydy we balygy nädip tutmalydygyny bilýärdi. Ol öz tejribesine 
daýanyp, şol ýerde balygyň ýokdugyny bilýärdi. Adaty nukdaýnazardan 
ol ýere dolananyňa degmeýärdi. Olar enjamlaryny eýýäm ýygnap, 
torlaryny arassalap bolupdylar.

Eger Petrus ýaňyja Isa Mesihiň bir sagatlyk wagzyny diňlemedik 
bolsa, muny etmäge razy bolardy diýip pikir edemok. Bu wagyz oňa 
hemme zatdan öňde-soňdakysyndan has güýçli täsir edipdi. Şonuň 
üçin-de, ol: “Seniň aýdanyňa görä, tory oklaýyn” diýýär. Petrus yzyna 
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dolanyp, şeýle bir köp balygy tutýar welin, hatda torlar-da ýyrtylmaga 
başlap, gaýyk suwa bataýjak bolýar. Ol gyssanyp barşyna, kenarda 
duran ýoldaşlaryny kömege çagyrýar, ýöne olaryň-da torlary ýyrtylyp, 
gaýyklary batyp başlaýar. Mukaddes Kitap Petrusyň ýagdaýyny beýan 
edýär: ol örän haýran galdy!

Bu nädip amal boldy? Haýsydyr bir açarlary barmy? Biz olary 
tanap bilerismi? Eger gysgaça aýtsak, bu Şalyk bilen ylalaşmagyň, 
birikmegiň güýjüniň prinsipidir, biz ol barada ýokarda gürrüň edipdik. 
Petrus Isa Mesihe öz balyk tutýan gaýygyny ulanmaga berende, onuň 
gaýygy-da, işi-de şalygyny çalyşdy. Onuň işi näletlenen ýer ulgamynyň 
ýurisdiksiýasyndan çykyp, Hudaýyň Şalygynyň ýurisdiksiýasyna geçdi. 
Hudaýyň Şalygynyň ýurisdiksiýasyna geçenden soň bolsa, Hudaýyň 
bilim sözüni boşadyp, Isa Mesihe: “Kölüň çuň ýerine ýüz” diýip, 
balygyň bar ýerini anyk görkezmäge kanuny hukugy peýda boldy. 

Geliň, şu wakany derňäliň. Isa Mesih uzakly gijesi balyk tutjak bolup, 
hiç netije almadyk Petrusyň gaýygyny soraýar. Şu alyş-çalyş arkaly 
gaýyk Hudaýyň Şalygynyň ýurisdiksiýasyna geçýär. Isa Mesih Mukaddes 
Ruhuň kömegi arkaly balygyň bar ýerini anyk bilýär. Isa Mesih Petrusyň 
gaýygyny şol ýere iberýär we şol ýer balykdan ýaňa hyryn-dykyn bolup 
çykýar. Şunlukda, balyk nädip tutuldy? Sada sözler bilen aýdylanda, 
göni Göklerden gelen ugrukdyrmalar arkaly. Geliň, hakykatyň ýüzüne 
seredeliň: eger balygyň nirededigi belli bolsa, ony islendik adam tutup 
bilýär. Meniň edil şu wagt aýdanlarym barada oýlanyň. Hudaý hemme 
zady bilýär, Ol size kömek edip, näme etmelidigini aýdyp bilýär.

Drenda ikimiz gedaý galyp, Hudaýyň Şalygyny ýaňy bir öwrenip 
başlan döwrümizde, Hudaý maňa düýş berdi. Ol bu düýşde 
maňa telekeçilik işini başlamalydygymy aýtdy, men ony nädip 
başlamalydygyny asla bilmeýärdim. Bu telekeçilik işi heniz-de dowam 
edýär; 28 ýyl geçenden soň, ol her ýyl ýüzlerçe müň dollary sap girdeji 
berýär. Şu 28 ýylyň dowamynda ol maňa hyzmatlara we adamlara 
kömek etmek üçin millionlarça dollary ekmäge mümkinçilik berdi. 
Nädip? Men Gögüň sözüni eşitdim, siz hem eşidip bilýänsiňiz! Size 
mysal getirmäge rugsat ediň.
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Birnäçe ýyl mundan ozal men Hudaýyň Şalygy barada bäş günlük 
konferensiýany geçirýärdim. Ikinji günüň ahyrynda ýanyma Kris atly 
bir adam gelip, özi üçin dileg etmegimi sorady. Men ondan dileg 
goldawynyň nämede gerekdigini soradym. Şonda ol maňa öz wakasyny 
gürrüň berdi. Ol bir adam bilen telekeçilik işini ýöredipdir, ýöne ol 
adam işleriniň ähli pullaryny sowransoň, işleri batyp galypdyr. Kris 
dördünji gezek öýlenipdir, onuň nikasynda hem kynçylyklar döräpdir, 
özi bolsa bary-ýogy kyrk ýaşynda eken. Ol şeýle bir göwnüçökgünlige 
batypdyr welin, hatda içine ok salnan sapançany alyp, töwerekdäki 
ýerlere aýlanyp, öz janyna kast etmek üçin, ýapyk zaprawkalaryň 
birinde saklanypdyr. 

Gije sagat üç töweregidi we ol şol ýerde eline ýarag alyp oturanda, 
el telefonyna jaň gelipdir. Ol belgini şobada tanapdyr. Bu onuň ozalky 
hyzmatdaşydy. Ol, elbetde, onuň bilen gürleşesi gelmändir, şonuň 
üçin-de jaňyna jogap bermändir. Telefon bolsa gaýta-gaýta jaň edipdir. 
Kris oňa jogap berende, bu aslynda eýýäm on birinji jaňy eken. Onuň 
ozalky hyzmatdaşynyň agzyndan çykan ilkinji sözler şeýledi: “Sen nirede 
we näme edýärsiň?” Kris oňa jogap berende, ozalky hyzmatdaşy oňa: 
“Gymyldama-da otur! Men edil şu wagt barýaryn!” diýipdir. Ozalky 
hyzmatdaşy öz durmuşyny Hudaýa tabşyrypdyr we bada-bat, gije üçde 
Krisi gyssagly tapmalydygyny duýupdyr, Kris jogap bermänsoň, ol oňa 
gaýta-gaýta jaň etmegini dowam edipdir. 

Krisiň hyzmatdaşy gelenden soň, ony Rebbe getiripdir we onuň 
durmuşy düýpgöter üýtgäpdir. Hemme zat düzelip başlapdyr. Ol 
oňat ýygnagy tapypdyr. Onuň nikasy gowulaşyp başlapdyr. Ähli zat 
gowulaşypdyr, diňe girdejisi gowulaşmandyr. Krisiň işi ýok eken 
we ol hut şonuň üçin dileg etmegimi sorady. Şol konferensiýanyň 
dowamynda men häzir size şu kitapda gürrüň berýänlerimi – Hudaýyň 
Şalygynyň biziň başarnyklarymyza garamazdan biziň üçin täsin işleri 
amal edip bilýändigini gürrüň berýärdim. 

Kris Mukaddes Ruhuň bizi nädip ugrukdyryp, ugur we pikirler 
babatda nädip kömek edip bilýandigi barada oýlanýarka, birdenkä 
kellesine bir pikir gelýär. Maliýe babatda onuň hakykatdan-da 
wariantlary köp däldi. Ýöne ol ajaýyp çizkeýkleri bişirip bilýärdi. 



 OLARA IÝMÄGE ZADY SIZ BERIŇ! 

189

Bu onuň bişirýän tanymal tagamydy, ol ony sagdyn iýmitlenmegiň 
esaslaryna görä bişirýärdi. Dogrudan-da, bu onuň öňde-soňda dadyp 
gören çizkeýkleriniň arasynda iň gowusydy. Aslynda, Kris öz dostlarynyň 
arasynda dünýädäki iň oňat çizkeýkleri bişirýän adam hökmünde 
tanalýardy. Ol sagdyn iýmitlenme dükanlaryna köp gezek baryp, 
olaryň bişirýän zatlaryny dadyp görüpdir, ýöne nämedir bir zadyň 
ýetmeýändigine düşünipdi. Krisiň wariantlary köp däldi, ýöne şu ýerde 
welin ol özüniň mümkinçiliginiň çizkeýkleri satmakdygyny duýupdyr. 
Ol eger çizkeýkleriniň birini şu sagdyn iýmitlenme dükanyna eltse, 
olaram ony dadyp görseler, onda ony sataslarynyň geljekdigi babatda 
ynamly bolupdyr. Şoňa görä-de, ol hut şeýle hem edipdir: çizkeýki 
bişirip, ony sagdyn iýmitlenme dükanyny hiç bir duýduryşsyz äkidipdir. 
Seýrek bolýan şowly tötänlige görä, Kris şol ýere baryp girende, sagdyn 
iýmitlenme dükanlaryň bütin torunyň dolandyryjy direktory hem şol 
ýere barypdyr. Direktor çizkeýki dadyp görmäge razy bolup, soňra öz 
pikirini mälim etjekdigini aýdypdyr. 

Agşamlaryň birinde ýygnakdan soň Kris ýene-de meniň bilen 
gürleşmek üçin ýanyma geldi. Ol maňa edenlerini gürrüň berip, sagdyn 
iýmitlenme dükany bilen şertnama baglaşmak barada onuň bilen dileg 
etmegini sorady. Ine, ertesi gün Kris ýene-de meniň ýanyma geldi, ony 
bir görsediňiz, ol şeýle bir togunýardy! Ol dolandyryjy direktoryň oňa 
çizkeýkleri taýýarlamagy, ýöne şol çizkeýki dadyp gören dükany üçin 
däl-de, şol dükanlar torunyň ählisi üçin taýýarlamagy teklip edipdir. 
Şeýle-de ol Krisden ýene nämeleri bişirip bilýändigini sorapdyr. 
Kris haýran galmadan ýaňa agzyny açyp galypdyr! Şol dolandyryjy 
direktoryň konferensiýanyň soňky gününde ýygnaga gelmegi täsin zat; 
ol öňe çykyp, ýüregini Rebbe tabşyrdy we Mukaddes Ruha çümdürildi. 
Iki hepde geçenden soň, men ondan hat aldym. Bu hatda ol hem 
öz gezeginde Hudaýyň Şalygyna tohum ekmek isleýändigini habar 
berýärdi. Ol öz kompaniýasynyň maýa goýumynyň on göterimini biziň 
Faith Life Now atly hyzmatymyza bagyş etdi. Bu akyla sygmaýar! Hudaý 
bir pikiri alyp, hiç zatdan ajaýyp bir zady edip bilýär.
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ONUNJY BAP

DERLEMEK DÄL-DE, 
ÝYGNAMAK!

Siz haçan hem bolsa tomusda uzak ýerden çapyp gelen atlary 
görüpmidiňiz? Olary der, edil köpürjekleýän der basýar, ony göreniňde, 
at oňat işläpdir diýip bolýar. Menden hemişe: “Geri, siz men işlemeli 
däl diýip aýtmakçy bolýaňyzmy?” diýip soraýarlar. Ýok, men şeýle 
diýemok, Hudaýyň Sözi hem bu barada aýtmaýar. Ýöne siziň nähili 
işleýänligiňiziň welin uly tapawudy bardyr. Mysal üçin, gaýygy batar 
derejesine ýeter ýaly, ony balykdan dolduran Petrus we onuň ýoldaşlary 
baradaky wakany alyp görüň. Olar bütin gijesini balyk tutmaga sarp 
etseler-de, işleri ugruna bolmandy. Soňra Isa Mesih peýda bolýar-da, 
söz bilimini ulanyp, olara balygyň nirede ýerleşýändigini görkezýär. 
Olar şol pursatda hem zähmet çekdiler, ýöne bu eýýäm bütinleý başga 
zähmet. Olar balygy gaýyga çekenlerinde, yhlaslay zähmet çekendigi 
gürrüňsizdir. Ýöne olar balykçylyk etdilermi?

Men awa gidenimde, size ozal aýdyşym ýaly, suguny eýýäm kyrk 
minutdan awlaýaryn. Ýöne men aw awlaýarynmy? Başga sözler bilen 
aýdylanda, eger siz balygyň nirede ýerleşýändigini bilýän bolsaňyz, 
muňa balyk tutmak diýip bolarmydy? Eger men suguny aljakdygymy 
bilýän bolsam, bu meniň aw awladygymmy? Men bulary ýöne siziň 
tapawudyna düşünmegiňiz üçin aýdýaryn. Hawa, men zähmet 
çekýärin, ýöne muny uzakly gije, özünem netijesiz etmeýärin. Hemme 
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zatdan öňürti, durmuş üçin gerek zatlaryň ählisine eýe bolmak bilen, 
men Atamyň işiniň we meniň maksatlarymy durmuşa geçirmegiň 
aladasyny edip, Hudaýyň Şalygy üçin zähmet çekmäge ukyply. 

Men muny hasyl ýygymy diýip atlandyrýaryn. 

Mattanyň hoş habary 17:27-nji aýadynda Petrus Isa Mesihiň ýanyna 
gelip, salgydy nähili tölemelidigini soranda, Ol şeýle diýdi:

Emma olar nägile bolmaz ýaly, köle git-de, çeňňek taşla. 
Çeňňege düşen ilkinji balygy alyp, agzyny açsaň, salgyt 
tölemäge ýeterlik teňňäni taparsyň. Teňňäni al-da, Meniň 
üçinem, özüň üçinem salgyt töle. 

– Matta 17:27

Isa Mesihiň: “Şunlukda, Petrus, biz salgyt tölemeli. Men saňa şuny 
aýdaýyn: üç aý şähere git-de, pul gazan, soňra, biziň salgydymyzy 
töläniňde, ýene-de topara dolan” diýmändigine üns beriň. Ýok, Isa 
Mesih beýle diýmedi. Näme üçin? Sebäbi şonda Petrus öz hyzmatyny 
taşlap, näletlenen ýeriň pikirleniň ulgamyna dolanyp, puluň gözleginde 
ylgmaly bolardy. Muňa derek Isa Mesih Hudaýyň Şalygynyň nähili 
işleýändigini we biziň ýer ýüzüniň hakykylygynda bolmak bilen, nähili 
hereket etmelidigimizi görkezdi. Petrusa berlen jogap – size-de berlen 
jogapdyr. Isa Mesih Petrusa ýöne onuň üpjünçiliginiň nirededigini 
görkezdi; Ol ony almagyň tärini, şeýle-de anyk nirede gözlemelidigini 
hem görkezdi. Petrusyň bar etmeli zady – ýöne gidip, alaýmalydy. 

Eger Isa Mesihiň şägirtlerine garasak, onda olaryň Hudaýyň Şalygyny 
hereketde görenlerinde hemişe haýran galyp, agyzlaryny açandyklaryny 
görýaris. Mukaddes Kitapda Isa Mesih Öz sözleri bilen injir agajyny 
guradanda, Petrusyň muňa gaty haýran galandygyny aýdýar. Lazar 
ölenden soň dört günüň geçendigine garamazdan, dirilip gabyrdan 
çykanda, şägirtleri muňa hem haýran galdylar. Petrus, Ýakup we 
Ýohanna şeýle köp balygy tutanlarynda, haýran galdylar. Drenda ikimiz-
de gaty haýran galyp, agzymyzy açyp galan wagtlary bolýardy . Biz soňky 
ýyllaryň dowamynda Hudaýyň Şalygynyň nähili işleýändigini köpden-
köp bilip, hemişe biri-birimize: “Sen muny gördüňmi?” diýişýärdik. 
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Öz ak patalaryňy Mukaddes Ruhuň kömegi bilen ýygnamaklyk 
barada aýdanymda, men size Mattanyň hoş habarynyň 6-njy babyny 
görkezmeli. Meniň Mukaddes Kitabymda bu parça “Gaýgy etmäň!” 
diýen sözbaşy astynda dur. Men ony diýseň halaýaryn.

Hiç kim iki hojaýyna hyzmat edip bilmez. Ol ýa birini ýigrenip, 
beýlekisini söýer, ýa-da birine wepaly bolup, beýlekisini 
äsgermezlik eder. Siz hem Hudaýa, hem baýlyga hyzmat 
edip bilmersiňiz.Şoňa görä size diýýärin: näme iýip-içerin 
diýip janyňyzy, näme geýerin diýip bedeniňizi gaýgy etmäň. 
Jan iýmitden, beden egin-eşikden gymmatly dälmidir? 
Guşlara serediň, olar ne ekýärler, ne orýarlar, ne-de 
ammarlarda iýmit toplaýarlar. Muňa garamazdan, gökdäki 
Ataňyz olary-da iýmitlendirýär. Siz olardan has gymmatly 
dälmisiňiz? Siziň haýsy biriňiz gaýgy edip, ömrüňizi bir 
sagat uzaldyp bilýärsiňiz? Näme üçin egin-eşigiň aladasyny 
edýärsiňiz? Meýdandaky liliýalaryň nähili ösüşine serediň: 
olar ne zähmet çekýärler, ne-de ýüp egirýärler. Emma 
Men size diýýärin, hatda Süleýman hem özüniň bütin şan-
şöhratynda bularyň hiç biri ýaly geýinmändi. Emma bu gün 
bar bolup, ertir ojaga taşlanýan meýdan otuny Hudaý şeýle 
geýindirýän bolsa, sizi ondan has artyk geýindirmezmi, eý, 
imany azlar? Şonuň üçin näme iýip-içeris, näme geýeris diýip 
alada etmäň. Bu zatlaryň baryny butparazlar agtarýarlar, 
ýöne gökdäki Ataňyz bularyň ählisiniň size gerekdigini bilýär. 
Siz bolsa öňürti Hudaýyň Şalygyny we Onuň dogrulygyny 
agtaryň, şonda bu zatlar hem size onuň üstüne goşulyp 
berler. Şonuň üçin ertiri gaýgy etmäň, ertir öz gaýgysyny özi 
eder. Her günüň derdi özüne ýeterlikdir.

– Matta 6:24-34 

Isa Mesih siziň iki hojaýyna hyzmat edip bilmeýändigiňizi aýdýar. 
Siz, belki, bu beýle däl diýip pikir edýänsiňiz. Siz diňe birini we diňe 
birini söýersiňiz. Men anyk haýsyny söýjekdigiňizi-de aýdaýyn: öz 
mätäçlikliriňizi haýsyna tabşyrsaňyz, şony-da söýersiňiz. Reb şol 
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köne fermer jaýynda meniň Onuň Şalygy bilen tanyşmaga wagt sarp 
etmeýändigimi we onuň nähili işleýändigini biljek bolmaýandygymy 
maňa aýtmak bilen, Onuň meniň Hojaýynymyň däldigini görkezdi. Ol 
meniň üçin bütinleý bil baglaýanym, hyzmat edýänim we ynanýanym 
däldi. Wah, elbetde men ýygnaga gatnaýardym, sahydym, Hudaýy 
söýýärdim we Göklere barýandygymy bilýärdim. Ýöne men Hudaýyň 
maliýe ulgamyny we Onuň Şalygynyň işleýän esaslaryny öwrenmäge 
asla wagt sarp etmeýärdim. 

Hazynaňyz nirede bolsa, ýüregiňiz hem şol ýerde bolar.
– Luka 12:34

Şuny haýal okaň: “Hazynaňyz nirede bolsa, ýüregiňiz hem şol 
ýerde bolar”. Köp adamlar bu sözleriň ýerini çalşyryp, şeýle diýmegi 
halaýarlar: “Ýüregiň nirede bolsa, hazynyň-da şol ýerde bolar”. Ýöne 
bu ol ýerde aýdylýan zat däl we ol beýle işlemeýär. Adamlar bu Hudaýy 
ýekşenbe güni irden söýüp bilýändiklerini we olaryň hazynasynyň hut 
şol ýerde boljakdygyny aňladýar diýip pikir edýärler. NÄDOGRY! Seniň 
hazynaň öz mätäçlikleriň üpjünçiligini ynanýan ulgamyňda ýerleşýär. 

Isa Mesih biziň ähli zadymyzyň tersleýindigini aýdýar! 
Hudaý biziň durmuşymyzda ilkinji orunda puluň däl-de, Onuň 

bolmagyny isleýär. Eger pul – biziň baýlygymyz bolýan bolsa, onda ol 
birinji orunda bolup, wagtymyzyň, ileritutumlarymyzyň özüne bagyş 
edilmegini talap eder. Hut soňa görä-de, salgyt tölemegiň wagty gelende, 
Petrus öz hyzmatyny taşlap, pul gazanmaga gitmedi. Hut şu sebäpdenem 
Hudaýyň bize “derlemän ýygnamagy” öwretmegi gerek. Isa Mesih bize 
Hudaýyň Şalygynyň ýörelgelerini, Oňa öz üpjünçiligimizi ynanmagy we 
şeýdip, Hudaýy jan-tenden söýerimiz ýaly ýüreklerimizi boşatmagy 
öwretmeli. Isa Mesih şeýle diýdi: “Jan iýmitden, beden egin-eşikden 
gymmatly dälmidir?” Ol ömrüň haýsydyr bir zatlary edinmekden ybarat 
däldigini aýdýardy. Ömrüň maksady zatlaryň size we siziň ýer ýüzündäki 
tabşyrygyňyzy berjaý edilmegine hyzmat etmekden ybaratdyr. 

Şunlukda biz näme görýäris? Adamlaryň köpüsi maddy zatlara 
hyzmat edip, durman ylgaýarlar. Olar ipotekany, ulagyň bergisini, 
öz töleglerini tölejek bolup, durman ylgaýarlar. Isa Mesih munuň 
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durmuş däldigini aýdýar! Ýöne indi: 
“Görýäňmi, Isa Mesihiň hut Özi 
zatlara eýe bolmaklygyň erbetdigini 
aýdýar” diýip, maňa topulmaň. 
Ýok, Ol beýle diýmeýär. 33-nji 
aýatda Ol eger siz hemme zatdan 
öňürti Hudaýyň Şalygyny we Onuň 
dogrulygyny agtarsaňyz, onda 
bularyň barynyň durmuşyňyza 
beriljekdigini aýdýar. Mesele 
problemany nirede gözlemekde 
däl, mesele ýürekde. Eger Hudaý 
biziň zatlara eýe bolmagymyzy islemedik bolsady, onda Isa Mesih 
hut şeýle-de aýdardy. Muňa derek, Ol eger biz Hudaýyň ýörelgelerine 
laýyklykda ýaşasak, bu dünýäniň agtarýan ähli zatlarynyň bize 
beriljekdigini aýdýar. 

Başga sözler bilen aýdylanda, durmuşyň manysy – zatlara hyzmat 
etmeklik däl, ýöne, gynansak-da, adamlar hut şeýle-de edýärler. Olaryň 
saýlawy ýok, olar gullar. Iki hojaýyna hyzmat etmek mümkin däl, 
zatlara hyzmat etmek bolsa durmuş däldir. Isa düşündirmegini dowam 
edip, başga ulgamyň – durmuş azatlygyny berýän maliýe rahatlygy 
we üpjünçiligi berýän ýeriň bardygyny aýdýar. Bu ýere Hudaýyň 
Şalygy diýilýär. Isa Mesih Mattanyň hoş habarynyň 6-njy babyndaky 
taglymynda Hudaýyň Şalygynyň iki mysalyny berýär. Ol şeýle diýýär: 
“Guşlara serediň, olar ne ekýärler, ne orýarlar, ne-de ammarlarda iýmit 
toplaýarlar. Muňa garamazdan, gökdäki Ataňyz olary-da iýmitlendirýär. 
Siz olardan has gymmatly dälmisiňiz?” (26-njy aýat). 

Guşlaryň gurçuk ýetişdiýän fermalary ýok! 

Olar gündeki mätäçlikleriniň öwezini doldurmagyň aladasyny öz 
üstüne almaýarlar. Ýok, olary Ata iýmitlendirýär. Olar ýöne gündeki 
gerek zatlaryny çöpläbermeli. Görýäňizmi? Olar öz durmuşlaryny 
üpjün etmek üçin, maňlaý derini saçyp gaýgy-gam içinde zähmet 
çekmeýärler. Olar ýygnaýarlar!

EGER PUL – BIZIŇ 
BAÝLYGYMYZ BOLÝAN 
BOLSA, ONDA OL 
BIRINJI ORUNDA 
BOLUP, WAGTYMYZYŇ, 
ILERITUTUMLARYMYZYŇ 
ÖZÜNE BAGYŞ 
EDILMEGINI TALAP EDER.
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Güller zähmet çekmeýärler we egrip dokamaýarlar!

Näme üçin egin-eşigiň aladasyny edýärsiňiz? Meýdandaky 
liliýalaryň nähili ösüşine serediň: olar ne zähmet çekýärler, 
ne-de ýüp egirýärler. Emma Men size diýýärin, hatda 
Süleýman hem özüniň bütin şan-şöhratynda bularyň hiç biri 
ýaly geýinmändi.

– 28, 29-njy aýatlar

Güller maňlaý derini döküp, agyr zähmet çekendikleri üçin 
geýinmeýärler. Ýok, olary Ata geýindirýär. Isa Mesi sözüni dowam edip, 
biziň jogabymyzy aýdýar. Ýaşamagyň başga usuly bar, ol Hudaýyň 
Şalygynyň usuly! Ol şeýle diýýär: “Siz bolsa öňürti Hudaýyň Şalygyny 
we Onuň dogrulygyny agtaryň, şonda bu zatlar hem size onuň üstüne 
goşulyp berler” (33-nji aýat). Hudaýyň Şalygyny agtarmaklyk näme? 
Bu onuň nähili işleýändigini ýüze çykarmaklyk! Ony dolandyrýan 
kanunlary öwrenmek, Hudaýyň ulgamynyň nädip işleýändigini bilmek!

Eger men sizi ozal barmadyk ýurduňyza uçarda äkiden bolsam, 
onda siziň ilkinji derejelei işiňiz bu “şalygyň” nähili işleýändigini 
öwrenmeklik bolardy. Siz olaryň nähili iýmitlenýändigini, nadip 
satyp, satyn alýandygyny, olaryň ýurtlarynyň nähili kanunlar arkaly 
dolandyrylýandygyny öwrenmeli bolardyňyz. Hudaýyň Şalygy babatda 
hem şeýledir. Siz onuň raýaty bolanyňyz üçin, aýratyn hukugyňyzdan 
lezzet alaryňyz ýaly, onuň nähili işleýändigini bilmelisiňiz. Men 
Hudaýyň Şalygynyň nähili işleýändigini bilmeýändigim sebäpli örän 
köp zady sypdyrandygymy şahsy tejribämden bilýärin. Jogaby sada. 
Size maliýe rewolýusiýasy gerek. Rewolýusiýa döwründe adamlar köne 
dolanyşygyň görnüşine garşy aýaga galyp, täzesini berkarar edýärler. 
Size hem şeýle etmek gerek. Siz ýetmezçilikden we umytsyzlykdan 
doly bolan näletlenen ýer ulgamynyň köne agalygyny agdaryp, täze 
kanunlary bolan, hiç bir mätäçligi bolmadyk, şatlykdan doly Hudaýyň 
Şalygynda durmuşyň täze görnüşinden lezzet almaly! 
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ON BIRINJI BAP

UÇMAK ÝÖREMEKDEN  
AŇSAT!

Eger siz geçmişde ýaşap, Nýu-Ýorkdan San-Fransiska aşmakçy 
bolsadyňyz, onda gämide ýüzüp gitmeli bolardyňyz. Panama kanaly 
açylmazyndan öň, bu syýahat bir ýyl dowam edip, ol Günorta 
Amerikanyň daşyndan aýlanyp geçerdi. Soňra, Oregon ýoly 
açylandan soň, bu syýahaty dört aýyň içinde amal edip bolýardy. 
Häzirki wagtda bolsa siz oňa dört sagatda ýetip bilýärsiňiz. Nädip? 
Täze kanundan – aerodinamika kanunyndan peýdalanmak arkaly. 
Bu kanun hemişe bardy, guşlar ony her ulanýardylar, ýöne adamlar 
welin oňa düşünmeýärdiler. Aerodinamikanyň tebigy kanunynyň 
ýagdaýynda bolşy ýaly, mesihileriň köpüsi ömürboýy Hudaýyň Şalygy 
barada okasalar-da, onuň kanunlaryny bilmeýärler. Hudaýyň Şalygy 
şu ýerde, ol siziň içiňizde we siziň onuň eşretlerinden peýdalanmaga 
kanuny hakyňyz bardyr. Aerodinamikanyň kanunlary tebigy dünýäde 
grawitasiýanyň kanunyny ýatyrmaýar, olar ondan üstün gelýär. 
Başga sözler bilen aýdylanda, sen uçuşy dolandyrýan kanunlara 
laýyklykda hereket edýärkäň, grawitasiýanyň güýjüniň öňküsi ýaly 
hereket edýändigine garamazdan, sen uçýarsyň. Sen bütin bir ýyllap 
gämide ýüzeniňden, dört sagatda uçup barmagyň has aňsatdygy 
bilen ylalaşarsyň! Onda näme, çalt usula çatylyň-da, öz köne, haýal 
usullaryňyzy yzda galdyryň. 
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Siz haçan hem bolsa monarh kebelegini görüpmidiňiz? Siz 
güýzüne Ogaýo ştatymyzda gyşyna günorta ýurtlaryna uçup barýan 
bu kebelekleriň ýüzlerçesini görersiňiz. Olar Meksika uçýarlar, bu 
syýahatyň aralygy takmynan iki müň mil bolup durýar. Ýöne täsin zat 
– bu kebelekler ol ýerde ozal bolup görenoklar! Olar nirä we haçan 
uçmalydygyny nädip bilýärler? Eger Hudaý monarh kebeleginiň ölmän 
galmagynyň aladasyny öňünden edip goýan bolsa, onda seniň üçin 
hem Onuň ýoly bardyr. Kebelek muny nädip edýär? 

Muňa metamorfoza diýilýär. Bu sözüň köki – morf-, ol “özgerişlik” 
diýmegi aňladýar. Adamlaryň köpüsi monarh kebeleginiň öz ýoluny 
kebelek görnüşinde başlamaýandygyny bilýärler. Ýok, olar öz 
ýoluny kebelek gurçugy görnüşinde başlaýarlar. Kebelek gurçugy 
tapgyrynda bolanlarynda, olar söwdek diýen ösümlikde ýaşaýarlar 
we durmuşlaryndaky iň esasy özgerişliklerine ýetýänçäler, şol ýerde 
galýarlar. Belli bir ölçege ýetenlerinde, olar pile ýaly örtügi emele 
getirip başlaýarlar; bu örtük çanak hökmünde öz içinde 7-den 15 
güne çenli kebelek gurçugyny goraýar. Soňra bu pileden kebelek 
çykýar, ol sypaty we edýän hereketleri boýunça kebelek gurçygy 
tapgyryndakydan bütinleý tapawutlanýar. Ol barlygyň bütinleý başga 
derejesinde ýaşaýar we hereket edýär. Ol uçýar! Diňe söwdek bilen 
çäklenmän, ol indi islän ýerine uçup bilýär. Ol ajaýyp, onuň tebigatyň 
başga ýerinde duş bolmaýan merhemeti we owadanlygy bar. 

Ýöne onuň täsin bir ussatlygy bar – ol ýaramaz ýagdaýlardan 
uçup gitmegi başarýar. Düşünýäňizmi, monarh kebelegi demirgazyk 
klimaty üçin adaty bolan sowuk aýlarda ýaşap bilmezdi. Ol heläk 
bolardy. Ýöne Hudaý bu ýaradylyşyň iki müň mili geçip, ozal bolup 
görmedik ýerine uçup, ýakymsyzlykdan gutulyp bilmeginiň ýoluny 
öňden taýýarlap goýdy. Ol bu ýoly nädip bilýär? Ol muny nädip edýär? 
Metamorfoza. Mukaddes Ýazgylarda seniň hem hut şu prosesi ulanyp, 
öz kynçylyklaryňyň – näme etmelidigiňi bilmeýän ýagdaýlaryňda-da, 
monarh kebelegiň edişi ýaly, olaryň üstünden uçup bilýändigiň barada 
aýdylýar. 

Meniň Stiw atly dostum günleriň birinde öýüne barýarka, öz 
ulagynda suguny kakýar. Ulag bütinleý döwlüp-ýenjilýär, ony dikeldip-
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de boljak däldi. Gynansak-da, mundan bir hepde soň, olaryň maşgala 
ulagyň, galan ýeke-täk transport serişdeleriniň dwigateli döwülýär. 
Ätiýaçlandyryş kompaniýa Stiwe ulagyny ýitirendigi üçin başga bir 
ulagy iki hepdelik mugt kärendesine berýär, ýöne olaryň maşgala ulagy 
welin ätiýaçlanryş tölegleriniň ýa-da öwez töleginiň hiç bir kadasyna 
gabat gelmeýärdi. Stiw bilen Karen näme etjeklerini bilmeýärdiler. 
Stiwiň telekeçilik işi ulagyň bolmagyny talap edýärdi, sebäbi ol satuwlar 
bilen meşgullanýardy we her agşam şertleşikleri rejelemäge gidýärdi. 

Olar öz jogaplarynyň Hudaýdygyny bilýärdiler, çünki Onuň Şalygy 
baradaky taglym bilen diýseň köp wagtdän bäri tanyşdylar. Şol 
döwürde olaryň ulaglaryny çalyşmaga ýeterlik pullary ýokdy. Şonuň 
üçin-de, olar Hudaýyň we Onuň Şalygynyň ýeke-täk umutlarydygyny 
bilýärdiler. Iki hepdelik mugt kärendä berlen ulagyň möhleti tiz doldy, 
ýöne jogap heniz-de ýokdy. Täsin zat, ýöne Stiw mugt kärendä berlen 
ulagy yzyna gaýtarmaly agşamy oňa bir adam jaň edip, sadaka bermäge 
bir ulagynyň bardygyny aýdypdyr. Ol Stiwiň biziň ýygnagymyza 
gatnaýandygyny bilensoň, hut şoňa jaň edip, ýygnakda ulaga mätäç 
bolan maşgalynyň bolup-bolmazlygyny sorapdyr. Stiw öz ýagdaýyny 
derrew düşündirip, ulagy özi we maşgalasy üçin alyp bilen ýagdaýynda 
örän minnetdar boljakdygyny aýdypdyr. Bu ajaýypdy, ýöne Stiwiň 
alty çagasy bardy we bir kiçi ulag barybir ýeterlik däldi. Emma muňa 
garamazdan, bu ulag olary örän ruhlandyrypdy. 

Indiki ýekşenbe güni Stiw Karen bilen ýygnakda meniň ýanyma 
gelip, olaryň indiki ulaglary üçin dileg etmegi haýyş etdiler. Karen şeýle 
diýdi: “Çopan, biz imana görä Honda Odyssey ulagyny aljakdygymyzy 
bilýäris, şonuň üçin-de, tohum ekip, biziň bilen dilegde ylalaşmagyňy 
haýyş edýäris”. Men: “Elbetde” diýip jogap berdim. Şunlukda, biz 
dileg etdik. Şondan soňra anyk näçe wagtyň geçendigi ýadyma 
düşenok, ýöne o diýen köp däl, belki, üç ýa dört hepde geçenden 
soň, günleriň birinde biz olaryň öýleriniň ýanynda saklandyk. Biz olara 
baryp, aşhanalaryna girenimizde, sowadyjylarynyň gapysynda Honda 
Odyssey ulagyň suratyny gördük. Karen sowadyjyny her gezek açanda, 
surata ellerini goýup, Hudaý bu ulaglary üçin şükürler edýändigini 
aýtdy. 
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Takmynan bir hepde geçenden soň, kätibiň maňa jaň edip: “Çopan, 
şu gün bize bir gyzykly jaň geldi. Bir adam ýygnaga öz ulagyny beresi 
gelýär” diýdi. Şol döwürde Karen bilen Stiwiň täze ulag barada iman 
edýändigini we anyk haýsy ulagy isleýändigini hiç kim bilmeýärdi. 
Şonuň üçin-de men kätibimden: “Nähili ulagy?” diýip soradym. Ol: 
“Honda Odyssey” diýip jogap berdi. — “Ýagdaýy nähili?”. Kätibim 
şol adamyň ulagyň örän gowy ýagdaýdadygyny, ýekeje çyzylan 
ýeriniň ýokdugyny we bary-ýogy 70 müň mil geçendigi barada habar 
berendigini aýtdy. Men bularyň baryny Drenda habar edip, Karene 
jaň etmegini soradym. Drenda Karene jaň edip, täze ulaglary babatda 
ýagdaýlarynyň nähilidigini, bu meselede haýsydyr bir öňe gidişligiň 
bolup-bolmazlygyny sorapdyr. Kareniň birinji sözleri şeýle bolupdyr: 
“Hawa, jogaba ýene bir günlük ýakynlaşdyk!” Drenda hem: “Bilýäňmi 
näme, pikir edişiňden-de ýakyn. Gel-de, ulagyňyzy äkidiň” diýipdir. 

Men-ä şeýle wakalary halaýaryn, siz babatda nähili? Bu wakanyň 
dowamy bar, sebäbi Stiw bilen Karen biziň üpjünçiligimiziň Hudaýyň 
Şalygynda gizlenilgidigi babatdaky ynamlary has-da artdy.

Takmynan şol wagtlarda Stiw 
bilen Karen jaý gurunmakçy boldular. 
Olar birnäçe ýylyň dowamynda 
jaýlaryny kärendä alýardylar we 
hususy jaýlaryny edinmäge wagtyň 
gelip ýetendigini duýupdyrlar, ýöne 
olaryň ilkinji tölegi geçirmek üçin 
pullary ýok eken. 

Olar ýer satyn almak üçin 
birtopar banklara aýlanypdyrlar, 
ýöne hemme ýerde şol bir zat – 
tölegiň 50%-ni öňünden tölemek 
talap edilýän eken. 

Şol döwürde ýaş maşgalanyň 
durmuşynda şeýle mukdardaky pul götererden agyr eken. Karen 
muňa gaty gynanyp, bu barada meniň bilen gürleşdi. Biz Hudaýyň olar 

BIZ KÄWAGT MÜMKIN 
BOLAN ZATLAR BILEN ÖZ 
GELEJIGIMIZI DEŇEŞDIRIP, 
ONY ÇÄKLENDIRÝÄRIS. 
ÝÖNE EGER HUDAÝYŇ 
SÖZÜNE ÖZ PIKIRLERIMIZI 
ÜÝTGETMÄGE ÝOL BERSEK, 
ONDA HUDAÝ BILEN ÄHLI 
ZAT MÜMKIN BOLÝANDYR.
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üçin bir ýol açjakdygy barada dilegde ylalaşdyk. Şunlukda, olar dürli 
mellek ýerleri we jaýlary görmegini dowam etdiler. 

Bir mellek ýeri olaryň ünsüni özüne çekdi. Bu ýer olaryň jaý 
gurunmakçy bolýan ýerlerinde bolup, 55 akr ýer üçin bary-ýogy 
55 müň dollar bahasy bardy. Ýöne ýene-de olaryň ilkinji töleg üçin 
pullary ýokdy. Şol döwürde men olardan iki sagatlyk ýolda bolan bir 
bankyň ýer üçin öňünden edilmeli tölegiň hasabyna gozgalmaýan 
emläkdäki hususy eýeçiligiň paýyny kabul edýändigi barada eşitdim. 
Bu mellek ýerini satyn almak üçin adaty däl bir ýagdaýdy. Men Stiw 
bilen Karene bu barada aýtdym we olar bankda duşuşmagy belleşdiler. 
Mellek ýeri 100 müň dollar bahalandyryldy we olara ilkinji tölegiň 
asla talap edilmeýändigini aýtdylar. Şonuň üçin-de, olar bu ýeri satyn 
alyp, şäheriň daşynda bolan ajaýyp ýerde owadan jaý gurundylar we 
munuň üçin öňünden hiç bir töleg etmeli bolmadylar. Stiw bilen Karen 
hem edil Drenda ikimiziň edişimiz ýaly,ähli zatda Hudaýyň Şalygynyň 
esaslaryna eýerip, şindi hem eden işlerinde üstünlik gazanýarlar. 

Meniň ýygnagymda şeýle wakalaryň köpüsi boldy. Men olaryň 
siziň-de durmuşyňyzda bolaryna tüýs ýürekden garaşýaryn. Hudaý 
biziň mätäçliklerimiziň öwezini dolmak üçin, täsin, käwagt bolsa geň 
zatlary amal edip bilýär. Biz käwagt mümkin bolan zatlar bilen öz 
gelejigimizi deňeşdirip, ony çäklendirýäris. Ýöne eger Hudaýyň Sözüne 
öz pikirlerimizi üýtgetmäge ýol bersek, onda Hudaý bilen ähli zat 
mümkin bolýandyr. 

Bu dünýäniň ýörelgelerine uýgunlaşjak bolmaň. Tersine, 
pikirleriňizi täzeläp, özgeriň. Şeýtseňiz, Hudaýyň islegine 
düşünmegi, ýagny Ony nämäniň hoşal edýändigini, nämäniň 
oňat we kämildigini bilmegi başararsyňyz.

– Rimliler 12:2

Biz, imanlylar, bu dünýäniň ýörelgelerine uýgunlaşmaly däl. Pawlus 
bu ýerde näletlenen ýer ulgamy we dünýewi ýörelgeleri, şol sanda 
biziň pikirlenme usullarymyz barada aýdýar. Siz haçan hem bolsa ülňi 
boýunça köýnek tikip, çyzgy boýunça gurup görüpmidiňiz? Eger şeýle 
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bolsa, bularyň netijesini halamadyk ýagdaýyňyzda, muny gaýtadan 
ýene-de şol ülňüdir çyzgy bolýunça etseňiz, näme bolar? Siz ýene-de 
şol öňki netijäni alarsyňyz. Şonuň üçin-de, Pawlus bize pikirlerimizi 
täzeläp özgermelidigimizi, ýagny ýaşaýyş ülňümizi çalyşmalydygymyzy 
aýdýar. Biz bu dünýäniň pikir edişi ýaly pikir etmeli däl. 

“Özgermek” sözi – ýokarda gürrüňini eden – morf – sözümiz, ol 
“özgerişlik” diýmegi aňladýar. Bize metamorfoza gerek! Bize Hudaýyň 
pikir edişi ýaly pikir etmek gerek. Biziň pikirlerimiz Hudaýyň Şalygynyň 
pikirleri ýaly bolmaly.

Betnyşan, ýerini üýtgetmekde çäkli, gyşyň sowugynda ölmäge 
sezewar edilen kebelek gurçugynyň ornundan pikir etmäge derek, biz 
bütinleý täze durmuş babatda Hudaýa bil baglamaly. Şonda we diňe 
şonda biz ähli kynçylyklarymyzda üstaşary uçmaga ukyply bolarys we 
her bir ýagdaýda Ony nämäniň hoşal edýändigini, nämäniň oňat we 
kämildigini bilmegi başararys. Eger biz pikirlerimizi täzeläp bilmesek, 
köne pikilerimiz hemişe: “Ýok, ýok, men muny başarmaryn. Men munuň 
nädip mümkin boljakdygyna düşünmeýärin” diýmesini dowam eder.

Şol gorkunç kebelek gurçugy haçan hem bolsa şeýle ajaýyp we 
täsin görnüşde uçar diýip kimiň kesllesine gelip bilerdi? Kebelek 
gurçugyna garap we onuň geçmeli iki müň mil aralygy barada pikir 
edeniňizde, başyňyzy ýaýkap: “BU MÜMKIN DÄL!” diýerdiňiz. Ýöne 
Hudaýyň Şalygynda welin hemme zat mümkin. Maňa serediň. Meniň 
telegepleşegim başlananda, meni maliýe hünärmeni hökmünde 
tanyşdyrýarlar. Käwagt men özümiň “kebelek gurçugy” bolan 
günlerimizi ýatlap: “Bu akyla sygjak zat däl!” diýýärin. 

Uçuşlar barada aýtsak... Drenda ikimiz Hudaýyň Şalygynyň nähili 
işleýändigini öwrenip başlanymyzda, men uçar isleýändigimi karar 
etdim. Men 19 ýyllap uçarman bolup, uçarlary hemişe kärendesine 
alýardym, ýöne eýeçiligimde olaryň ýekesi-de ýokdy. Siz munuň näme 
üçin şeýle bolandygyny, elbetde, bilýäňiz: meniň muňa pulum ýokdy. 
Şonuň üçin-de günleriň birinde men muny nädogry hasapladym, 
sebäbi uçar Hudaýyň Şalygy üçin kyn zat däl. Men näme üçin Hudaýy 
özüme mümkin diýip hasaplaýan zatlarym bilen çäklendirýärdim? 
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Şoňa görä-de, men çek ýazdym-da, oňa “Meniň uçarym üçin” diýip 
ýazdym-da, jikme-jiklerini beýan etdim. Bularyň üstüne el goýup, 
dilegde Markyň hoş habarynyň 11:24-nji aýadyna görä dilän uçarymy 
eýýäm alandygyma iman edip, ony ugratdym: 

Şonuň üçin size diýýärin: doga-dileg edip, Hudaýdan soran her bir 
zadyňyzy eýýäm alandygyňyza ynanyň, ol size berler. 

Bir aý geçenden soň men meýilleşdirilen gözegçilikden geçmek 
üçin, lukmanyň ýanyna bardym. Ol birdenkä menden: “Siz uçar satyn 
almakçy bolýany adamy bilýän-ä dälsiňiz?” diýip soranda, aňka-taňka 
boldum. Men muny geň gördüm. “Nähili uçar?” diýip soradym. Onuň 
dileg wagty iman eden şol uçarym ýalydygyny bilemde, agzymy açyp, 
aňkaryp galdym. Şonuň üçin-de, men ony nirede görüp bolýandygyny 
soranymda, ony biziň çägimizdäki aeroportda, meniň öýümden uzak 
bolmadyk ýerde görüp bilýändigimi aýtdylar. Maňa düşündirmäge 
ygtyýar edi. Meniň öýüm çägimizdäki aeroportuň edil gyrasynda 
ýerleşýär. Şol ýere gonýan uçarlaryň her biri edil meniň öýümiň 
üstünden uçup geçýär. Men uçarlaryň uzakly gün gelip-gidişini 
görýandigim we uçuş-gonuş zolagynyň öýümden bir mil uzaklykda 
ýerleşýändigi baradaky delil uçary hökman edinmelidigimi aňladýardy! 

Şonuň üçin-de, men ömürboýy uçup ýören we talimçi uçar bolup 
işleýän dostuma jaň edip, uçary bile gidip görmegi haýyş etdim. Biz 
uçary gözden geçirenimizde, bu uçaryň meniňkidigini bilýärdim: onuň 
kemi ýokdy! Bu hut meniň isleýän uçarymdy. Emma bir mesele bardy, 
men onuň bilen öňki ýyllar hem ýüzbe-ýüz bolýardym: meniň bu uçara 
pulum ýokdy. Siziň haçan hem bolsa şeýle meseläňiz bolupmydy? 
Ýöne bu gezek welin gorky zerarly yza tesmeli däldim. Men munuň 
meniň uçarymdygyny bilýärdim, ýöne Hudaýyň puly nädip bermekçi 
bolýandygyny heniz bilemokdym.

Şu wakadan birki aý ozal Drenda ikimiz kompaniýamyz üçin ofis 
jaýyny gözleýärdik. Biz bu telekeçilik işimiziň nirede ýerleşmelidigini 
bilýärdik, ýöne şol ýerde elýeter jaý bolmansoň, biz başga etrapçalardan 
gözläp başladyk. Biz birki jaýy tapyp, olary satyn almakçy bolduk, ýöne 
ruhda muny etmeli däldigimizi duýduk. Biz ýene-de ozal niýetlän 
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etrapçamyza – ofisimiziň hut şol ýerde bolmaly diýip bilýän ýerimize 
elýeter jaýy tapmak umydy bilen dolandyk. Biz bu çözgüdimiz barada 
dileg edýärkak, günleriň birinde kakam jaň edip, şeýle diýdi: “Sen 
munuň Hudaýdygyny aýdarsyň, ýöne ejeň ikimiz maslahatlaşyp, öz 
binamyzy saňa ofis üçin bermegi karar etdik”. Olaryň eýeçiligindäki 
bina hut şol täze ofisimizi tapmagy umyt edýän ýerimizde ýerleşýärdi. 
Men haýran galmadan ýaňa doňan ýaly bolup galdym! 

Şonda bolup geçen zatlara düşünmek üçin, siz meniň kakamyň şol 
döwürde imanly bolmandygyny 
bilmelisiňiz. Ol her gezek kimdir 
biri Hudaýy agzanda, özüni bihaýa 
kimin alyp barýardy. Çynym bilen, 
hemme zat şeýle erbetdi welin, men 
hatda onuň bilen Hudaý barada 
gürrüň-de edip bilemokdym. Men 
hatda dileg edip, Hudaýyň oňa Isa 
Mesih barada wagyz etjek adamy 
ibermegini soraýardym. Men 
özümiň oňa ýetip bilmejekdigimi 
bilýärdim. Ýöne meniň kakam 
birnäçe ýyl geçenden soň gutulyşy 
kabul etdi, ol şonda 80 ýaşyndady. 
Täsin zat, ol biziň telegepleşigimiziň 
dowamynda Hudaýyň amal edýän 
täsin işlerini görende gutulyşy kabul 
etdi. Ol ömrüniň soňky üç ýarym 
ýylyny özgeren durmuşda ýaşap, her 
ýekşenbe güni ýygnaga gatnaşdy. 

Günleriň birinde, ýygnak eýýäm gutarandan soň, men foýe 
çykanymda kakamyň bir adam bilen gürleşip durandygyny gördüm. Bu 
adam ýygnagymyň agzasydy we ol kakamy köp ýyldan bäri tanaýardy. 
Men olar bilen deňleşenimde, bu adamyň kakamdan onuň näme üçin 
ýygnaga gatnap başlandygy barada soraýandygyny eşitdim. Meniň 
kakam düşündirip bilmeýän juda köp zady görensoň iman edendigini 

BIRWAGTLAR GÜZERANY 
ZORDAN AÝLAMAKLYK 
WE GORKY BILEN 
ÇÄKLENDIRILEN 
DURMUŞYM INDI 
HUDAÝYŇ ŞALYGY 
ARKALY ÖZGERDILIPDI. 
MEN ONUŇ 
KANUNLARYNA ÇATYLYP, 
ÇÄKLENDIRILMEDIK 
MÜMKINÇILIKLERDEN 
DOLY DURMUŞA EÝE 
BOLDUM. 
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aýdypdyr. Hudaýa müň-de bir şükür! Hut şeýle hem bolmaly. 
Indi bolsa ofis üçin niýetlenilen jaý baradaky telefon gürrüňimize 

dolanalyň. Bu gürrüň meniň kakam heniz halas bolmanka bolupdy. 
Ol bize şol binany berende, Drenda ikimiz agzymyzy açyp galdyk. Biz, 
elbetde, munuň Hudaýdygyny bilýärdik we kakama: “Hawa, kaka, sen 
mamla, bu Hudaýyň işi!” diýip jogap berip bilýärdik. 

Bu jaýy kommersiýa derejesine laýyk getirip, ony ofis hökmünde 
ulanmak üçin, onda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmelidi. Kakam bu 
binany bize berende, dekabr aýydy; men abatlaýyş işlerine başlamak 
üçin ýaz paslyna çenli garaşmakçydym. Bina gyş möwsüminde 
ýapyk durdy, ony hiç kim ulanmaýardy we kakam ondaky suwy doly 
petikländigini aýtdy. Bu bina men uçary görmäge giden wagtyma çenli 
şeýdip ýapyk durdy. Hut şol wagtda meniň doganym jaň edip, maňa şol 
bina gyssagly barmagymy sorady, sebäbi ondan daşary köçä suw paglap 
akýan eken. Daşary maýlapdy we meniň kakam ýalňyşan bolmaly: suw 
gyşyna petiklenilmän galypdyr. Men baranymdan soň ikinji gatdaky 
hajathanadan suw birnäçe günläp, belki-de hepdeläp akyp galandygyny 
gördüm. Birinji gatdaky diwarlaryň suwagy gopup galypdyr. 

Men bu wakanyň ilki göräýmege oňat görünmeýändigini bilýärin; 
ýöne siziň bilmeýän zadyňyz, meniň doganym-da ony bilmeýärdi – 
men eýýäm bütin binanyň içindäki we daşyndaky suwagyny aýyrmak, 
binanyň içini bütinleý täzeçe planlaşdyrmak işleri üçin şertnama 
gol çekipdim. Bu işler birki hepdeden başlamalydy. Şonuň üçin-de, 
suwuň uzak wagtlap akyp durmasy bütinleý zeper ýetirmedi, bularyň 
ählisi barybir aýrylmalydy. Ýöne şuňa gulak goýuň: ätiýaçlandyryş 
kompaniýasy maňa ýetirilen zeperiň öwezine töleg çekini berende, 
onda uçary satyn almaga ýeterlik puluň mukdady bardy! 

Men näme, edil şu pursat öz uçarymy we ofisimi aldymmy? Bularyň 
baryny bergä batman we aýagaldygyna ylgamazdan aldymmy? Hawa, 
hut şeýle! Şindi, fermerlik meýdanlaryň üstünden uçup barýarkam, 
men bu uçuşlaryň Hudaýyň Şalygy ýaly zatdygyny ýatladýaryn. Onuň 
hereketleri we kanunlary bize bütinleý başga ölçegde ýaşamaga 
mümkinçilik berýär. Bu kebelek girçugy we kebelek ýaly: kebelek 



SENIŇ MALIÝE REWOLÝUSIÝAŇ.  Ylalaşygyň güýji 

206

gurçugy Meksika ýeter ýaly, öz aýaklaryny şeýle tizlendirip bilmezdi. 
Birwagtlar güzerany zordan aýlamaklyk we gorky bilen çäklendirilen 
durmuşym indi Hudaýyň Şalygy arkaly özgerdilipdi. Men onuň 
kanunlaryna çatylyp, çäklendirilmedik mümkinçiliklerden doly 
durmuşa eýe boldum. 

Şu kitaby tamamlamak bilen, men size Mukaddes Ýazgylaryň bir 
parçasyny hödürläsim gelýär. Men siziň ony durmuşyňyzda köp gezek 
eşidendigiňize ynanýaryn. Ýöne men onuň siziň üçin bütinleý täze 
mana eýer bolar diýip pikir edýärin. 

Eý, argynlar, agyr ýüklüler, Meniň ýanyma geliň, Men 
size dynçlyk bereýin. Meniň boýuntyrygymy dakynyň-da, 
Menden öwreniň. Men mylaýym hem pes göwünlidirin, 
janyňyz rahatlyk tapar. Meniň boýuntyrygym ýumşakdyr, 
ýüküm ýeňildir. 

– Matta 11:28-30 

Isa Mesih biziň boýuntyrygymyzy – bu näletlenen ýer ulgamyndaky 
maňlaý derini döküp çekmeli agyr zähmetimizi almak üçin geldi. Indi 
biz Onuň ýüküni alyp (bu amal boldy!), janymyza rahatlyk tapmaly 
(Ýedilenji gün, hakyky Sabat). 

Biz Potyparyň edenlerini, ýagny Hudaýyň Şalygynyň durmuşynda 
ýaşaýşy ýaly edip, durmuşyň täsin pursatlaryny başdan geçirip bilýäris. 
Şu günüň özünde Hudaýyň Şalygynyň kanunlaryna görä hereket 
etmegi karar et-de, onuň ýalkanyşlaryna çatylyp başla. Köne durmuş 
ýörelgesini, köne dolanyşygy, ýeriň näletli gedaýlyk, keselçilik we 
umytsyzlyk ulgamyny taşla-da, öz maliýe rewolýysiýaňy amal et. 
Kebelek gurçugyňky ýaly ozalky durmuşyňy taşla-da, Isa Mesihiň bize 
elýeter eden Şalygynyň kanunlaryny ulanyp, uçup başla. Sen - bu 
Şalygyň raýatysyň. Seniň kanuny hak-hukuklaryň bardyr! 



Eger siz bu kitaby gyzykly hasaplap, Hudaýyň Şalygynyň şägirdi bolmagy 
ýüregiňize düwen bolsaňyz, sizi GaryKeesee.com. salgysyna gönükdirmäge 
ygtyýar ediň. Siz ol ýerde size kömek etjek we Şalygyň ýolunda size öwüt 
berjek maglumatlary özünde jemleýän kitaphanany taparsyňyz. Şeýle-de men 
sizi Team Revolution bilen hyzmatdaşlyk etmäge höweslendiresim gelýär; şol 
ýerdäki ýörite çäreler we okuw seminarlary siziň üçin elýeter bolar. 

Maliýe meselesinde üstünlik gazanmaklyk ruhy bilimleri, şeýle-de ýer 
ýüzündäki, ýagny tebigy bilimleri talap edýär. Bergilerden çykmaga kömek 
berjek maglumatlary hem-de Forward Financial Group kompaniýamyň işläp 
düzen bergilerden çykmaklygyň meýilnamasyny mugt almak üçin, 1-800-
8150818 belgisine jaň edip bilersiňiz. 

Häzirki maliýe durnuksyzlyk döwründe öz pensiýaňy goramaklyk hem 
edil gazanmaklyk ýaly wajypdyr. Meniň kompaniýam adamlara howpsuz 
pul inwestisiýalaryny etmekde ýardam berýär. Ýurdumyzdaky maliýe 
bulam-bujarlygyň soňky 15 ýylynda müşderilerimiziň 100 million dollarlyk 
inwestisiýalaryndan ýeke penni-de ýitirilmedi. Telefon jaňlary-da , maslahatlar-
da mugt berilýär. Maglumatlar üçin 1-800-815-0818 belgä jaň edip bilersiňiz.

Drenda ikimiz özümizi käbir adamlara kömek etmeklige we maşgalalaryň 
durmuşda ýeňip bilmegine bagyş etdik. Hut şu sebäpdenem meniň aýalym 
teleýaýlymda “Drenda TW” atly gepleşigini çykarýar. Bu gepleşik maşgala 
durmuşyna we ähli ýaşdaky zenanlary ruhlandyrmaga gönükdirilen. Doly 
maglumaty almak üçin, Drenda.com. salgysyna giriň. 

Şu kitaby jemlemek bilen, Drenda ikimiz siziň bütin dünýä boýunça 
ýygnaklary we çopanlary goldamak mümkinçiligine garamagyňyzy isleýäris. 
Biz “H-3” atly hoş habary wagyz edýän taslama boýunça adamlara durmuşda 
amaly kömegi bermekdäki ýürek arzuwlarymyzy durmuşa geçirýäris. “H-
3” taslamasy her ýyl bütin dünýä boýunça çopanlary onlarça müň okuw 
materiallary bilen üpjün edýär. Şeýle-de biz açlary doýurmaga, hyzmatlary 
goldamaga kömek edýäris; bu hyzmatlaryň maksady – köp ýurtlardaky 
adamlary satmaklygy bes etdirmek, çagalar öýlerine kömek bermek, köp 
ýurtlardaky çopanlary goldamak, şeýle-de şu ýerde, Ogaýo ştatynda zenanlar 
üçin rehim-şepagat öýüni saklamak. Biziň maksadymyz – bütin dünýädäki 
adamlara Hudaýyň Şalygy barada bilmäge kömek bermek, olara azat bolmagy 
we hoşal bolmagy öwretmek. 

Meniň täsirli wakamy siziň bilen paýlaşmaga ygtyýar edenligiňiz üçin size 
minnetdarlyk bildiresim gelýär, indi bolsa gidiň-de Hudaýyň Şalygy barada öz 
täsin wakaňyzy dörediň.
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