MEN KIMDEN gorKa�yN?
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Burkholder

— Tyrk, tyrk, tyrk!...Gapynyň özi şarka açyldy...
“Piersom, derrew bu ýerden gaç. Titelman seni
tussag etmäge gelýär.”
Ýene-de maşgalanyň parahat durmuşy gorky
hem sergezdanlyga orun berdi.
Döwlet ybadathanasynyň agzasy bolmandygy üçin
Flandersli Anabaptist ruhy hyzmatçy Piersom Des Mulliersi
tutmak üçin inkwizitorçylaryň bu, ikinji sapar gelmegidi.
Onuň aýaly, Klaudine ýan-ýoldaşynyň we dört çagaly maşgalasynyň gelejegi barada aladalanyp köp
ynjalyksyzlyklary we gorkuny başdan geçirýärdi.
Klaudina ol ejir çekenler barada pikir etdigiçe we
olaryň çeken jebrini ýatladygyça ýüreginde eýmenç
gorky emele geldi. Göz öňüne getirmek kyn — ol azaplar, çybyk bilen saýgylanmak ýa-da otda ýanmak?
Heý, beýle jebri-sütemleri çekip-çydap bolarmy? Bular barada ýatlanda onuň endamy tikenekläbererdi.
Ezýetlerden dynmak we maşgalasyndan aýrylmakdan
gaçmak mumkinçiligi üçin hatda imandan dänmek mumkinçiligi hakynda hem pikir edip, Klaudine günde gelejegiň
näbelliligi bilen ýüzbe-ýüz bolup özündäki gorky bilen
göreşýärdi. Zeburdan alynan “Men kimden gorkaýyn?”
diýen sözler onuň durmuşynyň her bir ýagdaýynda çözgüt
çykarmak üçin kesgitleme nokadyna öwrülipdi.
Goý Hudaý bu bolup geçen hakyky taryh arkaly her bir
imanly mesihini durmuşyň getirip biläýjek gelejekgi wakalaryna ýüzbe-ýüz bolmaga kömek etsin we “Kimden men
gorkaýyn?” diýen soraga her biriniň şahsy jogap bermekde
çözgütli bolmaga we berk bolmaga ýardam etsin.
Bu kitap her bir ýaşdaky imanly mesihiler üçindir.
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1-nji bap
Howul-hara agşamlyk naharyň aladasy bilen aşhanada başagaý
bolup ýören Klaudina:
— Margarita, derrew stoly biş-düş goýara taýýarla! — diýip
gygyrdy.
Gyzjagaz ejesiniň ýumşuny berjaý etmäge alňasady we sähel
salymdan okaradyr çemçeleriň sesleri çykyp ugrady. Alty ýaşlyja
Margarita eýýäm, el-aýak ýaly ýumşa ýarapdy.
Pessaýja hiňlenip, Klaudina içi bugaryp duran çorbaly pitini
stoluň üstünde goýdy. Ol ýerde oýnap ýören Piter bilen Nikolasdan sowlup geçdi. Geň görmeli, häzir olar agzybirje oýnaşyp otyrdylar. Wagtal-wagtal ýaňy aýakbiten Nikolas öz üç ýaşly doganyna
päsgel bererdi.
Klaudina penjireden daşary seretdi. Piersom basym harazdan gelmelidi. Hana, onuň tanyş keşbi göründi; köçeden gelýän
adamsy galdaw ädimler bilen köprüň üstüne çykdy.
Gapy açylan badyna, Klaudina adamsyna lak atmak üçin oňa
tarap öwrüldi. Ol hemişe adamsyny öýde güler ýüz bilen garşy
alardy.
— Sag-aman geldiňmi?
— Gurgun otyrmysyňyz? — diýip, Piersom gülümsiredik-de,
özüne tarap ylgaşyp gelýän çagalaryny garşylama bilen boldy.
Naharlanýan wagtlary Klaudina, garşysynda stol başynda oturan adamsyna ünsli synlady. Bu agşam adamsy oňa bir hili aladaly
göründi. Naharlanýarka ol öz oý-pikirine çümüp, beýlekileriň
gep-gürrüňini eşitmeýän ýalydy.
— Harazda bu gün işler gowy boldumy? — diýip, Klaudina
soramaga milt etmekçi boldy.
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— Bu gün meniň işim aşa köp boldy — diýip, ol parhsyz
hümürdedide, soň ýene dymdy.
Indi Klaudina-da çagalaryna nazar aýlap, geplemedi hem
naharyny gutarma bilen boldy. Ep-esli wagtdan soň, ol ýene-de:
— Näme, bir zat boldumy? — diýip sorady.
Piersom tisginjiräp oňa seretdi-de:
— Ony nämeden diýdiň? — diýdi.
— Göwnüme bolmasa, sen bü gün näme üçindir
gep-lemeýärsiň.
— Bu gün men ýaramaz habarlary eşitdim, ana şolar meni
biynjalyk edýär! — Ol özüniň aýdan her bir sözüni agzyndan gapjak bolup oturan gyzyna seretdi-de dymdy. — Bu barada soň gürleşeris! — diýip, aýalyna ýüzlendi.
Klaudina Margaritanyň öz gürrüňlerini üns berip diňleýändigini aňyp, özüniň gürrüňi gozganyna ökündi. 1565-nji ýyldy,
ol iňňän howsalaly döwürdi. Olar çagalaryny gorkuzmazlyk üçin
örän seresaply gürrüň etmelidiler. Bolup geçýän ähli wakalar
olaryň ýaşajyk aňyna sygmaýardy, ýöne, eýýäm eşiden zatlary
olary, aýratyn-da Margaritany gorkuzýardy. Gorkunç zatlar we
gije düýşüne girýän eýmençlikler, esasan-da soňky döwürlerde, ol
ýanlaryndaky güýçlenýän yzarlamalaryň gürrüňňini etjek bolanlarynda iňňän seresaply bolýardy.
Margarit:
— Näme diýdiň-ä, kaka? — diýip sorady.
— Saňa biynjalyk bolara zat ýok. Hudaý bizi öz penasynda saklar — diýip, ol ýene bir gezek gyzyna ýatlatmaly boldy. — Ýaňky
aýdanym uşak-düşek zatlar, ol barada ejeň bilen ýekelikde gürleşmegimiz gerek. Ýogsa-da, bu gün näme iş etdiňiz, hany gürrüň
beriň.
Şeýlelikde, olar bilen gürrüň başga ugra syrykdy we ol söhbet
çagalar ýerlerine girip ýatýançalar dowam etdi.
Aýaly bilen ýekelikde galan Piersom, öňki başlap goýan
gürrüňine dolandy.
— Klaudina, şu gün men bir howsalaly habar eşitdim. Görýän
weli, zalymlaryň gün-günden gyýygy ajyýana meňzeýär. Olar bu
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ýerde, Bruggede bäş ýüz esger jemläpdirler. Olaryň bolsa bir wezipesi bar — biziň her bir ýygnanyşygymyzy puja çykarmak, şu zatlar meni biynjalyk edýär, ýöne biziň ählimiz bir ýere ýygnanyşman
oňup biljek däl.
Ol çuňňur oýa batyp otyrdy. Piersom Bruggedäki ýygnagyň
hyzmatçysy bolany üçin, ähli jogapkärçilik onuň gerdenindedi.
— Ýygnagyň ýaşulylary şu gün giç agşam Frankoýs wan Iperiň
öýünde duşuşýarlar, beýleki hyzmatçylara garaňda onuň öýi birneme howpsuz bolar.
Klaudina baryna düşündi. Dogany Frankoý özleriniň Brugge
şäherinde geçirilýän ýygnaklar barada habar berýärdi.
Piersom penjiräň ýanyna baryp, daşaryk seretdi.
— Daşarda garaňky düşüpdir. Maňa gider wagt bolan ýalyla.
Şondan soň ol hoşlaşdy-da, daşary çykdy.
Klaudina öz oý-pikirleri bilen başa-baş galdy. Ol özüni bileli
bäri zalymlykda ile belli hem eýmenç bolan Piter Titelman “Ýoldan
çykanlary” yzarlamak bilen meşgullanýardy. Ol döwlet katolik
buthanasyna garşy bolanlaryň ählisini ýekän-ýekän äşgär etmäge
dyrjaşýardy. Imanlylar Piter Titelmandan we onuň kömekçilerinden eýmenýärdiler, çünki Piter gazaplylygy bilen ýakasyny tanadandy. Ol adamda ynsap-wyždan diýen zat ýokdy; onuň bar niýeti
öz talaplaryna boýun bolmadyklaryň ählisine gazap bilen darap,
ýok etmekdi.
Eger bir ýagdaý bolmadyk bolanlygynda, ähli zat has erbet
bolmalydy. Adamlaryň köpüsi, dine uýmaýandyklaryna garamazdan, zalymçylygy makullamaýardylar. Nirede ýaşaýandyklaryna
garamazdan, öz ispan korollaryny halamaýardylar. Korol
Filipp olara uzakda oturyp häkimlik edýärdi. Flandriýa oňa öz
flandriýaly kakasy korol Çarlz V-den miras ýetipdi. Ol ilatyň diline
düşünmeýärdi, edil şonuň ýaly-da ol adamlara-da düşünmeýän
bolup çykdy. Hatda ispan inkwizitorlary tarapyndan tussag
edilýänlere sud edip, höküm çykarmaly şäher geňeşdarlary-da
onuň bilen işleşmekden ýüz öwürýärdiler.
Klaudina harazda birnäçe Brugg telekeçileriniň Piersoma arz
edendiklerini ýatlady. Adamlar köplenjisi yzarlamalardan gutulmak
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üçin bir şäherden başga bir şäherlere göçýärdiler — beýtmeklik
bolsa olaryň işine ýaramaz täsirini ýetirýärdi — olar tozýardylar.
Elbetde, şonuň üçin-de olar inkwizitorlara gyýa bakýardylar.
Piersom olaryň ýagdaýyna düşünýärdi, çünki inkwizasiýa onuň
öz işine-de zelelini ýetirýärdi. Bugdaýyň bahasynyň bir sydyrgyn
ösüp barşyna ol neneňsi bergi-borçdan çyksyn!
Klaudina düýn bazarda bir nägile bendäniň ýelmän
ýüz-lenmesini gördi. Ol inkwizatorlaryň işlerini we iňňän
gazaply sütemlerini paş edýän ýiti sözlerden doly eken. Klaudina
kilisgedäki öz adamlarynyň beýle işe baş goşmajagyny bilse-de, bu
bolan ýagdaýyň yzarlama-sütemlerden halkyň nägileliginiň ýene
bir subutnamasydygyna göz ýetirdi.
Sütemkärlere garşy has aýgytly çykyşlar-da onuň ýadyndady.
Bir gezek bir pikirdeşiň biri, tussag etmäge päsgel berjek bolup,
atlaryň aýak astyna taýak oklapdy. “Biedep” zyndan sakçylar baradaky gürrüňi eşidipdi. Tussag etmekçi bolup gelen sütemkärleriň
ýoluny baglan ýüzlerçe adamlary kowmakdan kazyýet sülçüleri
ençeme gezek ýüz öwrüpdiler.
Piersom we Klaudina, elbetde, beýle hereketleri makullamaýardylar. Dogrusy, beýle etmek bilen mesihiler mahal-mahal
ýeňilliklerem alýardylar weli, ol dogry çykalga däldi. Näme
Mukaddes Ýazgylar: “ … ýamana garşy durma. Gaýta kim seniň
ýaňagyňa ursa, ol ýaňagyňy-da oňa öwür.”1 diýmeýärmi näme?
Klaudina töwereklerinde bolýan dini-ygtykatlardaka bulambujarlygyň pikirine çümen wagty onuň ýüregini gussa basmarlaýardy. Şunuň ýaly dürli toparlanyşyklarda hem her kim özüniňkini
dogry hasaplaýarka, kim olaryň ynanç hem subutnamalaryna ynanar, düşüner? Olaryň arasynda döwlet ybadathanalaryna uýýan
katolikler-de bardy, çünki olaryň her birinden şeýtmekligi kanun
talap edýärdi. Katolik ybadathanalara boýun egmeýänler-de bardy.
Piersom we Klaudina “mennonçylar”* ady bilen belli bolan toparyň
agzalarydylar. Olar ähli zatda ýazgyda görkezilişi ýaly hereket
etmegi maksat edip goýundylar.
* “Mennonçylar” ady Gollandiýada ýaşan we 1561-nji ýylda aradan
çykan belli hyzmatçy Menno Simonsyň adyndan gelip çykýar.
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Katolikler we mennonçylardan başga ýene Kalwinçiler we lüteranlar-da* bardy, olaryň-da döwlet ybadathanasyna
boýun bolaslary gelmeýärdi. Käbir meselelerde olar mennonçylar bilen ylalaşýardylar, ýöne Piersom we Klaudina hut olar
haýsy-da bolsa bu toparlaryň birine goşlup-girip bilmez diýip
hasaplaýardylar, çünki beýleki toparlar, haçan-da sütemkärler
özlerini tussag etmäge gelenlerinde goranýardylar, göreşýärdiler.
Injil başgaça öwredýärdi, şonuň üçin olaryň wyždany beýle hereket etmäge olara ýol bermeýärdi. Ondan başga-da, kalwinçiler we lüteranlar mennonçylaryň ybadathanaçylaryň diňe dine
ýüregi bilen uýýanlardan ybarat bolmalydyr diýen taglymatlary bilen ylalaşmaýardylar. Olar hem katolikler ýaly körpelikde
çokundyrylanlaryň hemmesiniň ybadathana agzalary bolmagyny
isleýärdiler.
Mennonçylar bolsa adamlaryň öz Rebblerine edil öz
Hudaýlaryna-da, hut özüniň uýýanlygyna ynamy bolar ýaly, belli
bir borjy boýnuna alar ýaly, belli bir uly adam derejesine ýetenden
soň çokunmalydyrlar diýip, düşünýärler şonuň üçin-de körpeleri çokundyrmak Mukaddes Ýazgylara garşy gelýär diýip berk
ynanýardylar.
Şu bulam-bujarlykda nädip olar töweregindäki adamlara hakykaty, halallygy ýetirip bilerler? Töwerekde bolsa ýüregi bilen dine
uýýanlaryň Hudaýa bolan ynamy ýaly ynamy bolmadyk ýaramaz
adamlar ummasyz köpdi.
Soňra Klaudina pikirinde hakyky ýagdaýa dolandy. Indi näme
bolar? Ýagdaý, diýseň öwerlik däldi. Soňky birnäçe ýylyň içinde,
köpleriň olara duýgudaşlyk edýänligine garamazdan, köp-köp
dine uýýanlaryň, öz dininden çykmagy ret edendikleri üçin heläk
bolandyklaryny, ol gaty gowy bilýärdi. Beýle ýagdaýa ol hem duçar
bolaýarmyka?
* Klawinçiler we lüteranlar bular hem özgertmeler wagtynda mennonçylar ýaly katoliki ybadathanadan çykan akymlardy. Olar dolulygyna Injile
boýun bolmaýardylar, çünki, çagalaryny çokundyrmagy, döwlet bilen
ýaran bolmagy, uruşlara gatnaşmagy we köp zatlary dowam edýärdiler.
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Onuň çuňňur kalbyny “Eger Hudaý maňa miýesser etse, ähli
külpetleri çekmäge we ölüme ten bermäge meniň ynanjymyň
güýç-gaýraty ýetermikä?” diýen sorag howsala salýardy. Bir gezek
ruh-gezini galdyran bir kiçijik kitap onuň ýadyna düşdi, “Het
Offer des Heeren” (“Hudaýyň gurbanlygy”) kitapda wepaly bendeler barada köp mysallar bardy. Bu kitapda öz sütemkärleriniň
elinden ölen köp merdana başlar barada gürrüň berilýärdi, olar
dininden çykanlaryndan ölenlerini gowy görüpdirler.
Klaudina ol ejir çekenler barada pikir etdigiçe we olaryň çeken
jebrini ýatladygyça ýüreginde eýmenç gorky emele geldi. Göz
öňüne getirmek kyn — ol azaplar, çybyk bilen saýgylanmak ýa-da
otda ýanmak? Heý, beýle jebri-sütemleri çekip-çydap bolarmy?
Bular barada ýatlanda onuň endamy tikenekläbererdi.
Haçan-da onuň ýadyna Piersom we çagalary düşende, birden
“Eý Hudaý, bizi bir bela-betere uçuratmaweri. Biziň bagtyýar maşgalamyz bar. Biziň başy bütin, sag-aman ýaşamagymyza kömek
et. Ene-atasyz çagalarymyz näme iş ederler? Olar entek neresse
çagalar ahyry, bar zady olara biz edip bermeli. Olaryň çekýän horlugyny ýadyňa salar ýaly bolmaz” — diýip, gygyryberesleri geldi.
Ýöne sanyna san ýetmez enedir atalar eýýäm şeýle jebri-jepany
başdan geçirdiler ahyry. Näme üçin Klaudina özüne Hudaý rehim
eder öýdýärkä?
Gorkudyr howsala gursadynda yza berýärdi. Ol Hudaýa
sygynmalydygyny we bu alada-gaýgylardan dynmaga Hudaýdan
delalat soramalydygyny, göwnüne giňlik dilemelidigini bilýärdi.
Ol çokunyp, Hudaýyň merhemetleri barada, Onuň kerem-gudraty
barada pikir etdigiçe, göwni-kalby giňäp başlady. Indi ol kysmatda
näme bolsa-da, özlerine Hudaýyň kömek edip, güýç-kuwwat berjegini bilýärdi. Çünki Ol “… Seni hergiz terk etmerin, Seni hergiz
taşlamaryn”² we “Saňa meniň merhemetim ýeterlikdir”.³ diýip söz
berýär ahyry. Ol kaýyl bolup we Hudaýyň garaşyk etmeginde öz
geljek-görjegine ynanyp gezibermelidigine düşündi.
Klaudinany ýadawlyk basmarlady we oý-pikirlerini terk edip,
düşegine tarap gönükdi. Ýöne, onuň hiç ukusy tutmaýardy we
Piersomyň gaýdyp gelende berjek gürrüňi barada pikir edýärdi.
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Ol pyşyrdap, Piersomyň başyny aman saklamagyny Hudaýdan
dileýärdi. Ahyry ol gapyň açylýan sesini eşitdi. Piersom geldi.
Haýal etmän ol bu gije bolan wakalar barada Klaudina gürrüň
berip başlary.
— Şäherde dogrudan-da esger köp. Men diňe ikisini öz
öýümiz bilen agam Frankoýsuň öýüniň aralygynda gördüm.
Olar köçede iki-ýana gezmeleşip, şübheli zat barmy-ýokmy, diýip
synlaýardylar. Dogrymy aýtsam, beýle ýagdaý birhili eýmendirýär.
Biz bu barada ýygnakda aýtdyk, dogrusy ähli ýygnananlar şäherde
ýygnanyşmagy dowam etmek indi howply diýip hasap etdiler.
Ýygnagy şäheriň daşynda, Tillegem tokaýçylygynda geçirmeli
diýen teklip bar. Bu elbetde birnäçeleriň epesli ýöremeli boljakdygyny aňladýar, ýöne bu ýerde başarmaz ýaly zat ýok, Tokaý
şäherden üç kilometre golaý daşlykda.
— Bir giden adamynyň bir tarapa gidip barmaklary haýsydyr
bir şübhe döretmezmi?
— Biz şonuň gürrüňinem etdik. Ýöne, nähili-de bolsa ol
şäherde ýygnanandan gowy bolar. Biz dürli ýol-ýoda bilen we
köpçülik bolup gitmezlige gözegçilik ederis. Biz artykmaç şübhe
döretmezlik üçin agşamlaryna ýa-da şäher ybadathanasynda
çokunma geçirilmeýän wagty duşuşmaly etdik.
Klaudina:
— Ol ýerde haçan duşuşmaly etdiňiz? — diýip sorady.
— Ertir agşam birinji ýygnak bolar. Harazdaky işlerimi
wagtynda gutarar ýaly, men ertir irräk turarynda. Beýle diýdigim,
indi bir az ýatylaýsa-da kem bolmazdy diýdigim! — diýip, Piersom pallady.
Klaudina dyza çöküp, ýürekden doga etdi, ertirki günüň
işlerini Hudaýdan rowaç etmegini diläp, Klaudina we Piersom
derrew süýji uka gitdiler.
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2-nji bap
Indiki günüň agşamsy Piersom, Klaudina çagalary bilen Tillegem tokaýyna tarap ýola düşdüler. Agşama taýýarlyk iýip hem giç
ýatmaly boljakdyklaryny bilip, çagalar gündiz köp ýatdylar. Olar
ir ýola çykdylar we ýygnak boljak ýere arkaýyn ýetmäge olaryň
wagty bardy. Klaudina Piersomyň gujurlydygyna begenýärdi.
Çünki Nikolosa ýaňy aýak bitipdi, ol ýoly ýöräp geçip biljek däldi.
Ähtimal, Piteri hem aram-aram götermeli bolar.
Olar maýyl howada alňasaman gidip barýardylar we ahyry
bellenilen ýere hiç bir hadysasyz ýetdiler. Olar tokaýyň jümmüşine alyp barýan ýoda bilen gidip, agaç çapyjylaryň taýýarlan
meýdançasyna ýetdiler. Ýolda ýadan maşgala biraz dem-dynç
almak üçin amatlyja ýer tapyp oturdylar.
Klaudina töweregine nazar aýlady-da, tebigatyň ähli gözelliginde, ýagny bu ýerde Hudaý bilen, onuň halky bilen bile bolup,
ýagşy dilegleri etmek nähili lezzet diýip oýlandy. Tokaý içinde,
şäherden uzakda şeýle ümsümlikdi hem parahatdy, Hudaýa golaý
ýaly görünýärdi. Dogrudan-da, bu ýer duşuşyk üçin gowy ýerdi.
Basym beýlekiler-de gelip başladylar. Çar ýandan imanlylaryň
biri-birlerine: “Size parahatlyk” — diýen sözlerine “Omyn” diýen
jogap berýän sesleri eşidilýärdi. Ol sözleriň yzyndan olar mähirli
ogşaşýardylar4. Piersom Klaudinanyň tanamaýan bir adamsy
bilen görüşmek üçin ýerinden turdy. Ol “Be, ol kimkä? Belki-de ol
bize gelen ýygnagyň hyzmatçysydyr” — diýip oýlandy. Bu ýerde
geň görer ýaly zat ýokdy, çünki ýygnagyň käbir hyzmatçylary
mälim bolaýmak töwekgellikden çekinip, ýygy-ýygy ýerlerini
üýtgedýärdiler.
Birden ol Iuda bolaýsa näme? Şeýle ýagdaý öňem bolupdy
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ahyry. Belki ol bu adamlary satmak üçin imanlylardan biri bolan
bolup gelendir? Aý, ýok, men beýle pikir etmäýin, hem biderek
tolgumaýyn” diýip, pikir etdi. Pyşyrdanyp doga okap, ol agşamky
ýygnaklarynyň sag-aman geçmegini dileg etdi hem biynjalyk bolmazlygy ýüregine düwdi.
Iň soňky geljek gelýänçä ýygnananlar pessaýja hiňlenip
başladylar.
Eý, Hudaýym, men nirä gideýin?
Maňa ýol tapmaga özüň kömek et,
Gije-gündiz daşym ganym gallaýar,
Hem ol meň başyma salýar dawany.
Eý Hudaýym, Öz Ruhyňy ber maňa,
Seň ýoluňda hemişe bolaýyn sadyk guluň
Hem Durmuş Kitabyna ýazylaryn baky men
Entek Müsürdekäm men ýaüýge batandym.
Soňra giň ýoly saýlap aldym-da,
Gadam urdum öňe, boldum sarpaly
Dünýä-de menden razy bolupdy.
Meň daşymy gurşap aldy arwahlar,
Şeýdip ömrüm laýa batdy, garaldy;
Gulluk etdim şeýtana, işine ýardam…
Emma haçan men Hudaýa ýüzlenemde,
Dünýä ýörgünleri bilen hoşlaşamda,
Melgun leşgere garşy durmaga
Men Hudaýdan kömek goldawyn aldym
Men ýigrenji antihrist jylawy zyňdym…
Men biderek şan-şöhraty islämok
Begleriň şatlygy maňa gerek däl,
Mesihiň keramatly, ýaşegmez şalygy
Men Hudaýyň penasynda bolaryn.*
* Awtory Menno Simons, 1514 ý. töweregi.
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Hudaýy aýdym bilen wasp etmek nähili täsinlik! Ýygnak
wagtynda hemişe munuň ýaly mümkinçilik bolmaýardy çünki
haýsydyr bir geçip barýanyň ony eşidip ýerine habar beräýmegi
mümkindi. Bu ýerde weli, Tebigat bilen Hudaýdan başga şaýat
ýok, agaja aýdym aýtmak howply däldi. Ýygnanan imanlylar,
munuň üçin janlaryna howp salýandyklaryna garamazdan
Hudaýa tagzym etdiler.
Iň soňky geljek gelensoň, Piersom öňde öz ornuna geçdi.
Ümsümleşen ýygnananlar oňa üns bilen gulak asyp başladylar.
— Bize bu agşam çagynda bu ýerde Özüne sezde etmäge
mümkinçilik döredenligi üçin Hudaýa minnetdar. Geçen hepdede bolan ýagdaýlary göz öňüne tutup, men sizi galkyndyrmak
isleýärin we nähili ýagdaý bolsa-da, sizi Hudaýa wepaly bolup
galmaga çagyrýaryn. Men Brüggä getirilen bäş ýüz esger barada
hemmäňiziň eşidendigiňizi bilýärin. Olaryň şäherde bolmagynyň
azatlygy kesmegiň alamatydygyny, hatda häzir şu ýere gelenleriň
käbiriniň ölümine sebäp bolaýmagynyň ähtimaldygyny bilýärin.
Biz garşy saklanyp bilerismi? Ýok, hiç birimiziň öz güýjümiz
bilen saklanyp bilmejegimiz äşgär. Ýöne “…çünki sizde Bolýan
dünýäde bolýandan uludyr?”5
Biziň ynamymyza özümdäki ynanjy berkitmek üçin bu
hepdede men Ýazgynyň yzarlamalar barada aýdylýan ýerlerini
okadym. Ol meniň ruhuma ruh goşdy, ine men şolar barada siz
bilen pikir alyşasym gelýär. Isanyň dagdaky wagzyndan biz ”Men
zerarly sögülen, yzarlanan, nähak ýere her hili gybatyňyz edilen
mahaly siz bagtlysyňyz! Şat boluň, begeniň, Gökde aljak sylagyňyz
uludyr, çünki sizden öňki pygamberler-de şeýle yzarlandylar”.6
Siz görýärsiňizmi, Isa bize şatlanmagy wagyz edýär? Ýöne biz
ejir çekýän wagtymyz nähili şatlanyp bileris? Ol bize bagtlysyňyz
diýýär; Men biziň şatlanyp biljegimize ynanýan, çünki biz şeýle
wagtlarda aýratyn eşret we rehim-şepagat alýarys, biziň ejirlerimiz gutaranda bolsa, jennetde bize uly sylag garaşýar. Isa biziň
okan aýatlarymyzda ony bize wada edýär.
Klaudina öz adamsynyň, häzir ýygnagyň hyzmatçysynyň sözlerini diňledigiçe, ýüreginde gelejege bolan parahatlyk hem ynam
uçguny köredi. Ol eger Hudaý öz tarapynda bolsa, özüniň islendik
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synaga döz geljegine akyl ýetirdi. Haçan-da Piersom jennetde
ynanýanlara taýýarlanan beýik sylag-serpaýlar barada jikmejik gürrüň beren wagty, Klaudina bütin ýüregi bilen, ol nähili
ýagdaýlara getirse-de, özüne nähili jebir-jepa garaşýanda bolsa,
Hudaýyň kömegi bilen oňa ýüregi bilen berilmegi berk ýüregine
düwdi.
Indi Piersom Petrusyň hatyndan okaýardy. Klaudina onuň
ir bilen ol aýatlardan birnäçesini aýdyp bereni ýatlady. Ol özüne
tanyş sese üns bilen gulak asdy.
—”Siz dogrulyk üçin görgi görseňiz hem bagtyýarsyňyz.
Olaryň gorkýan zatlaryndan gorkmaň, aljyramaň. Ýöne
ýüregiňizde Reb Hudaýy mukaddes ediň. Içiňizdäki umyt
hakynda özüňizden hasabat soran her kese, her wagt jogap
bermäge taýýar boluň. Muny ýumşaklyk, saýhallylyk bilen ediň.
Mesihdäki ýagşy ýaşaýşyňyzy ýamanlaýanlar erbet iş edýänler
hökmünde size garşy geplänlerinde utandyrylar ýaly, ynsabyňyz
päk bolsun. Sebäbi Hudaýyň islegi şeýle bolsa, onda ýagşylyk
edip görgi görmek ýamanlyk edip görgi görmekden gowudyr”.7
Baglaryň astynda ýygnanan adamlar bu sözleri nebsewürlik
bilen diňleýärdiler. Ol sözler olara ýollarynda gabat geljek howply
pursatlarda çykalga bolup hyzmat etjekdi. Piersom aýratyn hem
bir ýagdaýy nygtady, şu sözlere laýyklykda olar gorkmaly, çekinmeli däldiler. Ine şu wezipe! Täze günüň özleri üçin nähili jebirjepa getirjeginden bihabar, olar gorkman, çekinmän özleriniň
gündelik borçlaryny berjaý edip bilermidiler? Hawa, Piersom
olara Hudaýyň merhemediniň olaryň beýtmäge güýç-gaýratynyň
ýetmegine ýardam etjekdigi barada nygtap aýdýardy.
Piersom, daşyndan görmäge, öz öňüne ýygnananlaryň ruhy
ýagdaýy barada aýratyn alada edýäne meňzeýärdi. Ol imanlylara
Mukaddes Ýazgylarda wada edilişi ýaly öz imanlary barada güwä
geçmäge hemişe taýýar bolmalydyklaryny aýdýardy.
— Biziň öz umydymyzyň sebäbi barada soraýan islendik
adama, goý ol wezipeli adam, kazy ýa-da goňşyň bolsun, hemişe
jogap bermegimiz gerekdir. Eger bizi öz ynanjymyz üçin kazyýete
eltäýseler, bizi günäkärleýänlere hemişe jogap berip bilerimiz
ýaly, biz Mukaddes Ýazgylary gowy bilmelidiris.
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Piersom öz çykyşyny gutaryp, aramyzda doganymyzyň
bardygyny, onuň biz üçin hat getirendigini aýtdy.
Klaudinanyň öz gören nätanşy, özi barada artykmaç söz
aýdylmagyna garaşyp durman, ýygnagyň öňüne geçip oturdy.
Klaudinanyň güman edişi ýaly, bu myhman ýygnagyň hyzmatçysy
bolup çykdy. Ol bu daýaw sary sakal nätanşy gowy synlady. Onuň
sahatly, sada keşbi maslahatçy ýaşula mynasyp görkezýärdi.
Ol hemmeler bilen mähirli salamlaşdy.
Gadyrly dostlar, men bu gün siziň, imanlaryň we gökdäki
ýurduň raýatlarynyň arasyndadygym üçin özümi bagtly saýýaryn.
Bu, ýagny, meniň hem şol bir Hudaýa hyzmat edýän doganlarym
bilen duşuşmak meniň ýüregimde uly şatlyk duýgusyny oýarýar.
Gelejekde hem goý, Reb sizi gorasyn we öz penasynda aman
saklasyn.
Ýaňy-ýakynda bir habar gowuşdy weli, meniň ýüregimde
ol sanjy döretdi. Siziň köpüňiziň Ýahim Wermirem atly
hyzmatçyny tanaýanyňyzy bilýärin. Birnäçe ýyl mundan ozal
ol bu ýerlerden geçen bolmaly. Ähtimal, ol hat-da bir näçäňizi
çokundyrandyram.
Ýygnakdakylaryň käbirleri makyllaýjy baş atdylar, şol bir
wagtda tutuş ýygnananlar howsalaly habara garaşýardy.
Birnäçe gün mundan ozal Ýahim tussag edilip, häzirem
Kelnde zyndanda saklanylýar. Ol ýerdäkiler imanlylary jezalandyrmaga alňasamaýarlar, gaýta tersine, olary toba getirjek
bolup uzak wagtlap olara sütem edýärler, horlaýarlar. Ýakynda
men onuň imany ret edenini eşitdim.
Bu habar bu ýere gizlin ýygnanan mesihilere iňňän ýokuş
degdi! Ol halypa, hadym, wagtal-wagtal özlerine ýolbaşçylyk
edýän adamdy ahyry! Ol neneňsi öz imanyndan ýüz öwrüp
bildikä! Käbirleri gussa bilen başlaryny ýaýkadylar. Bu akyla
sygjak zatmy?
— Hawa, meniň kiçijik sürim, şu gün Hudaýyň meniň
kalbyma guýan zatlary ýygnagyň ýaşulylary bilen birlikde biziň
hemmämize degişli. Mukaddes Ýazgyda şeýle diýilýär: ”Şonuň
üçin men dogrydyryn diýip pikir edýän adam öz ýykylmagyndan
ägä bolsun”8. Biziň hiç birimiz synaga döz geler ýaly ýeterlik güýçli
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däldiris. Biziň hemmämiz ejiz, şonuň üçin her gün Hudaýdan
güýç-kuwwat dilemeli.
Biz dogrudan-da howply döwürde ýaşaýarys. Şonuň üçin
men size şu soldatlar ýa-da zyndanlar zerarly ýüzlenemok. Meniň
alada etmegimiň sebäbi — bizi ýoldan çykarmaga dyrjaşýan galp
mugallymlar köp. Doganlar, imanda berk duruň! Mukaddes
Ýazgylarda şeýle diýilýär: ”Iblisiň hilelerine garşy durup biler
ýaly, Hudaýyň ähli ýaraglaryny dakynyň. Çünki biziň söweşimiz
adamlara garşy däl-de, hökümdarlara garşy, ygtyýarlylara garşy,
bu garaňky dünýäniň häkimiýetlerine garşy, ýamanlygyň Gökdäki
ruhy gudratlaryna garşydyr. Şonuň üçin ýaman günde garşylyk
görkezmegi, zerur bolan her zady edeňizden soň, ýeriňizde durmagy başarar ýaly, Hudaýyň ähli ýaraglaryny ele alyň. Şeýlelikde,
biliňizi hakykat bilen guşap, egniňize dogrulyk sowudyny geýip,
aýaklaryňyza bolsa parahatlyk getirýän Hoş Habary wagyz etme
taýynlygyny geýip, ýeriňizde duruň”.9
Wagzyň-gürrüňiň uzaga çekenligine garamazdan ýygnananlaryň ýüz durkunda ýadawlygyň sähelçe-de alamaty görnenokdy. Olar nebsewürlik bilen diňläp, şeýtan allaryndan nähili
goranmalydygynyň ýollaryny gursaklaryna guýýardylar.
Myhman hyzmatçy öz sözüni dowam etmek bilen,
ýygnananlary daş-töwereklerindäki ýalan taglymat berýänlerden
seresap bolmalydyklaryny nygtap aýdýardy. Ýygnananlar kimiň
gürrüňini edilýänini bilýärdiler. Olardan başga, döwlet ybadathanasy bilen pikiri çapraz gelýänler — kalwinçiler we lýuteranlar-da
bardy.
— Biz Mukaddes Ýazgylardan ugur almaly, ony doly berjaý
edýänligimize ynamymyz bolmaly. Isanyň name diýýänini ýada
salyň: ”Meniň patyşalygym bu dünýäden däl. Eger-de Meniň
patyşalygym bu dünýäden bolan bolsa, onda hyzmatkärlerim
Meni ýehudylaryň eline berdirmejek bolup göreşerdiler”.10
Şonuň üçin, özgeleriň edişi ýaly, biz goranmak üçin ele gylyç alyp
bilmeris.
Gapdalyndan biziň ynamymyza düşünmek barha kyndyr,
çünki ýygnaklaryň köpüsiniň biri-birine çapraz gelýän dini
düşünjeleri bar. Doganlar we uýalar, şeýtana şol ýaramly. Ol
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bizi-de halal-hakyky ýoldan çykarmak üçin dyrjaşýar. Şonuň
üçin-de Men Sizi Mukaddes Ýazgylary öwrenmäge we Onuň
mazmunyndan ugur almaga siziň hemmäňizi çagyrýaryn hem
kalbyňyzy galkyndyrýaryn.
Biz döwlet ybadathanasyna tabyn bolmaly däldiris, eger
ol başymyza dalaş etse-de, şeýtmeli däldiris. Injil bize “Butparazlykdan gaçyň”11 diýip öwredýär. Biz suratlara tagzym etmeli
däldiris. Bize: ”Toba ediň, günäleriňiziň ötülmegi üçin ähliňiz Isa
Mesihiň adyna çokundyrylyň.”12 parzy berlendir. Biz, şeýle-de, öz
körpe çagalarymyz entek günäden päkizekä we toba-puşmanyň
nämedigini bilmeýärkä olary suwda çokundyrmagy dowam edip
bilmeris.
Ondan başga-da Hudaýyň Sözi öz aýdyňlygy bilen bize
şeýle diýýär: ”Imansyzlar bilen bir boýuntyryga girmäň. Çünki
dogrulygyň şer iş bilen näme şärikligi bar? Ýa-da nuruň tümlük bilen näme ýoldaşlygy bar? Mesihiň Belial bilen näme agzybirligi bar? Ýa-da imanlynyň imansyz bilen näme paýdaşlygy
bar? Hudaýyň ybadathanasynyň butlar bilen näme ylalaşygy
bar? Çünki siz diri Hudaýyň ybadathanasysyňyz, Hudaý bolsa:
“Olaryň arasynda mekan tutup gezerin, Men olaryň Hudaýy,
olar hem Meniň halkym bolar” diýipdir. Reb şeýle diýýär:
“Munuň üçin olaryň arasyndan çykyň, olardan aýrylyň, murdara galtaşmaň, Men hem sizi kabul ederin”. Her zady başarýan
Reb: “Men siziň Ataňyz bolaryn, siz hem Meniň ogul-gyzlarym
bolarsyňyz” diýýär”.13 Bu ýerde aýdylanlardan aýdyň başga taglymat size gerekmi?
Bu taglymat maňa giňlik berýär we döwlet ybadathanalarynyň
bulaşyklaryndan çekilip, özümiziň dogry iş edýändigimize güwä
geçýär. Eger biz özümizi nädogrulyklardan çetde tutup, arassa
saklasak, Hudaý biziň kalbymyza ornap, bize Ata barmaga wada
edýär. Biz ýene näme arzuwlap bileris?
Klaudina bu üýşmeleňde alan güýç-kuwwaty üçin Hudaýa
alkyş aýtdy, özleriniň saýlan ýolunyň hakykylygyna bolan
ynam bolsa has-da berkedi. Bu ýerde doganlaryň we uýalaryň
arasynda bolmaklyk nähili täsin boldy. Ol çagalary zerarly
hemişe tokay ýygnagyna gatnaşyp bilmejegini bilýärdi, şonuň
18

üçin, mümkinçilikden peýdalanyp, ol her aýdylan sözi üns berip
diňleýärdi.
Ýygnanyşyk paýawlaberende gün gözýetimde gizlenip, tokaýyň
içi garaňkyramaga başlady. Öýe gaýdara wagt bolupdy.
Yza gaýdyşyn Klaudina we Piersom pessaý gürleşip
gelýärdiler.
— Şu günki wagyz-nesihatlar diýseň ýakymly boldy. Olar
maňa güýç-kuwwat berdi — diýip, Klaudina aýtdy.
Piersom:
— Hudaýa şükür. Şu gün bize wagyz okanyň kimdigini sen
tanamadyňmykan diýýän, hä? — diýdi.
— Ýok, bilemok. Kim ol?
— Ol dogan Pawels wan Meenen, günorta Flandriniň
ýygnanyşykla-rynyň gullukçysy. Men ony tanyşdyrmasam has
howpsuz bolar diýip hasap etdim.
— Piersom, neneň Ýahim dogan ynamyndan ýüz öwrüp
bildikä? Şol meni eýmendirýär. Özi ulama bolup, imanlylary
çokunmagy wagyz edijiniň özi ynamyndan ýüz öwren bolsa, onda
biz nädip berk durup bileris?
— Hawa, Klaudina, men ol howsalaly habary bilýärin. Biz
ynamymyza ygrarly bolmak üçin Hudaýyň merhemedine bil
baglamaly. Eger biz öz güýjümize daýanyp durjak bolsak, ol bize
eýgertmez. Ol biraz dymdy, indiki diýjek sözüni jemledi-de,
ýene söze başlady. — Sütem-jebir eýmenç zat. Ýöne, Hudaý
bizi ýanbermekden saklamaga ýardam eder, meniň oňa gözüm
ýetýär. Men bilýän, men entek gynag-süteme sezewar bolamok,
ähtimal, ol meniň kysmatymda-da bardyr. Ol bize belli däl. Sen ol
adamynyň näme duýýanyny göz öňüne getirip bilermiň? Megerem, ol tolgunýandyr we biynjalykdyr. Ol ýene galplyga ýüz urup,
nädip bu dünýäde rahat ýaşap, gezip bilerkä?
— Menä, onuň özüni nähili duýýandygy barada pikirem
etmändirin. Wah, betbagt görgüli adam. Biz onuň üçin dileg
etmeli. Ömrüňde Hudaýyň merhemedi bilen dogýan günüň
astynda ýaşaman gezeniňden, ejir, horluk çekip öleniň ýagşy. Şeýle
günä etmekden Hudaýyň özi saklabersin!
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— Menem — diýip, Piersom aýtdy.
Olaryň hersi öz oý-pikirine gümra bolup, ýollaryny dowam
etdiler. Klaudina bir iman gullukçysynyň yzarlanmadan sypmak
üçin öz ynamyndan ýüz öwrendigi barada eşidendigini, şonda ol
ýagdaýa gaty tolgunandygyny ýatlady.
Bu Piersom bilen ýaňy durmuş guran wagtlary bolupdy.
Olaryň göwnüne bütin durmuş ýoly gülala-güllük bolup görnüpdi
hem olar ol ýoluň hiç haçan hiç hili bulaşmazlygyny isleýärdiler.
Bir-birlerine wepaly bolan olar bilelikde, bagtyýar ömür sürmekligi arzuw edýärdiler.
Klaudina Piersom bilen döwlet ybadathanasyndan nägilelik
we barha ösýän biynjalyk barada häli-şindi gürrüň edýändiklerini
ýatlady. Özlerine diňe hasrat we jebri-jepa getirjegini olar
bilseler-de näme üçin şeýle köp adam ýüz öwürýärdilerkä? Olaryň
haýsy mamlaka? Ol gürrüňi gozgadyklaryça, olarda şonça sowal
ýüze çykýardy.
Soňra olar katolik ybadathananyň düzgüniniň käbir ýerleri
barada oýlanyp başladylar. Körpeleri çokundyrmak gerekmikä?
Beýtmeklik olar ulalanlarynda gowy gylyk-häsiýetli adamlar bolmagyna ýardam edýärmikä? Ahlagy bozuk durmuş ýöredýän
käbir dini gullukçylar, hatda din hadymlary barada näme
diýersiň? Olaryň gulagyna guýuşlary ýaly, haýsydyr bir dünýeden
gaýdan keramatly olaryň doga-dileglerini eşidip, dogrudan-da
kömek edip bilermikä? Olaryň öňünde doga tagzym eden keşpleri
Hudaýa ýaraýarmyka? Dogrudan-da günäleriň ötülmegi olaryň
ruhanynyň öňünde günälerini boýun almagy bilen bolýarmyka?
Olara öwredilişi ýaly, nädip umumy dini ybadatda berilýän çörek
Isanyň hakyky teni bolup biler?
Bu şübheler daş-töwerekdäki biynjalyklygyň artmagy bilen,
barha uly howsala salýardy. Klaudina şol döwürde dörän bimany,
biweçlik ýagdaýyny ýatlady. Oňa näme ýetmezçilik edýärdi?
Üznüksiz çar ýanyňa carp urup ýörmegiň durmuşyň bar manysy
bolmaga haky ýokdy: günä etmek, ruhanynyň öňünde toba etmek,
jebri-sütemi çekip, ýene täzeden günä etmek. Kime we nirä ýüz
tutmaly?
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Piersom okap bilýärdi we Mukaddes Ýazgylary öwrenmäge
başlady. Ol körpe çagany hökmany çokundyrmaly diýlen ýere hiç
ýerde kesgitnama tapmady. Tersine, ol adam ilki toba-puşman
etmeli we soň çokunmaly diýleni okady. Körpe çaga nähili toba
etsin? 1 Timoteos 2:5-de şeýle diýilýär: ”Çünki Hudaý birdir.
Hudaý bilen adam arasynda durýan ýeke-täk Töwelläçy bardyr”.
Näme üçin bu ýerde ruhanylar barada bir sözem ýok? Resullaryň
işleri 17 bapda şeýle sözler bar: ”Şeýle hem, hamala bir zada zar
ýaly, Oňa adam eli bilen gulluk edip bolmaz ... Hudaýyň tebigaty
adam sungaty we hünäri bilen suratlandyrylan gyzyla, kümüşe
ýa-da daşa meňzeşdir öýtmeli däldiris.” Onda butlara sežde edip,
çokunmak nämä gerek? Hatda ölen keramatlylara çokunmak
barada-da hiç zat ýazylmandyr. Belki-de, öz dini uýmalary üçin
yzarlanýan adamlar, dogrudan-da mamladyrlar.
Piersomyň we Klaudinanyň muňa gyzyklanmasy artyp, olar
mahal-mahal mennonçylar diýip atlandyrylýan imanlylaryň
ýyg-nagyna gatnap başladylar. Olaryň Injil taglymatlaryndan eşidenleri, olaryň öň eşitmedik köp-köp hakykatyndan doly eken.
Soňra haýran galdyryjy habar eşidildi. Köp wagyz-nesihat
işini geçiren we köp adamlary çokundyran Gillis wan Aken tussag
edilipdir. Ol şol bada-da imandan ýüz öwrüpdir. Ol öz ömrüniň
dowamynda bir gezek zynagärlik edip, günä gazananmyş diýen bir
myş-myşam eşidilerdi. Olar şonda nähili lapykeçlige düşüpdiler!
Ol nahili hakykat ýoly bolýar?
Ýöne, Hudaýyň Sözünden gelip çykýan ynam olaryň
ýüreginde orun aldy. Megerem, hemmeler wan Aken ýaly mesrepsiz däldir-ä?
Ahyry netijede Piersom bilen Klaudina ýene-de ýygnaga gatnap başladylar. Ol ýerde olar Linart Bouensiň düşündirişi ýaly,
adam Isa iman edip we durmuş ýoluny özgerdip, Hudaýa eýerýän
täze şahsyýet bolmalydyr diýen sözleri eşitdiler. Bu olaryň durmuşynda hem-de Mukaddes Ýazgylary goldanmaýan döwlet
ybadathanasynyň durmuşynda ýetmeýän esasy zatdy. Bu ýagdaý
olar üçin barha äşgär görünýärdi. Bu adamlarda büs-bütin başga
iman we durmuşa garaýyş bardy. Klaudina hem Piersomda bu
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imanlylaryňky ýaly hakyky rahatlyk hem şatlyk ýokdy, Mukaddes
Ýazgylarda aýdylýan arzuwly täze durmuşy diýseň küýseýärdiler.
”Şonuň üçin kim Mesihe bagly bolsa, ol täze mahlukdyr. Köne
zatlar geçdi, indi ählisi täze bolandyr”.14 Olar kem-kemden Isanyň
özlerine arzuw edip ýören hakyky rahatlygyny we bagtyny berip
biljegine akyl ýetirýärdiler.
Soňra ýene näçe gezek ýygnaga gitmek isländikleri, bir gezek
ybadat wagtynda özlerini günäli saýyp, hem toba edip, hem Isanyň
hatyrasyna Hudaýdan özlerini günälerden saplamagyny, hem öz
ömürleriniň Hudaýyňky bolmagyny diläp, dyz epenleri şu wagta
çenli ýadyndady.
Ol ýüz tutanlaryndan bir ýyla golaý soň Linart Bouensiň
çokundyran gününe çenli ýadyndady. Ruhy ýolbaşçylar Klaudina
Mukaddes Ýazgylary özi öwrener ýaly hat okamany öwrenmegi
maslahat berdiler. Çokundyrmak çalt hem ýeňil-ýelpaý bilen
edilýän zat däldi. Imanlylaryň köpüsi çokunmany kabul etmezden ozal, ýygnak ýolbaşçylary bir karara gelýänçäler bir ýyl ýa-da
birnäçe ýyl garaşmaly bolýardylar, çünki olar Mukaddes Ýazgylary
gowy bilmelidiler we çyn ýürekden iman edýändiklerini subut
etmelidiler.
Klaudinanyň oý-pikirini ýöräp surnugan Piter bozdy:
— Eje, meni göteräýsene. Men gaty ýadadym.
— Bolýar, Piter, eýýäm öýümize ýetibem gelýäris! — diýip,
Klaudina aýtdy. Men munça ýoly geçenimizi duýmandyrynam! —
diýip, ol Piersoma ýüzlendi.
Piersom ýylgyrdy-da:
— Men şeýledirem öýtdüm, sen daş-töweregiňe üns bermän
gelýäň-ä! — diýdi. Çagalary ýatyranymyzdan soň, sen nämäniň
pikirini edeniňi gürrüň berersiň-dä!
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3-nji bap
Klaudina ýeňillik bilen uludan demini aldy. Ertirlik iýlipiçilenden soň gap-gaçlar ýuwuldy, krowatlar we bütin öý tertibe
salyndy. Çagalar imi-sala oýnaşyp ýördüler. Indi üýşüp duran
eşikleri ýamap-tikmäge oturybermelidi.
Onuň ýaňy eline sapakdyr gaýçyny alanam şoldy weli, howsalaly haşşyldap, ýüzi dym-gyzyl Piersom öýe kürsäp girdi-de:
— Klaudina, biz gaçmaly! Meni tussag etjek bolýarlar! — diýdi.
Klaudina aljyraňňy ýagdaýa düşdi. Onuň başynda ”Dogan
saňa näme boldy? Biziň näçe wagtymyz bar? Biz nirä gideris? Men
nämeden başlamaly?” diýen bulam-bujar pikirler at salýardy.
Kakasynyň aýdan sözlerini eşiden Margarita sojap, oňa tarap
topuldy:
— Kaka, sen olara özüňi äkitdiräýme!
Piersom gyzjagazyny köşeşdirýänçä, Klaudina wagt ýitirmän:
— Men näme edeýin? — diýip sorady.
— Birden ýoldakak gün ýaşyp, çagalar gije üşäýmesin, olara
elişi köpräk al. Men biraz wagt iýmek-içmek alaryn. Meni ilki
harazdan gözlärler, şonuň üçin birneme wagtymyz bar, ýöne
gyssan!
Piersomyň özi howul-hara Injili, ezýet çekenleriň kitabyny
we senalar ýygyndysyny aldy. Bu birnäçe gymmatly kitaplar öýde
galyp, ýowuz adamlaryň eline düşmeli däldi.
— Ýör gideli, Margarita.
Ýüzi ak tam hem titreýän Margarita ejesiniň yzyna düşdi.
Onuň gözlerinde gözýaş görünýärdi. Ol gözýaşyny saklap bilenokdy. Zalym adamlar onuň daýanjy hem goragçysy kakasyny
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gelip, alyp gitjek bolýardylar. Onuň alty ýaşly durmuş tejribesi ol
ýowuzlyklara ýardam etmäge kömek edip bilmeýärdi. Klaudinanyň
öz ýüregi howsalada bolsa-da, kiçijik gyzyny köşeşdirmegiň aladasyny edýärdi.
— Hudaý bize kömek eder, Margarita. Gaýrat etde Nikolasyň
krowatyndan ýorgançasyny getir. Esasy zat Margaritany sähelçe-de
boş duruzmaly däldi, şeýtseň ol birneme köşeşip biljekdi. Margarita ýorgançany getirdi weli, Klaudina oňa ýene ýumuş tapdy.
— Indem, kyn görmede, çagalaryň köwşüni geýdir, özüňem
köwşüňi geý.
Klaudina, öýüň içinde iki ýana alakjap, gerek bolaýjak
zat-larynyň birinem ýatdan çykarmazlyga çalyşýardy we zatlaryň
ählisini bazar toruna atýardy. Olar çykmaga ýetişmänkäler esgerler geläýse näme? Klaudina has çalasynlady hem diňşirgenýärdi,
at toýnagynyň sesi gelýärmi ýa ýok, gapy gaty-gaty kakylaýmasyn
diýip, gulagy daşardady. Ol haýsydyr bir şübheli ses gelýärmikä
diýip, mahal-mahal säginýärdi. Güýçli tolgunmadan ýaňa gerekli
sözler diline gelmeýär, şonuň üçin ol ”Hudaýjan, özüň goraweri!”
diýip gaýta-gaýta gaýtalaýardy.
Uzakdan-uzak bolup Klaudina görnen iňňän gysga pursatda,
ähli zerur zatlar toplanylyp, oslagsyz sapara ugramaga taýýar
bolupdy. Ol çagalary bilen Piersomyň ýanyna bardy, ol edil ýaňy
aşhanada iýmek-içmegi bir gaba salyp bolupdy hem amatly göterer ýaly edipdi.
— Seniň sebediňde bu kitaplara ýer ýokmy? — diýip, ol sorady.
Olar görünmeli däl.
— Olara ýer tapylarla.
Klaudina kitaplary gizleýänçä, Piersom gapa baryp, daşaryk
seretdi. Soňra ol ýene-de gapyny gulplady.
— Entek hiç kim ýok. Biz Hudaýdan pena dilemän gidip
bilmeris.
Ol Margaritanyň hem Piteriň elinden tutup başyny egdi we
Klaudina-da onuň edenini gaýtalady. Piersom daşyndan dileg
edip başlady: ”Gökdäki Atamyz, Sen häzir biziň ýagdaýymyzy
bilýärsiň. Eger seniň erk-islegiňe çapraz gelmese, Seniň bizi bir
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howpsuz ýere eltmegiňi Senden dileýäris. Bizi hem çagalarymyzy
ýolda howpdan gora! Seniň biz üçin aýdan zatlaryňyň hemmesine
tagzym etmäge bize kömek et. Ähli zat barada Isaň adyndan doga
edýäris. Omyn”.
— Indi arkadaky gapydan çykalyňda, sowa ýol bilen harazdan
ters tarapa gideliň. Çagalar siz howsala düşmän ýöräberiň, ýoldayzda kim duşsa-da gürleşmäň. Düşnüklimi?
Olaryň bary düşündi.
Piersom Nikolisi goltugyna göterdi, soňra iýmitli torbany
galdyrdy-da, gapa ýöneldi. Onuň yzyndan Margarita ýöredi, iň
yzyndan bolsa eli bazar torly, beýlekisi bilen Piteriň elinden tutup
Klaudina çykdy. Piersom ýol üçin iýmek-içmek ýygnaýarka Piter
sorag baryny beripdi weli, häzir sesini-üýnüni çykarman, arkaýyn
kakasynyň ýanynda ýöräp gelýärdi. Klaudina munuň üçin Hudaýa
şükür etdi.
Olar çagalaryň ýagdaýyna görä, mümkin boldugyça çalt
ýöreýärdiler. Göwnüňe bolmasa, gidip barýandyklaryny dünýä
ýaýmakçy bolýana çalymdaş aýak sesleri has gaty çykýan ýalydy.
Bu dogrudan-da keýpine çykylan gezelenç däldi. Piersom bilen
Klaudina daşyndan göräýmäge asuda bolsalar-da, aslyýetinde weli
iňňän aladaly hem howsalalydylar. Olaryň başagaý hasanaklaşyp
barmaklary şübheli dälmi? Olaryň öňünden esger çykaýsa nähili
bolar? Piersom maşgalasyny darajyk köçeler bilen şäheriň Klaudina çala nätanyş bolan ýerlerinden alyp barýardy. Brugge özüniň
owadanlygy, köp-köp akardyr köprüleri bilen meşhurdy, bu gün
gaçyp barýan maşgalanyň ýadyna ol gözellik düşmeýärdi. Ahyry
olar şäheriň çetine çykdylar. Bu ýagdaý olardaky bolan aladatolgumnany biraz gowşatdy. Olar özleriniň gaçandygy bilnip,
haçan kowgy-gözleg başlajagyndan bihabar, ýollaryny dowam
edýärdiler. Minutlar sagada dönýärdi.
Bruggeden çykanlaryndan soň, olar öňde, ýoluň ýakasynada
tokaýlygyň başlanýandygyny gördüler. Gaçyp barýanlar üçin ol
gowy gaçybatalga bolup göründi.
Ýoldan sowulaga-da, tokaýyň içine, bizi hiç kimiň görüpeşitmejek ýerine baraýsak nädýär? Çagalar dynç almaly, özümizem
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biraz garbanardyk. Özümizem biraz dynç alsak, hem mundan
aňry näme etmeli, şony oýlap-çenesek gowy bolardy.
Klaudina Piersom bilen ylalaşdy. Ol şäherden çykylandan
soň birneme ynjalan-da bolsa, herniçikdir, ýoldan gidip barmak
howpludy. Onuň hemişe daş-töweregine garanjaklasy, özlerini
tussag etmäge esger kowgusy gelýärmi-gelenokmy bilesi gelip
durdy. Klaudina, dogrudan-da, dyz epip, biraz dynç almalydy.
Basym olar tokaýyň jümmüşine, ümsüm, howpsuz ýere
ýetdiler. Klaudina iýer-içer ýaly zatlary çykaryşdyrdy. Çagalar
saklanyp, ümsümlikde dynç aljakdyklaryna begendiler. Olar başlaryny egip, azyk-owkat üçin Hudaýa şükür etdiler. Onuň özlerini
şäherden sag-aman çykmaklyga kömek edendigi üçin minnetdarlyk sözlerini aýtdylar.
Doga-dileg gutarandan soň, Klaudina çagalaryň hersine
we Piersoma bir kesim çörek hem peýnir berdi. Bu mejbury
ýolagçylykdan soň olaryň bary ajygypdylar.
— Piersom, özüňi tussag etjek bolýandyklaryny nireden
bildiň?
— Harazyň gapdalynda ýaşaýan goňşy Hans maňa duýdurdy.
Özüň bilýäň, ol geňeşiň agzasyda. Hansam edil beýlekiler ýaly
akyla eýerýär-hakykatynda weli ol sütemkärleri halamaýar, ýöne ol
barada köp gürrüň etmekden çekinýär. Ýöne nähili bolsa-da, meni
tutmakçy bolýandyklaryny eşiden badyna haraza tarap haýdap,
maňa bolan zady habar berdi hem şäherden çykmalydygymy
aýtdy.
— Ol bize nähili ýagşylyk edipdir, sag bolsun. Ýöne biz indi
näme iş ederis? Sen nirä barjakdygymyzyň pikirini etdiňmi?
Klaudinanyň göwni aram tapan şu wagt, özleriniň indiki görjek günleri baradaky oýa batdy. — Häzirlikçe anyga bilemok weli,
onuň pikirin-ä etdim. Biziň barýan ýolumyz Meeneniň günortasyna eltýär. Ol ýerde bolsa doganlarymyz köp. Belki-de, olar bize
jaý tapmaga hem aralarynda işlemäge ýagdaý taparlar. Menä-hä
şeýle edäýsek gowy bolarmyka diýýän. Özüň nähili görýärsiň?
— Aý, ony özüň gowy bilýänsiň. Özä-hä bolaýjak ýaly. Ol ýere
ýetmäge bize näçe gün gerek bolar? — diýip, Klaudina sorady.
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— Çagalarymyz mundan artyk çalt ýöräp bilmeýärler, megerem, iki gün gerek bolsa gerek. Ertir agşama çenli Meenene ýetip
biljegimizä açyk bilýärin.
Piersom sähel wagt dymyp oturdy, onuň ýüzünde
biynjalyklygyň alamaty göründi.
— Hawa, biz gijäni nirede geçireris? Köp bosgunyň başga
şäherlere gidýändikleri zerarly, ýolagçylara gaty şübheli garaýarlar.
Nätanyşlardan agşam ýatara ýer soramak hatarly bolarmyka
diýýärin. Güýz agşamlaryna bolsa çigrek düşýär. Daşarda, ýoldayzda ýatmaly bolaýsak çagalar üşäýmezdä hernä, hä?
Klaudina biraz diňşirgäp, şeýle diýdi:
— Belki gije beýle sowuk bolmaýadyda. Belki biz agşama
çenli garaşyp, onsoň belli bir karara geleris? Häzirlikçe bolsa, bary
bir biziň edip biljek zadymyz ýok, şeýle gerek? Biz gowusy, bu
ýagdaýymyza Hudaýdan kömek etmegini sorap, dileg etmegimiz
gerek.
— Dogry aýdýarsyň! — Piersomyň ýüzi ýagtylyp, nurlandy —
maslahat — goldawyň üçin sag bol. Onda näme, ugralyňmy? —
diýdi-de, ol uka giden Nikolosy götermek üçin egildi.
Gün ýaşara golaýlanda, çagalar halys surnukdylar. Piersom
bilen Klaudina-da zordan aýaklaryny süýräp ýöreýärdiler. Ýatan
çagany, goş-golamy hem azyk-owkady göterip ýol aşmak ýeňil
däldi.
Dört ýaşy dolup barýan Piteriň kakasynyň ýadanynaýadamanyna entek akly ýeterden irdi. — Kaka, ýadadym. Meni
götersene. Piter neressejik aglajak bolýardy. Olar şeýle-de şu körpe
üçin ýöremeklerini pessaýladyp, aram-aram saklanyp, oňa dynç
berýärdiler. Ýygy-ýygydan ol aglamjyrap:
— Näme üçin biz öýümize gidemzok? — diýip soraýardy.
Margarita ýazgaryjy äheňde oňa düşündirjek bolýardy:
— Öýümize baryp bilemizok, Piter! Zalym adamlar kakamyzy
tutup, zyndana saljak bolýarlar! Menem ýadadyma, meniňem
aýaklarym gaty agyrýar, ýöne öýe gideliň diýemoga.
Klaudinanyň öz neresse çagalaryna nebsi agyrdy. Herniçik-de
bolsa, Margarita özüni mertje alyp barýardy, çydaýardy.
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— Näme iş ederis, Piersom? — diýip, Klaudina adamsyna
ýüzlendi.
Piersom töweregi gözden geçirdi.
— Geliň, hol öňdäki otuň üstünde oturyp, biraz dynç alalyň.
Entek irrägem weli, az-owlak garbanylaýsa-da bolýar. Belki,
çagalaryň ýadawlygy-da ýeňleşer. Seniňem dynç alasyň gelýänini
bilýärin. Olar halys ýadap, ýoluň gyrasynda düşlediler. Piter basym
otuň üstünde serlip, uka gitdi.
Bu bir hemmäni äm-säm eden başagaýlyk boldy. Piersom
bilen Klaudinanyň ikisi-de, megerem, haçanam bolsa bir wagt
Bruggä gelmegiň özleri üçin gorkusyz bolmajagyny bilýärdiler.
Şeýle gysga wagtda olaryň durmuşy büs-bütin özgeripdi. Klaudina
ýolda, hatda hoşlaşybam bilmän galdyryp gaýdan dost-ýarlaryny
ýatlaýardy. Özlerine näme bolanyny olar bilerlermikä? Ol öýde
galan goş-golamlaryny gynanç bilen ýadyna saldy. Uly görgi bilen
edinen krowatlary, gap-gaçlary, çäýnek-käseleri barada, sabynşemleri barada pikir etdi.
Öz ýanlaryna alan sähelçe zatlary bilen ol neneňsi oňşuk eder?
Piersomyň jübüsinde sähelçe puly bardy, ol pul bolsa sähelçe günä
ýetjekdi. Öýde galan zatlarynyň ählisiniň içinde onuň üçin has
ezizleri-de bardy. Olaryň arasynda ejesinden hem mamasyndan galan saçak hem mejime bardy, şolaryň galanyna ol has
gynanýardy. Ol öýlerinden näçe daşlaşdyklaryça, özlerini barha
pukara hem talaňa düşen ýaly duýýardy. Şol bir wagtda ol özlerini, öňküleri ýaly baý-bagtyýar saýýardy. Maşgalanyň başy bütin,
sag-amandy. Klaudina özleriniň şeýle sag-aman başlarynyň bütin
bir ýerde bolmagy üçin galan zatlaryndan geçmäge taýýardy. Piersomsyz ol näme iş edip bilerdi?
Piersom çuňňur oýa batypdy. Ol ýygnagy taşlamaly boldy. Bu
onuň jogapkärlikden gaça durýaýyny aňladýana däldir-dä? Oňa
jogapkärçilikden hem halypalyk borjundan çykmak örän agyr
degdi, ýöne ol ýerde onuň işini dowam edip biljek başga iman
gullukçylar galypdylar. Öz maşgalasynyň weli aladasyny onuň özi
etmelidi. Ol maşgalasyny nädip ekläp-saklap biler? Ol öýüni, işini,
bolan ähli zadyny goýup, gaýtmaly boldy ahyry.
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Indi özlerine hiç hili howpuň abanmaýanlygyna nähili ynam
edip bolar? Maşgalanyň howpsuzlygyny saklamak onuň ýüregine
ynjalyk bermeýärdi. Birden sütemkärler Meenene ysyrganyp
geläýseler name? Ähtimal, olar eýýäm bularyň yzyny aňtandyrlar.
Özüňi tutuljak bolýan ýabany guş ýaly duýmaklyk ynjalyk berýän
zat däldi.
Ýoluň ýakasynda oturan tutuş maşgala duz-çörek üçin Hudaýa
alkyş aýdyp, ähli aladalaryny ýeňletmegi Ondan dileg edenlerinden soň, Piersom hem Klaudina kalplarynda tämizlik hem ýeňillik
duýdular, mundan aňry müşgül işlerini Hudaýyň aňsat etmegini
dilediler. Hudaý olary goraýardy hem olaryň ýüreginde mäkäm
orun alýardy.
Birden Margarita ýola tarap elini uzadyp:
— Birä gelýär! — diýdi
Şol pursatda hem özlerine golaýlap gelýän adama tarap
seredişdiler.
Her gezek ýat adamlar sataşan bolşy ýaly Piersom we Klaudina
howsalaly tolgunyp başladylar. Nätanyş tiz golaýlaşýardy. Bular,
misli bu ýerde üýtgeşik bir zat ýok ýaly ap-arkaýyn, syr bermän
iýip-içmelerini dowam etdiler.
Nätanyş aňyrdan olary synlap gelýän ýaly biraz ädimini gowşatdy. Klaudina ony niýeti-päli düzüw adama meňzetdi, ýöne ol
gapdallaryndan geçip gidip, özlerini biynjalyk etmez öýtdi.
Ýöne nätanyşyň başga niýeti bar eken. Nätanyş ýoluň ýakasynda
saklandy-da:
— Salam! — diýdi.
Ol bu adamlary gözden geçirdi, uklap ýatan Pitersi görende
ýylgyrdy.
— Salam! — diýip, Piersom mylakatly jogap berdi.
— Bu gün nähili ajap boldy, şeýle gerek? — diýip, nätanyş ýene
gürrüň atdy.
— Hawa, hawa, gowy gün! — diýip, Piersom seresaply
gürledi.
— Nirä barýaňyz, daşmy ýoluňyz?
Ol adama ynanyp boljagyna ikirjiňläp biraz outran Piersom:
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— Hawa, biz uzaga barýarys! — diýip jogap berdi.
Klaudina Piersomyň nirä barýandyklaryny aýtmandygyny
eşitdi.
— Maňa soramak birhili, gelşiksizem weli, onda-da…—
nätanyş biraz dymdy — siz megerem, howpsuz ýer agtaryp başga
şähere barýan bolmaly?
Piersomyň dymmagy makullaýjy jogap berdi.
— Menden gorkmaň. Men zelelli adam däl. Häzirki günlerimizde köp adamlar şeýle derde uçrady, haçan-da size gözüm
düşende, bu bendelerem şolar ýalylardandyr diýip oýlandym. Meniň
öz oglumam maşgalasyny alyp, gaçyp gitmäge mejbur boldy. —
Ýaşulynyň gözünde ýaş göründi — eýmenç wagt boldy — diýip, ol
gussaly başyny ýaýkap, sözüni dowam etdi. — Hany, indi siz aýdyň,
siziň agşam düşläre ýeriňiz barmy? Biz golaýdaky obada ýaşaýarys.
Aýalym begenip, size ýyly nahar, çaý-suw, ýatara ýer berer.
Piersom bilen Klaudina seslerini çykarman, öz ýagdaýlary
barada oýlanyp, birek-biregiň ýüzlerine garadylar. Ol adam näme
diýjek bolduka? Ol näme anabaptisti* öz başyna dawa edýändigini
bilmeýärmikä? Öň imanlylara jaý berendikleri üçin adamlaryň
ölüme hökum edilen ýagdaýlary boldy. Eger bu duzak bolaýsa
näme?
Ýöne bu adam ýamanlyk etjege meňzänokdy, çünki öz ogly
barada gözi ýaşly gürrüň berip, bularyň gorkusyny köşeşdiripdi.
Piersom ahyry dillendi:
— Merhemediňiz üçin size minnetdar. Çagalar ýatar ýaly pena
bolaýsa-ha gowy bolardy.
— Ana, boldy. Öňden gidip, men aýalyma duýduraýyn. Siz
bolsa ýagdaýy bilen baryberiň. Bize tanşyp durmagyň geregi ýok,
şeýtsek howpsuz bolar.
Öz öýlerini nähili tapmalydygyny kemsiz salgy berip, ýaşuly
ýola düşdi.
* Mennonçylara berlen at, olar imana laýyklykda suwda çümdürmegi talap
eýärdiler, we tazeden çokundyrylýardylar we körpe çaganyň çokundyrylmagyny ykrar etmediler.
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Piersom bilen Klaudina derrew goş-golamlaryny ýygnaşdyryp,
ýollaryny dowam etdiler. Gowy adama duşurany hem agşam
ýatara ýer tapylany üçin Piersom Hudaýa alkyş aýtdy. Klaudina
weli henizem howsaladady:
— Ol birden öň gidip, bizi häkimlere sataýsa näme? diýip,
Piersoma ýüzlendi. Piersom:
— Men-ä, ol beýder öýdemok, iň esasy biz Hudaýa bil baglamaly. Näme üçindiginä bilemok weli, men-ä ýaşula ynanýaryn.
Onuň çyny bilen oglunyň gürrüňini edenini gördüň ahyry.
Onuň üçin adamlaryň gözüniň alnynda bizi öýlere eltmek
hatarly — diýdi.
Ol mamlady. Klaudina ol barada pikir etmeýärdi.
Olaryň basym dem-dynç almak umydy, ýene ýoly dowam
etmek üçin bu zerurlyk, olara güýç-kuwwat berdi. Olar basym
oba ýetdiler we ýaşulynyň salgysy bilen onuň öýüni tapdylar.
Ýaşulynyň aýaly olary güler ýüz bilen garşylap, öýüne saldy.
Gowy iýlip-içilenden soň Klaudina ýadaw çagalary düşege geçirip ýatyrdy. Piersom ýene ýaşuly bilen gürleşesi geldi. Ýaşulydan ol:
— Siz imanlymy? — diýip sorady.
— Näme diýseňizle, şeýle bir dini ugur-akym köp — diýip,
ýaşuly belli bir jogap bermedi. Olaryň haýsysynyň dogrudygyny
nädip biljek. Kalwinçiler bar, luteranlar, anabaptistler bar.
Ýalňyşmaýan bolsam, sizem şolardan bolmaly?
— Biz özümizi ýöne doganlar diýip atlandyranymyzy gowy
görýäris, käbirleri bolsa bizi mennonçylar diýip atlandyrýarlar,
ol öňki ýygnanyşyk ýolbaşçysy Menno Simonsyň ady bilen baglanyşykly. Ana, biz şol topara-da girýäris — diýip, Piersom gönüsinden geldi.
— Men şeýledirem öýtdüm. Meniň özüm-ä heniz şolaryň
hiçisine-de goşulamok. Men häzirki wagtda katoliki ybadathanada
köp ýalňyşlyklaryň bardygyny bilýärin, ýöne men entegem messä
gatnaýaryn. Onuň sesi kem-kemden peseldi we soňra ümsümlik
aralaşdy. Az wagtdan soň ol gürrüňini dowam etdi:
— Siziň alyp barýan işleriňiz hakykata has golaýlygyna
garamazdan, eger men size goşulaýsam, onda meniň günüm
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bulaşarmykan diýýärin. Ýöne, öňem aýdyşym ýaly, döwlet ybadathanasyndan çykan käbir toparlaryň işinden meniň göwnüm suw
içenok. Olaryň sähelçe-de gowy ýeri ýok. Eger-de olar yzlaryna
ýeterlik adam düşürip biläýseler, onda olar öz ýygnanyşyklaryny
döwletiňkä öwrerler hem özlerine boýun bolmadyklary yzarlap
başlajakdyklary aýan.
Piersom makullaýjy başyny atdy.
— Ine, şonda-da biz olardan tapawutlanýarys. Halal-arassa
bolmak üçin ýygnanyşyk döwletden aýrylmaly. Şol hem biziň
döwlet ybadathanasyndan çykmagymyzyň esasy sebäbi. Injil bizi
her hili ýaman işlerden gaça durmagymyzy öwredýär, şeýle-de
ybadathana diňe halal, arassa, Hudaýa berlen adamlaryň barmaly,
goşulmalydygyny aýdýar. Haçan-da körpe çaga çokundyrylsa,
şeýdibem ybadathana kabul edilse we galanlaryň hemmesi-de
ybadathananyň agzalary bolýarlar, çünki şeýle etmek olardan
talap edilýär, beýle ýagdaýda ol ybadathanada ýaman işler bolmaly. Men onuň ýaly ybadathana degişli bolup bilmerin.
— Ana, şol beýleki toparlar özlerini goramak üçin göreşe
çykarys diýýärler hem köp-köp müşgüllikleri döredýärler. Men
birnäçe luteranlar barada şeýle ters zady eşitdim, olaryň bir
elindeh-ä Injil, beýlekisinde piwo kürüşgesi barmyş. Ana, şolar-da
özlerini iň mamlalardan saýýarlar — diýip, öý eýesi gaharly
gürledi.
— Beýtmek bolmaýar, katoliki ybadathanada ýene köp zatlar
bolup dur, şonuň üçin-de Mukaddes Ýazgylaryň öwredişi ýaly
ýaşamaly diýip, biz döwlet ybadathanasyndan çykmaly bolduk
hem indi biz oňa degişli däl — diýip, Piersom aýtdy.
Ol özüniň gürrüňçil söhbetdeşini ep-esli wagt diňläp oturdy,
indi bolsa özi oňa käbir zatlar aýdasy geldi.
— Biziň hemmämiz haçan-da bolsa bir gün Hudaýyň öňünde
ýaşan ömrümiziň hasabyny bermeli bolarys. Siz näme edersiňiz?
Siz nämäniň hakykat, nämäniň galatdygyny bilýärsiňiz ahyry. Siz
öz oňarýan zadyňyza nähili amal edeniňiz üçin Hudaýyň öňünde
jogap bermeli bolarsyňyz. Hatda öz janyňyza howp salýan-da
bolsa imanlylara goşulmakdan gorkmaň. Eger siz häzir Isadan
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utanýan bolsaňyz, onda Ol Öz gezeginde geljekki ömrüňizde sizi
ykrar etmez. Durmuş çylşyrymly zat. Siz Hudaýyň halan ýerinde
bolýarsyňyzmy?
Ýaşuly ähli aýdylanlary makullamak bilen diňleýärdi, ýöne
bütin ömrüne üýtgeşiklik getirjek karara gelmäge weli meýil
bildirmeýärdi. Piersomy bu adamyň ykbaly ynjalyksyzlandyrdy.
Edil köpler ýaly ol hem hakykatyň nämedigini bilýärdi hem şoňa
uýýanlary goldaýardy, ýöne özi weli şolara goşulyp gidiberesi
gelenokdy.
Şol günüň ertesi öý eýesi çyny bilen bulara agşam ýatmaga ýer
berşi ýaly, indi bulary Meeneniň çetine çenli öz arabasynda eltip
gaýdarman boldy. Klaudina bu oslanmadyk ýolagçylykda öz çagalary barada Hudaýyň şeýle uly garaşyk edendigi üçin içinden Oňa
alkyş baryny aýdýardy.
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4-nji bap
Piersom bilen Klaudina Injili okap bolup, çagalary bilen bilelikde dileg edip bolanlarynda uzak tomus gijesi paýawlama bilen
boldy. Maşgalanyň ýene imi-sala rahat durmuşda ýaşap başlanyny
görmek nähili guwançly, buýsançlydy. Çagalar biraz oýnamaga
gitdiler, Piersom bilen Klaudina bolsa gürleşip oturdylar.
Meenene gelenlerine eýýäm bir ýyl bolup barýardy. 1566-njy
ýylyň tomsudy. Jakus (şem ýasaýjy ussa) we Piersom Meeneniň we
Kortriýkäniň töwereklerindäki ilatly ýerlerde, açyk meýdanlarda
ýygnanýan imanlylaryň toparlarynyň arasynda hyzmat işlerini
alyp barýardylar.
— Biler bolsaň, men şu gün Pawels we Jakus bilen duşuşdym —
diýip, Piersom gürrüňe başlady. Ikonaçylara garşy göreşiň
güýçlenmegi sebäpli öňde biziň hemmämize uly ýakymsyzlyklar
garaşýar — diýip, Piersom, näme gürrüň edilýänini çagalar eşitmez ýaly has ýuwaş gürleýärdi. — Ol doganlar Bruggede güýçli
topalaň bolandygyny aýtdylar. Kalwinçiler we luteranlar her edip,
hesip edip öz dini ýoluny adamlara dakjak bolýarmyşlar. Olar köçeler bilen üýşmegi bilen katoliki ybadathana baryp, ony durşuna
weýran edipdirler. Bar penjireleri kül-uşak, altarlaryny dargadyp,
ybadathanany weýran edipdir — diýip, obada gürrüň edýärler.
Başga şäherlerde hem ýagdaý şeýlemiş. Topalaňçylar heýkeljikleri
ýok edip, ähli ybadathana goş-golamlaryny otlaýarmyşlar, monastyrlardaky monahlary çykaryp kowup, monastyrlary bolsa
ýykýarmyşlar.
Klaudina soňky bolýan wakalardan bihabardy.
— Neneňsi olar dogry iş edýändiris öýdüp, pikir edip
bilýärler-kä? Biz özümizi şeýle derejede alyp barmaly diýip Injilde
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aýdylanok ahyry. Olar özlerini agyr ýagdaýa salýarlar ahyry. Indi
häkimleriň olara has-da ýowuz daraşjakdyklaryny men bilýärin.
Piersom onuň bilen ylalaşdy.
— Olar bizem agyr ýagdaýa salýarlar. Biziň ýalňyz edip biljek zadymyz — biziň ol pitnelere gatnaşmaly däldigimizdir.
Görýärsiňmi? Biziň bu bitertiplige näme üçin goşulmaýandygymyza
adamlar düşünjek bolýarlar. Köp sütemkärler we häkimler adamlaryň biziň ýörelgämizi — biziň garşymyza turuzyp-tutaşdyrylan
ýaman işlere biziň garşy baş galdyrmaýandygymyzy bildirmejek bolýarlar. Olar jarnamalary ýelmeşdirip, dürli resmi hatlary
ýaýradyp, olarda biziň mekirlik edýändigimiz barada, garşylyga başlamazdan ozal köp pikirdeşleri yzymyza düşürjek bolýandygymyz
baradaky myş-myşlary ýazýarlar. Olar adamlaryň biziň hut şu
sebäplere görä sütem-zorluga baş galdyrmaýanlygymyzyň sebäbi
diýip pikir etmeklerini isleýärler.
— Ýöne ol dogry däl ahyry. Biz nähili adamlara onuň has
möhüm sebäpleriniň bardygyny düşündirmeli?
— Şony düşündirip bolmazmyka diýýärin, Klaudina. Her
niçikde bolsa olar biziň bu bidüzgünliklere gatnaşmajakdygymyzy
bilýärler. Biz gowusy Hudaýyň halaýşy ýaly ýaşabermeli, goý,
onsoň kim nähili pikir edesi gelse edibersinler.
— Nähili pikir edýärsiň, bu ýagdaýlar süteme zorlugy has
öjükdiräýermikä? — diýip, Klaudina aladaly sorady we onuň
ýüzünde biynjalyk alamaty göründi.
— Onuň boljagy äşgär görnüp dur.
Bu agyr habar Klaudinanyň has-da sussuny basdy.
— Näme diýsene, Piersom Rijert Margaretiň sütemi togtatmak barada baharda geňeş agzalarynyň ýüzlenmesine gulak
asmandygyna wagtal-wagtal şeýle gynanýan-da. Sen bu zatlaryň
nähili bolup biljekdigi barada oýlanyp gör. Häzire çenli biz bu
ýerde heziller edip maşgalamyz bilen asuda ýaşadyk. Indi bolsa
biziň ertirimiz nähili boljakdygy baradaky alada ýene basmarlaýar.
Eger zorluk-sütem saklanylan bolsady, biz parahat ýaşap, Hudaýa
gulluk ederdik, onuň üçin jebir-jepa çekmejegimize gözümiz
ýetip ýaşardyk. Bu nähili gowy bolardy! Indi bu müşgüllikleriň
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döremegi zerarly göwnüme bolmasa, öňde bize howsalaly, gara
günler garaşýan bolmaly.
Piersom aýalynyň ýüreginde harasat gopýandygyna düşündi
we ony köşeşdirmegiň ýollaryny tapmaga çalyşdy.
— Eger jebir-jeza çekmek biziň kysmatymyzda bar bolsa,
Hudaý bize oňa hötde gelmäge güýç-kuwwat berer, sen şoňa
ynanaýgyn. Ol başgalara-da kömek edýär, sen bilýäňä, ol bize-de
hemişe güýç-kuwwat berýär.
Hawa, olar hakykatdan-da birnäçe öz doganlarynyň çeken
jebir-jepalaryndan habarlydylar. Klaudina olaryň Hudaý tarapyn
rahatlygyna, merdemligine, çydamlylygyna haýran galýardy.
Özüniň şeýle agyr ýagdaýa uçrap biljegi ýadyna düşende welin,
gorkudan endamy tikenekleýärdi.
Piersom sözüni dowam etdi:
— Mahal-mahal göwnüme bolmasa, biz kämahal kynçylyklaryda başymyzdan geçirip görmesek, onda, ähtimal, bu durmuşyň
eşretinden aşa lezzet alyp, doga-dilegi unudybermegimizem
ahmal bolardymyka diýýärin. Eger biz öz durmuşymyzdan göwnümiz hoş bolup, ýagdaýymyza buýsançly gomparybersek Hudaýy
ýatdan çykarybermegimizem ähtimal. Injil yzarlanjakdygymyzy
aýdýar, sen ony bilýärsiň. Men gowusy horluk göreýin, durmuş
juda eşretli bolsa, meniň dini ynanjym sowaşar. Hudaý hemişe
biz bilendir. Hatda synag pursatlarynda-da. Eger, hatda kiçijik
guşjagaz-da Hudaýdan bidin ýere gaçmaýan bolsa, sen Hudaýyň
biz hem biziň zerurlyklarymyzyň uly aladasyny edýändigini
aklyňda aýlap görýärsiňmi?15
— Men seniň mamladygyňy bilýärin, ýöne kämahal ony
unudaýýaryn, sen maňa şony ýatladyp dur. Sen hemişe maňa
gulak asyp, kömek edip durmasaň, men sensiz näme iş ederdim?
Ol adamsynyň elini gysdy-da ýerinden turdy:
— Indi çagalaryň ýatar wagty boldy. Çagalar ýörüň!
Ýatmankaňyz el-aýagyňyzy ýuwmaly.
Ejeleriniň sesini eşiden çagalar diýen edijilik bilen onuň yzyna
düşdüler.
Piersom oýa batyp, aýalynyň we çagalarynyň oýunjaklaryny
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ýerli-ýerinde goýuşlaryny, ýatmaga häzirlenişlerini synlaýardy.
Birden onuň kalbyna öz maşgalasy üçin, olary özüne bagyş edenligi üçin Hudaýa alkyş duýgusy doldy. Onuň nazary aýalynda
eglendi. Klaudina diňe bir daş keşbi däl, içki dünýäsi bilen-de
iňňän görmegeý zenandy. Sary saçlarynyň köp ýeriniň edep bilen,
ýaglyk bilen örtülmegi, ýüregi bilen adamsyna tabynlygynyň alamatydy. Onuň köp gowy häsiýetlerine: imanyna, adamsy hökmünde özüne sap ýürekli garaýşyna, çagalaryna enelik mährini
berişine, onuň dogruçyllygyna we özüne gulak asyjylygyna, aýdym
bilen göwün açyjylygyna iňňän uly sarpa goýýardy. Onsuz ol näme
iş edip bilerdi? Aýaly hojalygy gowy hem başarjaň dolaýardy we
öýde tertip-düzgüni doly berjaý edýärdi. Piersom öz içinden onuň
şeýle ajaýyp aýal hem enedigi üçin köp hoş sözleri aýtdy.
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5-nji bap
Klaudina ujy çiş taýak bilen seraply çişläp ekin ekýärdi.
Mylaýym bahar güni tüýs ýere tohum taşlabermeli aňsat gelipdi.
Güneş nurundan güýç alan ýaly çagajyklar gülşüp, gykylyklaşyp
howlyň içinde iki-ýana ylgaşýardylar.
Işini bökdemän Klaudina Hudaýyň özüne eçilen merhemetlerini hasaplaýardy. Hoşamaý howa ýagty gelejege ser salmaga tekge
berýärdi. Olar indi iki gyşy Meenenede gyşlapdylar we şu wagta
çenli olary hiç kes biynjalyk etmändi. Bu merhemedi üçin onuň
kalby Hudaýa bolan alkyşdan dolydy. Dogrusy, ol bu imi-salalygyň
näçe wagta çekjegini bilmeýärdi, çünki töwerekde ençemeleriň
başy galagoplydy.
Soňra onuň oý-pikiri bir ajap merhemede gönükdi. Basym
olaryň maşgalasynyň sany artmalydy, çaga bolmalydy. Indi ol onuň
dünýä inmegine sabyrsyz garaşýardy. Ýogsa-da, Margaritanyň gyz
jigisi bolarmyka ýa-da ogullary bolarmyka? Haýsy bolsa-da ol özüni
bagtly saýar, sag-aman dogup, sagdynja bolsa bolýar, Hudaýyň
halany bolar. Birden onuň şadyýan kalbyna biynjalyk saýa saldy.
Ýok, ol diňe Hudaýa sygynmaly. Özüni hem çagasyny ýokdan bar
eden Hudaý, çaganyň sag-aman dünýä inmegine-de kömek eder.
Ol özüniň şadyýan kalbyny howsalaly oý-pikire basdyrmaz.
Ýöne çaganyň dünýä inmegi bilen, onuň doglanyny gizlin
saklamak müşgülligi-de döreýärdi. Katolik ruhanysy täze doglan
çaga barada bilmeli däldi. Ýogsa ol uly müşgüllikleri dörederdi,
çünki olar çagany çokundyrmakçy däldi. Klaudina özüne ynanyp
biljek gowy jora bereni üçin Hudaýa alkyş aýdýardy, ol Jakus atly
ruhy hyzmatçynyň aýalydy. Ol Klaudina onuň çagasy bolanda uly
kömek eder.
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Klaudina dünýä inmegine sabyrsyz garaşýan körpesiniň gelejekki kysmaty barada oýlanýardy. Häzir olaryň bary öňkülerden
has howply ýagdaýa sezewar bolupdylar. Ýurtda ikon göreşi ýaýrap
başlaly bäri häkimlik katolik buthana wepaly bolmadyklaryň
baryny has erjellik bilen tussag edýärdiler.
Piersom bilen Klaudina häli-şindi dünýä inmedik çagasy üçin
hem beýleki çagalary üçin doga-dileg edýärdiler. Klaudina ýüregi
bilen uýup, çagalaryny jebir-jepalardan goramagyny Hudaýdan
dileýärdi. Ene-atasy tussag edilen çagalaryň nähili horluga sezewar bolýanyny Klaudina görýärdi. Özi ýa-da Piersom şonuň ýaly
ýagdaýa uçraýsa, çagalaryna nämeleriň boljagy barada Klaudina
hatda pikir etmäge-de gorkdy. Öňde näme-nämeleriň boljagyny
bilip bolmajagyny boýun alyp, Klaudina, edip biläýjek diňe bir
zadynyň bardygyny bildi, bar zady, bar maşgalasynyň ykbalyny
beýik Ýaradanyň ygtyýaryna bermekdi, oňa ynanmakdy. Hudaýyň
merhemedi, edil isledigiçe bolup durmaýanyny bilse-de, kyn
günde Hudaýyň kömeginiň ýetýäni ýadyna düşüp, Klaudinanyň
göwrümi giňedi, gorky-ünji sowulaşdy.
Günleriň birinde, irden gün ýaňy doganda, ýadaw, ýöne
kalby şadyýan Klaudina öz täze bolanja ogly Ýany elinde göterip
hüwdüleýärdi. Onuň ýüzüne mähir bilen garaýardy. Ejizje çaga oňa
has-da mährem görünýärdi. Iki bolup “suw ýaly” çagajyga bakanlarynda, Piersomyň kalby-da şatlykdan dolýardy. Bu bulara Hudaý
tarapyndan berlen diňe bir bagt bölejigi däl-de, şol bir wagtda ol
goşmaça bir alada, jogapkärçilikdi, ony ekläp-saklamalydy, ony
terbiýeläp, dogry adam edip ýetişdirmelidi. Klaudina: “Hudaý
bize bu ajaýyp uly borç, nähili jogapkärçilik, beripdir” diýip, içinden oýlandy.
Çaga doganjyklarynyň söýünjili sesini eşidenini görende
Klaudinanyň ýüzi ýagtylyp gitdi. Çagajyklar ýürejikleri bilen
jigilerini eý görýärdiler, olar ony ellerinde näçe göterseler-de
ýadamajak ýalydylar. Klaudina hemişe delalşat edip ýören Jakus
atly ruhy hyzmatçynyň aýalyna minnetdarlygyny aýdýardy. Klaudina güýç-kuwwatyna gelenden soň, ol ýene öz iç-aladalary bilen
boldy.
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Ýanyň ene-atasy, beýleki çagalarynda bolşy ýaly onuň ilkinji
ýylgyryşyna şatlanýardylar, asgyryp-üsgürse üstünde pelesaň
kakýardylar, aglasa haýal etmän diňdirjek bolýardylar. Her gün
çykarýan täze öwrenýän zatlaryna ýürekleri bilen begenýärdiler.
Klaudina mahal-mahal oglunyň tegelejik nurana ýüzüne
serede-serede oýa batýardy. Onuň öňde görjegi nähili bolarka? Ol
Hudaýyň sadyk guly bolarmyka? Dogrudanam Piersom ikisi çagalaryna dogry terbiýe berýärlermikä? Klaudina çagalaryň şeýle çalt
gören zadyny özüne çekijidigine, aýdylan zatlaryň çalt gulagynda
galyşyna haýran galýardy. Ýöne, çagalara gelejek durmuş ýolunda
gerek boljak zatlary öwretmek, ähli gowy zatlary olaryň gursagyna
guýmak, Hudaýa tabyn, Hudaýyň işlerine gaýym, Hudaýyň
halan adamy edip ýetişdirmek olaryň borjydy. Göwünde beslän
şu arzuwlary ters bolup çykaýsa nähili eýmenç bolar? Şeýle gorkuly oý-pikir kellesine gelende, onuň ýüreginde harasat gopup,
ýagşylyk dilegini edip, häli-şindi Hudaýa çokunýardy.
Mahal-mahal Klaudina ümsümje süýji ukuda ýatan çagajygynyň päkize ýüzüne seredip, oýa batardy: “Men onuň nähili
ösüp-ulalýanyny görüp bilermikäm? Ýa-da, bilip bolmaz, Hudaý
gelip, entek çagalar ese-boýa galmankalar, bizi hemmeler ýaly
öz ýanyna, arşa alyp gidiberermikä? Şeýdip, bu dünýäden ötüp
gidibermegem-ä kem bolmazdy. Gaýgy hasratdan, jebir-jepadan
azat, aladaň-derdiň boljak däl. Eý, Hudaý, maňa öňde näme
taýýarlanyňa garaşmazdan, saňa ömrüm boýy hyzmat etmäge,
seniň bilen haçan-da bolsa ökünçsiz, utançsyz duşuşmaga özüň
maňa kömek et”.
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6-njy bap
Tomsuň iňňän selçeň bolýan çygly güni paýawlap barýardy
we Klaudina örän ýadawdy hem surnugypdy. Ol howlukmaç gapgaçlary ýuwup, dynç almaga oturasy gelýärdi. Piersoma nazary
düşende onuň ýüzi gülüp gitdi. Ol agyr iş gününden soň öz gapdalyndaky kürside oturyp dynç alýardy hem çagalaryň oýnundan
lezzet alýardy. Onuň bir elinde Ýan uklap ýatyrdy, beýleki gujagynda bolsa dyzynyň üstünde oturan Nikolas bardy. Margarita
bilen Piter biri-birine gezek bermän, öz çagalar dünýäsi üçin
ähmiýeti bimöçber uly bolan kiçijik çaga aladalarynyň gürrüňini
berýärdiler.
— Tyrk, tyrk, tyrk!
Piersom biraz dikeldi-de Nikolasy ýere düşürdi, gapa
ýönelmekçi bolanda, gapynyň özi şarka açyldy-da içerik bir adam
girdi. Klaudina onuň şäher geňeşiniň agzasydygyny bildi.
— Piersom, derrew bu ýerden gaç. Titelman seni tussag
etmäge gelýär.
Bu sözleri aýtdy-da, ol şol bada, sütemkärleriň görmeginden
heder edip, sumat boldy.
Ýene-de maşgalanyň parahat durmuşy gorky hem sergezdanlyga orun berdi, Klaudina Piersomyň elinden eňreşýän çagalaryny almak üçin öňe bardy.
Klaudina çagalarynyň goh-galmagalyna üns bermän adamsyna gygyrdy:
— Piersom, bol derrew, yzky gapydan çykda tokaýa gaç!
— Ýöne, sizem meniň bilen bile gitmeli ahyry! Men sizi bu
ýerde galdyryp bilmen-ä! — diýip, Piersom aladaly aýtdy.
— Wah, ýalbarýaryn, çalt gaç! Men başardygymça soňra saňa
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goşularyn! — diýip, Klaudina ony gyssady.
Piersom haýal etmän, arka gapydan çykyp gitdi. Çagalaryny
köşeşdirmek üçin Klaudina egilip, goňşylarynyň howla girendigini gördi. Sütemkärleriň eýýäm golaýdadygy anykdy. Soňra,
köçede artýan galmagalyň içinden at toýnagynyň sesini eşitdi.
Olar sütemkärlerdi. Klaudina gaçmak gerekdi. Ýöne ol çagalary
bilen neneňsi gaçsyn? Az wagt ol ikirjiňläp durdy-da, onsoň Ýany
goltugyna alyp, yzky gapydan daş çykdy.
Olaryň daş çykany-da şoldy weli, alynky gapy şarkyldap
açyldy. Tokaý gaty uzakdady. Ýany kükregine gysyp, ol tokaýa
tarap, birnäçe ynamly gadam urdy.
Yzyndan gelýän:
— Hanha, siziň gözleýän adamyňyzyň aýaly, eli çagaly aýal!diýen sesi eşidende depesinden sowuk suw guýlana döndi.
Sähelçe pursatda ele düşen Klaudina, hemmäni eýmendirýän
sütemkär Piter Titelmanyň öňünde durdy.
Onuň ilkinji aýdan sözleri Margaritanyň, Piter bilen Nikolasyň
agylaryna garyşyp, eşidilmedi. Gorkudan ýaňa zaryn aglaşyp,
çagalar köýnegine ýapyşanlarynda Klaudinanyň ýüregi parapara boldy. Bir elinde Ýany göterip duran görgüli ene, çagalaryny
köşeşdirmekçi boldy, emma şol wagt kimiňdir gazaly duran elleri
olary silterläp çete çekdi. Hoşamaý goňşular olary köşeşdirjek
bolýardylar. Klaudina näme bolsa-da öz aladasyny etmeýärdi;
ýöne onuň gözleri gorkudan ejir çekýän çagalaryny görende çekipçydap bilmeýärdi.
Titelman bilen onuň kömekçileri öýi döküp, Piersomy
gözleýänçäler, Klaudinanyň ýanynda bir esger galdy. Klaudina bu
böwşeňlikden peýdalanyp, çagalaryny ýanyna çagyrdy. Ol çagalaryny öpdi, gujaklady, çagalary aglaşyp ejelerine ýelmeşdiler.
Klaudina egilip olaryň gulagyna köşeşdiriji sözler aýtdy. Ýöne,
öz ýüregi gaýgy-hasratyň, gözýaşyň silinde ýüzýärkä olara näme
aýdyp biljekdi? Ol çagalaryny gorkuzmajak bolup rahat görünjek bolýardy. Soň onda aglamaga näçe diýseň wagty bolar. Onuň
eziz çagajyklaryna näme bolarka? Heý, olary gaýdyp ýene görüp
bilermikä?
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Sütemkärler netijesiz gözleglerini gutardylar we onuň gapdalyna gelip, ýesir aýaly näme etmelidigini çözýärdiler. Belki, ony
Meeneniň zyndanyna salmaly bolar?
Ýesiri nirä alyp gitmelidiginiň gürrüňini edýärkäler, sütemkärler
ýygnanan mähellä şübheli nazar aýlaýardylar. Mähelläniň olara
garaýşy ýakymsyzdy. Bu ýerden, ol ýerden ”Iuda”, ”Haýyn” diýen
pyşyrdylar eşidilýärdi, Klaudinany sütemkärlere görkezen adama
ýigrenç bilen garaýardylar.
Basym tussagy Yprese alyp gitmegiň kararyna geldiler we
arabanyň yzyna bir garawuly salyp goýbermeli etdiler. Biraz wagtdan soň Klaudinany üsti ýapyk araba idenekledip saldylar-da, ýola
düşdiler.
Klaudina Ýany goltugyna gysyp, oňa ýaplandy-da, öňden
böwsüljek bolup duran gözýaşyny goýberdi, gorkudan eňreşýän
çagalarynyň sesleri onuň gulagyndan gidenokdy. Wah, bu bigünä
çagajygyň başynda bir gowgaly günler az bolaýsady-da hernä! Bu
pursat, asla özüniň çagalarynyň bolanyna tas ökünipdi.
Birinji gözýaş depgini kiparlandan soň, Klaudina dileg edip
başlady. Yprese barýan on bäş kilometriň tutuş dowamyny ol
körpejesine başyny ýaplap geçirdi. Öz güýjeýän göwün islegine
boýun bolup, öň synag-agyr pursatlarda edişi ýaly, Hudaýdan
özüne teselli diledi. Öz içinde bütin äleme erk edýän Hudaýyň öz
çagalaryna-da göz aýlajagyna ýüreginden ynandy. Öz buýrugyygtyýary bolmasa kiçijik guşuň-da ýere gaçmagyna ýol bermeýän
Hudaý ejesinden jyda düşen üç neresse çagany-da öz jepasyndan
saklady. Ýöne, muňa garamazdan, gün gözýetimde gizlendigiçe, öz
çagalarynyň ejelerini ýatlap, bu gije hasrat çekjekdikleri ýüregine
agram saldy. Klaudina öz aladasyny däl-de, çagalarynyň pikirini
edýärdi.
Klaudina Ýandan aýra salmandyklaryna şükür etdi. Ol, hatda
ony elinden almandyklaryny-da geň görüpdi. Belki-de olar ol
çaganyň entek emmelidigini ýatlandyrlar. Ýöne, nähili sebäbi
bolsa-da Hudaýyň olary biri-birinden aýyrmandygy üçin Hudaýa
şükür etdi.
Haçan-da araba şäher derwezesinden girip, daş ýol bilen ala43

şakyrdy bolup aşak inende, Ypres tüm-garaňkylygyň içindedi.
Olaryň öňünde aýyň şöhlesi düşüp, uzalyp gidýän kölegelerden,
asmana uzaýan çüri üçekli, gara daşdan salnan galanyň keşbi
emele geldi. Oňa ilkinji gözi düşende Klaudinanyň endamy tikenekledi, ýöne, dessine, haýran galaýmaly, göwnüne giňlik aralaşdy.
Ol zyndana jenaýatçy däl-de, mesihiligi üçin salynýardy. Hudaýyň
özüne kömek etjekdigine hiç hili şübhe ýokdy.

7-nji bap
Piersom howpsyz ýere ýetendirin öýdýänçä, demi-demine
ýetmän ylgap, tokaýyň jümmüşine aralaşdy; ahyry Klaudina
garaşmak üçin dyzyny epdi.
Ol howsalaly hem biynjalyk bilen garaşýardy, wagt geçdigiçe biynjalygy has möwjeýärdi. ”Ol näme üçin eglenýärkä? Ol
näme üçin gelmeýärkä? Wah, näme üçin, hä, näme üçin, ol özüm
bilen bile gaýdýança, aýagymy depip durmadymkam? Belki-de
ol howpuň şeýle üstüne abanandygyny aňan däldir-de wagtynda
öýden çykan däldir”.
Soňra onuň kellesine bir köşeşdiriji pikir geldi. ”Belki, olara
diňe men gerekdirin, olam indi öýden ogrynça çykyp bilende
gaýdar-da, soň bolan zatlary maňa gürrüň berer. Eý, Hudaý ony
başy bitin, sag-aman meniň ýanyma ýetireweri. Ony ol ýerde
galdyryp gaýdanym üçinem meniň ýazygymy öt”.
Ýöne wagt geçýärdi, Klaudina weli görünmeýärdi we tolgunmadan ýaňa Piersom tokaýyň içinde öňe-yza sowzalap ugrady.
Ol näçe garaşdygyça, gorkusy artýardy. Wah, Klaudinany tussag
edäýen bolsalar ol näme iş eder?
Ahyry Piersom, mundan artyk muňa çydap bilmedi. Baglaryň
arasynda tümlükde seresaply syn edip, gelen ýoly bilen yzyna
ugrady. Entek Klaudina geler öýdüp umyt edýärdi. Eýýäm oňa
öýleri görnüp başlady. Gyrymsy agaçlara bukulyp, Piersom
şahalaryň arasyndan seretdi.
Birden oslagsyz sesi çykaýmasyn diýip, ol agzyny tutdy. Ol
içinde eli Ýanly Klaudina oturan arabanyň köçeden aşak inip
barýanyny gördi. Olar bu pursat, hiç haçan ömründe şeýle eziz
görünmändi. Olar şeýle ejiz hem ýalňyzdylar. Olary halas etmekçi
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bolup topulmak meýline zordan basalyk berdi. Ol asla mümkin
zat däldi. Ol beýleki çagalary-da Klaudinanyň ýanyndamy-ka
diýip, araba siňe seretdi, ýok diňe Ýan ikisidi. Arabanyň yzyna
atly düşüp barýan esgerler, bu ýerde nämeleriň bolanyndan habar
berýärdiler.
Ýöne olar nirä barýarkalar? Bu Meenen zyndanyna barýan
ýola-ha däldi? Olar munuň aýalyny nirä alyp barýarkalar?
Ol özüniň synlap oturan ýerinden gitmeli boldy, çünki ony
göräýmekleri mümkindi. Bu ýerde galmak hatarlydy. Ol agyr hasrat astynda bükülip, tokaýa alyp barýan ýoda bilen tokaýa tarap
gönükdi. Ol çola ýer tapdy-da, dyzyny epip, başyny gowşyrylan
elleriniň üstüne goýberdi. Näme üçin ol Klaudinanyň ýanynda
galmadyka? Näme üçin ol Klaudinanyň özi bilen gaçmagyny
talap etmedikä? Ol dynuwsyz özüni ýazgarýardy, onuň gözünden syrygýan gözýaş düwmeleri sakgalyna siňýärdi. Ol hezil edip
öz ornuny Klaudina bilen çalyşmaga taýýardy. Dogrudan-da,
aýalynyň şeksiz sezewar boljak jebir-jepalaryny özi çekmäge
taýýardy. Onuň endamy tikenekläp gitdi. Eger gaçmasalar ýa-da
dininden ýüz öwürmeseler zyndandan diri çykýan ýokdy.
Bu zatlar ýadyna düşende Piersom bialaç iňledi: ”Eý, Hudaý,
oňa mertlik ber. Ol imandan bir ýüz öwürmesin. Eý, Hudaý, sen
gudratlysyň, jebir-jepadan halas et”. Ol jan agyryly dymdy. Ol
”Hudaýjan, ony maňa aman gaýtar” — diýip dileýärdi. Ýöne, ol
şeýle dileg edýän wagty-da köpleriň hiç haçan öz hossarlaryna
gaýdyp gowuşmaýandygyny bilýärdi. Bu ýagdaý näçe agyr bolsa-da,
ahyry öz dileg-dogasyny ”Hudaýjan, özüň gowy bilýänsiň”, diýip
gutarmalydygyny bilýärdi.
Piersom wagta, garaňkynyň düşenine garaman, dileg edip
otyrdy. Ahyry ol Hudaýyň başa salany bilen, indi bolan zadyň
bolandygy bilen ylalaşmaly boldy. Ol öňde öz kysmatlarynda
näme bolsa-da, oňa boýun bolmaly boldy, ýöne weli Hudaýyň
öz başlaryna beýle muşakgaty näme üçin inderendigine düşünip bilmeýärdi. Ol Klaudinany Hudaýa ynandy, çünki ol-da edil
özi ýaly Hudaýy iňňän eý görýärdi. Hudaý onuň — Klaudinanyň
ýagdaýyna häzir merhemedini ýetirip biljekdi, özüniň weli oňa
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hiç hili kömek etmäge ýagdaýy ýokdy.
Soňra ol çagalary ýadyna saldy. Margarita, Piter, Nikolas häzir
niredekäler? Häzir gijelikde belki-de indi tokaýdan çyksa-da bolar.
Ol kimdir biri bilen gepleşip, sütemkärleriň Klaudinany nirä alyp
gidendiklerini anyklap biler. Şeýle-de ol çagalaryny tapjak bolmalydy. Ol betbagt çagalarynyň ýagdaýyny göz öňüne getirýärdi.
Asmanda ýyldyzlar ýaldyraşýarka, Piersom tokaýdaky bukusyndan çykdy. Ol günüň bu wagtynda köçeler boş bolar diýip
umyt edýärdi. Ýöne muňa garamazdan ol öýüne ýakynlaşmazlyga
çalyşyp aýlanyp geçilýän ýoly saýlady. Piersom özüniň tussag ediljekdigini duýduran adamyň öýüne barmaklygy ýüregine duýdy.
Ol adamsyz kiçijik köçelerden howlukmaç we sessiz ýöräp
gitdi. Köp wagt geçmänkä ol öz dostunyň öýüniň arka tarapdaky
gapysyny kakdy. Hemme ýer garaňkydy, ýöne şonda-da bir näçe
minutdan soň içerde bir hereketiň bolýandygyny eşitdi. Soň gapy
açyldy. Piersomdygyny bilen geňeşçi ony egninden çekip, içeri
saldy-da gapyny gulplady. Çyrany ýakmazdan ozal ol, sypapsermeşdirip, jaýyň ähli penjirelerini barlaşdyrdy, barysynyň
tutusy ýapylandy. Şondan soň ol Piersomyň ýanyna geldi-de, ony
öz ýanyna stol başyna geçmäge çagyrdy.
Geňeşçi sandyraýan sesi bilen, gorkuly söze başlady:
— Men gaty gyssanýaryn, Piersom. Sen sütemkärleriň aýalyňy
tussag edendiklerini eýýäm bilýärmikäň diýýärin.
Piersom hykga dolan bokurdagyna ýuwdunyp, jogap bermekçi boldy. Ol özüne erk edip bilýänine gözi ýetse-de, bolan zat
barada oňa geplemek ýeňil düşmedi.
— Hawa, men oňa tokaýda garaşdym. Ol maňa gidiber, men
yzyňdan ýeterin diýdi. Ol gelmedi weli meniň howsalam artdy,
onsoň tokaýyň çetine çykdym weli, sütemkärleriň ony alyp
barýandyklaryny gördüm.
Piersomyň soňra gürlemäge mejaly bolman, dymdy.
Geňeşçi näme diýjegini bilmän ardynjyrady.
Ol:
— Men biraz öňräk barmalydym —diýdi.
Piersom ýuwaşja:
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— Ony nirä alyp gitdiler?— diýdi.
— Ypres. Şäheriň daşy galasyz bolany üçin olar ony bu ýerde
galdyrmakdan çekinen bolarly, birden ol zyndandan gaçsa, tapmak kyn boljagyny bilendirler. Üstesine, olar siziň öýüňize
ýygnanan mähelleden gorkan bolmaly. Adamlar seniň goňşyňa
öçli garaýardylar. Meniň özümem gözümde okum bolsa ony
urjakdym! Seniň aýalyň tokaýa tarap ýola düşende, köçäniň ol
ýüzünde, garşyňda ýaşaýan goňşyň, kazyýet ýasawulyna ony
görkezdi. Eger ol görkezmedik bolsa, ähtimal ol bu wagt seniň
ýanyňda bolardy.
Mähelle oňa satlyk, haýyn diýip, gazap bilen garady.
Sütemkärler aýalyňy alyp gidenlerinden soň bolsa, adamlar ony
şäherden çykaryp kowdular, gaýdyp, indi ol bu ýerde gara bermez.
Oňa geregem şol!
Geňeşçi ol haýyna gahar edip, stoly ýumruklap goýberdi.
Piersom başyny ýaýkap otyrdy.
— Adamlar beýtmeli däl ekenler. Ol häzir ony görkezenine
ökünýändir, üstesine-de ol öz öýünden kowulypdyr. Hudaý
şeýle diýýär: ”Öç Meniňkidir, öwezini Men bererin”.16 Ähli zady
Hudaýyň ygtyýaryna goýmaly eken.
Geňeşçi, Piersoma geň galmak bilen garaýardy.
— Sen nähili beýle diýip bilýärsiň? Sen näme meniň aýdanyma
düşünmediňmi? Şol adam zerarly seniň aýalyň zyndanda otyr-a!
— Men düşünýärin, dostum. Ýöne, Hudaýyň Sözi maňa duşmanymy söýmegi-de wesýet edýär.
Geňeşçi ýene başyny ýaýkady.
— Men size asla düşünýän däldirin. Eger meniň aýalym şeýle
ýagdaýa düşen bolanlygynda, men ony beýle ýeňil siňdirmezdim.
— Men aýalymy şeýle gowy görýärin, onuň çekýän hasratyna
gynanjymy söz bilen aýdyp bilemok. Onuň perişan ýüz keşbi
aýdýan sözleriniň hakykatdygyna güwä geçýärdi. — Ýöne Hudaý
merhemedi bilen, eger meniň şeýle mümkinçiligim bolsa, öz duşmanlarymy eý görerin, olaryň ýazygyny-da öterin. — Şeýle eden
ýagdaýyňda-da, olar henizem seni yzarlaýarlar. Bu adalatlylyk
däl-ä.
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— Kyýamat Güni adalat dabaralanar.
— Men ony bilýärin — diýip, geňeşçi ylalaşdy.
— Meniň çagalarym nirede? — diýip, Piersom sorady.
— Olary seniň goňşularyň, ýaş maşgala ýygnady. Men-ä,
olary olar hor-har etmezlermikä diýýärin. — Nähili görýärsiň,
häzir gidip, çagalary görsem, gorkuly dälmikä? Olaryň gözleriniň
ýoldadygyny men bilýärin.
— Edil şu wagt gorkuly däldir-le — diýip, geňeşçi onuň gitmegi bilen ylalaşdy.
Piersom onuň eden ýagşylygy üçin alkyş aýdyp, onuň bilen
hoşlaşdy. Şondan soň garaňka siňip gitdi. Geňeşçi Piersoma
öýüne, goşlaryna göz-gulak boljagyny aýtdy, şonuň üçin oňa
öýüne barmagyň geregi ýokdy. Ol ilki çagalaryny görmelidi, soňra
ol näme etmelidigini berk ýüregine düwüpdi.
Ol gijäniň garaňkylygynda Yprese tarap ýola düşmekçidi. Bary
bir onuň ukusy tutjak däldi, oýlanmany hem ybadat etmegi bolsa,
ýolda gidip barýarka-da başarjakdy.
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8-nji bap
Ýan aglaýardy, Klaudina dikelip oturdy-da geňirgenip garanjaklady. Bular nirede? Näme üçin onuň beýle haly harap? Onuň
ýadyna öten agşamky bolan zatlar düşende, keýpi düýbünden
gaçdy. Ol-zyndandady. Şol pursatda, erjellik bilen gygyrýan
Ýany eline aldy-da, ony emdirip başlady. Penjireden düşýän çala
ýagtylykdan çen tutsaň, daşarda daň atypdy.
Ýan emip, ynjalandan soň Klaudinanyň öz ýagdaýy barada
oýlanmaga näçe diýse wagty boldy. Basmarlaýan uky sumat
boldy. Synag pursaty gelipdi. Ol birden içinde gopýan howsalaharasady duýdy. Ol şu synaga garşy durmaga taýýarmydy? Onuň
oý-parasady bu eýmenç ýagdaýdan baş alyp çykmaga hem edil
düýnki hözirini gören kadaly durmuşyna dolanmaga ugur-ýol
gözleýärdi. Dogrudan-da, ol düýn azat-erkinmidi? Göwnüne bolmasa, ol birçak bolan ýalydy.
Öňlerem bolşy ýaly häzir Klaudinanyň Piersoma ýüregini
dökesi gelýärdi. Gyssananda hemişe ýanynda bolan Piersom häzir
ýanynda däldi! Hemişe onuň kömek-goldawyna mätäç bolandygyna Klaudina diňe şu wagt düşünip galdy. Ol öňünde dag ýaly
keserip duran gowgaly gelejegine ýüzbe-ýüz bolup durmakda
özüni iňňän ejiz duýdy.
Piersom hem çagalary ýadyna düşüp, Klaudina ýene aglap
başlady. Ol haçan aglamasyny goýar? Ol öten agşam uka gidýänçä
aglap surnugypdy, ine ýene-de agy möwç alyp geldi.
Zyndan otagyndaky ýoldaşlary ony ýene aglap otyrka görmezlikleri üçin, ol öz agysyny bes etmäge özüni mejbur etmelidi.
Zalda isläp ýüz tutmaga diňe bir adam bardy. Klaudina başyny
egip, ýuwaşja, bütin durky ýüregi bilen Hudaýdan köşeşmegi üçin
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güýç-gaýrat dileýärdi. Hudaýyň oňa Piersoma garanda has uly
kömek etmäge ýagdaýy bardy. Ol ýene-de Hudaýdan öz garalawçylaryna jogap tapar ýaly akyl-paýhas dileýärdi. Piersomyň,
Margaritanyň, Piteriň hem Nikolasyň dilegini edýärkä onuň gözlerinden boýur-boýur ýaş dökülýärdi. Piersom gaçyp sypdymyka?
Çagalaryň ýagdaýy nähili? Olar hasrat baryny çekýärmi? Olar
geçen gije köp agladylarmyka? Olar nirede boldular? Piersom
çagalaryň arasyna bardymyka?
Klaudina özüni güýç-gaýratsyz hem umytsyz bendi saýdy.
Ol özüne zar bolan çagalarynyň ýanyna barmaga ygtyýarsyz bu
ýerde otyrdy. Olar onsuz nähili mydar edip bilerler? Elbetde,
kimdir biri olary geýindirerem, iýdirip-içirerem, ýöne, olaryň
ejir çekýän ýürejiklerini kim köşeşdirer. Olaryň Gökdäki Atalary
barada olara kim aýdyp berer? Wagtal-wagtal çagalaryň özüne
hem Piersoma ýürejikleri bilen ynanýandyklary ýadyna düşüp,
ýüregi birneme ynjalýardy, indi weli öz jany howp astyndady.
Indi olar ejir çekýärdiler, özüniň bolsa olara edip biljek kömegi
ýokdy. Piersomyň aladasynyň özleridigini Klaudina bilýärdi,onuň
özi hem özleri barada ýerlikli, paýhasly alada etjegine onuň akly
ýetýärdi.
Ýok, ol beýle tapdan düşmändi. Ol Hudaýa sežde edip, Onuň
çagalaryny öz penasynda aman saklamagyny diläp bilýärdi we
kalbynda uly ýeňillik syzýardy. Ol çagalar özüne watlaýynça aladalary ynanylan Hudaýyň öz çagalarydy ahyry. Indi Hudaý ony
çagalaryndan jyda düşürmäge ygtyýar berdi, ýöne Hudaý öz
çagalarynyň aladasyny etjekdi. Häzir çagalary oňa has-da eý, eziz
göründi.
Dileg-doga oňa täze güýç-kuwwat, gaýrat berdi. Ol Injilde
Hudaý barada aýdylan wesýet-dogalary birin-birin ýatlamaga
başlady. Ol ondan hemaýat alyşýardy. Oňa daýanara güýç-kuwwat
gerekdi. Öňde özüne uly synaglaryň garaşýandygyny ol gaty gowy
bilýärdi. Häzir Klaudina hatda aýdylýanlaryň hemişe ýadynda
aňsat galýandygyna ol begenýärdi. Häzir elinde Injil ýok wagty,
ýüreginde orun alan ol doga-wesýetleriň goldawyna mätäçdi.
Ilkinji bolup onuň eý görüp Hudaýa aýdýan öwgi aýdymy ýadyna
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düşdi. Ol ýuwaşlyk bilen tanyş sözlere hiňlendi: ”Reb meniň
nurumdyr, Halasgärimdir, kimden gorkaýyn? Ömrümiň güýji
Rebdir, kimden heder edeýin?”17 Nähili gudratly wesýetler! Ol özi
üçin örän gymmatly bolan sözleri ýadyna-aňyna saldygyça, onuň
bar gorky-aladasy köşeşip ugrady.
Ol Ýana gözüni aýlady. Ol ejesiniň elinde süýji ukuda ýatyrdy.
”Balam, seniň alada-ünjiň ýok. Sen nirededigiňi bileňok, aý, onuň
seniň üçin ejeň ýanyndaka tapawudy-da ýok” diýip, Klaudina
oýlandy. Ol çagany bagryna basanda, ýene ýüregi ynjyly sanjyp
gitdi. Onuň ýadyna beýleki çagalarynyň häzirki ýagdaýa düşüp,
has-da howsalasy artdy. Ýöne, ol bu bolan zada günäkär däldi.
Munuň üçin ol özüni ýazykly saýmaly däldi.
Ýakynda bolan wakalar ýadyna düşende, ýene onuň aglap
çişen gabaklarynyň astynda ýaş göründi. Ýaňy-ýakynda Nikolas ýykylyp dyzyny sypjyrtdy. Ol şonda bir em eder umydy bilen
ejesiniň ýanyna geldi we ondan hiç hili dälde bolmandan soňra
lapy keç bolupdy. Bu barada çuňňur oýa batan Klaudina, özüniň
örküniň Hudaýa baglanandygy baradaky tolgundyryjy pikir bilen
Ýaradanyň adam çäkliliginiň mahsus däldigini ýatlady. Ol hiç
haçan ony gözden salmaz hem göwnüni geçirmez. Ol Oňa özüniň
gümürtik gelejegini, çagalarynyň gelejegini ynanýar.
Klaudina nazaryny uklap ýatan oglundan sowup, daştöweregine göz aýlady. Öten agşamyň tümlüginden ony bu ýere
südürläp dykanlarynda, hiç saýgarar ýaly däldi, gözedürtme
garaňkylykdy. Häzir weli ýokarda, jaýyň depesine golaý penjireden düşýän ir säher gün şöhlesi jaýyň içini kem-kemden ýagtyldyp
ugrady. Görýär weli, ol çuň ýer astynda ýerleşen zyndandy. Gün
şöhlesi küti daş diwardan zordan geçip, çyg jaýyň içine düşýärdi.
Klaudina heý bir gaçyp çykara ýagdaý ýokmyka diýip oý-pikir
bilen ýokarda ýerleşýän gözenekli penjiräni gözden geçirdi. Ýok,
ýok, penjiräniň ol ýokardalygy bilen hem onuň gözenekleriniň
berkligi bilen bu ýerden çykmak mümkin däldi.
Penjireden nazaryny sowup, Klaudina ýene töweregine garady.
Gaty toprak, ýer çygdy hem şepbeşikdi. Uzyndan giň türme otagy
tussaglara erkin gezmelemäge mümkinçilik berýärdi. Bir burçda
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suwly bedre durdy. Klaudina göwni çökgünlikde bu elhenç çyg
ýerde näçe wagt geçirmeli boljagynyň pikirini edýärdi.
Ýöne, nähili-de bolsa, ol bu ýerde ýeke däldi. Klaudina öz
bendi — doganlaryna göz aýlady. Indi içeri ýagtylandan soň
olaryň beýle köpdügine geň galma bilen seretdi. Olar Klaudinanyň
agşamky güman edişinden has köpdi. Ol özüni hem Ýany
hasap etmäninde sekiz erkek adamynyň we bäş aýal adamynyň
bardygyny gördi. Olaryň birnäçesi has gartaşandy, käbirleri orta
ýaşana meňzeýärdi, ençemesi bolsa zyndanda bolardan has ýaş
bolup göründi. Onuň olara nebsi agyrdy. Olar imanlaryna wepaly
bolarlarmyka?
Ol olaryň eleşan daş keşbine, bedenleriniň aňkap durmasyna
bolan ýigrenjine basalak boldy. Elbetde, olar munuň üçin günäkär
däldiler. Klaudina özüniňem basym şeýle ýagdaýa ýetjegini,
özünden-de erbet ysyň geljegini göz öňüne getirdi. Ol pikir onuň
keýpini gaçyrdy. Ol-da indi, öňki arassaçylyga hem üst-başynyň
päkiziligine serenjam berip ýören adam, basym şu adamlar ýaly
bolarmyka?
Ol wagta çenli hemmeler diýen ýaly oýanypdylar we gernişip
endamlarynyň gurşugyny ýazýardylar. Ýaş aýalyň biri Klaudinanyň
ýanyna gelip oturdy-da, öz adyny aýtdy.
— Maňa Meýken diýýärler. Seniň körpejäňe gözüm düşende,
bu ýere getirilmänkäm, elimden alnan iki çagajygym ýadyma
düşýär. Ol diňşirgäp, gussaly gürleýärdi. Bu ömrümde başyma
düşen bar jebir-jepamdan iň agyryly boldy. Imany üçin mundan
iki ýyl ozal adamymy diri oda ýakdylar.
Klaudina bu zenanyň ýagdaýyna gynandy.
— Meniň Ýandan başga-da üç çagam galdy, olara näme boljagyny bilýän däldirin. Men şu wagt olaryň pikirini edip otyrdym.
Olaram Hudaýyň perzentleri, Özü-de olary hor-har etmän, garaşyk eder-dä diýýärin. Ýöne bu hatarly dünýäde olara-da howply
günler garaşýarmyka diýýärin — diýip, ol ýene çökgün oýa batdy.
— Şol menem ünjä goýýarda! — diýip, Meýken söhbetdeşiniň
hasratyna goşuldy.
— Sen indi näçe wagt bäri bärde? — diýip, Klaudina sorady.
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— Meniň ýatda saklamaga aklym çatanok weli, ýöne, iki aýa
golaý boldy öýdýärin. Menden eýýäm iki gezek sorag etdiler,
ýöne entegä sütem-zorluk edenoklar. Bu ýerde näme boljagyndan
bihabar, şeýdip oturmak gaty agyr düşýär, ýöne bu ýagdaýymyz
olara-da mälim bolsa gerek. Meniň hemişe dilegim Hudaýjan
özüne tagzym etmeden aýyrmasynda.
— ”…sizde Bolýan dünýäde bolýandan ulydyr…”.18 Biz şuny
ýatdan çykarmaly däldiris — diýip, Klaudina özüne edil şonuň
ýaly-da Meýkene ýatlatdygy boldy.
— Hawa, Hudaýa sygynmak ýaly teselli beriji gudrat ýokdyr —
diýip, Meýken jogap berdi.
Olar ümsümlikde otyrdylar, şol pursat Klaudinanyň
zyndannyň bir çüňkünde gymyldaman ýatan iki erkek adama gözi
düşdi. Olaryň wagtal-wagtal agyr iňläp, gozganjak boluşlaryny
görende, Klaudina munuň eýgiligiň alamaty däldigini bildi. Ol
ýuwaşjadan:
— Olara näme boldy? — diýip sorady.
Olary dybada* gerňediler. Olaryň bu ýere getirilenine alty aý
bolupdyr, olar soňky hepdeleriň içinde agyr synag-jepa çekýärler.
Olaryň bolup ýatyşlaryna nebsiň-janyň agyrýar.
Klaudinanyň olara gözi düşende endam —jany tikenekläp
gitdi. Olar şeýle synaga döz gelip bilerlermikä?
Ýaşuly adam salam berip, Klaudinanyň ýanyna geldi-de:
— Sen öten agşam getirilen zenan bolmaly. Seni-de imanyň
üçin tutdylarmy?
— Hawa.
— Imanyňy berk saklagyn, uýam. Bizi Hudaý ýalkar. Saňa kim
diýýärler?
Klaudina öz adyny, adamsynyň hem ýaşan şäherleriniň adyny
aýtdy. Ol bu adama-da Hendrik diýilýändigini bildi. Ol adam
oňa esli wagt göwünlik berdi, galkyndyrdy, bu gysga wagtyň
gürrüňinden Klaudina, bu adamyň imana we mertlige, goldawa
görelde boljak adamdygyna göz ýetirdi. Onuň gujur-gaýraty, şadyhorram, göwni açyklygy mese-mälimdi.

Ol adam bularyň ýanyndan gidip, zyndannyň beýleki tarapyndaky erkek adamlara goşulanda, Meýken pyşyrdap:
— Ol şeýle bir gaýratly adam, ol hemmelere mert bolmagy,
ygrarly bolmagy wagyz edýär, goldaýar. Şol bolmadyk bolsa biz
näme ederdik. Ol biziň barymyzyň göwnümizi ruhlandyrýar. Ol
bu ýeriň iň ýaşulusy, biz ony ýolbaşçymyz hasaplaýarys.
— Hany indi, irki doga-dileg üçin ýygnanalyň. Mukaddes
Kitabyň käbir ýerlerini ýatlalyň, birek-birek bilen pikir alşalyň,
bolýarmy? Biz Hudaýyň Sözlerini unudyp bilmeris ahyry. Häzir ony
elimizde götermäge mümkinçilik ýokka, ony biz ýüreklerimizde
götermeli.
Injilden ýatdan aýdylýan aýatlar, Klaudinanyň çak edişinden-de
köp güýç-goldaw berdi. Bu ýerde, zyndanyň içinde Hudaýa bolan
söýgiňden şeýle buýsanç-begenç lezzetini almak ýadyňa-oýuňa
geljek zatmy? Biri-biriniň yzyndan aýdylýan aýat-dogalary üns
bilen diňläp hem oýlanyp, Klaudina Mukaddes Ýazgylaryň
ýüregini özüni has tolgundyrýan bölegini ýatlady:
“Mesihiň söýgüsinden bizi kim aýrar? Muşakgatmy, gaýgymy,
azarmy, açlykmy, ýalaňaçlykmy, howpmy ýa gylyçmy? “Seniň
ugrunda bizi her gün öldürýärler, bizi goýun hasaplaýarlar” diýip
ýazylypdyr. Emma biz özümizi Söýýän arkaly bularyň baryny
ýeňenlerden üstündiris. Sebäbi, men ne ölümiň, ne-de ýaşaýşyň,
ne perişdeleriň, ne hökümdarlaryň, ne-de gudratlaryň, ne şu
wagtyň, ne-de geljegiň, ne belentligiň, ne-de çuňlugyň ne-de
başga mahlugyň Rebbimiz Mesih Isada bolan Hudaý söýgüsinden
bizi aýyrmagy başarmajakdygyna ynanýaryn.”19

* Dyba— onda sütem edilýäniň bedeni gerňelýän, çekilýän esbap.
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9-njy bap
Açarlaryny şyňňyrdadyp zyndançy agyr demir gapyny giňden
açdy. Pes boýly dolmaç adam haşşyldap girdi-de, elindäki çorbaly pitini ýerde goýdy. Tussagdakylara nahar geldi. Ol esasan her
adama bir okara şürrük çorbady hem bir döwümjik çörekdi. Bu aç
üçin juda ýetmezlik edýän ýüreksedi.
Klaudina nahara mätäçdi. Oňa berilýän hem özüne hem Ýana
ýeterräk bolmalydy, nahar weli juda kemdi. Ol eýýäm açlygyň ejirini çekip başlapdy we horlanýardy.
Tussaglara bermeli iýmitini paýlap bolandan soň, zyndançy
Klaudina ýüzlendi.
— Ertir sizi ruhanylaryň soraga çagyrjakdyklaryny aýtmagy
tabşyrdylar.
Klaudina geplemän başyny atdy. Ol eýýäm özüniň haçan soraga
çagyryljagynyň ençeme sapar pikirini edipdi. Ine, ertirki gün öz
garalawçylary bilen ýüzbe-ýüz duşuşyp, olara jogap bermelidi.
Bu gije ýatmazdan öň ol uzak wagt doga-dileg edip oturdy.
Ol beýleki imanly bendelere-de zeleli ýetmez ýaly diliniň biderek
sözleri aýtmagyndan saklamagyny diläp, Hudaýa sežde edýärdi.
Ol şeýle-de Hudaýdan ol hilegär adamlaryň özüni ikirjiňlendirjek
ýa-da ýoldan azaşdyrjak hileli sözlerine gitmezligi üçin akylpaýhas dileýärdi. Isa Mukaddes Ýazgylarda Mukaddes Ruhuň
onuň agzyna gerekli sözleri saljakdygyny aýdýar, Klaudina şol
wada doly bil baglaýardy.20
Klaudina kimiň garşysynda durjagyny bilmese-de, Hudaýdan
hakykatyň hatyrasyna olaryň ýüregine merhemet bermegini
dileýärdi. Klaudina öz doga-dilegini sorag wagtynda şepagat dilejeklerine şeksiz ynanýan tussaglykdaky uýalary-doganlary üçin-de
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etjek merhemedi üçin Hudaýa doga etmek bilen gutardy.
Ertirki gün Klaudina üç ruhanynyň öňünde durdy. Soňra olara
aýdylan ähli zatlary ýazmak üçin mürze-de goşuldy. Klaudina
garalawçylary birin-birin gözden geçirdi. Olara ilki gözi düşende
bir göwni çöken ýaly boldy. Garalawçylar oňa tiňkelerini dikişip,
özlerine örän göwniýetijilik bilen otyrdylar. Şularyň biriniňem
ýüreginde merhemet ýokmyka?
Ilki gürrüň açan çal saç adam, olaryň ýolbaşçysy bolara çemeli.
Ol Klaudinany jiňkerip hem iňňän çynlakaý synlady.
— Siz ikinji gezek çokundyryldyňyzmy?
— Men iman wadasy boýunça ýeke gezek ýürekden bir gezek
çokundym.
— Siz körpeleri çokundyrmak dogry däl diýjek
bolýar-syňyzmy?
— Edil özi.
— Siz ýalňyşýarsyňyz. Mukaddes Ýazgylara laýyklykda, körpeleri ruhy çokundyrmak dogrudyr.
Klaudina mylakatlylyk bilen:
— Mukaddes Ýazgylaryň niresinde körpeleri çokundyrmak
barada aýdylýar? — diýip sorady.
— Ol barada köp ýerde ýazylan. Samsyk heleý, sen näme Injilden bihabar, hiç zat bileňokmy? 1 Korintoslylar 16:15-de Stefanyň
maşgalasy Ahaýada ilkinji mesihilerdikleri we mukaddesleriň gullugyna berlendikleri barada aýdylýar. Türmeçi-de bütin öý-içersi
bolup çokundyrylypdyr. Şonuň ýaly-da Lidiniň maşgalasy? Ýeri,
indi gördüňmi? Sen bu öýleriň birinde-de çaga bolmandyr diýip
aýdyp bilermiň?
Ýöne Injilde Stefanyň öýi barada aýdylyşy ýaly, körpe çaga
mukaddesleriň gullugyna özüni bagyşlap bilmez-ä. Fililepiý türmeçi barada aýdylanda bolsa, ol ýerde bütin öýleriniň Isa Mesihe
iman edendikleri üçin begendi diýip aýdylýar. Iman etmeklige
neneň körpe çaga şatlanyp biler? — diýip, Klaudina sadalyk bilen
mylakatly sorag berdi.
Beýle sowaly eşiden ruhanylar juda gozgalaňa düşdüler we
pyşyrdaşyp özara maslahata başladylar. Soňra olaryň biri:
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— Onda, siziň çagalaryňyz çokundyrylmadyk bolýarda? —
diýip sorady.
— Ýok.
— Onda, eger beýle bolsa, megerem, olaryň ady-da ýokdur!
Jogaba garaşman bu degişmä ruhanylar uly sesleri bilen
gülüşdiler.
— Hut, çokundyrylýan pursat olara at dakylmaly ahyry —
diýip, ol öz sözleriniň dogrudygyny nygtap, dowam etdi.
Klaudina hiç hili jogap bermedi. Ol özüniň az geplemelidigini
bilýärdi.
Ruhanylara bu babatda eýýäm aýdara zat galmandan soň, olar
gürrüňi derrew başga ýana sowdular: — Siz haçan soňky gezek
“priçastie” dessuryna gatnaşdyňyz?
— Meniň anyk ýadyma düşenok. Oňa on ýyl dagy bolan bolsa
gerek.
— Siziň bu meselede nähili garaýşyňyz bar, şony aýdyň. Näme
üçin siz Isanyň bereniniň lezzetini duýmadyňyz?
— Men onuň Isanyň bedeniniň bir bölegidigi baradaky taglymata uýamok. Injilde Isanyň çöregi döwüp ony Öz şägirtlerine
paýlandygy barada aýdylýar. Ol özüniň teninden bölüp bermeýär
ahyry. Ol ”… muny Meni ýada salmak üçin berjaý ediň…”21 diýýär.
Çörek diňe günäli adamynyň günäsini ýuwmak üçin çüýlenen
Onuň bedeniniň nyşany bolup durýar — diýip, Klaudina açyk we
kesgitli aýtdy.
— Wah, samsyk zenan, seniň düşünýän zadyň ýok. Indi
bize seniň ýaly sada aýal Injilde näme diýilýänini bize öwretjek bolmalymy? Ol ýerde: ”Bu meniň bedenimdir” diýlip, anyk
aýdylýar-a! — diýip, çal saç ruhany gygyrdy.
Onuň sesine garanyňda Klaudinanyň sesi has asuda eşidildi:
— Ýöne, ol bedenmidi näme? Injilde ol döwülen çörek diýlip
aýdylýar ahyry.
Bu wagta çenli geplemän oturan diýen ýaly ruhany:
— Ýöne ol Onuň bedenine, öwrülip Isanyň şägirtlerini-de
mukaddese öwürýär ahyry —diýdi-de, sözüni bölmän, gürrüňi
başga ýana sowdy: —Siz mukaddesler babatda haýsy pikire
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uýýarsyňyz? Olara hemişe sežde edýärsiňizmi? —Ol elini eňegine
diräp, Klaudinanyň ýüzüne tiňkesini dikdi.
— Injilde Isa— meniň ýeke-täk töwellaçym diýlip aýdylýar.22
— Munuň patarraky, eger siz hötjet ýoluňyzdan sowulmasaňyz,
siz eýmenç ölüme sezewar bolarsyňyz.
— Ol kysmat Hudaýa ýaraýan bolsa, men çekmäge taýýar —
diýip, Klaudina asudalyk bilen aýtdy.
— Siz näme, ölümden gorkamok diýjek bolýarsyňyzmy? Bilip
goýuň, siz hiç haçan oňa ýüzbe-ýüz bolup gören dälsiňiz.
Klaudina Hudaýyň öz agzyna ajap jogaplary salýanyna haýranlar
galdy. Dogrusy, Ol şeýle-de bolar diýip, wada bermeýärmidi
ahyry? Isa: ”Meniň sözümi tutan adam asla ölüm görmez” diýýär
ahyry.23 Lazara rehimli garamadyk barjamly adam, bir gün ölüme
sezewar boldy we müdimi onuň ezýetini çekýär” .24
Ýene iň uly ruhany dillendi. Onuň äheňi, haýran galaýmaly,
iňňän mylakatlydy hem hoşamaýdy: — Siziň dogrudan-da öz
adamyňyzyň hem çagalaryňyzyň arasyna gowşasyňyz gelenokmy? Pikir ediň, olar siziň nähili bu wagt zaryňyzy çekýändir.
Olar sizsiz nähili ýaşarlar? Siz olara şeýle biparh garasaňyz, siziň
çagalaryňyzyň nähili muşakgatlyklara uçrajagyny göz öňüne
getirmek gaty kyn. —Ol ýerinden tarsa turdy-da, Klaudinannyň
ýüzüne hajy tutdy. —Sen öz Hudaýyňy hem Ýaradanyňy ýöne
öpäý, onsoň sen azat. Ony etmek kyn däl ahyry.
Klaudina haçdan ýüzüni öwürdi hemem ony eli bilen gapdala
sowdy.
— Bu bary-ýogy bir agaç alamat, başga hiç zat meniň
Hudaýymam, Ýaradanymam däl. Ony maňa görkezmäň.
— Nähili dinden çykanlyk! Siz näme Hudaýyň gazabyndan
gorkmaýarsyňyzmy? Ol başyny ýaýkady. Ýene bir sowal, sizi kim
çokundyrdy?
— Ony men aýtmaryn! — diýip, Klaudina kesgitli jogap
berdi.
— Ony size aýtdyrmaga mejbur edýän tärimizi ulanmaly
bolarys — diýip, ol haýbat atdy.
— Hudaý meniň dilimi baglar, ýogsa siz beýleki bigünä
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adamlara ezýet bermek üçin ondan peýdalanarsyňyz.
— Sen nähili bihaýa hem akmak ekeniň! Biz seni gowuja
oýlanar ýaly ýene zyndana gaýtararys. Belki-de zyndanda köpräk
otursaň, ýene erkinlige çykar ýaly hakyky dine ýüz öwürersiň.
Biler bolsaň, bizde adamlara öz pikirlerinden dänmäge kömek
edýän tär-usullarymyz bar. Indiki gezek, megerem sen dyba ýa-da
beýleki tärlerimiz bilen tanyşmaly bolarmykaň diýýärin, eger
sen ýene hötjetligiňi dowam etseň… — ruhany sähel sägindi-de,
başyny köpmanyly yrap, — ol saňa aklyňa aýlanmaga kömek ederdiýdi.
Klaudina ýüregini Bire baglap, ruhanylara haýyş bilen
ýüzlendi:
— Men çagama-da iýgi-içgi, getirmeklerini haýyş edip
bilermikäm? Hatda meni günäkär saýýanda bolsaňyz, onuň hiç
zelel ýetirmejegi äşgär. Ol açlykdan ýaňa çyr-çyr aglaýar.
Goňur sakal ruhany:
— Bu seniň öz aladaň, hanym. Ony nähili çözmelidigini özüň
gowy bilýärsiň.
Şondan soň ony goýberdiler we ýene zyndana, oglunyň ýanyna
saldylar. Oňa Meýken seredýärdi.
Klaudinanyň ýüreginde harasat gopýardy. Hiç zada umyt baglar ýaly bolmandy. Ol eger Injildäki hakykaty aýtsa, onda ruhanylar oňa, elbetde ýok diýip bilmezler. Ýöne ol adamlar öz däplerine
berk ýapyşýana meňzeýärdiler hem olaryň düşünjelerini hiç bir
zat üýtgederli däldi. Bu ýagdaý Klaudinanyň lapyny keç edýärdi.
Oňa Hudaýa sežde etmeden başga alaç galmandy, çünki diňe bir
Hudaý olaryň daşa dönen ýüregini eredip biljekdi. Magşar güni
olar Hudaýyň öňünde hasrat çekerler we olaryň elleri bigünäleriň
ganyna boýalan bolar. Bular barada oýlanyp, Klaudina, ony
ýakmak kararyna gelseler-de, müdimi dowzah odunda ýanandan,
sähel pursat otda ýanyp ölüp gideniň gowy diýen karary ýüregine
berk düwdi.
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10-njy bap
Biri-birine meňzeş günler yzly-yzyna geçýärdi. Günler —
hepdä, hepdeler aýa öwrülýärdi. Kä günler açyk bolýardy we
Klaudinanyň kalby mertlige hem ýagşy umytlara dolýardy, kä
günler bolsa gam-gussa basmarlaýardy.
Mahal-mahal ýüreginigysyp gowurýan ol agyr ýüke Klaudina
zordan çydam edýärdi. Wah, eger ol Piersomyň gerimli egnine
söýenip, onuň bilen derdini paýlaşyp bilýän bolsady! Ol nähili
ýetmezlik edýärdi! Daýaw, eginleri ýaýbaň, gara saçly Piersom
hemişe onuň gözüniň öňündedi. Ol Piersomyň hemişe möhüm
zatlary aňladyp duran goýun gözlerini ýatlaýardy. Ol häzir
niredekä? Onuň ýagdaýy nähilikä? Agyr ýüki nähili çekýärkä?
Özüniň zyndanda oturmasy oňa has-da agyr düşýändir. Çyg
zyndanyň içinde onuň üçin Hudaýa köp dilegler edilýärdi.
Wah, çagalar diýsene-olary nähili göresi, birin-birin bagryna
basasy gelýärdi. Ýalňyzlykda ol Piersom bilen, çagalary bilen süýji
duşuşygyň arzuwyny edýärdi. Arzuwa meýil berip, ol nirede
oturandygyny-da unudýardy. Ol arzuwlar ýer üstündäki jennete
çalym edýärdi! Wah, bu juda gazaply bolýar. Ahyry netijede bu
oý-pikirler, berjaý bolmajak arzuw-hyýallar ýene Klaudinanyň
gözlerinden ýaş siliniň akmagyna getirýärdi. Şonuň üçin ol pikirarzuwlary ýadyndan çykarmaga çalyşýardy. Ol Gökdäki Atasyna
bu agyr ýüki gerdeninde çekmäge güýç — kuwwat ber diýip
ýüzlenýärdi.
Soňra Klaudina güler gözli, mähremje Margaritany ýatlady.
Ol onuň jigilerine el-aýak ýaly gözegçilik edýändigini göz öňüne
getirdi. Ol şeýle gowy kömekçidi. Indi, häzir ony kim gorky — ürkiden goraýarka? Bäş ýaşlyja Piteriň tükeniksiz soraglaryna indi kim
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jogap berýärkä? Nikolasyň basym üç ýaşy dolmaly. Oňa ynanmak
kyn ýaly bolup göründi. Dogrudanam, ol çaganyň ýanynda indi
bolup bilmezmikä? Ol entek şeýle kiçijig-ä, aslynda, beýlekilerde
uly däl. Nikolasyň ejesi ýadyna bir düşýärmikä? Klaudinanyň
çagalary ýadyna düşende, ýene derdi agralýardy. Ýöne ony çagalary unudan bolaýmasyn diýen pikir has-da heläk edýärdi.
Klaudinanyň ýene ýüregindäki gaýgy-hasrat çekerden agyrlaşanda, ol Ýana tarap öwrülip, oňa mährini berip, derdini
ýeňledýärdi. Beýleki çagalaryna şeýle wagtyny sarp etmändi. Ýöne
bu ýerde onuň öý aladalary ýokdy.
Ýan weli onuň göwnüne bu çyg zyndanda teselli berýän gün
nurydy. Zyndançy indi oňa-da iýgi-içgi getirýärdi. Indi ol açlykdan aglamaýardy. Ýany naharlamak iýdirip-içirmek Klaudinanyň
aladasyny artdyrandygyna garamazdan, çagam bir dokja bolsun
diýip, öz iýjegini-de oňa berýärdi. Ol çaganyň oturyp, emedekläp
başlanyna höwes bilen synlaýardy. Onuň hasabyna görä oňa eýýäm
alty aý bolup barýardy. Zyndanyň içinde-de çaganyň kadaly ösüpulaljak ekenligi ynanar ýaly däldi. Dogrusy, onuň eginbaşy hor
bolsa-da, Klaudina şoňa-da şükür edýärdi. Esasy zat, çaganyň
eşigi bardy, olam ony arassa saklaýardy.
Agyr ýükli geçýän günleriň dowamynda üýtgeýän zat ýokdy,
Klaudinanyň üstünde bolsa hasrat buludy abanyp durdy. Şol bir
dört daş diwar ony mejalsyz, arzuw-erkden jyda düşen ýagdaýda
saklaýardy. Wagt uzakdy, oý-pikire çümüp oturmakdan başga
güýmenje ýokdy. Erkinlik barada oý-pikire çümüp, geçirýän
wagtyň nähili lezzetlidi. Zyndandan daşarda, uzak bir ýerlerdäki
özüniň gerek ýeri bolan maşgalasynyň her biriniň pikiri-de göwne
teselli bolýardy. Imandan ýüz öwürmegiň ap-aňsat işdigi baradaky pikirler. Özüniň öňde çekmeli boljak jebir-jepalary baradaky
oý-pikirler, pikir-oýlanmalar dowam edýärdi.
Göwni çökgünlilige düşürmek şeýtanyň isleýän zadydygyna
Klaudinanyň akly gowy ýetýärdi. Şonuň üçin-de, şeýle oý-pikirler
onuň erkini gurşanda, özüniň sussypeslik girdabyna düşüp
barýanyny bilip, ol sežde etmäge, doga — aýatlary hiňlenip okamaga başlaýardy hem göwrümi giňäp başlaýardy. Hiňlenmek,
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aýdym aýtmak onuň höwesidi, Klaudina mahal-mahal sagatlap, ýadaýança, sesi gyrylýança aýdym aýdýardy. Iň esasy-da
zyndandaşlary-da onuň aýdymyndan lezzet alýardylar. Wagtalwagtal ýalňyzlygyň derdini çekýänleriň käbiri, oňa aýdym aýtsana
diýip ýüzlenýärdi. Kämahallar bolsa olaryň bary bile aýdym
aýdardylar.
Ýanynda şu bendi imanly doganlary bolmadyk bolan
ýagdaýynda ol näme iş ederdi? Ýöne, hiç haçan olaryň hemmesi
birden lapykeç ýagdaýda bolmaýardy! Hemişe göwniçökgünlige
düşenlerinde, galkyndyryjy kimdir biri tapylyp durýardy. Klaudina we Meýken ýakyn jora boldylar. Olary has-da bir hasrat
ysnyşdyrýardy, ýaş eneler birek-birege gowy düşünýärdi. Olar
bile oturyp geçenleri ýatlaşanlarynda, şu günüň, ertiriň gürrüňini
edenlerinde wagtyň nähili geçendigini-de bilmeýärdiler.
Klaudina ondan başga Anna atly gyz bilen hem häli-şindi gürleşerdi. Aladaly hem gorkuly bolup görünýän ol gyzyň ýagdaýyna
Klaudinanyň nebsi agyrýardy. Ol şol gyza Hudaýa göwün bermäge
ýardam etjek bolýardy, ýöne görgüli gyza ol ýeňil düşmeýärdi.
Anna bilen ýene iki ýigidi sorag etmäge zyndandan alyp gitdiler. Klaudina olary alyp gidenlerinden soň uly alada galdy.
Bendileriň arasynda-da olary alada edýänleri bardy, olaryň gaýdyp
gelerine sabyrsyz garaşýardylar. Olaryň ýagdaýy nähilikä? Imanynançlaryna ygrarly bolup bilýärlermikä?
Klaudina has-da Annanyň aladasyny edýärdi. Ol şol gyz bilen
birnäçe gün eden gürrüňini ýatlady.
— Menä-hä, diri ýere gömülmäni çekip bilmezmikäm diýýärin,
olar köplenç ölüme höküm edilen aýal-gyzlary şeýdýärler. Diňe
seni çuň çukura salyp, dem almaz ýaly gömjekdikleri ýadyma
düşende, başym aýlanýar. Meni gamçy bilen saýsalar ýa-da dybada
el-aýagymy dartsalar men nähili çydaryn — diýip, Anna sandyrawuk sesi bilen hem gözi ýaşly öz howsalasyny we gorkusyny Klaudina gürrüň beripdi.
Klaudina şonda:
— Ýöne, Anna gulak as, sen bu zatlara üns berip başagaý
bolup ýörme. Eger sen Hudaýdan dileseň ol zatlara hötde gelmäge
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Ol saňa güýç-gaýrat berer. Seniň Injilde bizi Isa bolan söýgiden
hiç zat jyda düşürip bilmez diýip aýdylýanlygyndan habaryň bar
ahyry-diýip, göwünlik-goldaw beripdi.
— Hawa, ony bilýärin. Meniňem ony ýatdan çykarasym
gelýär-le ýöne gorkym rüstem gelýär. Men ýene Herman barada-da
pikir edýärin. Men indi hiç haçan bu ýerden çykyp, onuň bilen
durmuş gurup bilmezmikäm diýýärin. Onuň bilen bu barada
gürleşipdik. Eger meni ölüme buýrup, jezalandyrsalar, onuň
başga birini söýüp, şol gyza öýlenjegi barada pikir etmäge-de
gorkýaryn — diýip, Anna bu eýmenç oý-pikirlerinden ýaňa ýene
aglap başlapdy.
— Hudaý öz Sözünde şeýle diýýär: ”Kim Meniň ýanyma gelip,
atasyny, enesini, aýalyny, oglan-uşagyny, doganyny, uýasyny hatda
öz janyny hem ýigrenmese, Meniň şägirdim bolup bilmez”.25 Men
bu deň derejede häzirki adamlara, şonuň ýaly-da gelejekdäkilere-de
degişlimikäm diýýärin — diýip oňa mylakatly ýatladypdy.
— Ony bilýärin — diýip, gözi ýaşly Anna uludan demini
alypdy.
Ýaş gyzyň göreşjekdigine gözi ýetenden soň, Klaudina alada
hem doga-dileg bilen onuň gaýdyp gelerine garaşýardy. Soraga
alyp gidilen ýaş ýigitleriň birini yzyna ýagyrnysynyň gana
boýalandygyny, zordan ýöreýändigini gören bendiler gorkudan
doňup galdylar.
Hendrik burçdaky bedreden suw alyp, onuň arkasynyň ganyny
ýuwup durka, galanlar onuň howsalaly habaryny eşitdiler:
— Ol ikisi süteme çydaman imanyny ret etdiler.
Gam-gussa Klaudinanyň ýürek ýüküni has agraltdy. Ol Anna
üçin çekýän, öz gorkusynyň basmarlan gam-gussasydy. Süteme
çydaman özem şolar ýaly edäýse? Entek ol beýle muşakgatlygy
çekip görmändi. Elbetde, ol beýtmez, ýöne bu yzaly iňleme onuň
eýmenjini artdyrýardy. Eger-de ol…? ”Eý, Hudaý, men saňa
ýalbarýaryn, näçe sütem-zorluga sezewar bolsam-da ”Meniň öz
ýoluňdan sowulmazyma merhemet ber” diýip, ol çyny bilen dileg
etdi.
Bendiler üçin beýleki günler hasratly boldy. Olaryň ikisi,
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ýagny zyndanda bile bolýanlar, ýene erkinlige çykmak üçin olary
terk etdiler. Şeýtan olara-da şony ündeýän ýalydy. Olaryň etmejek
şol etmişi, gaty imrindiriji bolup görünýärdi, olar şoňa imrinmekden gorkýardylar.
Hendrik, adatça bolşy ýaly, Klaudina hem onuň bendi
ýoldaşlaryna ägirt uly kömek-goldaw berýärdi. Günleriň birinde,
bendileriň köpüsiniň ýalňyzlyk bilen, göwniçökgünlik we gorky
bilen, ýalňyzlykda dalaş edýän pursatlaryň birinde olary bir ýere
toplanmaga çagyrdy.
— Onda şeýle, doganlar, uýalar, biz şeýtana özümizi ters ýola
salmagyna ýol bermeris. Umumylykda aýdymy kim teklip edip
biljek?
Indiki sagatlar iňňän çalt geçdi, çünki göreşýän imanlylara
aýdym hem doga-dilegler teselli berýärdi.
Ýene-de Klaudinanyň iň gowy görýän mezmury eşidildi:
Rebbim meniň nurumdyr, Halasgärimdir
Kimden gorkaýyn?
Ömrümiň güýji Rebdir
Kimden heder edeýin?
Bet iş edýänler,
Duşmanlarym we ýagylarym etimi iýjek bolup,
Meniň üstüme gelenlerinde büdräp ýykyldylar.
Bir goşun hem maňa garşy düşelge gursa,
Ýüregim gorkmaz.
Maňa garşy uruş tursa,
Şonda-da batyr bolaryn.
Rebden bir zat diledim,
Islegim şu: Rebbiň gözelligine seredip,
Onuň ybadathanasynda doga etmek üçin
Ömrümiň ähli günleri Rebbiň öýünde mesgen tutmak. 26
Klaudina öň bu aýdymy köp aýdardy, ýöne bu ýerde, zyndanda
Onuň üçin aýdym täzeçe bolup eşidilýärdi. Bendileriň aýdym
sesi köşeşende, olar gezekli-gezegine Hudaýyň ýazylan sözlerini
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wesýet-ündewinlerini gaýtaladylar. Klaudina şeýle duşuşyklardan
hemişe lezzet alýardy. Doganlar hem uýalar hemişe Mukaddes
Kitapdan, onuň ýadynda bolmadyk böleklerini ýatlaýardylar hem
aýdýardylar. Bu bolsa oňa güýç-kuwwat hem goldaw bolýardy.
Onuň özüne gezek gelende ol öz gowy hem anyk ýadynda
bolan ähtnamalary yhlas bilen gaýtalaýardy: ”Çünki biziň ejizliklerimize gynanyp bilmeýän däl, eýsem, her zatda biziň ýaly
synalyp, günä etmedik bir Baş Ruhanymyz bardyr. Rehimdarlyga gowşup, gerek wagtynda bize kömek berjek merhemeti tapar
ýaly, Hudaýyň merhemet tagtyna ynam bilen golaýlaşalyň.”27 Bu
nähili täsinlikdi — ýagny, Özü-de sütem çekip wepat bolan Isanyň
onuň göreşine doly göz ýetirýänligini bilmek nähili täsin zatdy.
Diňe wepalylyga ygrarly bolmaga zerur bolan güýç-gaýraty oňa
Ol berer. Ol onuň ýanyna hiç hili ürki-gorkusyz barar.
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11-nji bap
Piersomyň gujurly gollary edil ýaňy üwelen undan doldurylan
halta bagly bolsa-da, pikiri başga-başga ýerdedi. Indi ol ençeme
aý bäri Ypresdedi we bu wagtyň içinde öz borçlary we hojaýynyň
talaplary bilen gowy tanyşmaga ýetişdi. Ol Kilwanyň ýanynda
iş tapanyna begenýärdi. Kilwan galtaşandy, oňa gollary güýçli
kömekçi gerekdi. Kilwan we onuň aýaly iňňän mährem adamlar
bolup çykdylar. Hatda olar oňa iýgi-içgi, az-kem kireý hak bilen
ýatara ýer bermäge-de razy boldular.
Bu Ypresiň golaýynda ýerleşýän örän owadan ýerdi, ol
ýerden şäher galasy gowy görünýärdi. Piersomyň Klaudina golaý
ýerde ýaşar ýaly Ypresde bolasy gelýärdi. Onuň şäher galasynyň
golaýynda ýaşamagy oňa biraz howpsuzlyk duýgusyny berýärdi.
Çaklaňja derýa harazyň gapdalyndan, soňra galanyň astyndan
akyp geçip, eger zerurlyk ýüze çyksa, Piersoma gaçmaga gowy
ýagdaý döredýärdi.
Piersomyň pikirinde bu günki bar bolan meseleler täze däldi.
Ol gelip, Ypresde ýerleşeli bäri birnäçe hepdeläp bir soraga jogap
gözleýärdi. Ol özüniň bärdedigini nädip Klaudina duýduryp
bilerkä? Özi tarapyndan goýberiljek islendik säwligiň onuň özi
üçin duzak bolmagy ahmaldy. Ýöne, birhili ýol bilen oňa özüniň
bu ýerdedigini duýdurmalydy.
Günortanky bolan gürrüň Piersomyň Klaudina bilen gatnaşyk
açmagyna bolan islegini artdyrdy. Irden Kilwanyň aýaly bazara
gidende ýoly zyndanyň gapdalyndan geçipdir. Naharyň başynda
ol ony adamsy bilen Piersoma gürrüň berdi.
— Meniň zyndanyň ýanyna üýşen adamlara gözüm düşdi.
Olar diwaryň alkymyna, penjiräniň aşagyna toplanypdyrlar.
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Men olar näme üçin üýşdilerkä diýip, ikirjiňledim we geçip
gaýdybereýinem diýdim weli, birden gulagyma aýallaryň aýdym
sesi eşidildi. Menem saklanyp diňledim, ol aýdym sesi zyndandan
gelýärdi. Men oňa zordan ynandym. Men öň şonuň ýaly mährem
aýdymy özem zyndanda aýdylýar diýip, hiç haçan eşitmändim. Ol
ýere ýygnananlardan muny soradym weli, olardan biri ol ýerde
bendilikde bir Anabaptist aýal otyr diýdi.
Piersom çemçesini agzyna ýetirmän doňup galdy. Ol Kilwanyň
aýdyp berýän aýalynyň gürrüňini biparh diňleýän kişi bolup
diňlemäge dyrjaşýardy. Ussat aýdymçy öz eziz Klaudinasymyka?
— Adamlar, ol aýalyň elinde emýän çagasy-da bar diýdiler
weli, oňa has-da nebsim agyrdy.
Piersomyň uludan dem almasyna pitiwa eden bolmady, çünki
Kilwanyň aýaly söhbetini dowam edýärdi.
— Ol aýalyň akly ýerinde bolmaly däl! Akly ýerinde bolan aýal
haýsydyr bir dini ynanç üçin maşgalasyny taşlap zyndana düşermi?
Näme üçin ol aýal hötjetlik edip, döwlet ybadathanasyndan ýüz
öwürýärkä. Men hiç şuňa düşünip bilemok. Ol aklyndan azaşan
bolmaly. Meniň bigünä çagajyga nebsim agyrýar! Kilwanyň aýaly
tolgunýardy.
Dodagyny dişläp, Piersom başagaýlyk bilen okarasyndaky
nahary bulaýardy. Ol elbetde, Klaudinady. Klaudinany goramak
hyjuwy barha joşýardy, şol bir wagtda bir zat diýmäge gorkýardy.
Birden özüni äşgär edäýse, ol nähili ýagdaýa düşer? Ony ýene
gaçyp gutulmak baradaky pikir heläk edýärdi. Megerem Klaudina
golaý ýerde bolmagyň hatyrasyna dymany ýagşydy.
Biraz oýlanyp, ol hiç zat bolmadyk ýaly:
— Siz ol aýaly penjireden gördüňizmi? — diýip sorady.
— Ýok. Göwnüme bolmasa, çuň ýerasty zyndanda bolmaly,
çünki penjire ýer bilen barabardy. Aýdym sesi, niredendir aşakdan
gelýärdi.
— Ol haýsy penjiredi? Belki, menem onuň nähili aýdym
aýdýanyny diňläp görerin?
Ine, soraga berildi, ýöne ol şübhe daga döredäýen-ä däldir-dä?
— Hany pikir edeýin weli, ony anyk aýdyp biljek däl, zyndan
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gaty ulyda. Megerem, bazara tarapdan onuň ahyryndakylaryň
biridi öýdýärin.
Indi, Piersom işine meşgulka, onuň kellesinde etjek işleri
jemlenýärdi. Bu agşam ol zyndana tarap gider hem öz aýalynyň
nireräkdedigini anyklajak bolar. Ana şony äşgär edip bilenden soň,
oňa hat bermäniň ýoluny agtarar. Belki-de ol, Kilwanyň aýalynyň
salgysyny berýän penjireden haty oklap biler. Ýöne bu işi ol onuň
öz aýalydygyna, onuň nirede anyk bolýandygyna göz ýetirýänçä
gaýra goýar.
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Ömrümiň güýji Rebdir
Kimden heder edeýin?

12-nji bap
Ýan uzak we süýji ukudan ýaňy oýanypdy, indi onuň şähdi
açyk, şadyýandy. Klaudina ony dyzynyň üstünde oturdyp, hemişekileri ýaly oňa mylakatly lak atyp başlady.
”Meniň eýjejik guzym, gowuja ukyňy alyp hezil edensiň,
şeýlemi?” Ol ejesiniň mährem ýylgyrmasyna ýylgyrma bilen jogap
berdi. Soňra ene çagasyny bagryna berk gysdy-da, sypajaklaýan
körpesini ýene dyzynyň üstünde oturtdy.
”Wah, meniň ezizim. Sen ýylgyryp-güleniňde maňa kakaňy
ýatladýarsyň”. Piersom ýadyna düşende ýene onuň kalbyna gamgussa buludy aralaşýardy. Özüne zor salyp, ol hasratdan daşlaşmaga çalyşdy we ýene Ýan bilen boldy.
”Basym bize agşam naharyny getirerler. Senem ajygansyň?”
Ene çagasyna lak atyp, ony güýmeýärdi, ol bolsa gülüp oýnaýardy,
wijirdeýärdi. Ol wijirdiler enäniň hoşuna gelýärdi. ”Hany bol,
aýdym aýdaly…” ol birden köçe tarapdan ýokardan eşidilen sese
diňşirgäp, sözüni kesdi. Has heserlenip, ol penjirä tarap öwrüldi.
Ýüreginiň gürs-gürs urmasy gelýän sesi basmarlarly boldy. Bu
tanyş sykylyk, dogrudan-da adamsynyň sykylygymyka? Belki-de
ol özüniň nirededigini bildirjek bolýandyr? Indi sykylyk has äşgär
eşidildi. Birdenem ol aýdyma öwrüldi. Hawa! Onuň Piersomdygyna, indi şek-şübhe ýokdy!
Klaudina birden aýdym aýtmaga başlady, onuň kalby joşup,
sesi sandyraýardy. Ol hemişe özüne güýç-kuwwat berýän, ilkinji
ýadyna düşen aýdymyna başlady:
Rebbim meniň nurumdyr, Halasgärimdir
Kimden gorkaýyn?
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Bendilikdäki imanly doganlar oňa geňirgenişip seredişýärdiler.
Klaudina birden näme boldy, ol şeýle hyjuw bilen, şowhun bilen
aýdyma gygyryp ugradyla, hut ýap-ýaňyjada Ýany ümsüm güýmäp
otyrdy ahyry?
Ol ýoldaşlarynyň soragly nazaryna titreýän ýuwaşja sesi bilen
jogap gaýtardy:
— Daşardan, penjireden gelen sykylyk hem aýdym sesi
adamymyň sesi. Men ony bilýärin. Diýmek, ony şonda tutup
bilmändirler!
Bu agşam Klaudina uzak wagtlap ýatyp bilmedi. Dürli
oý-pikirler onuň gözüne uky getirmeýärdi. Piersomyň tanyş sesini
eşitmeklik ýalňyzlykdan öçere golaýlan umyt oduny alawladyp
asmana galdyrdy. Wah, ony görmek, onuň bilen söhbetleşmek,
onuň iş-aladasy bilen bolmak, onuň gujurly gerdenini pena edinmek nähili lezzetli bolardy! Näme üçin öň bu zatlara şeýle bolmaly ýaly garadyka? Gözýaşy onuň ýaňagyndan sil kimin akyp
başlady, ol tiz-tiz ýüzüni süpürýärdi, ýöne gözýaş gelýärdi. Piersom bilen imi-sala ýaşap ýörenlerine köp wagt geçen ýaly bolup
oňa göründi.
Ol Piersom bir işe meşgulmyka diýip oýlanýardy. Ol bu ýerde
ýaşaýarmyka ýa-da diňe ony tapmak üçin bu ýere geldimikä?
Onuň ýanynda çagalary-da barmyka? Iň esasy, ol azatlykdady.
Şonuň üçinem ol Hudaýa şükür etdi.
Onuň aňynda Piersoma hat bermegiň ýoluny tapmak pikiri
at saldy. Ýöne näçe jan etse-de ol ýol tapylmaýardy. Hatda onuň
galam-kagyzy-da ýokdy ahyry.
Ýeňiljek, ýetmez eşigine ykjam dolanyp, ýyly bolar ýaly Ýany
goltugyna gysyp, Klaudina oý-pikirlerden saplanyp, uka gitmäge
çalyşdy. Ol oý-pikirini arşa gönükdirip, öz aladasyny Gökdäki
Atasynyň hemaýatyna ynanyp, ahyry uka gitdi.
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edýärdi. Klaudina haty gowy seljermek üçin penjirä golaý baryp,
ýagty ýerde ony aşmaga durdy. Ol haty okamaga başlanda zyndan
ümsümlik aralaşdy. Eýýäm gowy oýananlar dälizden del aýak sesi
eşidiläýmesin diýip ätiýaçdan diňşirgeýärdiler.

13-nji bap
Klaudina dogup gelýän tutuksy gün şöhlesinde oýa batyp otyrdy.
Ol ir oýanypdy, onuň başy bolsa öten agşamky bolan zatlar baradaky ýatlamadan doludy. Ol ellerindäki Ýany bagryna berk gysyp
otyrdy. Ony üşetmejek bolýardy. Ol wagtyň hasabyny ýitiripdi,
ýöne salkynlaýan howa gyşyň golaýlaýandygyny habar berýärdi.
Ýene onuň oý-pikirini daşardan gelýän sykylyk böldi. Ep-esli
wagt diňşirgäp, ol sessiz-üýnsiz doňup oturdy. Soňra sabyr etmän,
Ýany tiz ýere düşürdi-de, ýokardaky penjireden garamak üçin
haýdap diwaryň ýanyna bardy. Ýöne, küti diwar oňa öz eziziniň
kölegesini görmäge-de ýol bermedi. Klaudina, elbetde, bu diwaryň
kütüdiginem, beýikdiginem, daşaryny görüp bilmejeginem gowy
bilýärdi. Ýöne onuň olary görmek yhlasy hem tolgunmasy, ony
penjirä golaý barmagy mejbur edipdi.
Edil penjiräniň deňesinde aýdym eşidilip başlan pursatynda,
Klaudina howadan bir ak zadyň uçup gelýändigini gördi, kagyz
gelip onuň öň ýanyna düşdi. Tolgunmadan hem duýdansyzlykdan
ýaňa uludan içini çekip, ol kagyzy ýerden garbap aldy-da,
Ýanyň ýanyna alňasady. Ýaňy oýanan Meýken, oňa geňirgenip
seredýärdi.
— Bu hat adamymdan! — diýip, sandyraýan elleri bilen haty
açýan Klaudinanyň sandyraýan pyşyrdysy eşidildi. Hatyň içinden gazyň ýelegi hem içi syýaly küýzejik gaçdy. Demini alman
diýen ýaly Klaudina geňirgenip, ol zatlary synlaýardy. —Muňa
seret! Maňa jogap ýaz diýip, ol bu zatlary-da iberipdir! — diýip,
ol seslendi.
Meýken, çyr-çytyr haty aljak bolup başagaý Ýany, öz eline
göterdi. Oňa-da oýnar ýaly üýtgeşik zat-da bu ýerde gytlyk
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”Isanyň, beýik Hudaýyň merhemedi, rahatlygy, paýhasy saňa
hemaýat bersin eziz ýoldaşym Klaudina. Klaudina seniň ýüregiňde
hemişe Hudaýa söýgi joşgun ursun. Seniň bir zady bileriňi isleýärin.
Men gije-gündiz, gözüm ýaşly Hudaýyň saňa güýç-kuwwat, gaýrat
bermegini dileg edýärin. Men Hudaýdan seni aman-sag saklamagyny, seniň hemişe mert hem imanyňa ygrarly bolmagyňy
dileýärin.
Wah, Klaudina olaryň diňe meni gözläp gelýändiklerini bilip durkamam, özümiň seni taşlap tokaýa gaçanyma, indi gaty ökünýärin.
Men özüm jebir çekerdim hem seniň erkinligiňe begenerdim. Ýöne
meniň bu zatlaryň hemmesiniň Hudaýyň erki bilen bolýandygyna,
ähli bolýan zatlara Onuň ygtyýary bilen bolýandygyna aklym ýetýär.
Onuň edenine, başa salanyna kaýyl bolmalydygyna düşünýärin. Şol
gün men tokaýyň çetine çykyp, sütemkärleriň körpämiz ikiňizi arabada alyp barýandyklaryny gördüm. Garaňky düşenden soň, men
bize howpy duýduran adamyň ýanyna bardym, ol maňa ähli bolan
zady gürrüň berdi. Ol biziň öý goşlarymyza göz-gulak bolýar hem
alan kitaplarymy gaýtaryp bererin diýdi. Men ol merhemetli adama
minnetdar.
Bize goňşy bolan ýaş maşgalalar ýadyňdamy? Ana şolar
Margaritany, Piteri hem Nikolasy ýygnapdyrlar. Men olary şeýle
ýanyma getiresim gelýär weli, häzir ol mümkin däl. Olar seni
örän küýseýärler, ezizim Klaudina, ýöne ýaş gelin olara örän gowy
seredýär. Onuň hemişe mähremdigini sen bilýärsiň ahyry. Bir zat
meni ünjä goýýar. Olar çagalarymyzy çokundyrypdyrlar. Dogrusy,
bu meni biraz gynandyrýaram weli,onuň üçin gaty gussa-da batyp
duramok, çünki Hudaýyň öňünde biziň kiçijiklerimiz öňküleri ýaly
ýazyksyzdyrlar.
Indi bolsa, söýgülim, men seniň ýüregiňe ezýet berjek bir zady
aýtmaly. Dogrusy, ony saňa nähili aýtjagymy-da bilemok”.
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Klaudinanyň gorkudan ýaňa ýüregi gürsüldäp urdy. Ol näme
diýjek bolduka? Ol hatyň yzyny okamaga çekindi, ýöne bilesigelijilik höwesi haty soňuna çenli okamaga mejbur etdi.
”Birnäçe hepde ozal Piter agyr keselledi we Hudaý ony öz öýüne
aldy”.
Joşup gelen gözýaş hatlary gamaşdyryp, Klaudina yzyny okap
bilmedi. Eli billen sowuk daş diwara daýanyp, oňa öz ýüzüni
ýaplady. Nähili eýmenç habar! Bu nähili beýle boldy?
”Wah, Piter. Men indi seniň Isanyň ýanynda, howpsuz ýerdedigiňe begenýärin, o ýere gitmezden öň sen nähili jebir çekensiň? Wah, saňa teselli berer ýaly şol wagt seniň ýanyňda bolsam
bolmaýarmy? — diýip, ol oýlandy. Onuň üçin şol wagt özüniň
ýanynda bolmagyny islänini ýadyna salanda ýüreginde agyr sanjy
döredi.
Ol biriniň egnine ýapyşanyny aňdy, soňra Meýkeniň sesini
eşitdi:
— Näme üçin aglaýarsyň?
Gözýaşyny süpürip, Klaudina özüni ele almaga çalyşdy.
— Meniň kiçijek Piterim ýurduny täzeläpdir. Ol gözýaşyny
zordan saklamak üçin dodaklaryny dişledi, Meýken bolsa ony
köşeşdirjek bolýardy.
— Wah, Klaudina, men gaty gynanýaryn. Ýöne, beýle gaty
gama batmasana. Ol indi seniň zaryňy çekenok. Onuň indi
bagtyýarlygy barada pikir et. Onuň saňa garaşýan jebir-jepaňy
görmejegine şükür et.
Klaudina gözi ýaşly ýylgyrdy.
— Ony bilýärin. Ýöne bu meniň üçin eýmenç habar boldy. Men
özümiň ol syrkaw wagty, jan beren wagty ýanynda bolmandygyma
gynanýaryn. Men köp zatdan jyda düşdüm.
Klaudina dymyp, oýa batdy. Birden haty okap gutarmandygy
ýadyna düşdi. Ony gözüne golaýladyp okamaga başlady.
”…Hudaýam ony öz penasyna aldy, ol indi Isanyň ýanynda,
howpsuz ýerde. Wah, eziz aýalym, nähili men seniň ýanyňda
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bolasym gelýär, ýiten oglumyzyň hasratyny seniň bilen bile çekişesim gelýär. Şeksiz seni gaýgy-hasrata batyrjak bu habaryň saňa
saljak agramyny ýeňledesim gelýär. Ýöne biraz gaýrat edeli. Ol indi
hemişelik azapdan halas boldy. Ol indi bizi zarlap, göresi gelenok.
Ol indi seniň häzir başyňa düşýän sütemleri çekmeli bolmaz. Ol diri
galan bolsa hem ulalan bolsa, megerem, onuň geçjek ýoly has agyr
bolardy, duşmany güýçli bolardy, edilen wadalara yrylaýmagam
mümkin bolardy. Häzir weli biz onuň Isa bilen hemişelik howpsuz
hem bagtyýardygyny bilýäris”.
Klaudina başagaý eden, oslagsyz ýagdaý gelip, ýüregine ot
guýan bu habara göz ýetirmäge çalşyp ýene biraz sägindi. Be,
dogrudan-da Piter olary taşlap gidiberdimikä, ejesi-de ondan
bihabar boldumyka? Biraz doňup oturandan soň, ol ýene haty
okamagyny dowam etdi.
”Ýan körpejämiz nähili? Ol hemişe meniň ýadymda. Ol aç-hor
bolanok gerek? Ony üşetmän saklap bilýärsiňmi? Men onuň keşbini,
çykaran oýunlaryny häzir göz öňüme getirjek bolýaryn.
Meniň ezizim, özüňe her gün zerur bolan kuwwat-teselli diläp
Hudaýa sežde et. Ol saňa gujur-gaýrat berijidir. Injiliň aýdýanlary
hemişe ýadyňda bolsun. Men seniň köp zatlary ýatdan bilýändigiňi
bilýärin, çünki Hudaý saňa gowy huş beripdir. Hudaý sözünde şeýle
diýilýär:”Ähli gam-gussaňyzy Onuň üstüne atyň, sebäbi Ol siziň
gamhoryňyzdyr.”28
Bu haty ýazyp bolanymdan soň, meniň ýüküm ýeňlän ýaly
boldy, men ony seniň sag-aman almagyňy hem maňa jogap
bermegiňi Hudaýdan dileýärin. Men seniň ýagdaýyň, duçar bolýan
synaglaryň barada häli-şindi oýlanýaryn, ýadyňda bolsun, iň esasyimanda berk durup, Hudaýa bil baglamalysyň. Ýadyňda bolsun, Isa
şeýle diýýär: ”…dünýä bolsa şatlanar. Siz gaýgylanarsyňyz, ýöne
gaýgyňyz şatlyga öwrüler”.29
Şonuň üçinem, eziz Klaudina, bu dünýäde adamyňy-da,
çagalaryňy-da, başga zatlary-da alada etme, çünki Isa Özüne
uýýanlara şeýle wesýet edýär: ”Atasyny, enesini Menden artyk
söýen Maňa mynasyp däldir. Ogluny, gyzyny Menden artyk söýen
75

Maňa mynasyp däldir”.30
”Çünki tene daýanýan pikir ölüm, Ruha daýanýan pikir
ýaşaýyşdyr, parahatlykdyr”.31 Meniň her günki doga-dilegim,
ýüregimdäki arzuwym— seniň şulara göz ýetirmegiňdir.
Sen meniň öz golaýyňdadygymy bilmegiňi isleýärin.
Haty ýazan seniň söýgüli adamyň
Piersom des Muliers”.
Klaudina haty köýneginiň epininde, ýalňyz howpsuz saýan
ýerinde gizledi hem sojap özüne dyzaýan Ýany howlukmaç eline
aldy. Ol hat onuň üçin şeýle ezizdi! Zyndan jebrini çekmezden
ozal, ol hat diýlen zadyň şeýle gymmat ekendigini göz öňüne-de
getirip bilmeýärdi. Piersom bilen gürleşenini ençeme ýyl geçene
dönüpdi. Häzir weli onuň şu wagt gürleşesi gelýärdi. Onuň oňa
köp zady gürrüň beresi gelýärdi1 Ýöne nädip?
Ol indi bolan zatlary aňynda oýlamaly. Piter. Onuň indi
ýoklugyny aňyna siňdirip bilmeýärdi. Onuň enaýyja keşbi göz
öňündedi, onuň ýüregidi, ony köplenç elinde götererdi, indi bolsa
ol gara ýere duwlanyp ýatyrdy. Bu zatlaryň pikirini etmek nähili
agyrdy. Ýöne ýok, Piter sowuk ýerde däl-de, Gökde bir ýerde täze
durmuşyň lezzetini görüp ýörendir. Klaudina ony Gökde hasaplajak bolýardy, ýöne ony beýtmek aňsat däldi, çünki onuň özi ol
ýerde hiç haçan bolmandy. Agyr gussa ýürege agram saldy. Onuň
oňa goşulasy gelýärdi. Nähili ol gowy bolardy! Hiç hili gam-gussa,
agyryly aýralyk jebir bolmazdy. Ähli zat parahat, gülala-güllük
bolardy. Bu juda ajap bolardy, adam paýhasyny haýran ederdi.
Ýeri onda Piersomy, Margaritany, Nikolasy, Ýany näme edersiň?
Onuň kalby paralandy. Ol diňe sežde edip biljekdi: ”Meniň ömrüm,
meniň ölümimim erki Öz eliňde. Piterisi Öz penaňa alanyň üçin
men Saňa şükür edýärin”. Ol hiç haçan oglunyň bu betbagt hem
gazaply dünýä gaýdyp gelerini islemedi.
Onuň pikiri Piersomyň hatynyň beýleki ýerlerine çekildi. Bu
hut edil şu pursat zerur gerekdi. Soňra, olaryň irki doga-dileg
wagty, onuň kalby Piersomyň hatyny okap alan mertliginden,
mährinden hem makullamasyndan bolan şatlykdan doldy.
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14-nji bap
Klaudina birden tisginip oýandy. Ony näme oýardyka? Ol
gymyldaman, demini alman, ünsli diňşirgäp ýatyrdy. Ol ýene-de
penjire töwerekde, birsydyrgyn gelýän sesi eşitdi.
— Meýken, göwnüme bolmasa, birä penjiräniň gözenegini
kesýär — diýip, Klaudina tolgunyp, gapdalynda ýatan goňşusyny
oýardy.
Beýlekiler-de gozganyşyp başladylar. Zyndan gozgalaňly
pyşyrdy doldy. Olary dartgynly ýagdaýda erkinlige çykarjaklarynyň
(olaryň kimdiginiň tapawudy ýokdy) howsalaly haldadygy, islendik pursatda olaryň ele düşmekleriniň mümkindigi barada aladasy bilen oturlan wagty uzaga çekdi. Hendrik ýuwaş hem düşnükli seslendi:
— Kimsiň?
— Biziň kimdigimiziň tapawudy ýok. Siz gowusy ony bilmäň.
Biz başarsak sizi ol ýerden çykarmakçy. Biz eýýäm beýlekileri
boşatdyk. Biz bu gözenekleri kesip boldugymyz, size aşak ýüp
oklarys.
Zyndanyň içindäki bendiler üçin bu amala aşmajak täsinlik
bolup eşidildi.
Ýöne entek olar bu ýerden çykmandylar. Bendiler tolgunma
bilen garaşýardylar, bu ýerden özleriniň azatlyga çykmagy üçin
özleri-de bir zat ýardam edesleri gelýärdi, ýöne, armanly ýeri, bu
ýagdaýda olaryň elinden zat gelmeýärdi.
Birden tolgunmasy kesilen Klaudinanyň ýüregi sanjyp gitdi.
Ol nähili çagasy bilen ýüpden dyrmaşyp ýokary çykyp biler?
Onuň kellesine bu pikir gelen pursady ýokardan bir erkek
adamyň sesi eşidildi:
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— Ine, ýüp. Şundan ýapyşyň, aýagyňyzy diräp, hemaýat
ediň-de çykyberiň, bizem ýokardan çekeris.
Basym birinji bendi sag-aman daşary çykdy, beýlekiler-de
gezekli-gezegine çykyp başlady. Klaudina aljyraňňy haldady.
Meýken ikisi gapdalda gürleşip durdular, adamlar yzly-yzyna
azatlyga çykýardy.
— Ýokarkylar çekip çykarar ýaly, ýüpi onuň biline daňaýsaň
näderkä? — diýip, Meýken dürli ugur-ýol gözleýärdi.
— Beýtseň ol diwara urularda oýanar, menem gapdalynda
ýok. Ýan aglap, bar işi puja çykarar. Onuň aýratynam ukudan
oýananda maňa nähili ýapyşýandygyny özüň bilýärsiň ahyry.
Onsoňam ýüpden asyl-asyl bolup, diwara deger, bir ýerini ýaralar.
Wah, diwar beýle beýik bolmadyk bolsa, biz ony ýokary oklabam bilerdikle. Ýöne, bu wagt üstesine tüm garaňkylygam. —Ol
ýuwaşady, özi-de bir ugur-ýol gözleýärdi.
— Meýken, indi sen çyk, biz bolsa çagany näme etmelidiginiň
ugur-ýoluny gözläli.
Edil şol wagt ýokardan howsalaly ses eşidildi:
— Gyssanyň wagt çäkli. Basym saklaw çalyşýar.
Hendrik:
— Bärde çagaly aýal bar, biz çagany nädip ýüp bilen çykarjagymyzy bilemizok-diýdi.
— Biz tiz bu ýerden gitmeli. Belki-de, eger siziň bu ýerden
çykasyňyz gelse, çagany galdyrmaly bolarmykaňyz diýýärin. Çalt
boluň.
— Men bärde galýaryn. Meýken, bu haty Piersoma berersiň,
Klaudinanyň ýazan haty birden ýadyna düşdi. Indi ol haty adamsyna iberip biljekdi.
Birek-birege ”Hudaý saňa kömek etsin” diýşip, tolgunyşyp,
joralar aýrylyşdylar, basym Meýken penjireden çykyp, gözden
gaýyp boldy.
Hendrik:
— Boldy. Men uýamy ýeke galdyryp bilmerin!-diýdi.
— Siziň çynyňyzmy?
— Çynym — diýip, Hendrik çynlakaý aýtdy.
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Soňky aýak sesleri ýitip gitdi, ýene tüm garaňkylyk, ýene
ümsümlik. Zyndan boşap galdy.
Klaudina tümlükde ümsümligi bozdy.
— Siz name üçin gitmediňiz? Bu ýerde galmak bilen siz şübhesiz öz hökümiňize-ölüme gol çekdiňiz.
— Uýam, men erkinlige çykyp giden bolsam, meni ynsabym
horlardy. Sen baradaky, ýaş uýam baradaky, şu ýerde galan mert
gelin baradaky oý-pikir meniň etimi iýerdi. Birden seniň uly wada,
beýlekä meýil-ýan bermegiň ähtimaldy. Men gidip biljek däldim.
Men özümi jogapkär saýdym. Aý, ähmiýeti ýok. Men indi bir tapdan düşen garry adam, öz Gökdäki Atamyň huzuryna gitmäge
taýýar.
Klaudina bu ak göwün goja alkyş aýdyp, Hudaýdan oňa merhemet etmegini diledi. Minnetdarlygyny doly beýan etmäge ol söz
tapanokdy:
— Bu ýagşylygyňyza nähili minnetdarlyk aýtjagymy bilemok.
Bu ýagşylygyňyz Hudaýdan gaýtsyn.
Garaňkylykda Hendrigiň uzaklaşýan aýak sesi eşidildi. Ol
zyndanyň aýak ujuna, erkekleriň ýatýan ýerine gidip barýardy,
özi bolsa henize çenli süýji ukuda ýatan Ýanyň ýanyna bardy. Ol
ýuwaşja ýerine gyşardy, ýöne gözüne uky gelenokdy. Ýüregi lapykeçlikden gürsüldeýärdi. Erkinlige şeýle golaý gelibem, bu ýerde
galmaly boldy! Wah, oýlanyp-ölçermäge birneme wagt bolan bolsady! Belki, şonda olar bir ugur-ýol tapardylar hem öz eziz Piersomy bilen bagtyýar durmuşa tarap alňap barardy. Nähili ýowuz
oý-pikir! Indi ol ümsüm zyndanda, möňňürip aglamadan zordan
saklanýardy. Ol gapdalynda ýatan körpesini gujagyna gysdy, ol
posalajykdy, ýyljajykdy: ”Men seni taşlap bilmedim, balam”. Birden onuň pikiri çepbe çöwrülene döndi: ”Ýöne, nähilem bolsa,
edenim üçin jezalandyrsalar, barybir,Ýany taşlap gitmeli bolar”.
Bu barada ol öňem pikir etmän duranokdy. Ýöne indi bu pikir
asla ynjalyk bermeýärdi. Ene bolmak näme üçin beýle agyrka? Ol
ýene-de özüniň çagalarynyň barlygyna ökünýäne meňzeýärdi.
Ol bar zat üçin Hudaýa sygynmalydygyna ynanýardy. Hasratdan hem tolgunmadan demi daraldy: ”Eziz Hudaý, özümiň bärde
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galanlygym üçin, meni lapykeçlikden halas et. Maňa öňe gitmäge
güýç-kuwwat ber. Onsoňam, Hudaý jan, häzir ýolda gaçyp barýan
bendelere Özüň garaşyk edeweri. Goý, olar aman bolsun, özüň
olary şübheli gözden gora. Ak göwünli Hendrike ýagşylygy üçin
merhemet et. Gökdäki Atam! Ýana, Margarita, Nikolasa merhemetli nazaryňy aýla. Olar özüňkidir, men olary Saňa tabşyrýaryn.
Maňa gelejegimden biynjalyk bolmazlygyma goldaw ber”.
Hudaýa bar arzy-halyny beýan edenden soň Klaudinanyň
göwrümi has giňelip, ynjaldy. Ol ejirden hem tapdan düşmeden
ýaňa ahyry uka gitdi. Zyndançynyň garjaşyk sesine ir bilen oýanan
Klaudina juda az ýatandyryn öýtdi. Zyndançy Hendrike:
— Seni soraga çagyrýarlar diýdi.
Hendrik birnäçe sagatdan soň, iňläp, agsap geldi. Zyndançy
gapyny berk ýapyp gidenden soň, ol bolan zatlary Klaudina
düşündirdi.
— Şunça bendiniň gaçany olary gahar-gazaba atarypdyr! Men
zyndandaş ýoldaşlarymyzdan başga ýene näçe adamyň gaçanyny
anyklap bilmedim. Olar gözenegi kimiň kesenini biljek bolup,
meni horladylar, men ony bilmeýändigimi olara ynandyryp bilmedim. Olar meni gepletjek bolup, gazap bilen ýençdiler. Olar meniň
näme üçin gaçmandygyma düşünip bilenoklar. Uludan dem alyp,
zordan agyry-ynjysyna çydap, ol çyg ýere çökdi. Klaudinanyň oňa
nebsi agyrdy. Ol näme diýsin? Onuň beýle ýenjilmegine, munça
sütem görenine özüniň sebäpkär, jogapkärdigi üçin, ol özüni
oňaýsyz duýdy.
”Onuň saňa wepaly uýýandygy üçin oňa merhemet et, Hudaý
jan” — diýen, oý-pikir onuň kalbynda ýaňlandy.
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15-nji bap
Piersom okarasyna çorba guýup, bir kesim çörege el uzatdy.
Aslynda ol nahar-çaýyň pikirinde däldi. Kilwanyň aýaly irden
bazara gidipdi, bu bolsa ondan bir täze gürrüň eşitmek isleýärdi.
Ol garaşmaly bolmady. Garry eşiden zatlaryny çalt gürrüň
berjek bolup alňasaýardy.
— Siz meniň eşiden zatlaryma haýranlar galarsyňyz, zyndandan agşam bendileriň köpüsi gaçanmyşlar. Kimdir biri penjiräniň
gözenegini kesipdir. Ruhanylardyr kazyýet ýasawullary guduzlan
ýalymyşlar.
Piersom tolgunmasyny zordan gizledi. Ol biperwaý görünmäge
dyrjaşýardy.
— Olar şäherden çykdylarmyka? Olara näme bolanyny göreneşiden barmyka?
— Ondan hiç kimiň habary ýok ýaly. Hawa, ýene näme? Ho-ol
cagaly aýal ýadyňyzdamy? Men zyndandakynyň gürrüňini edýän.
Piersom gürrüňiň yzyny eşitjek bolup:
— Hawa, onsoň? — diýip üşerildi.
”Ol çykandan soň ýene ele düşäýdimikä”-bu pikir birden kellesine urdy.
— Oňa diňe çagasyny taşlap gaçmak ýoly galypdyr,ol bolsa
ony etmändir.
Piersom düwündi-de, tarsa ýerinden turup, gapa tarap
alňasady. Ol indi bu ýerde oturyp biljek däldi. Bu nähili ýowuz
habar. Klaudina-da, ähtimal, erkinlige çykandyr diýip, umyt dörän
wagty, muny eşitmek nähili agyrdy.
Ep-esli wagtdan soň Piersomyň goýup gaýdan nahary ýadyna
düşdi. Ol yzyna dolanmady. Ýöne nahar ýadyna düşende onuň
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bokurdagy doldy. Ýöne weli, Kilwanyň aýaly hemişe oňa tagamly
naharlar bererdi, onuň hem beýdip, çykyp gaýtmasyna geňirgenip
oturan bolmagy ähtimaldy. Piersom, birden öýden çykmasyny
eýdip-beýdip düşündirerin umydy bilen, kynam bolsa yzyna
dolandy.
Dartgynly ümsümlikde Piersom öz ýerine geçip oturdy. Ol
öz agyry-ynjysyny Kilwanyň aýalyndan gizläp bildimikä? Onuň
hüşgär garaýşyndan hiç zat syparly däldi. Piersom indi tagamy
gaçan naharyny zor bilen öňüne çekdi, soňra, ötünç sorady-da
ýerinden turup, haraza tarap ugrady. Ol Kilwanyň eglenenine
begendi. Onuň ýeke bolasy gelýärdi.
Kilwan bolsa bu wagt aýaly bilen söhbet edýärdi:
— Nahar wagty Piersom nirä gitdi? Syrkawlaýan dagy
däldir-dä?
— Meniň özümiňem şony bilesim geldi. Ony ondan sorap
durasym gelmedi. Ol gelende ýüzi duw akdy, tutukdy, nahar
iýende elleriniň titreýänini gördüm. Belki-de bendileriň gürrüňi
ony tolgundyrandyr?
— Belkem, sen gören-eşiden zatlaryňy köp gürrüň etmeli
dälsiň? — diýip, Kilwan sypaýyçylykly igendi.
— Wah, onuň özi hemişe şol gürrüňe meni itekleýä-dä! —
diýip, ol özüni aklady.
— Ony bilýän.
Biraz diňşirgäp, Kilwanyň aýaly sözüni dowam etdi:
— Näme diýsene, ol hemişe birhili geň görünýär. Ol bize adyndan başga, özi barada hiç zat aýdanok. Ol indi orta ýaşap barýan
adam, maşgalaly bolmaly, maşgalam bar-ýok diýip, zat aýdanok.
Wagtal-wagtal içini hümledip ýör. Şeýle-de bolsa ol gowy adam.
Ähtimal, onuň durmuşynda haýsydyr bir müşgillik ýa gam-gussa
bardyr diýip, ol uludan demini aldy.
Piersom bugdaýy ýaňy degirmene guýup başlapdy weli, kimdir biriniň gerdeni ýagtylygyň öňüni aldy. Başyny galdyranda ol
bosagada duran doganlaryň birini gördi. Ol ýylgyryp, ony içeri
çagyrdy. Onuň häzir aýny gerek wagtydy, öz imanly dogany, onuň
bilen derdi-halyňy bölüşip boljakdy.
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Dogan elini jübüsine sokmazdan ozal töwerege seresaply göz
aýlady. Piersoma bukjany uzatdy-da:
— Ine, aýalyňdan saňa hat!-diýdi.
Piersomyň gözleri bagtyýar ýaldyrady, ýylgyrmasy artdy, şondan soň ol bukjany ykjam gizledi.
— Sen imanlylaryň köpüsiniň zyndandan gaçandygyny
eşitdiňmi?
— Hawa, eşitdim — Piersomyň ýüzünden gülki alamaty zymzyýat boldy, uludan dem aldy.
— Ýan zerarly Klaudina çykyp bilmändir. Bileňokmy, onuň
zyndanda ýeke özi galdymyka?
— Hendrik doganymyz ony ýeke goýmaýyn diýip, onuň
ýanynda galypdyr. Piersomyň ýüzünde geňirgenme alamatyny
görüp, ol gürrüňi tiz dowam etdi: — Hendrik dogan hemişe
meniň göreldäm boldy. Ol doly Isa-Hudaýa berlen adam, öz
imandaşlaryna-da şonuň ýaly. Bu onuň edäýjek zady, ol öz aladasyny edýän adam däldir. Belki-de ol indi men garry, maşgalabeýleki ýok, il-günüň derdine bir ýaraýynla diýendir.
— Onuň ol ýerde ýekeligi, daýanara-söýenere hiç kimiň
ýoklugy meni eýmendirýär! — diýip, Piersom, birneme derdiniň
gowşaşýandygyny aňdy.
Soňra myhman ýene gürrüňe başlady:
— Ol haty, şol gaçyp ýetişenlerden iberipdir. Megerem, ony öň
ýazan bolmaly.
— Piersom, ýene jübüsini sermäp, hatyň howpsuz ýerde
durandygyny anyklady. Ol ýalňyzlykda haty okar ýaly mümkinçilik bolýança garaşmaly boldy.
Bu gün has uzaga çekene döndi. Ahyry iş tamamlandy we
Piersom öýe gaýtdy. Ol nahar iýjek däldigini aýtdy-da, göni öz
otagyna girdi. Ol howlukmaç şemi ýakdy-da, jübüsinden haty
çykardy. Klaudinany soňky gezek göreli bäri alty aý geçipdi. Açan
wagty özüne tanyş, kebşirli ýazylan hat onuň ýüregini gozgalaňa
saldy. Ol nebsewürlik bilen haty okamaga oturdy.
— ”Biziň Gökdäki Atamyzyň merhemeti seniň ýoldaşyň bolsun,
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eziz adamym Piersom. Men maňa şol ýazan hatyň üçin saňa alkyş
okaýan. Senden uç-habar almak maňa uly ýeňillik berdi.
Men Piteriň aýrylanyny bilenimde göz ýaşymy saklap bilmedim, agladym, meniň şol wagt onuň ýanynda bolmandygyma, onuň
derdini çekişmändigime, aladasyny etmändigime iňňän janym
agyrdy. Ýöne men oňa aşa gaty gynanmadym, çünki ol Gökde
bagtly, bu dünýäniň derdi belasyndan dynypdy. Onuň bu wagt
nahili bagtyýardygyny, sen göz öňüne getirýäňmi, Piersom? Meniň
şol ýerde bolasym gelýär.
Onuň nirede bolandygyny aýtmasaň, Ýanyň ýagdaýy gowy.
Zyndançy ony arassa we ýyly saklar ýaly köne-küşül getirip berýär,
onuň üçin ony Hudaý ýalkasyn. Körpämiz üçin ol iýmek-içmek
hem getirip dur, garaz, Ýan hiç bir zada zar däl, hatda ýagdaýy
meniňkidenem gowy diýseň bolýar. Hudaýyň oňa garaşyk edip
durany üçin, men Ondan müňde bir razy.
Mahal-mahal Ýana we beýleki çagalarymyza öňde nämeleriň
garaşýandygy barada oýlanmaga-da gorkýaryn. Ýöne, olaryň
Hudaýyň ygtyýaryndadygyny ýatlamaga, olaryň aladasyny Onuň
Özüniň etjekdigini oýlanmaga çalyşýan. Eger maňa jeza berseler,
öldürseler Ýany saňa nädip ýetirerkäm diýip alada edýärin. Margarita bilen Nikolasy göreniňe köp wagt geçdimi?
Meniň eziz ýanýoldaşym, maňa sen hem çagalarym nähili
ýetmezçilik edýärsiňiz, ýöne Hudaýyň merhemediniň ýeterlikdigini
weli men aýdyp biljek. Onuň wadalary meniň üçin nähili gymmatly,
men olaryň Mukaddes Kitapda bardygyny-da bilýärin: “Reb Öz
wadasyny ýerine ýetirmegi gijikdirýän däldir“32 we “Umydymyzyň
ykraryny berk saklaň. Çünki wadany beren Hudaý ynamdardyr“.33
Hudaý bizi hiç haçan sütem-horluga duşurmen, diýip wada edenok, ýöne biz oňa wepaly bolsak, bize öz merhemetini ýetirjekdigini
wada edýär. Piersom, men her hili derdi-jepa uçrasam-da Hudaýa
sežde etmegim üçin, dileg et. Mahal-mahal ol gymmat görünýär.
Meni uzak aýlar bu ýerde saklap ýörenlerinden, olar maňa näme
etjek bolsalar edip dynanlaryny dileýärin. Bu ýerde uzak bolmagyň
agyrdygyny bilýärlermikä diýýärin.
Meniň ýanymda, zyndanda on bir adam bar, olaryň ikisi
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imandan ýüz öwürdiler. Imandan ýüz öwreni görmek juda agyr
zat; şonda şeýtseň senem azatlyga çykarsyň diýip, dürtgeleýär. Meni
bir pikir gorkuzýar, öz başyma düşjek jebir-jepa çydaman, birden
öz Hudaýymy ret edäýsem nähili bolar diýýän. Meniň iň howsala
edýän gorkymyň biri, eňkim giden wagty wada imrinäýsem nähili
bolar diýýän. Meniň mert durmagymyň dilegini et.
Meni eýýäm sorag etdiler, ýöne entek sütem etmediler, köpleri
weli horladylar. Wah, meniň ýanýoldaşym, megerem umyt edere
zat galmady öýdýän! Men eger dogrymy aýtsam, maňa diýen bolmaz öýdýärdim. Görýän weli, olaryň ähli zada öz garaýyşlary bar
bolara çemeli, olar üçin Injilde näme ýazylanynyň büs-bütin parhy
ýok eken. Menden çagalaryň çokundyrylmagy barada, mukaddeslere tagzym barada we ýene-ýeneler barada soradylar. Olar meniň
aýdýanlaryma jogap tapmasalar, ýöne sen aýal adam, ol zatlara
aklyň çatanok diýäýýärler. Olaryň özlerini alyp baryşy Hudaýyň
aýdanlaryna çapraz gelýär, üstesine-de bize azaşanlar diýýärler.
Men indi gutarmaly, çünki ýazara ýer az galdy, ýöne meniň
saňa aýtjak zadym gaty köpdi. Bularyň bary meniň üçin hakyky
göreş, çünki men seniň bilen müşgüllikleriň gürrüňini etmäge hem
saňa söýenmäge, maslahatyňy almaga, duýmaga öwrenişipdirin.
Indi men diňe Hudaýa bil baglamaly boldum, Ol hiç haçan meni
aldamady.
Men häli-şindi seniň ýagşy dilegiňi edýärin, meniň eziz Piersomym. Meniň bärde oturanlygymyň saňa ýeňil düşmeýänini men
bilýärin, ýöne ýalbarýaryn, meniň tussag edilen günüm, gaçanyň
üçin özüňi ýazykly etme. Haýsydyr bir sebäbe görä, munuň şeýle bolmagyna Hudaýyň özi ýol berendir. Hudaý ýazan bolsa, men bu ýerde
bolmaga razy. “ Rebbim meniň nurumdyr, Halasgärimdir, kimden
gorkaýyn? ömrümiň güýji Rebdir, kimden heder edeýin?“.34 Men
bu sözlerden hemişe uly teselli tapýaryn, goý, ol saňa-da şeýle bolsun. Goý, hemişe Hudaý saňa ýaran bolsun, rahatlyk bersin — ine
meniň saňa edýän dilegim.
Seniň söýgüli aýalyň
Klaudina le Wettre“.
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Piersom emaý bilen haty epledi. Ol öz krowatynyň ýanynda
tagta pola çöküne düşüp, ellerini ýüzüne tutdy. Ýüregine agram
salýan derdi söz bilen aýan ederden çökderdi hem Hudaýa
sygynmalydy. Onuň agzyndan iňňildä çalymdaş ses duýdansyz
çykan ýaly boldy. Ol ahyry dikelip, krowatyna geçip ýatanda aý
asmana galypdy. Onuň ýüreginde weli Hudaý merhemedi joş
urýardy.

16-njy bap
Klaudina oturyşyny üýtgetdi. Ol sowuk daş diwara ýaplanyp
otyrdy we indi üşäp başlady. Bu zyndanda ynjalykly oturmaga,
oturyp-turmaga ýagdaý ýokdy, bu ýerde hemme ýer gatydy,
sowukdy, ýürekgysgynçdy. “Edil özüni bendi edijileriň ýüregi
ýaly“ — diýip, Klaudina oýlandy.
Zyndannyň şu günki ümsümligi onuň ýüregine düşüp başlady. Hendrik we Ýan häzir ukuda ýatyrdylar, bu ümsümlikden
ýaňa onuň gulagy şaňlaýardy. Ol bu gam-gussany kowup, biynjalyk edýän agyr pikirlerden gutulasy gelýärdi, ýöne ol diýeni başa
barmaýardy. Ol gaçan üç bendini ýüregi bilen küýseýärdi. Meýken
häzir näme iş edýärkä? Ol öz çagalaryna sataşdymyka?
Klaudina ýene öz şagalarynyň arasyndadyryn diýip, olaryň
“Eje“ diýen sesini eşidýän ýaly, olaryň possuk ellerinden tutup,
gujagyna gysýan ýaly bolup göwün ýüwürdýärdi. Wah, nähili
şatlyk — begenç bilen ol eziz çagalaryny bagryna basardy! Soňra
Piersomy tapyp, egnine başyny ýaplap, şatlykdan bir aglardy.
Şonda ol doly bagtyýar bolardy. Beýlekiler imandan ýüz öwürmän
azat boldylar. Muňa näme boldy? Ol weli gözi bagly guş kimin, şu
çyg zyndanyň içinde henizem otyr, ýagty gelejege bolsa hiç-hili
umyt-da ýok. Oňa diňe bu ýagdaý bilen ylalaşaýmak galýar. Onuň
ýüregindäki gowy arzuw-hyýalynyň hasyl boljagyna ähtimallyk
juda-juda ujypsyzdy.
Ýaňagyndan syrygyp gaýdýan gözýaş düwmeleri, ýyrtyk
geýimine damýardy we ony saklamaga onda güýç-kuwwat ýokdy.
Bu günki durmuş ygtybarsyzdy. Oňa name üçin Hudaý beýle
görünýärkä? Ol näme üçin Oňa doga-dileg edesi gelmeýärkä?
Dogrudan-da, aslyýetinde ol hakyky mesihi-de dälmikä? Şeýle
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geçmiş günäler baradaky oý-pikirler kalbyny basmarladygyça,
ýüregine göwnüçökgünlik howpy barha abanýardy.
Soňky wagtlar barha ýygjamlaýan gorky hem aladalar eýýäm
göwnüçökgünlige uçran ýürege has-da agram salýardy. Ony soragideg bilen, urup-ýenjip horlamandylar. Bu pursat gelen wagty, ol
şeýle synaglara döz gelip bilermikä? Ezýet çekip-çydardan çökder
bolsa, birden ol imanyndan el çekäýse näme? Aslyýetinde, adam
ezýetden dynmak üçin ähli zada-da razy bolaýýar. Özüniň imanyndan ýüz öwürmejegine onuň ynamy bardy, eger ol Hudaýdan
ýüz öwüräýse, kalbynyň hiç haçan rahatlyk tapmajagyny bilýärdi.
Beýle ýagdaý-da bolsa, goý, ol erkinlikde ýaşaýsyn, ýüregi oňa hiç
haçan ynjalyk bermezdi.
— Seni näme biynjalyk edýär, uýam?
Bu sözler onuň agyr oý-pikiriniň arasyny üzdi. Ol Hendrike seretmek üçin gözi ýaşly ýüzüni ýokary galdyrdy. Ol ýaňy
oýanypdy hem Klaudinanyň aglap oturanyny görüpdi.
Klaudina özüni onuň gözi ýaşly ýagdaýda görenine biraz
utandy. Biraz pikirini jemlemek hem özüniň nämeden başlamalydygyny maslahat etmek üçin, ol ep-esli oýlanyp oturdy. Ol
dogrudan-da kömege mätäçdi hem kimdenem bolsa goldawkömek almaga razydy.
Hendrik onuň golaýynda diwara ýaplanyp oturdy. Ol öz içinden “Biziň gyssanýan ýerimiz ýok; bu ýerde wagtdan köp zadymyz
ýok“ diýip oýlandy.
— Men ýöne, bu bolan zatlar üçin gam-gussa bataýdym-da —
diýip, Klaudina bölüp-büçüp gürledi. Bu ýerde Meýkem hem
beýlekilersiz ýalňyz galdykda. Men olaryň erkinlige çykanlygyny,
özüme bolsa onuň miýesser etmändigini oýlandymda, men özümiň
adamym we çagalarym ýadyma düşende… — diýip, ol bökdendi.
Klaudina geplemesini kesdi, aglamajak-da bolsa, gözýaşy
ýene-de ýaňaklardan syrygyp başlady. Näme üçin ol ýene-de
aglaýarka? Gözýaş döküp oturmak, ýanyňda başga adam barka
aslada, gaty gelşiksizlik ahyry.
— Öz maşgalamyzy şeýle eý görýän ýagdaýymyzda, muny
çekip-çydamak juda agyr düşýändigini men bilýän. Hendrik biraz
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dymdy-da ýene sözüni dowam etdi, ýöne Injiliň näme diýýänini
ýatla: “Atasyny, enesini Menden artyk söýen Maňa mynasyp däldir.
Ogluny, gyzyny Menden artyk söýen Maňa mynasyp däldir“.35
Elbetde! Bu sözler oňa tanyşdy! Onuň özem ol sözleri wagtalwagtal ýatlaýardy, Piersomam olary oňa ýatladypdy.
— Ol wepaly imanly doganlarymyzsyz bu ýerde bize
ýalňyzdygyny menem bilýän — diýip, Hendrik dowam etdi. Indi
şeýtan her edip-hesip edip, ýene ýoldan çykarmagyň tärini gözlemegini artdyrar. Başga pygyllary başa barmasa, ol köplenç göwnüçökgünlik dörediji tärini ulanmaga ýüz urýar.
Hendrikiň bu öwüt-maslahaty Klaudinanyň göwrümine giňlik
berdi.
— Hudaýyň merhemedi bilen, men oňa üstümden şalyk
sürmäge ýol bermerin — diýip, Klaudina seslendi.
— Ýöne, mahal-mahal bu göreş gaty agyr düşýär! — diýip,
ejizleýändigini boýun aldy.
— Biz öňde özümize näme garaşýandygyny bilemizok,
şonuň üçin ähli zadyň ugur-ýoluny şu gün tapjak bolup kösenmeli däl. Haçan-da öz müşgüllikleri bilen erte geler weli, ondan
ötmäge Hudaýyň merhemedi ýardam eder, bu barada hiç haçan
ikirjiňlenmegin, Klaudina —Hendrikiň sesi iňňän ynamly eşidildi.
Ol sözler onuň gam-gussa basmarlan göwnüne teselli berdi.
Onuň bu şübhe —ünjilerden, umytsyzlykdan şeýle daşlaşasy
gelýärdi.
— “Şonuň üçin, ertiri gaýgy etmäň, çünki ertir öz gaýgysyny
özi eder. Her günüň öz derdi özüne ýeterlikdir“.36 Ertirki günleri Hudaýyň ygtyýaryna ber, uýam. Belki-de, Isa şu gün öz ähli
çagalarynyň yzyndan geler. Gelmese-de, Ol bize ähli zerur zatlary üpjün etjegine wada berýär ahyry. “Saňa Meniň merhemetim
ýeterliktir“37 — diýýär diýip, Hendrik ýene dymdy.
— Siz şeýle düşnükli hem ynamly gepleýärsiňiz — diýip, Klaudina ýylgyrdy.
— Men diňe, häzir seniň ejiriňi çekýärin, agyr ýagdaýlar
başyma düşende, özümiň nämä daýanyp-söýenendigimiň
gürrüňini saňa aýdyp berýärin — diýip, ol düşündirdi. Ine, ýene
89

seniň nämeleriň pikirini etmegiň gerek. Haçan-da özüňi imrindirjek elpe-şelpeligiň gürrüňini başlarlar weli, ol adamlaryň seniň
diňe teniňi öldürip biljekdiklerini ýatla. Başga pikir etme. Ana,
şonda saňa Gökde rehnet garaşar. Gökleriň oý-pikirini et. Şeýtseň
derdiň ýeňlär.
Soňra Hendrik, Klaudina öz aýdan öwüt-ündewleri barada
oýlanmaga maý bermek maksady bilen öňki ýerine baryp oturdy.
Asman-gök! Ony göz öňüne getirerden kyn bolup göründi.
Hiç hili ýaramaz adam ýok. Nähili ajaplyk! Hiç hili ezýet, açlyk,
sowuk-yssy, hiç hili — dert kesel ýok. Nähili täsinlik! Hiç hili kalby
weýranlyk, gynanç, gözýaş, aýralyk ýok. Piterem şol ýerde. Haçan-da
onuň pikirini edende, Klaudinanyň ýüzi ýagtylyp gitdi. Piter körpe—
ol perişdä meňzeşmikä? Megerem, ol aýdym aýdýandyr. Ony onuň
häzir şeýle bir göz öňüne getiresi gelýärdi, ýöne göwün ýüwürtmesi
çäklidi. Nähili onuň häzir öz oglunyň ýanynda bolasy gelýärdi.!
Ýöne Piersom we beýleki çagalar näme? Hemme maşgalalar
Göge bileje gidiberseler nähili ajaplyk bolardy!
Klaudina munuň samsyk pikirdigine düşündi-de ony unutmaga çalyşdy. “Her niçikde bolsa... — diýip ýene oýlanyp başlady, ýeriň bu synaglary Piersomyň başyna düşäýenliginde, men
özümi bagtly saýyp, gezip bilerdimmikäm? Ýeri bolýar, bu zatlara
düşünmäge meniň gurbum çatmaýarmyşda, ýöne Injil bize Gökde
bagtyýar bolarsyňyz diýip, wada edýär ahyry. Şonuň üçinem, her
niçikde bolsa, ol ýerde şeksiz gowy hem dogry bolmaly“ — diýip,
ol pikirini jemledi.
Hawa, Gök baradaky pikir dogrudan-da täsin pikir, ýöne
olar oňa nähili ýol bilen çykmaly? Oňa neneňsi gadam urmaly?
Oňa horlukly-ejirli ölüm garaşýarmyka? Bu iňňän howsalaly
pikirlerdi. Ýöne, Hendrikiň aşakdaky aýdan sözleri güýç-kuwwat
berdi: “Şonuň üçin, ertiri gaýgy etmäň”38, ”Saňa Meniň merhemetim ýeterliktir“39. Ýüregi birneme köşeşdi. Hudaý onuň aladasyny
edýär. Klaudina Ýana nazar aýlady. Onuň gülüp duran ýagtyja ýüzi
ejäniň kalbyna hoş duýgulary doldurdy. Ol çalaja seslendi:
Ýa Reb, men Saňa sygynýaryn,
Asla utanja galmaýyn.40
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17-nji bap
Klaudina gapynyň gulpunda şakyrdaýan tanyş sese üşerildi,
şakyrdap agyr gapy açyldy. Ol özüne näme garaşýanyny hiç haçan
bilmeýärdi. Wah, eý, bu burçda duran bedräni suwdan doldurýan
oglanjyk eken-ä.
Oglan suwy bedrä aljyraňňy guýýarka, gyrasyndan döküldi.
Bu Klaudinanyň göwnünemi ýa-da ol ýigdekçe bu gün birhili
aljyraňňy hem başagaýdy.?
Ol Klaudina tarap bir ädim ätdi. Onsoň ol gyssanmaç elini
jübüsine sokdu-da, ondan mynçgalanan hat çykardy:
— Bu size — diýip, haty Klaudinanyň eline berdi-de, gapydan
çykyp gitdi.
Klaudina haýran galmadan gözlerini petretdi. Ol muňa
garaşmaýardy. Ol ýapyk gapa seretdi-de, çüňke çekilip oturdy.
Ýany elinde saklap, Klaudina haty açmaga başlady, ol ýerde jogap
ýazara kagyz salnandygyny gördi. Çaganyň posalajyk elleri hata
tarap uzap duransoň Klaudina Ýany ýerde oturtdy. Haty Ýandan
uzakda saklap, ol nebsewürlik bilen ony okamaga durdy. Piersom
şeýle ýazypdyr:
“Söýgüli aýalym Klaudina.
Bu gün seniň ýüregiň erki-ygtyýary Hudaýa maýyl bolsun.
Seniň hatyň meniň üçin ähmiýetli boldy, onuň üçin men saňa minnetdardyryn. Seniň Hudaýa wepaly bolup galmagyňy bilmek meniň
kalbyma uly rahatlyk berdi. Meniň eziz Klaudinam, seniň Hudaýa
maýyl bolup ýörmegiňi diläp her gün Hudaýa tagzym edýärin.
Maňa haty ýetirmäge ýagdaý döretdiler. Meniň hatym düşmesiz ele düşäýse, hiç kimi howp astyna salasym gelenok, ýöne sen
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nämäniň gürrüňini edýänime düşünensiň, ähtimal, şol ýol bilen sen
jogabam berip bilersiň. Beýleki imanlylaryň gaçandygyny men eşitdim. Maňa seniň gaçyp bilmedigiň gaty agyr degdi. Men saňa mertlik, gaýrat diläp, köp-köp dileg etdim, çünki, bu zatlary çekmegiň
saňa ýeňil düşmejekdigini men bilýärin. Seniň ýanyňda Hendrigiň
galanyny men eşitdim.
Wah, Klaudina, seniň başyňa nämeleriň düşýänini we derdibelalara uçraýanyň barada hemişe pikir edip gezýän. Imanyňa
wepaly bol, şonda sen bu jebir-jepalaryň üçin jennediň serpaýsylagyny alarsyň. Isa şeýle diýýär: Saňa Meniň merhemetim
ýeterliktir, çünki Meniň gudratym ejizlikde kämilleşýändir“.41
Klaudina bu wadany ýeterlik kalbyna siňdiripdi, ýöne ol ýene
bir gezek oňa gujur-gaýrat berdi. Ol özüniň gaty tapdan düşendigini bilýärdi, ýöne Isa oňa Öz güýjüni berjegini aýdýar.
“Meniň saňa bolan söýgimiň çäksizdigine garamazdan, hut
şonuň üçin, men seniň öz erkinligiňi Hudaýa bolan ynamyň bilen
gazanmagyňy isleýärin. Seniň bergiň öwezi boljak betbagtlyklaryň
hem jebri-jepalaryň barada pikir et.
Men Margaritany hem Nikolasy gördüm. Senden aýra düşenine Nikolasdan Margarita has köp gynanýar, çünki ol muňa köp
düşünýär. Ýöne olara gowy seredýärler. Maňa olardan aýrylmak
kyn düşýär, çünki olar maňa ýapyşyp durlar. Men olaryň köp dilegini edýärin, seniňem şeýdýäniňi bilýän. Wagtal-wagtal men Piteriň
Hudaýyň penasynda bagtyýardygyna begenýärin.
Meniň mähribanym, men seniň mert bolmagyňy dileýärin.
“Gözümizi imanymyzyň Öňbaşçysy, Kämilleşdirijisi Isa dikeliň. Ol
öňüne goýlan begenç ugrunda utanjy äsgermän, haçdaky ölüme döz
gelip, Hudaýyň tagtynyň sagynda oturdy“.42
Resul Pawlusl şeýle diýýär: “Mesih Isada Hudaýyň ýoluna
mynasyp ýaşamak isleýänleriň bary azar çeker“.43 Ýewreýlere hatyň
11-nji baby barada pikir et. Seniň ajap ýatlama ukybyň, huşuň bilen
Injiliň ol ýerini sen ýadyňa salyp bilersiň. Ol bapda öz imanlary
sebäpli, ynamlary üçin, imanlylaryň döz gelen jebir-jepalary barada
aýdylýar. “Olar daşlandyrlar... gylyçdan geçirilip, öldürildiler…“44
Sen jebir-jepa çekýän ýeke däl, “Ine, bizi gurşap alan şeýle uly
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güwäler buludynyň barlygyna görä, her hili ýüki, bizi aňsatlyk bilen
bürän günäleri taşlap, öňümizde goýlan ýaryşda sabyrly ylgalyň.
Gözümizi imanymyzyň Öňbaşçysy, Kämilleşdirijisi Isa dikeliň.“ 45
diýilýär, bu barada hatda öňem aýdandyryn.
Goý seni Hudaý köşeşdirsin, güýç-kuwwatly etsin, ruhlandyrsyn
we saňa uly merhemet bersin. Kynçylyga batyrgaý hötde gel, oňa
derek rehim-şepagat alarsyň.
Bu hat meniň, seniň adamyň, Hudaý tarapyn doganyň Piersom
tarapyndan ýazyldy“.
Klaudina oýa batyp haty epledi. Ähtimal, Piersom, onuň bu
haty okap näçe güýç-kuwwat alandygyny hiç haçan bilmese gerek.
Ýöne bu hatlar özi bilen çagalar barada täze gam-gussany-da
getirdiler. Wagtal-wagtal ol, “Hudaý näme üçin? Näme üçin
bigünä çagalar şeýle horluk çekmeli? diýen sorag berilýärdi. Ol
ýüregi-jany bilen olaryň ýanynda, ýüzleriniň gözýaşyny süpüresi, gorkusyny kowasy gelýärdi, gujagyna gysyp, indi hiç haçan
ýanlaryndan aýrylmajagyny aýdardy. Hiç haçan! Ýöne ol onuň öz
erkinde däldi.
Bu ezýet beriji soraglara jogap tapjak bolýan wagtynda, onuň
ýüreginiň hasrat ýüki has agralýardy “Çagalarym ulalansoň dogry
ýoldan giderlermikä? Kim olara hakykaty öwreder?“
“Eziz Hudaý, bu göreşde maňa berk durmaga kömek et. Atam,
meniň çagalaryma ýaran bol. Olaryň görjegini gowy et, olary
hakykat ýolundan ýöret. Olaryň ýalňyz ýüreklerine teselli ber.
Eger olar ulalansoň saňa maýyl bolmajak bolsalar, olary şu wagt
päkkä öz penaňa al“.
Ol öz dileginiň kabul bolmagyny diledi. Eger olaryň ýanynda
bolan bolsa, ol beýle dilegleri edip bilmejegini bilýärdi.
Klaudina altyn köçelerden ýöreýän kiçijik oglunyň pikirini etdi we gözýaşyň arasyndan dörän ýylgyrma biraz göwnüni
galkyndyrdy. Onuň gadamlary ony ters ýola alyp gidäýermikä?
Şadyýanja, garagolja Piter müdimilik howpsuz ýere Isanyň ýanyna
gitdi. Ol indi ejem diýip aglanok, kakasyny küýsänok, agyryynjysy, gorky-ürküsi ýok…Ol onuň hiç haçan bu ejirli dünýä
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dolanyp gelmegini islemedi. ”Wah, Piter, men ol ýere baranymda
tanarmykaň? Ol ýeriň nämä meňzeşdigini sen häzir maňa gürrüň
berip bileňokda“.
Onuň ähli oý-pikiri, gazaply hem bibaş dünýä öwrenişmäge
çalyşýan, ýetim galan çagalaryna gönükdirilendi. Onuň ene ýüregi
“Näme üçin?“ diýip soramaly däl. Ýöne bu sowal oňa ynjalyk
bermeýärdi. Oňa jogap gözleýärkä, entek ýerdekä Isanyň aýdan
sözleri eşidilen ýaly boldy.“Degmäň, çagalar Meniň ýanyma gelsin,
olary bökdemäň“.46 Körpelere Isa köp wagt sarp edýärdi. Ol onuň
çagalaryna-da nazar aýlar ahyry. Gökdäki Atasy ýekeje guşu-da
unudan däldir diýip, aýdan şol dälmi ahyry. Elbetde onuň çagalary Onuň üçin guşdan gymmatdyr-a. Ol guşlary iýmläp, gülleri
açyp bilýän, onda Ol öz çagalaryny zerur zatlar bilen üpjün edip
bilmezmi eýsem? Aljyraňňy halda bu göwrüm giňeldiji çeşmelere
ýapyşýardy.
Öz oý-pikirinden açylyp, Klaudina haty epledi-de gizledi.
Ahyry, özelenýän Ýana tarap öwrüldi-de, ony dyzynyň üstünde
oturtdy we ellerini gysymyna gysdy.
Ähtimal, hut şu hat Klaudinanyň çydamsyzlygyny öjükdiren
ýaly boldy. Şol gün gijara ol Hendrike şeýle diýdi:
— Men şunça gün, şunça aý bu ýerde oturmakdan ýadadym.
Men sütemden ejir çekemok, hemişe şeýdip oturmak-da sütem
ahyry. Men bu ýerde uzak gyşy oturyp geçirdim, ine indem bahar
geldi. Meni bu ýere getirenlerinde tomsuň yssy günleridi — diýip,
ol aýtdy.
— Wagtyň adamy dyza çökerýändigini olar bilýär. Ine, şonuň
üçin-de biz kalbymyza diňe Mukaddes Ýazgylary we doga-dilegleri
salmaly. Gam-gussa, göwnüçökgünlige ýan berme — diýip, Hendrik jogap berdi.
Munuň dogrudan-da şeýtmelidigine düşünip, Klaudina
haýsydyr bir aýdymy ýatlamaga çalyşdy. Birden onuň ýadyna, bir
wagtlar “Het Offer des Heeren“ kitabyndan öwrenen bir aýdym
düşdi. Bu gaty uzyn aýdymdy, onda ençeme ýyl mundan ozal
Hudaýyň hyzmatçysy imanly uýamyzyň jebir-jepasy hem merdana
ölümi barada gürrüň berilýärdi. Ol pessaýja aýdyma başlady.
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Ol ejizje bir gyzdy,
Diýerdiler oňa Elizabet;
Liwarden — ajap şäher,
Onda gyz ýaşardy rahat.
Onuň tutulan wagty
1549-njy ýylyň ýanwary,
Isa ýürekden berilmegi,
Ony zyndana alyp bardy.
Ony zyndana saldylar,
Zor bilen ony urup-ýenjip,
Onuň adamsy (ýolbaşçysy) barmy,
Ol nirede, aýt diýip,
Aýtmaga mejbur etjek boldular,
Bu sözleri eşidip ol gyz:
Men ilki-hä kasam etmerin hiç haçan;
Jogabym hemişe “ýok“ ýa-da “Hawa“ bolar.
Ýok, jenaplar, meniň adamym ýok.
— Biz habarly, sen öz wagzyň bilen
Köp adamy ýoldan çykarypsyň.
Indi bolsa bize aýdyp ber,
Ýalan sözleriňe maýyl bolanlaryň adyny.
— Ýok, jenaplar, goýuň bu gürrüňi;
Adyny olaň bilmersiňiz hiç haçan,
Menden öz Hudaýym barada soraň!Diýip, ol gyz jogap beren.
— Dogryňy aýt, sen näme pikir edýärsiň
Messe barada, şeýle-de beýlekiler barada?
— Men bu zatlaryň barysynyň güwäsin
Mukaddes Kitabyň hiç ýerinden tapyp bilemok.
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Şol birwagtda, Hudaý agşamy barada,
Köp ýerlerden okaýarys biz — diýip,
Isanyň çöregi paýlap, mejimeden
Içen agşamy barada ol gyz aýtdy.

Bu wagta çenli seniň bilen gözel gyz,
Mylakatly gürleşmäge çalyşdyk
Gowulyk bilen gulak asmadyň gerek.
Jezaňy çek, bolarsyň sen janserek.

Hudaýyň Sözlerini ol gyz aýtdy,
Näme üçin Ony eý görýänin aýan etdi ol.
Ony eşidip, ýene günä sürtdüler;
— Seň kalbyňy şeýtan-arwah eýelän.

Ondan soňra onuň näzik gollarna,
Ezýet berýän gurallary dakdylar.
(Olar oňa agyr sütem berýärdi).
Barmaklara iňňe, neşder sünjüldi
Bigünä gan çeşme bolup akdyla.

— Hyzmatkär — mylakatly jogap berdi ol
Hojaýynynyň ol hyzmatkäri.
“Hawa, pikir etdi gyz — Meň Hudaýymam
Ýok günäler bilen günälenipdi“.
— Ýene aýt, bir zady, körpäni körpekä
çokundyrmagy, Nädogry-ha saýýan dälsiň-dä?
Bize mälim — tarapdary sen,
Täzeden çokundyrylýan akyma goşulanmyşyň.
— Körpeleri öňden çokundyrylyşy
Meniň ýüregime laýyk gelenok,
Soňra men akylyma aýlamsoň,
Hudaýyma tagzym edip başladym.
— Ruhanylara günä sürtmek bolarmy?
— Ýog-eý, jenaplar, ony neneň aýdaýyn
Mesih ýazygymyzy ötüji— biziň ýalňyz Ruhanymyz
Ine, men şoňa tagzym edýärin“.
Şu gürrüňden sähel salym geçensoň,
Sorag tamam gyzy alyp gitdiler
Gazaply, birehim jellat garaşýan
Jeza otagyna eltip atdylar.
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— Bu yza-agyra çydar ýaly däl.
Bu mamladygyňy boýun aldygyň
Bu jezadan seniň azat boldugyň!
— HUDAÝ, maňa kömek et — gözýaş dökdi ol,— Bu agyr halda golda Sen meni!
— Boýun al, boýun al — azm urdular olar
— Ine şonda jezaň ýeňledip bolar.
Onsoň ýene — Tiz boýun al! — diýdiler,
— Hudaýyň çagyrma, lal açan dek bol.
— Hyjuw bilen gyz çagyrdy Hudaýy,
Ol eşitdi, agyrylar ýeňleşdi.
Gyzyň jany biraz aram tapansoň;
— Soraň, meniň agyrylarym geçdi.
Oň eşigni sypyrmaga durdular,
Biçäre ýalbardy — Meni masgara etmäň,
Erkek adam meni entek hiç haçan
Ýalaňaç ýagdaýda görendir öýtmäň.
Ol olaň elinde huşundan gitdi
Olar ony “Öldi“ hasap etdiler.
Ýöne basym tiz aňyna geldi-de
— Men diri, entek ölüm gelenok!-diýdi.
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— Ýaňy biziň öňümizde aýdan sözleriň
Sen yzyna gaýdyp almakçymysyň?
— Ýog-eý — diýdi ol — Men entek nygtajak
Ölme boýun, ýöne dänmen sözümden.
1549-yň Nowruz aýynda
Gyzyň jezasyna amal edildi;
Kalbyndaky Hudaýa berk ynançdan
Hiç kim ony dänderip hem bilmedi.
Gyz mertlerçe, dine wepaly bolup,
Ölüme boýun boldy gaýratly,
Ol iman häzir hem dirilere-de Hemradyr,
Haçan-da, kyn pursatda Hudaýy çagyrsak
Şol pursat Ol biziň sesimiz eşider.
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18-nji bap
Bu mylaýym bahar gününiň ertiri çyg hem çigrekdi, ýöne,
günortana çenli hemişe çyg hem sowuk bolan zyndannyň içi biraz
maýlaşan ýaly boldy. Klaudina biraz eglip, Ýany ýere düşürip,
onuň elinden tutdy.
Ejesiniň elinden berk ýapyşan Ýan bir zatlar diýýän ýaly,
hüňürdäp birnäçe ädim ätdi. Onuň kiçijik ýalaňaç aýajyklary,
büdür-südür ýerden patdyklap giň zyndannyň ortasyna ýetdi,
Klaudina bolsa gapynyň gulpuna sokulýan açar sesini eşitdi. Ol
derrew Ýany eline alyp, gapa tarap öwrüldi.
Agyr gapy jygyldap açyldy. Gapyda eli uzyn ýüpli zyndançy
durdy.
— Sizi soraga çagyrýarlar, ýörüň hany — diýip, ol öňküleri
ýaly gönümel, gödeksi seslendi.
Hendrik onuň ýanyna geldi.
— Ýany men saklaryn — diýip, çagany almak üçin ellerini
uzatdy. Ýan nägilelik bilen aglamaga başlady.
Zyndançy Klaudinanyň ellerini baglaýarka, Hendrik, uly ili
bilen aglaýan çagany diňdirmäge çyny bilen alada edip, zyndannyň
beýleki çüňküne gitdi.
Klaudinany näçe daşlaşdyklaryça, çaganyň agy sesiniň eşidilmesi peselýärdi, ýöne ol ýürek agyrysyny weli agraldýardy. Etmäge
başga işi bolmadyk çagy, ol çagasy bilen güýmenýärdi, şeýle ejesine ysnyşan çaga ondan aýrylyşmany kyn görýärdi.
Ony dälizden, soňra basgançak bilen ýokary äkidip barýarkalar,
onuň aýallyk edebi özüniň bu ýagdaýda görünmegini halamady. Ol
haýy giden ýaglygyndan çykyşyp duran saçlaryny eli bilen arkan
darajak boldy. Şeýle erjellik bilen ol özüniň ýygyrt-ýygyrt, arassa
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bolmadyk köýnegine-de göz aýlajak bolýardy. Ol köýneginiň
kirländigini, ondan ýaramaz ysyň gelýändigini bilýärdi. Beýle
ýagdaýa öň çydam etmeýän-de bolsa, indi ylalaşmadan başga ýol
ýokdy. “Isanyň hatyrasyna muňa-da men razy bolmaly“ — diýip,
özüne aýdýardy.
Ol iň soňky basgançakdan soň, zyndançy bilen uzakdaky bolmadyk otaga ýöneldi. Basgançakdan ýokary galanda bolsa ýadap
haşylaýardy, şonuň üçin ol derrew öňünde goýlan oturgyja çökdi.
Soňra zyndançy otagdan çykyp gitdi.
Oturanlara seredip, ruhanylarynyň biriniň öň sorag edeniň
biridigini tanady. Uzyn stoluň aňyrsynda onuň bilen ýene birnäçe
ruhany otyrdy. Onuň gözi özüne biparh garap oturan birine düşdi.
Onuň bir eli galamly bir top kagyzyň üstündedi, beýlekisini bolsa
eňegine diräp otyrdy. Ol ony kazyýetiň mürzesi diýip çaklady.
Olardan başga-da otagda ýene iki adam bardy. Olaryň birini
edara işgäri, gomparyp oturan beýlekisini ol kazy bolaýmasa diýip
oýlandy.
Edara işgäri ardynjyrady-da:
— Siziň öz ýagdaýyňyz barada oýlanmagyňyz üçin wagtyňyz
ýeterlik boldy. Biz size oňa ýeterlik wagty berdik. Onuň ýylgyryşy
biperwaýdy hem ýigrenjidi. — Indi siz ruhana öz ýalňyşyňyzy
boýun alýandygyňyzy aýdyň, barmaly ýeriňiz, maşgalaňyzyň
arasyna barasyňyz gelýändir, şeýle dälmi?
Klaudina ýuwaş jogap gaýtardy:
— Men haýsy günäni boýun almalydygymy bilemok.
— Hm, neme — diýip, ruhany nägile seslendi. Siz özüňizi
mamla diýip hasaplaýan dälsiňizä. Siz bu ýerde şunça aý bolup,
öz ýazygyňyzy bilibem näme günäm bardygyny bilemok
diýýäňizmi?
— Runahylaryň bary bir ýazygy ötüp bilmeýärler. Ýazygy diňe
Isa Mesihiň özi ötüp biler. Men öz ýazygym üçin Onuň öňünde
toba edýärin.
Edara işgäri elini galdyrdy:
— Bes ediň. Şunuň ýaly sowatly jenaba şunuň ýaly sarpasyz
sözleri indi hiç haçan aýdyjy bolaýmaň. Ol elini ruhana tarap
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uzatdy — Men ony bu ýere siziň kalbyňyzy päkletmek üçin
çagyrdym.
Soňra ruhany söze başlady:
— Siziň henizem şol samsyk pikirdedigiňiz bizi gynandyrýar.
Men oňa hiç hili sarpa bilen garamaýaryn hem oňa dini ynanç
diýibem aýdasym gelenok. Bu ýönekeý bir pikir.— Ol bu sözleri
pessaýlyk bilen aýtdy.
Jogabynda Klaudina oňa berk ynanýandygyny aýtdy.
— Biz diňe Isa Mesihiň Öz Sözlerinde bize aýdanlaryny berjaý
etmek isleýäris. Biziň siziň butuňyz hem ybadathanalaryňyz
bilenem, adamzat wesýetleriňiz bilenem hiç hili umumylykda
bolasymyz gelenok. Bir gezek Stefan şeýle diýýär: “ýöne hemmelerden beýik Bolan ynsan eli bilen salnan jaýlarda ýaşamaz“.47
— Haý, samsyk heleý diýse — diýip, — ruhany ýigrenç bilen
aýtdy. Sen but barada aýdyp biziň keramatly enemiz barada
nämäni göz öňünde tutýarsyň?
— Siziň näme agaçdan hem daşdan ýasalan köp butlaryňyz
altyn-kümüşden şekilleriňiz ýokmy eýse? Mukaddes Ýazgylarda
açyk aýdylýar: “Indiden bu ýana siz ýalňyşmaz ýaly, özüňizi
heýkele öwürmez ýaly…Kalbyňyzda berk saklaň…“48
— Sen näme üçin Mukaddes Ýazgylary ýoýýarsyň! Eger
sen ruhanylar günäni ötüp bilmeýän hasaplaýan bolsaň, Injilde
näme diýilýäni saňa düşündirmäge maňa rugsat et. Mesih näme
Petrusa: “Goýunlarymy bak“.49 “Men ýygnagymy bu gaýanyň
üstünde guraryn“ diýmeýärmi? Gögüň Patyşalygynyň açarlaryny
saňa bererin. Ýer ýüzünde baglan her zadyň Gökde bagly bolar.
Ýer ýüzünde açan her zadyň Gökde açyk bolar“50 diýmeýärmi?
Näme, keramatly rim atalary şol bir orny we şol bir häkimligi
eýelemeýärlermi? Çünki olar keramatly Petrusyň şägirtleri. Ýeri,
sen muňa näme diýersiň? Hany eşideli bakaly.
— Mesih — Isa, ol daşa diýende Petrusyň imanyny Oňa diýip,
Ol ýygnak bolar diýip göz öňüne tutýar — diýip aýdýar. Ol rim
atalary barada-da, şägirtler barada-da, günäleri ötmeli keramatly
häkimlik barada-da hiç zat diýmeýär.
— Ýöne Ol Gökleriň Patyşalygynyň açary barada we açmak
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hem baglamak barada aýdypdyr ahyry. Eger atalar we ruhanylar
bolmadyk halatynda, onda kim, merhemet etde aýt, ýazyk ötmek
we günäden saplamak ygtyýary bolarmydy?
— Isa Mesih biziň ýalňyz Araçymyz. Injil bulary bize anyk
öwredýär.
— Sen, samsyk heleý. Misli Injilden köp zat bilýän ýaly neneňsi
sen özüňi alyp barýarsyň? Sen haýsy okuw jaýynda okadyň? —
diýip, ruhany oňa jabjyndy. — Men dini taglymaty uniwersitetde
köp ýylyň dowamynda öwrendim, sen bolsa maňa Injiliň näme
diýýänini maňa senden gowy bilýärin diýjek bolýarsyň.
Birden Klaudinanyň huşuna degerli jogap geldi.
Matta 11:25 Isa şeýle diýýär: “Saňa şükür edýärin, eý, ÝeriňGögüň Rebbi Atam! Çünki Sen bu zatlary akyldarlardan, düşünjelilerden gizläp, şu kiçijik çagalara aýan etdiň“.
— Aý, elbetde — diýip, ruhany tutuksy seslendi, Hudaý Öz
hakykatyny ädikçilere, hünärmentlere, sübse ýasaýjylara, kilwanlara, ussalara we beýleki näsypat gedaýlara we hatda aýallara-da
açýar. Bizden bolsa, ýagny, köp ýyllap okap öwrenen din hadymlaryndan bolsa Ol ony gizleýär! Siz bu aýalyň diýänine bir
gulak asyň! Siz, antibaptistler, çokunýançaňyz A-dan B-ni tapawutlandyryp bilmeýärsiňiz, soňra, çokunan badyňyza, birden
okamaga we ýazmaga başlaýarsyňyz. Bu ýerde geň-taňlygyň
bardygyny men aýtmalydyryn.
— Siz bu ýerde hiç hili geň — taňlyk görmeli däl, biz onuň
taglymatlaryny jan edip öwrenýän halatymyzda biziň täze
ýüzlenmelerimize Hudaýyň merhemedi kömek edýär.
— Onda, siz Hudaý merhemediňiz bar hasap edýärsiňizdä,
sen näme Ýakubyň wesýetleriň syryny öwredýänini bileňokmy?
— Ýakubyň Hatynda şeýle diýilýär: “Günäleriňizi bir-biriňiziň
ýanyňyzda boýun alyň“.51 Eger men öz etmişlerimi siziň öňüňizde
boýun alsam, siz özüňiziňkini meniň öňümde toba edermisiňiz? —
diýip, Klaudina gyzyklandy.
— Häý, gopbam antibaptistka, seniň öňüňde keramatly
ruhanylar toba eder ýaly sen özüňi kimdirin öýdýärsiň? Nähili
Hudaýa dil ýetirmeg-ä!
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Klaudina onuň gazaply ýaldyraýan gözlerine asuda nazar
aýlady, ruhany ýüzüni öwräýdi.
Soňra ol birhili köşeşen äheňde sözledi:
— Mesih — Isanyň özi şeýle diýýär: “Baryň, ruhanylara
görnüň”.52 Ýeri muňa näme diýersiň? Ol ellerini gowşuryp, Klaudina tiňkesini dikdi.
Klaudinanyň asuda beren jogaby köp garaşdyrmady:
— Isa muny ýaňy sagaldan heýwere kesellilere aýdýar. Olar
özleriniň sagalandyklaryny görsünler, diýip ruhanylara görüniň
diýýar. Ol günä toba etmek barada hiç zat aýdanok. Olar heýwere
keseli sebäpli çetleşdirilendikleri üçin gutulanlaryndan soň ýene
adamlara goşulmaga rugsat almak üçin ruhanylara görünmeli
bolupdyrlar. Bu ýehudy kanunynda göz öňünde tutulan.
— Ýok, ýok, ol ýerde: “Baryňda, ruhanylaryň öňünde toba
ediň“-diýlip, aýdyň ýazylan, çünki muňa biziň enemiz, Rim katolik buthana şeýle düşünýär — diýip, ruhany ynam bilen aýtdy.
Klaudina jogap bermedi. Jedelleşmegiň näme manysy bar?
— Gördüňmi, saňa aýdara zat ýok. Sen indi burça gabaldyň —
diýip, ruhany teýeneli gürledi. Donuny şowurdadyp, ruhany
egildi-de, Klaudina jogap berere pursat bermän , sözüni dowam
etdi. — Indi bolsa, sen, antibaptistka, aýt-, ol bu sözleri misli
agzyndan zäher tüýkürýän ýaly edip aýtdy-seniň adamyň kim?
Klaudina bada jogap bermedi. Belki bu tor gurmadyr? Olar
adamymyň kimdigini gowy bilýärler ahyry. Belki-de, olar onuň
nirede bolýanyny menden äşgär etjek bolýandyrlar?
— Adamymyň kimdigini, siz bilýän bolsaňyz gerek.
— Asyl şeýlemi? Hawa, biz nejis antibaptistleri bilýäris. Siziň
erkekleriňiziň aýallary umumy, özlerem it ýaly bile ýüwrüşip
ýörler. Bu ajap zat gerek?
Bu sözlere Klaudinanyň ýüzi lap-lap gyzdy. Ol gaharynyň
bokurdagyna gelenini aňdy we Hudaýdan rahatlyk diledi. Soňra
asuda äheňde jogap berdi:
— Bu nädogry. Bu barada bize töhmet atyldy.
— Sen ýalançy! — diýip, ruhany heňkirdi.
— Sen oňa ýalan diýýänem bolsaň ol hakykat.
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— Muenster şäherini güýç bilen eýeläp, ep-esli wagt elde
saklanlar-da, şeksiz, antibaptistler bolmaly. Olaryň hemme zady,
aýallary bile, umumy. Olar ybadathanalary, aýallar monasturlerini
talapdyrlar. Sen bulara-da ýalan diýmekçimi? Sen, belki-de, men
ony bilýän däldir öýdensiň, ýöne ol hakykat. Ol Klaudina ýigrenç
bilen garady.
— Olar ýalan taglymatçylar. Biziň olaryň jenaýatyna hiç hili
dahylymyz ýok. Olar biziň ýaranymyz däl. Klaudina olaryň muny
anyk bilmegini isledi.
— Sen oňa isledigiňçe ýalan diýiber, ýöne men onuň dogrudygyny bilýärin — diýip, ruhany üzlem-saplam gürledi, bu
gürrüňi gutardym etdi.
Edara işgäri ardynjyrady:
— Adamyň nirede?
Klaudina dogrusyny aýdyp biljegine begenýän-de bolsaBilemok — diýip jogap berdi.
— Näme diýsene, heleý, onuň niredediginden seniň düýpden
habaryň ýokdugyna men ynanamok. Aýt hany, nirede ol? — diýip,
soňky sözlerine bat berip, edara işgäri ýene sorady.
— Meniň size jogap beresim gelenok. Siz muny oňa zelel
etmek üçin peýdalanmakçy bolýarsyňyz.
Klaudina dymdy we bar aýdylanlary ýazmaga ýetişjek bolýan
mürzäni synlamaga başlady.
— Biz muny aýtmaga seni mejbur edip bileris — diýip, edara
işgäri Klaudina eýmenç garap, haýbat atdy. Sen ondan habar
aldyňmy?
Ol Klaudinanyň pikirini okajak bolýan ýaly, onuň ýüzüne
tiňkesini dikip seredýärdi. Onuň ýiti nazary edil içiňden geçip
barýan ýalydy.
Ol näme jogap bersin? Az salym ol oýa batdy. Soňra jogap
berdi:
— Men size hiç zat aýtjak däl.
Klaudinanyň süňki galpyldaýardy we Hudaýdan güýç-kuwwat
dileýärdi. Öz imany barada sorag edilmegi bir zat, ýöne ondan
doganlary, uýalary barada maglumat aljak bolup synanyşmaklary
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ony eýmendirýärdi. Ol öz adamsynyň ýa-da ýene kimdir biriniň
tutulmagyna sebäp bolasy gelmeýärdi. Sütemden gorky ony birhili
biynjalyk edýärdi. Olaryň bilesi gelýän zatlaryny aýtmasa, oňa olar
sütem ederlermikä? “Hudaý jan, artykmaç zat geplemez ýaly meniň
dilimi saklaweri, maňa anyk pikir eder ýaly akyl-paýhas bereweri“.
Onuň pikir edişi ýaly bu diňe eýmenç soraglaryň
başlan-gyjydy.
— Çagaňyz nirede doguldy?
— Meenende.
— Ol çokundyryldymy?
— Onuň gerekligi ýokdy.
— Be! Siz bu samsyklyga bir gulak asyň — diýip, ruhany
çiňerildi.
— Çaga dogulanda kim kömek etdi?
— Meniň joram, göbek ene.
— Siziň joraňyz kim?
— Ony men aýtman.
— Ony aýtmaga seni mejbur ederis — diýip, edara işgäri
heňkirip başlady.
Olar islän jogaplaryny almasalar-da, Klaudinanyň üstüni
soragdan gömýärdiler.
— Kim size çokunmany maslahat berdi?
Klaudina bu soraga jogap bermek bolýar diýip hasap etdi.
Linarta Bouensa indi näçe ýyl bäri bu ýerlerde görünmeýärdi we oňa
bu hiç hili zelel ýetirmez. Ýöne olar munuň bilen ynjalmadylar.
— Şol wagt kim ýanyňyzdady?
— Ol nirede boldy?
— Meenende siziň ýolbaşçyňyz kimdi?
— Siziň ýygnanyşygyňyz nirede geçýärdi?
Klaudina jogap bermeýärdi.
Ahyry gazaba münen edara işgäri ýerinden turdy:
— Haý, hötjet, samsyk heleý diýse, belki, biz seni goňşy otaga
eltip, seniň samsyklygyňy äşgär etmäge göz ýetirmegiň üçin
kömek edäýsek, sende samsyk pikirleriňden dänmäge isleg dörär.
Biziň şeýdip, köpleri ýola salanymyzdan seniň habaryň barmy?
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19-njy bap
Edil düýşde ýaly eli ýüp bilen baglanan Klaudinany onuň çak
edişi ýaly gapdaldaky sütem otagyna alyp bardylar. Ol özüne ol
ýerde nämeleriň garaşýandygyny sähel pursat göz öňüne getirdi
diýäýmeseň, iňňän asuda alyp barýardy. “Men ygrarly bolmaly,
Hudaý jan men dilime berk bolaýyn“ diýip, ol dileg edýärdi.
Ol otaga ser saldy. Edil golaýynda ilkinji gözi düşen zady dyba
boldy. Ol iki tarapy ujy tutarly ýüp bilen stola boýdaş berklenen
zatdy. Soňra zyndannyň bir çüňkünde, puhary pejiň gapdalynda
iňňän eýmenç keşpdäki äpet erkek adamyny gördi. Ol puharydaky öçüşiberen közleri dörjemesini goýdu-da özüniň nobatdaky
getirilen pidasyny synlady. Onuň golaýyndaky stoluň üstünde
gurallaryň birgideni — gamçylar, atagzylar, çişler, daşlar, ýüpler
we beýleki sütem esbaplary çaşyp ýatyrdy.
Garaňky, ýürekgysgynç otagyň özi iňňän ýüregiňi bulaýjy
ýerdi. Otagyň orta arasyndaky sütüniň töwereginde Klaudinanyň
göwnüne bolmasa, lagta-lagta gan menekleriniň yzyny gördi. Ol
megerem adamlar daňylyp, gamçy bilen saýgylanýan sütün bolmalydy. Eger ol Hudaýyň beren güýç-kuwwat hemaýaty bolmadyk
bolsa, bu zatlary görüp gorkmalydy, dowla düşmelidi.
Edara adamsy ahyry dil açdy:
— Eger sen biz bilen hyzmatdaşlyk etmekden ýüz öwürseň, biz
bu adamdan özümize kömek soramaly bolarys. Sen öz pikiriňden
dänip, biziň keramatly katoliki rim buthanamyza boýun bolmakçymy ýa-da ýok?
— Men Isa Mesih bilen Injiliň öwredýänlerinden başga zat edip
biljek däl, olar bolsa siziň katoliki buthanaňyza göwün berip bilmejegimi aýdýarlar — diýip, Klaudina mert hem anyk jogap berdi.
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Ol eginlerini gysdy-da, jellada ýüzlendi:
— Belki-de, sen oňa kömek edersiň?
Klaudinany birehimlik bilen dybyň üstüne taşladylar. Ol arkan
ýatyşyna, gözüni süzüp doga edip başlady. Ol elini-aýagyny ýüp
bilen daňanlarynda hiç hili garşylykda görkezmedi. Jellat soňra
tutaýjy towlap ugrady.
Klaudina bedeniniň barha süýşýändigini duýdy. Tutaç towlandygyça yza artýardy. Ol onuň dileginiň, elleriniň, aýaklarynyň,
topuklarynyň içinden geçip barýardy. Ol bu ezýete çydap bilmän,
iňňildemäge başlady. Basym onuň teniniň bir ýeri gopmalydy
ýa-da döwülmelidi.
Edara adamsy onuň üstüne abanyp durdy:
— Sen ýöne öz imanyňdan ýüz öwürýäniňi aýdaý, onsoň biz
seni goýberýäris.
Klaudina “ýok“ diýen yşaraty etdi. Janyňy alyp barýan yza
çydar ýaly däldi, ýöne Hudaýyň hem Onuň merhemetiniň hatyrasyna ol oňa döz gelýärdi.
Ol adam ýene bir synanyşdy:
— Bize adamyňyň nirededigini aýt, onsoň biz jezany bes
edýäris. Seniň bir zat bilýäniňi men bilýän.
Dişlerini gysyp, Klaudina, ýene başyny nägile ýaýkady:
“Hudaýjan, maňa kömek et!“ diýip onuň kalbyndaky hyjuw
ýene Gudraty-Güýçlä ýüzlendi, ol Hudaýyň özüne barha
golaýlaýandygyny duýdy.
— Dillenýänçä, tutawajy towla!-gazaba münen edaraçy
heňkirip, buýruk berdi.
Yza çydardan ötedi. Birden çirkin gygyrdy, ony garaňkylyk,
tümlük basmarlady.
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20-nji bap
Ýan gaty aglaýardy. Klaudina zor edip özüne geljek bolýardy.
Titräp, ol dikelmekçi boldy. Näme üçin onuň endam — jany yzaka?
Ol ýene turmany başarman arkan ýatdy.Töweregine garap, aglap,
ellerini ejesine serip dyzaýanÝany göterip duran Hendrihi gördi.
Başdaky duman sowlup, ol birden huşuna geldi-oňa dybda horlap
sütem etdiler! Ol eýmenç dybda däl-de, bu ýerdedigiň nänili gowy
zat. Ol bu ýere nädip düşdikä? Zyndana nädip gaýdyp gelenini ol
düşünmeýärdi. Ol şeýle bir ezýet çekipdi welin, hatda oý-pikirem
öwürmäge mejaly ýetenokdy. Wah, endam-jany nähili agyrýardy!
Ol Ýany diňdirmelidi. Klaudina ýene oturmakçy boldy,
ýöne agyrylar iňňän çökderdi. Hut bar süňňi-damary üzülene
meňzeýärdi. Ahyry, Hendrikiň kömegi bilen ol dikeldi. Kynlyk
bilen aňyna aýlanyp, ol Ýana ellerini uzatmakçy boldy, özüniň
çekilen, süýndirilen, yzaly elleriniň Ýany saklamaga güýjüniň
ýetmejegini şol bada aňdy. Hendrik emaý bilen çagany onuň
dyzyna oturtdy.
Ýan diňeninden soň Klaudina:
— Bu ýere meni olar getirdimi? — diýip sorady.
— Hawa. Diýmek seni dybda dartypdyrlarda,— bu sorag
däldi, oňa eýýäm aýan zatdy.
Klaudina agyrydan sandyrap, başyny atdy.
— Olar meni imandan ýüz öwürtjek boldular, Piersomyň
nirededigini biljek boldular. Men olara hiç zat aýtmadym, soňam
huşumdan gidipdirin.
Günler geçdi we Klaudinanyň agyrylary kem-kem köşeşýärdi.
Basym ol ýene ýöremäge we erkin hereket etmäge başlady. Ýöne
geplemeýärdi, öz ýagdaýynyň pikirini edýärdi. Ol munuň çekmeli
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jepasynyň başlangyjydygyny aňýardy. Onuň ahyry haçan geljekkä?
Ony bilmeýändigine ol gynanýardy. Onuň kalbynda gorky bilen
Hudaýa dilegiň arasyndaky göreş barýardy.
“Indiki süteme çydarmykam? Süteme çydaman imany ret
edäýsem nähili bolar?“-diýen gorky howp salýardy.
“Saňa Meniň merhemedim ýeterlikdir“.53 “Birden mejalym
gaçyp, men bir zatlar samraýsam? Birden men aýtmajak zadymy
aýdaýsam? Birden men başga biriniň jebir çekmegine sebäp
bolaýsam?“
“Ýöne olar sizi eltip tabşyranlarynda, nähili ýa näme diýjegiňizi
gaýgy etmäň, çünki näme diýilmelidigi şol sagatda size berler“.54
“Birden meni öldüräýseler näme? Köp-köpler eýýäm wepat
boldular“. Jeza gorkusy onuň öňünde gaýa kimin dikelýärdi. Klaudina durmuşy söýýärdi. Dogrudan-da onuň asla ölesi gelenokdy.
Ýöne, başga tarapdan, eger Hudaýyň halany bolsa, onuň ýaşap
ýöresi gelenokdy. Hawa, Gökde täsin bolar, ýöne oňa barýan ýol
nähili külpetlidi!
Soňra ol öz Halasgärini ýatlady, Ol ölümiň ýüzüne näme
diýdi?: “ Eý Atam! Mümkin bolsa, bu käsäni Menden geçir; ýöne
Meniň isleýşim ýaly däl, Seniň isleýşiň ýaly bolsun“.55
Onuň gözleri ýaşa doldy: “Pikir et, Isa-da onuň häzir başdan
geçirýänlerini başdan geçiripdi ahyry! Ol düşünýär! Ol meniň
çekýän jepalarymy bilýär!“
Injiliň sözleri nähili ajap! Gorky ony her gezek ýuwdarly
bolanda, onuň ýadyna gymmatly toba sözleri düşýärdi — şolaryň
merhemedi bilende ol çydam edýärdi we oňa ynjalyk berýärdi.
Gökdäki Atasyna köp-köp doga-dilegler edildi, Klaudina-da
şol doga-dilegleriň eşidilendigini aňdy. Göreş ýeňil däldi, ýöne
Onuň merhemedi Klaudina üçin ýeterlikdi.
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21-nji bap
Basym Klaudinany ýene soraga çagyrdylar. Ol beýik basgançak bilen ýokary çykanda agyr agyry çekdi we özüniň bu gezek
nähili boljakdygynyň pikirini edýärdi.
Ony sütem zyndanyna eltdilerde, oturgyçda oturtdylar.
Töweregindäkiler öňki adamlardy.
Emeldar mylakatly söze başlady:
— Bu gezek sen akylly bolup, biz bilen hyzmatdaşlyk etmäge
razy bolarsyň diýip umyt edýärin. Aýallara beýle gödek daraşmany biz halamaýarys. Ýöne sen özüňiň nämamladygyňy boýun
almasaň, bizde başga çäre galmaz. Biz seniň maşgalaňa gowuşmaga hem bu zatlary unutjagyňa mümkinçilik berenimize şat
bolarys. Ýeri, edepli raýat hökmünde, özüňe mynasyp bolup, indi
öz günäňi boýun almaga taýýarmysyň?
— Men gökdäki ýurdyň raýatyndan, Injilde şeýle diýilýär:
“Adama garanda, Hudaýa boýun bolmak artykmaç bolmalydyr“.56
Men Hudaýa we Onuň Sözlerine çapraz gelmeýän ähli zada maýyl
bolmaga razydyryn. Katoliki buthana men garaşly bolup bilmerin,
çünki ol — hakyky buthana däl.
Bu jogaba gazaplanan emeldar, sesini sandyradyp gygyrdy:
— Görýän weli sen henizem samsyklygyňa tutup dursuň-ow.
Ýöne biz seni boýun egmäge mejbur ederis. Ony nädip etmelidigini biz bilýäris. Şeýle diýip, ol başyny köp manyly yralady. Sähel
salymda onuň mylakaty ýitirim boldy, äheňi aýgytly hem işewür
ýaňlandy:
— Näme diýsene, biz seniň tükeniksiz samsyklygyňyza çydam
edip biljek däl. Sen entek biziň usulymyzyň ýeňiljeklerini gördüň,
şonuň üçin gowusy, sen öz janyňy gutar. Şa Filipp II siziň bu
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bibaşlygyňyzdan hem siz bilen süýrenişmeden bizar boldy, tentekler hem onuň gubernatory gersog Alwa-da size biderek wagtyny
sarp etmez. Ol eýýäm köp bidüzgünleriň ýoguna köýdi.
Hawa, Klaudina gersog Alwa hem onuň “Gan geňeşi“
barada eşidipdi. Ol baradaky gürrüňler ähli ýere ýaýrapdy, hatda
zyndana-da aralaşypdy. Şanyň görkezmesi bilen ol düzgün — tertibi dikeltmek üçin demirgazyga ugradylypdy. Ol garyndaşlaryny
ýok etmegiň ähli usullaryny ýaýdanman ulanýardy. Onuň geňeşi
özüne mynasyp “Gan geňeşi“ adyny göterýärdi.
Emeldar sözüni dowam etdi:
— Sen özüň ýalylaryň, samsyklyk bilen hötjetlik edýänleriň
näme bolýanyny bilýärsiňmi?
— Men olary ölüme buýurýanyňyzy bilýärin. Bu zatlar üçin
bir gün Hudaýyň öňünde jogap bermeli bolarsyňyz — diýip, Klaudina ýuwaşja seslendi.
— Biz dünýä ýardam edýäris. Biz diňe ony asudalygy bozujylardan arassalaýarys — diýip, gazaply, rehimsiz jogap eşidildi.
Soňra ol ýene ilki başlan gürrüňine dolandy: — Indi bolsa meniň
soragyma iňňän dogry jogap ber, onsoň bu zatlary gutararys.
Ýene-de onuň geçen gezek jogap bermedik soraglary
gaýtalandy.
— Piersom nirede?
— Siziň ýolbaşçylaryňyz kim?
— Çagaňyz bolanda kim ýanyňyzdady?
— Siziň ýygnaklaryňyz nirede geçirilýärdi?
Klaudina dymýardy. Ol diňe:
— Men muny size aýdyp bilmerin diýýärdi.
Ahyry gahardan ýarylaýyn diýýän emeldar:
— Hany oňa gamçyny dadyryp görüň. Belki şonda ol dil açar.
Jellat geldi. Ol ezberlik bilen ony sütüne sarady.
Klaudina urgulara garaşyp, gözüni ýumup, doga-dilege başlady. Ilkinji eýmenç urgudan onuň demi tutuldy. Ol sandyrap
gitdi, eger daňylmadyk bolsa ýykylmalydy. Asmanda yzly-yzyna
şuwlaýan gamçy onuň arkasyny çawlaýardy. Heý, munuň ahyry
gelmezmikä? Gamçynyň yzasy çekip-çydar ýaly bolmady. Ahyry
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saýgylap ýadan jellat, haşylldap, gamçysyny ýere taşlady. Ol
alňasaman ýüpi çözdi, Klaudina sütüne daýanyp bilmän ýykyldy.
Alasarmyk huşunda ýatan Klaudina emeldaryň gazaply sesini
eşitdi:
— Belki, indi ol akyllanar.
Klaudinany gödeklik bilen aýagyna galdyryp, gapdalynda
duran oturgyja oturtdylar. Çydamsyz agyra garaman ol ähtine
wepaly bolmak üçin güýç-kuwwat ber diýip, doga-dileg edýärdi.
Isanyň-da edil şunuň ýaly ezýet çekeni onuň ýadyna düşdi we ol
pikir oňa gaýrat berdi.
Emeldar:
— Ýeri, indi bize näme diýersiň?-diýdi.
— Hiç zat.
— Ýöne, bize imanymdan ýüz öwürýän diý, biz seni
goýbereli.
— Men diňe Isa bil baglaýan we Onuň taglymatyna uýýaryn.
Hiç hili töwella, haýbat hem beýleki tärler Klaudinany öz pikirinden dänderip bilmedi. Ol hiç zady boýunam almady, hiç zady
aýan-da etmedi.
Ahyry jebirden agsaýan Klaudinany zyndanyna getirdiler.
Ýanyň ejesini göresi gelip gidipdir. Hendrik-de onuň mertlerçe
duranyny bilip begendi. Bu sagatlar onuň üçin uzaga çekdi. Ol
Klaudina üçin dileg etdi, Ýany saklady. Ol Klaudinanyň gören
sütemini bilýärdi, çünki ony özü-de çekipdi.
Gün ahyrlaberende Klaudina biraz süňňi ýeňillik duýdy we
ol Ýany ýatyrmak bilen boldy. Onuň ezýet çeken bedeni körpe
çaganyň hasanaklap edýän oýunlaryna zordan çydaýardy. Ol
eýýäm birnäçe ädim ädýärdi hem ýataýmasa, yzyna eýgerer ýaly
däldi. Ol bu agşam, ejesiniň gelenine begenýän ýaly onuň üstünde
oýnasy gelýärdi. Ol ejesiniň täze ýaralaryna degip, çydamsyz
yza berýäninden habarsyzdy. Bu agşam Klaudina uzak wagt uka
gidip bilmedi. Mahal-mahal gamçynyň çawunyň salan ýarasyna
ýelmeşen köýnegini aýyrjak bolýardy.
Garaňkyda gözlerinden akan ýaş Klaudinanyň ýüzlerini
ýuwýardy. O näme üçin onuň göreşi şeýle hupbatly bolmaly
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bolduka? Gazaply gamçy saýgysynyň salan ýarasynyň berýän
yzasynyň üstüne onuň ýüregine agram salýan maşgalasy baradaky
alada-da çökderdi. Göwnüne bolmasa, Piersom bu ýerde bolan
bolsa onuň ýagdaýy has ýeňil bolaýjak ýalydy, ol bu agyr pursatda oňa kömek ederdi, ýaralaryna däri-derman ederdi, göwünlik bererdi. Her niçik-de bolsa, onuň bu ýere gelmegini hiç haçan
islemeýärdi.
Hudaýa ýüzlenip, Oňa gynanç-gorkusyny beýan edip, ol
birneme köşeşdi. Ol näçe doga-dileg etdigiçe, göwnüne arşa
golaýlaýan ýaly bolup göründi.
Gök-ol ýerde gözýaş, sütem-zorluk, agyry-ynjy, ýamanlyk ýok;
Ol ýerde Isa we Atamyz bar! Ol ýerde Piter bar. Häzir öňkülerden
has beter Onuň ol ýere düşesi geldi.
Birden onuň huşuna duýdansyz bir pikir geldi. Bu jebir-jepa
peýda berer belki! Ol jebri-jepalar onuň öň hiç haçan etmedik
zady, arşa yhlasly göterilmäge ony mejbur edýär.
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22-nji bap
Uzaga çeken jebirli agşam, ahyry öz ornuny çalaran daňa
berdi. Klaudina täze güni howsala bilen garşy aldy. Ol oňa näme
taýýarladyka? Täze jebir-jepamy?
Ýanynda Injiliň ýoklugyna garamazdan ol her güni Hudaýa
sežde etmekden başlamagy gowy görýärdi. Ýan oýanyp, ony
oý-pikirden aýňaldýança, wagtyny güýmeýänçä, ol Injilden
aýatlary ýatlap, doga edýärdi.
Bu säher ol öňküleri ýaly oý-pikire uzak maýyl bolmady,
dogrusy, ol uzak gijesini weli şonuň bilen geçiripdi. Ol Hudaýyň
wadalaryny ýatlamakçy bolanda, başy güwläp, akly gamaşýardy.
Näme bolduka? Açlyk, sütem, bularyň bary onuň huşuna zeper
ýetiripdi. Bulara paýhas edip, üstüne abanyp, ýuwdarly bolan
howpdan ýene heder edip başlady: “Hudaý jan, Seniň wadalaryňy
ýatlap bilmesem, men neneň öz imanymy saklap bilerin?“
Ýan gozganyp başlady. Ol onsoň dikelip oturdy-da, gözlerini
owkalap, töweregine garanjaklady. Klaudina gözi düşende, onuň
ýüzüne hoşallyk nury çaýyldy-da, ýylgyrjyrap, naşyja gollaryny
ejesine uzatdy.
Klaudina-da oňa mähremlik bilen elini uzatdy. Ony gujagyna
gysyp, näzijek ýaňaklaryndan öpdi: “Wah, balam, sen şeýdip, dyzap
durkaň, heý-de ele alman bilerinmi?“ Ýan ejesiniň boýnundan
gujaklap, hoşal, rahatlyk bilen başyny onuň egnine ýaplady.
Ertirlik iýlip-içilenden soň ýene zyndançy peýda boldy.
— Maňa sizi we çagany ýokaryk getirmeli diýdiler — diýip, ol
sesine mahabat berip aýtdy.
Gorky hanjar bolup Klaudinanyň ýüregine sanjyldy. Bu
nämäniň alamaty? Özüni imandan dändermek üçin olar Ýana
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näme etmekçi bolýarlarka?
Hendrikiň ýüzünde howsala hem nebsi agyryjylyk alamaty
peýda boldy.
— Men siziň dilegiňizi ederin, uýam, — diýip, ol ýuwaşja
seslendi.
Klaudina agyrysy-ynjysyna mert döz gelip, beýik basgançakdan ýokary galmaga özüni mejbur edende sandyraýardy. “Hudaý
jan, şu beladan dyndar meni. Men indi çydaman“ — diýip, ol alasarmyk oýlandy. Ýany zyndançy götermeli boldy, çagany onuň
eline bermek Klaudina iňňän agyr degdi. Klaudina durky bilen
ony bagryna basyp, hiç haçan goýberesi gelenokdy.
Ony sütem zyndanyna däl-de, öň sorag edilen otaga eltenlerinde ol ýeňillik bilen dem aldy.
Ýany elinde göterip, ol öz öňünde oturan emeldar hem ruhana
tarap öwrüldi.
— Sen edep-tertipli raýatlara mahsus bolan ýagdaýda,
özüňiň azaşanlygyňy boýun almaga hem buthana tabyn bolmaga
razymy?
— Men boýun alar ýaly hiç hili azaşma göremok.
— Näme diýsene, sen biziň keramatly katoliki buthanamyzy
ykrar edeňok; sen şony bir boýun alýaňmy?
— Men bir zady boýun alýan, men siziň buta sežde edýän dini
gullugyňyza gatnaşmakçy däl, çünki ol Isa Mesihiň hakyky iman
taglymaty däl.
— Ol nänili buta sežde etmek bolýar? — diýip, emeldar
gyzyklanyp sorady.
Klaudina uludan dem aldy. Wah, ol nämeden başlasaka?
Biraz oýlandy-da, ol seresap bilen öz düşündirişine başlady. Ol
mürzäniň onuň aýdan sözlerini ýazmaga häzirlenip elini ýokary
galdyranyny gördi.
— Siziň sežde edýän butuňyz köp. Siz haça çüýlemeden hem
şekillerden peýdalanýarsyňyz. Siz Marýeme, beýleki ölen keramatlylara çokunýarsyňyz. Siz ölenleriň süňklerini alyp, sandyga
salýarsyňyzda, altaryň üstünde goýýarsyňyz. Bularyň bary gerek
däl. Men Hudaýyň Sözleriniň aýdanlaryna ynanýaryn: “Öz
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Hudaýyň Rebbe sežde et, diňe Oňa gulluk et“.57 “Hudaý Ruhdur,
Oňa sežde edýänler ruhda, hakykata sežde etmelidir“.58 Çünki
Hudaý, hakyky Hudaý perzendiniň kalbynda bolýar, şonuň üçin-de
biziň kimedir birine — şekillere, öten keramatlylara sežde etmegimiz we ruhanylara uýmagymyzyň hiç hili zerurlygy ýok. Biziň
ähli doga-dileglerimiz we uýmalarymyz Hudaýa gönükdirilmelidir, eger biz öz doganlarymyzyň öňünde günä etsek, biz ol günä
üçin Onuň öňünde toba etmelidiris. Isa şeýle diýýär: “Eý argynlar,
agyr ýüklüler, Meniň ýanyma geliň, Men size dynçlyk bereýin“.59
Şeýle-de Isa barada: “Başga hiç kimde gutulyş ýokdur. Çünki biziň
halas bolmagymyz üçin adamzada berlen gaýry at asmanyň astynda ýokdur“60 diýlip ýazylan. Görşüňiz ýaly, hut şonuň üçin-de men
Merýeme sežde edip bilmerin. Ol-da edil men ýaly adam bolan.
Ol, siziň pikir edişiňiz ýaly, maňa hiç zat edip bilmez.
Klaudina özüniň beýle uzak gürlänine özü-de geňirgenip,
sesini kesdi. Mukaddes Ruhuň keramaty bilen hem özüniň kalby
bilen Hudaýa berlendigi üçin gelen güýç-kuwwatyň güýji bilen
sözleriň özi diline gelip durdy.
— Hany, hany! Sen öz nejis şyltagyňy biziň keramatly Merýem
enemize atma. Seniň ýaly sada oba aýaly öz düşünişi ýaly pikir
etmeli däldir.
Olaryň ugursyz, bimany sözleri, soraglary Klaudinanyň halys
ýüregine düşdi. Özüniň aýdýanlaryna olar hökman düşünäýmeli
diýip ynamly hasap eden halatynda bolsa olar oňa jabjynyp
başlaýardylar, oňa samsyk ýa-da haýsydyr bir düşünjesiz adam
ýaly dalaşýardylar.
Emeldar soňra gürrüňi başga ýana sowdy.
— Sen ikinji gezek çokunmany kabul edeniňi eýýäm boýun
aldyň. Sen näme häkimlerden gorkmadyňmy?
— Men häkimlikden beter Hudaýdan gorkýaryn.
— Klaudina öz jenaýatyň üçin sen toba etmeseň, saňa gaty
erbet bolar hem günäň geçilmez.
— Men Hudaýyň öňünde nähili jenaýat üçin näme günä edenimi bilemok.
— Sen näme Injiliň “Ýolbaşçylaryňyzyň sözüne gulak asyň“61
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hem “patyşany sylaň“62 diýip aýdanlaryna ynanmaýarsyňmy?
— Hawa, men oňa ynanýan. Meniň ýene bir zat aýdasym
gelýär, menem edil yzarlanan ata-babalarymyz ýaly adamlara
däl-de, Hudaýa köp tagzym etmeli. Men ýurdumyzyň Hudaýyň
kanunlaryna çapraz gelmeýän ähli kanunlaryna boýun bolaryn.
— Patyşanyň ikinji gezek çokunanlary ölüme buýurmak
barada perman çykaranyndan seniň habaryň barmy?
— Hawa, ondan habarym bar.
— Şu zatlary bilibem sen öz samsyklygyň bilen hötjetlik
edýärsiňmi? — Ol ýigrenç hem gahar bilen başyny ýaýkady. Ol
ruhanylara ýüzlenip: — Onuň bimamladygyny siz oňa subut
etmeli-diýdi.
Ruhany ardynjyrap, dodaklaryny ýalap özüniň uzyn sözüne
başlady. Klaudina çydam edip diňleýärdi, Ýöne içinden weli,
şol bir gürrüňden ýaňa halys bizar bolupdy, şol bir wagtda-da
Hudaýyň hem hakykatyň öz garalawjylarynyň däl-de, özüniň
tarapyndadygyna şeksiz, tutuş ýüregi bilen ynandyrdy. Ýanyň-da
bu zatlar ýüregine düşdi öýdýän, sojap çapalanmaga başlady.
Klaudina jogap bermäge mümkinçilik berenlerinde, ol şeýle diýdi:
— Bu zatlardan netije bolmaz. Men özümiň ýüregimdäki
bar bolan şatlykdyr rahatlygy men hiç haçan siziň buthanaňyzda
aňmadym. Men siziň talabyňyza boýun bolup, öz ýüregimde nälet
götermek islämok. Maňa islän zadyňyzy edäýiň; Men öz Hudaýyma
maýyl bolup galýaryn. Onuň sesi iňňän ynamly eşidildi.
Ruhany ýigrenç bilen samyrdady:
— Biz seniň tepbediňi okanymyzdan soň seniň jebir-jepaň
diňe başlanar. Onsoň al-arwahlar seniň bilen oduň-sütemiň içinde
haklaşarlar.
Klaudina ýuwaşja seslendi:
— Men siziň ähli topragyň kazysy däldigiňize begenýärin.
Hatda şeýle diýilýär: “... teni öldürip-de, başga zat etmegi
başarmaýanlardan gorkmaň“.63
Emeldar:
— Onda sen öz boýun egmezligiňi edip, bize gulak asmakçy
däl-dä, hä? — diýdi.
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— Eger meniň haýsydyr bir günäm bar bolsa, men öz boýun
egmezligimden el çekmäge taýýar.
Ol başyny ýaýkady. Soňra dodaklaryny ýumup, ýüzüni
gamaşdyryp, ýerinden turdy. Otagyň gapysyna baryp, zyndançyny
çagyrdy. Ýüregi togtana dönen Klaudina, soňra näme boljagyna
garaşdy. Gowy zadyň bolmajagy aýandy, ýogsa ol näme üçin
zyndançyny çagyrsyn?
Ep-esli wagtdan emeldar dolanyp geldi-de, ýüzüni eňşedip,
Klaudinanyň garşysynda saklandy. Iki goşa göz— biri päkje,
beýlekileri aladaly gözler oňa garadylar.
— Ine, şu çaga-ol orta barmagyny Ýana tarap uzatdy-Öz
samsyklygyň zerarly hütjetligiňi dowam etseň, onuň ykbalynyň
nähili boljagyny pikir etdiňmi?
Onuň gazaply garaýşynyň astynda Klaudina özüni çepiksi hem
mejalsyz duýdy. Onuň Ýany alyp nireleredir bir ýere gaçyp gidesi
geldi, oňa şu eýmenç ýerden gutulsa bolýardy. Ol galpyldaýardy. Bu
nämäniň alamaty? — “Eý, Hudaý jan, Hudaý jan“. Onuň kalbyny
ýalbaryjy äheň eýeledi. Ol bir zat duýýan ýaly Ýany berk gujagyna
gysdy, çaga ejesiniň ýüzüne geňirgenme bilen garady.
Emeldar henizem jogaba garaşýardy.
— Men…Men, eger meni ölüme buýursalar, onda ony öz
maşgalama iberip bilermikäm diýip oýlanýan — diýip, Klaudina
dillendi.
— Wah, şeýlemi!-emeldaryň erni ýigrenç alamaty bilen
gyşardy. Şu gün biz saňa ýene bir mümkinçilik berýäris. Ýaha sen
imanyňdan ýüz öwrersiň ýa-da çagaňdan geçersiň. Özüň saýla.
Ýeri, nämeden geçýäň?
Klaudinanyň ýüzi agardy. Bu sözler ýagyrnysyny çapymçapym eden gamçydan-da eýmenç urgy bolup degdi. Ol başyny
körpeje oglunyň bulaşyk galpaklyja başyna egdi we ony gujagyna
gysdy. “Men Ýandan geçip biljek däl. Ýöne imanymam ret edip biljek däl!“ Ol gözi ýaşsyz, aljyraňňy halda otyrdy. “Eý, Hudaý, meni
şu beladan halas et!“
Soňra ýene emeldar çirkin ýakymsyz gygyrdy:
— Biz onda çagany alyp gidýäris ýa-da boýun bolmaga razymyň?
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Klaudina diňe başyny ýaýkaýardy. Onuň kalby uly howsaladan doludy! Bir ses “Imandan ýüz öwür!“ diýse, başga bir ses “Sen
ony beýdip bilmersiň!“ diýýärdi.
Ýene-de gazaply, rehimsiz ses eşidildi:
— Sen öz ýalňyşyňy boýun alýaňmy? Razy bolmasaň, biz
bu çagany alyp, tertip-düzgünli terbiýe berjek birine bereris. Biz
onuň-da seniň ýaly gulak asmaz bolup ýetişmegini islämizok. Ýeri
nädýäň, öz günäňi boýun alýaňmy?
Klaudinanyň başy aýlandy. Göni howp abanypdy. Oňa Ýany
bermeli diýdiler. Şonuň üçin-de zyndançyny çagyrdylar. “Ýan,
Ýan, meniň seni olara beresim gelenok! Ýöne men imanymam ret
edip biljek däl!“
— Sen maňa häziriň özünde jogap ber. Sen tabyn bolup,
ýalňyşyňy boýun almaga razymy?
Gözleri ýaşdan doly Klaudina, naýynjar sesi bilen oňa jogap
gaýtardy:
— Men ony edip biljek däl, jenap. Ýöne, jenap, jenap, maňa
rehimiňiz gelsin!
Ol çagasyny bagryna basdy.
Emeldar zyndança:
— Ony al elinden — diýip buýurdy.
Aýak sesiniň golaýlaýany eşidildi-de, Ýany Klaudinanyň elinden gaňryp aldylar. Haçan-da çaga sesi uzaklaşyp, ýitip gidenden soň, Klaudinanyň gözýaşy uly agy bilen çalyşdy. Onuň bütin
beden-durky bilen zyndançynyň yzyndan ýetip, ogluny diläp
ýalbarasy geldi, ýöne onuň şol gymyldaman oturyşydy.
Onuň öňünde emeldar durdy. Ol ýeňiş gutulgysyzdyr
öýdýärdi.
Ol mylakatlaşan ýaly äheňde:
— Eger tabyn bolsaň sen ogluňy gaýtaryp bilersiň — diýdi.
Ýöne onuň ähli haýbatyna, ýalbarmasyna, wadasyna Klaudina
aşak sallan başyny diňe ýaýkap oňýardy. Bu mümkin däldi.
Soňra ony ahyry elleri boş we gyzaran, ellenen hem ýaşdan
doly gözleri bilen zyndana gaýtaryp eltdiler.
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23-nji bap
Piersom bilen Kilwan öýlerine tarap barýardylar. Asmandan
gün nuruny hem ýylysyny oba saçýardy. Haçan-da içi gyrlan kişiler Kilwanyň öýüniň bosagasyna gelenlerinde, olaryň burnuna
bişýän naharyň ýakymly ysy urdy.
Kilwanyň aýaly aşhanada gaýmalaýardy. Ol işgärleri garaşdyrasy gelenokdy.
— Men nahary irräk bişiräýmelidim weli, bu gün irden bazara
gitdim-de köpräk eglenäýdim-dä.
Kilwan gülümsiredi.
— Sen gürleşmäni gowy görýäňdä, hä? — diýip, ol degişdi.
— Menem gybata gyzyp ýöremok — diýip, ol aýtdy. Onsoň
çynlakaý gürrüňe başlady. — Bu gün hol zyndandaky aýalyň
gürrüňi boldy. Ol nähili sütem etseler-de şol öz diýen sözüni tutup
durmuşyn, indem boýun etjek bolup, onuň elinden çagasyny
alypdyrlar.
Piersomyň ýüzi gamaşyp gitdi:
— Ýeri, olar ol çaga näme etdilerkä? — diýip, ol jogaba sabyrsyz
garaşdy.
Kilwanyň aýaly bu ýüzi birden agaran, öz öňünde gagşap,
soragyna jogap eşitjek bolup durana geňirgenme bilen seretdi.
Piersom biparh bolmaga synanyşýardy.
— Olar elbetde ony buthana maýyl edip terbiýelejek birine
berendirler.
— Onuň kime berlenini bilýän barmyka? — diýip, ol sandyrawuk sesi bilen aýtdy.
— Elbetde, ony-ha gürrüň etmediler — diýip, aýal oňa
geňirgenme bilen seretdi-de — aý, bolýala, geçiň stol başyna,
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nahar taýýar — ol oturmak üçin oturgyjy özüne çekdi.
— Meni bagyşlaweriň. Meniň şu gün bir hili işdäm ýok-. Piersom bu sözleri zordan aýdyp, jogaba-da garaşman, daşary çykdy.
Öz-özleri bolup galan är-äýäl nahara başladylar:
— Ol nämä aladalanýar? Ol hemişe zyndandaky aýalyň
gürrüňini eşitdigi, birhili ynjalyksyzlygy artýar.
Kilwan aladaly ardynjyrady:
— Sen, dogrudan-da, şony kän agzama, enesi.
— Ýöne onuň özi hemişe soraýarda. Sen ony bilýäňä — diýip,
ol özüni aklady. Men oňa asla düşünemok. Näme üçin şeýle güýçligaýratly adam, zyndanda oturan ol hötjetler üçin gam-gussa batmaly? Olar çekýän jebir-sütemleri üçin özleri günäkär!
Kilwan jogap gaýtarman, nahary bilen boldy.
— Belki-de,ol şeýle aladaçyl adamdyr. Ol hemişe mylakatly
we göwnaçyk adam — diýip, Kilwanyň aýaly aýtdy.
Piersom başyny sallap, agyr alada bilen haraza tarap ýola
düşdi. Ol çola ýere baryp, sojap aglady. Ol zyndanda çekip-çydar
ýaly jebir-jepany çekýän aýalynyň häzirki başyna düşen hasratyny
ýada salyp, agyr oýa batypdy.
“Wah, Ýan! — diýip, onuň ýüregi urýardy. —Hudaý jan, näme
sen garaşyk edeňok! Piter indi, gökde, parahat ýerde. Häzirki yza
garanda ol agyry hiç zat bolup görünýärdi. Indi Ýan, biziň Hudaýa
bolan ynanjymyzdan bihabar ösüp-ulalaýarmyka? Eý, Hudaý,
Klaudina bu jebiri çeker ýaly güýç-kuwwat ber“.
Bu ejir beriji pikirler aljyraňňy Piersomyň bu täze urgy bilen
öwrenişmäge synanýan wagty ejir berýärdi. Soňra onda bir pikir
döredi. Ol nähilidir bir alaç tapmalydy. Ol kimdir biri bilen maslahatlaşmalydy. Ol uzakly gün harazda galyp, öz hasratyny gizläp
oturyp biljek däldi.
Ýüzüni sowuk suw bilen ýuwdu-da, Piersom ynamly ädim ädip,
öýe ýöneldi. Uludan dem alyp, ol öýe girdi-de, Kilwana ýüzlendi:
— Men öýlän boş bolup bilermikäm? Meniň käbir aladam bar,
şolary etmeli.
Kilwan başyny sypady-da, biraz diňşirgäp:
— Bolýar, bolýar. Bu gün işe özüm ýetişerinle.
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Ep-esli wagtdan soň, şol günüň agşamsy Piersom öz otagynda
otyrdy. Ol şemiň yşygyna Klaudina hat ýazyp başlady:
“Bu pursat seniň kalbyňda Hudaýa söýgi bolsun, ol seni köşeşdirsin. Meniň eziz ýanýoldaşym, men saňa şuny ýüregimden dileg
edýärin.
Men seniň eliňden Ýany alandyklaryny eşidendigimi saňa
aýdasym gelýär. Men ony kime berendiklerini biljek boldum, ýöne hiç
zat bilip bilmedim. Olar, elbetde, ony hiç kim bilmez ýaly gizlärler.
Bularyň bary maňa hasrat berýär, ýüregime bu yza çökder agram
salýar. Aýratyn-da, seniň zyndanda agyr göreşe uçrap, süteme-ejire
ýüzbe-ýüz duranyňy bilenimde maňa has-da ejirli bolýar. Bularyň
hemmesiniň seniň üçin nähili ejirlidigini men bilýärin, çünki öz
çagalarymyzy nähili eý görýärdiň ahyry.
Ýany keseki adamlaryň eline berlendigi baradaky pikir maňa
has-da agyr ejir berýär. Kim oňa Hudaýdan eýmenmäni öwreder?
Wah, meniň eziz Klaudinam, men haty kynlyk bilen ýazýaryn,
çünki gözýaş gözlerimi gapýar. Mert bol-da, öz ynamyňa wepaly
bol. Pawlus şeýle diýýär: “Meniň pikirimçe şu wagtky görgüler bize
aýan boljak geljekki şöhrat bilen deňeşdirer ýaly däl“.64
“Çünki gökde Hudaýdan bir ymaratymyzyň, el bilen ýasalmadyk
ebedi öýümiziň bardygyny bilýäris“.65 “Ol olaryň gözlerinden ähli
ýaşlaryny süpürer. Indi ne ölüm, ne ýas, ne-de agyry bolar. Çünki
öňki zatlar aradan aýryldy“.66 Şular barada oýlan, Klaudina. Ol
ýerde, jennetde, hiç hili gözýaş we hiç hili ahy-nala bolmaz. Bu
seniň üçin dilegim hem ybadatymdyr. Men saňa eýýäm jennetiň
eşretini görmegiňi diläp ugraýaryn. Men seni näçe söýýän-de seni
näçe göresim gelýän-de bolsa, men seniň imandan dänip, meniň
ýanyma geleniňi islämok.
Ýanyň pikirini eden wagtym bir zadyň maňa uly göwünlik berýäni meniň saňa aýdasym gelýär. Mukaddes Kitapda şeýle
diýilýär: “Çagalar Rebden mirasdyr“.67 Ýan Hudaýyň guly. Ony bize
Ol berdi, indem ony bizden almaga ygtyýar berdi. Şonuň üçin biz
ony Hudaýa ynanmaly, Ol ony öz penasynda aman saklar. Biz indi
oňa Hudaýyň aman-sag saklamagyny dilemeli. “Dogry adamyň
yhlasly dogasy gaty güýçlüdir“.68
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Men seniň janyň-teniň bilen maşgalaňy söýýäniňi bilýärin,
ony meýletin taşlamaga hiç haçan razy bolmajagyňy bilýärin. Ýöne
Isanyň hatyrasyna sen muny şeýtmäge mejbur bolduň. Ýöne biz bu
ýerde, bu jahanda ömür boýy bile ýaşarsyňyz..diýilip,hiç haçan kepil
geçilmedi. Haçanam bolsa biziň barymyz ölmeli, aýrylyşmalam.
Sen maşgalamyzyň weýran edilendigi maňa ýeňil düşýändir
öýtme. Men bu zatlaryň baryny bu agyr günlerde özüme hem saňa
göwünlik bermek üçin ýazýaryn. Eýýup barada we Hudaýa lagnat okatjak bolup şeýtanyň peýdalanan tär-ýollary barada ýatla.
“Hudaý berdi, Hudaýam aldy; goý Hudaýyň Ady merhemet alsyn!
Her näme bolsa-da Eýýup günä etmedi we Hudaý barada parhsyz
söz aýtmady“.69
Seniň-de Eýýubyňky ýaly öz imanyňa ynamyň bolmagy meniň
hemişe dilegim.
Men begenip zyndanda saňa derek oturardym. Dogrudan-da,
göwnüme bolmasa mahal-mahal ol ezýetleri, seniň ol ýerdeligiň
baradaky jebirli oý-pikire batyp ýörenden, özüm bolan bolsam ýeňil
bolardy diýýärin. Ýöne Hudaýyň ygtyýary şunuň ýaly boldy; şonuň
bilen-de men ylalaşaýmaly.
Meniň gymmatly Klaudinam, bize şunça ýyl bile ýaşamaga
ygtyýar bereni üçin men Hudaýa şükür edýärin. Men seni mahalmahal gynandyranym üçin indi gynanýan, seniň maňa ajaýyp hem
wepaly ýar bolanyň üçin saňa alkyş aýdýaryn. Eger seni bu dünýäde
indi görmek maňa miýesser etmese, men o dünýäde-jennetde duşuşarys diýip umyt edýärin. Häzir howply hem ugursyz wagt geldi.
Hiç kimiň ertir näme boljagy belli däl.
Seniň ol ýerde bile bolýan doganymyza menden salam aýt. Men
seniň ýagdaýlaryň barada näler bilesim gelýär weli bolanok, ýöne
men saňa ynanýaryn, seniň Hudaýa bil baglamagyň üçin dileg
edýärin. Ýene men saňa söýgüli öwgi aýdymyňy ýatladýaryn “Reb
meniň nurumdyr, Halasgärimdir, kimden gorkaýyn?Ömrümiň
güýji Rebdir; kimden heder edeýin?“70
Haty ýazan öz adamyň hem Hudaý
tarapyn doganyň Piersom des Muliers“.
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Uludan dem alyp, Piersom ýelegi gapdala goýdy. Ol haty
aldy-da, ýene bir gezek okady. Klaudina giňlik berjek sözi tapmak
nähili kyndy, şol bir wagtda-da özüniň ýüregi ynjyly sançýardy.
Ähtimal, henizem ol öz hasratynyň şeýle agyrdygyna aň edýän
däldir. Hatda ýazan sözleri, özüniň wagtal-wagtal duýuşy ýaly
däl-de, has batyrgaý bolup göründi. Ýöne ol oňa ýazan sözlerine
berk bil baglamak kararyna geldi. Şeýlelikde aýalyna niýetlän bu
göwünlik sözleri öz kalbyna-da ýeňillik dermany boldy. Oňa indi
diňe bu sözleriň Klaudina-da giňlik bermegini diläýmek galdy.
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24-nji bap
Ýene-de bir uzyn gün başlandy. Klaudina bir zatlaryň pikirini
edip, diwara golaý ümsüm otyrdy.
Bu uzak wagtlarda oýa-pikire gümra bolaýmasaň başga
güýmenje ýokdy. Ol köplenç Ýan barada oýlanýardy. Ol häzir
näme iş edýärkä? Ol kimdir biriniň öýünde Ýanyň nähili ukudan
oýanandygyny, keseki adamyň nähili onuň aladasyny edýändigini
göz öňüne getirýärdi. Ol nirede? Ony ol ýerde gowy görýärlermikä?
Ol adamlar oňa gowy seredýärlermikä? Ejesini ýatlap ol henizem
aglaýarmyka ýa-da eýýäm unutdymyka? Ol onuň ýadyndan heniz
çykmadyk-da bolsa, basym unutjagyny bilýärdi.
Bu zatlar onuň ýürek ynjysyny artdyrýardy. Ýan ähli zady
unudyp biler, ene weli ýok. Klaudina heý aglamasyny bes edermikä?
Şu wagta çenli Ýanyň öz göwnüni oýun-hokgalary bilen wagtyny
doldurandygyny bilmändir. Indi weli ol ýokdy. Wagt togtan ýalydy.
Bir gutarnyksyz gün yzly-yzyna gelýän beýleki ýüregedüşgünç
günler bilen çalyşýardy.
Ýanyň gelejegi baradaky pikir has agyr boldy. Indi ol eneatasynyň uýan imanyny bilmeýşi ýaly Hudaýa barýan ýoly bilmän
ulalaýarmyka? Wah, ol jenneti görmekden oňa düşmekden jyda
düşäýen bolsa, onda bu göreşi dowam etmegiň geregi bar.
Bu pikirleriň Klaudinany basmarladygy-ça ol barha
göwnüçök-günlige düşýärdi. Näme üçin ol boýun egäýmeli däl?
Şeýdäýse, ol iň bolmanda öz çagalarynyň ýanynda bolup, olary
dogry ýola gönükdiribä bilerdi.
Dybdaky sütemi çekip, gamçy çawlaryny iýmek mundan
ýeňildi. Eger ony ene mährinden dyndarylyp taşlanan, imany
başga bir bigananyň ygtyýarynda galan çagalary yzynda galjak
125

bolsa, onda onuň öz imanyny saklamagy dowam etmegi, eşretli,
agyry-ynjysyz, şanly jennet dünýäsine düşjek bolup dyrjaşyp
ýörmegi nämä gerek?
Bu ýerde ýalňyz özüň oturyp, her Ýan barada, onuň oýunlaryny,
hereketlerini ýatlap gün geçirmek, uzakly günüň dowamynda
agyry ýürege düşýän elleriňe iş bolman, gowşuryp oturmak; diňe
gün yzyna gün, şol pikirlere batyp oturmak nähili uly ejirdi. Öz
sütemkärleriniň şuny isleýänini ol bilýärdi. Klaudina munuň agyr
düşjegini olar gowy bilýärdiler.
Ýöne ol sejde edip bilýärdi. Ol doga-dileg bilen, köplenç gözi
ýaşly uzak-uzak sagatlary geçirýärdi. Ine, şol sagatlar-da oňa
başyny dik tutmaga kömek edýärdi. Wagtal-wagtal Isanyň keşbi
oňa goldaw berýärdi. Bu zyndanyň içinde Klaudina Ony has-da
gowy tanady, Oňa öňkülerden has güýçli ynanmany öwrendi. Dogrusy onuň hasraty aýrylmaýardy, kalbyna ol labryny atyp durdy.
Kalbyndaky harasaty kiparlamak üçin, mahal-mahal sandyraýan sesi bilen aýdyma gygyrardy. Özüniň sütem edilenleriň
kitabyndan öwrenen ynam aýdymlaryny utgaşdyryp aýdanynda,
ol özüniň ýeke däldigine akyl ýetirip başlaýardy. Beýleki eneatalarda şu jebirli ýoly geçipdirler ahyry. Imana ygrarly bolmaga
olara Hudaý ýardam edipdir. Olar gökdäki öz mekanlaryna ynamly
gadam urmak üçin öz ölümlerini mertlerçe garşylapdyrlar-a. Ol
tutanýerlilik bilen Hudaýyň özüne rahatlyk, göwrümi giňlik bermegini dileýärdi.
Ýok, ýok, ol boýun egmez, ony edibem bilmez! Ol ynamyndan ýüz öwürse, ol nahili ene bolup biler? Hudaýsyz durmuş
asla bolup biljek zat däl ahyry. Ol doga-dileg etmän, arzy-halyny
Hudaýa aýtman ýaşap bilmez ahyry. Ölüm ýüzbe-ýüz bolanda
onuň ýalňyz bir özi näme iş eder? Şonda ol Hudaýdan başga
kimden kömek islesin? Ýok, ol hiç haçan ynamyndan ýüz öwrüp
bilmez. Hudaýsyz durmuş bu ýowuz, ýürekgysgynç zyndanda
ýaşandan-da agyr bolar.
Ýöne, jan ýene duranokda: “Indi men hiç haçan çagalarymy
görmezmikäm? Olaryň näzijek gülkilerini indi eşitmezmikäm?
Özleri üçin iň gyzykly zat hasaplap aýdyp berýän gürrüňlerini
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diňlemezmikäm? Indi olary başga birleri terbiýeläp, ösüp ulalyşlaryna syn ederlermikän?“
“Wah, meniň söýgüli ýanýoldaşym näme? Ol nähili-de bolsa,
uly adam, öz aladasyny edip bilýär. Indi biziň bile sürmeli ömrümiz gutaraýdymyka? Jennetde nika-beýleki ýok ahyry“. Onuň
geçen günlerde goýberen ýalňyşlarynyň biri-de ýadyna düşmedi.
Onuň diňe bile geçiren şepagatly günleri, şatlykly pursatlary
ýadyna düşdi.
Piersomyň haty hasratly gijäniň tümlügine şatlyk nuruny
çaýana dönderdi. Hawa ol mamlady. Ol nähili jebir-jepa çekse-de,
Hudaýa ygrarly bolup galar. Ol hökman şeýle edäýmeli. Başga hiç
hili ýol ýok. Kalbynyň çuňňur töründen Hudaýa orun beripdi we
Oňa ygrarly bolup galmak isleýärdi, wadalar weli üstüne abanyp
durdy. Ýöne ol öz etjegini bilýärdi. Onuň Hudaýa bolan söýgüsi
ähli zatdan ýokary durmalydy.
Gussaly günleriň birinde Klaudinanyň Mukaddes Ýazgylardan
bir waka ýadyna düşdi. Ol ýerde öz çagasyndan jyda düşen bir
ene barada bir zatlar aýdylmaýarmydy näme? Şol aýadyň näme
diýýänini anyk ýatlamaga çalyşdy. Ol kem-kemden ony huşuna
getirdi. “Öz gussa derdinden dynmak üçin ene emzikli çagasyny
unudarmy? Eger ol unudaýsa-da, Men seni unutmaryn“.71
Klaudinanyň gorkusy hem aladasy ýeňledi. Rahatlyk gözýaşy
ýaňaklaryndan syrygyp gaýtdy. Hudaý ony Ýany eý görşündenem
eý göräýermikän? Bu pikiri ol doly aňynda aýlap bilmeýärdi. Ýany
unutmak oňa şeýle mümkin däl ýaly görünse, Hudaýa ony unutmak asla mümkin däl eken. Onuň ýüregi Hudaýa bolan mähir
püre-pür doldy. Eger Ol ony ýatdan çykarmaýan bolsa, onda Ol
Ýany-da ýatdan çykarmaz. “Hudaý jan, Seniň ýollaryň meniň
ýollarymdan hemişe has ýokardadygyny unutmazlyga maňa
kömek et. Häzir men näme üçin bu hasratlaryň öz başyma düşenine düşünemok, ýöne, ähtimal, haçan-da bolsa men oňa düşünerin“. Ol Gökdäki Atasyna ýeterlik bil baglan däldirindä diýip,
özüne igendi.
Wepaly dosty Hendrik bolmadyk bolsa, ol näme ederdi. Agyr
sütem-jebirden ýaňa tapdan düşen, agyryly-yzaly pursady, ol
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Klaudinany galkyndyrmak hem ruhuny götermek üçin ýagdaýy
bolan ähli zady etdi. Onuň güýçli ynamy Klaudina hemişe nusga
boldy. Ol haçan-da çökder bolanda, ol Hendrike öz arzy-halyny
aýdardy, ol bolsa oňa daýanmaly hem rahat tapmaly hakykat
ýoluny salgy bererdi.
Hendrik oňa her bir adamyň özi üçin Hudaýyň öňünde
jogap bermelidigini aýdýardy. Onuň çagalarynyňda, haçan-da
bolsa bir wagt, haçan hakykatyň nämedigine düşünip, öz ýoluny
saýlamaga ukyby çatan ýaşa ýetseler, özleri üçin özleri jogap
bererler. Hudaýam olara dogry nazaryny aýlar, çünki ol adalatyň
tugy ahyry. Klaudina-da Hudaýyň öňünde jogapkärdi hem oňa
jogap bermäge ol taýýar bolmalydy. Ol Ýanyň gelejegini we galan
çagalarynyň gelejegini Hudaýyň erkine bermelidi. Klaudina, pikir
öwrüp, diňe şunuň dogrudygyna düşündi.
Günleriň geçişine görä, onuň doga-dilegi täze mana eýe
bolýardy. Ol özüni ýarawsyz hem eljigen duýýardy. “Hudaý jan,
meniň kalbymyň ýalan wadalara uýman, oňa garşy durar ýaly
Seniň maňa güýç-gaýrat bermegiňi dileýärin. Men özümi Saňa
pida etmäge taýyn. Men özümiň tapdan düşendigimi bilýärin we
Seniň meni ejirlerden tiz dyndyrmagyňy dileýärin“. Şu ejirlerden
dyndyrmagyny diläp, ol ýygy-ýygy Hudaýa ýalbarýardy.
Ol özüniň, megerem, indi hiç haçan erkinlige çykmajagyny
güman edýärdi. Indi ol özüniň horlanyp öljegine şübhesiz
ynanýardy. Bir ezýet beriji bir pikir onuň doga-dileglerinde peýda
bolýardy. “Atam, meni ölüme buýraýsalar, Saňa ýalbarýaryn, men
öz-özümiň ölümimi , asuda garşylar ýaly, Seniň menden bar
gorkymy almagyňy dileýärin. Sen meniň durmuşymy bereniň
ýaly ölümi-de öz merhemediňe almagyňy dileýärin“. Ol gorkudan titräp, ölüme jellatyň ýanyna barmak islänokdy. Ol Hudaýyň
ýarandygyny bilip, ölümine asuda barmakçydy.
“Eger kimdir biriniň Hudaýa tagzym edip, öz ölüminiň Hudaýa
gulluk etjegini bilmegi örän täsinlik dälmi?“ — diýip oýlandy.
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25-nji bap
Piersom täze güni agyr hasrat bilen garşylady. Ol özüni
mejalsyz, ýadaw we iňňän ezýet çeken dek duýýardy. Ol uzak
gijäni ýatman geçiripdi. Ol söz gutarýança doga-dileg edipdi.
Onuň gözünden gözýaş sil kimin akypdy. Onuň kellesi tükeniksiz
soraglar bilen hyryn-dykyndy, olara jogap gözleýärdi.
Şu gün Klaudina ölmelidi. Gersog Alwa zyndany dini
bulagaýlardan saplamak barada perman çykarypdy.
Penjirä säheriň ýagtysy düşenden, Piersom Klaudinanyň
özüne ýazan soňky hatyny eline aldy. Ol hat onuň Klaudina bilen
gürleşmek baradaky çuňňur küýsegini gandyrmalydy. Piersom
haty birnäçe gün mundan ozal alypdy. Elbetde, ol şondan bäri öz
niýetinden dänmändi.
Haty okap, ol Klaudinanyň has golaýlap gelen ölümine çenli
öz diýeninde berk durjagyna anyk göz ýetirdi.
Ol ýene öz aýaly üçin dogan günde boljak hasraty ýatlap sessiz–
üýnsiz dyzyny epdi. Nädip ol öz aýalyny, öz söýgüli ýanýoldaşyny
bu gün öldürjek bolup durkalar öz adaty gündelik borçlaryny
berjaý etsin?
Piersom aýalyna jeza berlende, ol ýere baryp bilmejegini
bilýärdi. Onuň ýanyp duranyny görmäge güýji-kuwwaty ýetjek
däldi. Öten agşam onuň göz öňüne getiren eýmenç ýagdaýlary
onuň üçin ýeterlikdi. Ýöne, oňa nähili agyr bolsa-da, bu irki
ejirli sagatlara döz gelmelidi. Uzakly gijäni gaýgy-hasratdan doly
oý-pikir bilen geçiren Piersom, ýadawlygyna garaman, işe başlamakçy boldy.
Aşhana girip, öý eýeleri bilen hoşamaý salamlaşmaga
synandy. Nahary bulap duran öý bikesi onuň salamyny almak
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üçin başyny galdyrdy.
Piersom özüne zor salyp, naharlanmakçy boldy. Bu gün
oňa öňküden has köp güýç-kuwwat gerekdi. Öý bikesi öýi
ýygnaşdyrmak üçin gaýmalaýardy.
Ol:
— Piersom, men ol aýalyň jezalandyrylyşyny görmäge gitjek.
Adamynyň beýle hötjet bolşuna, men hiç düşünip bilemok. Men
ony elin görmekçi. Meniň bilen gidermiň?
Piersom ardynjyrady:
— Ýok, meniň ony göresim gelenok. Ýöne, siz bolan zatlara gowja seredip, geleniňizden soň maňa baryny gürrüň berip
bilmermisiňiz?
— Elbetde, gürrüň bererin. Men indi gideýin, o ýere irräk
barasym gelýär.
Ol aýagyna agaç köwşüni geýip, eline sebedini aldy-da, howlukmaç öýden çykyp, köçe bilen ýokary gitdi.
Piersom üçin bu ir ertir uzaga çekdi.
Ol Hudaýa ybadat edip işleýärdi, ýöne iş az önýärdi. Onuň
pikiri işde däldi-de, iňňän uzaklardady. Günorta bolanda ol
ýeňillik bilen dem aldy.
Piersom Kilwan bilen öýe tarap barýardy, Kilwanyň aýalynyň
berjek gürrüňine sabyrsyz hem şol bir wagta gorky bilen garaşýardy.
Şol eýmenç gürrüňi nädip diňläp biler? Ýöne, Klaudinanyň
imanyna ygrarly bolup-bolmanyny bilmelidi.
Piersom ynjalyksyzlyk bilen öý bikesini synlaýardy. Ol özüne
köp garaşdyrmady.
— Piersom, sen irden meniň bilen gitmelidiň. Men ilki bilen
zyndana bardym. Zyndanyň agzyna bir topar adam üýşüpdir,
biz jezalandyrmaga çykarmak üçin Klaudinany (Onuň ady
şol) getirmäge gidendiklerini eşitdik. Oňa özüni nirä alyp
barýandyklaryny aýdanlarynda, ol aýdym aýtmaga başlady. Ol
şeýle bir ýakymly we şadyýanlyk bilen aýdýardy! Men şoňa hiç
düşünip bilmedim. Megerem, onuň akly üýtgäp, aýdylan zatlara
düşünmeýän bolmaly, men-ä oňa başga näme diýjegimi bilemok — diýip, ol biynjalyk başyny ýaýkady.
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— Ol: “Rebbim meniň nurumdyr, Halasgärimdir, ... kimden
heder edeýin we kimden gorkaýyn? — diýip aýdýardy; Kimdir biri
ony Injilden dini aýdym diýdi.
— Siz oňa jeza berişlerini gördüňizmi?-diýip, Piersom gyssanmaç dillendi.
— Hawa. O gelni hem Hendrik atly birini bazar meýdançasynyň
ýanyndaky jezalandyryş ýerine alyp barýarkalar, biz olaryň yzyna
düşdük. Olar şeýle bagtyýar hem göwnihoş görünýärdiler. Edil
olar gelin toýuna ýa-da bir meýlise barýan ýalydylar. Olaryň elleri
daňylgy, agyzlary-da baglydy. Olaryň agzy bagly bolmasa, men
bilýärin, Klaudina aýdym aýdardy. Men entek şolar ýaly bagtyýar
görünýänleri görmändim. Gelniň gözleri ýanyp durdy. — Öý
bikesi bu gören zatlaryna haýrandy. Ol nahary unudyp, gürrüňini
dowam etmäge durdy.
— Biz jeza ýerine baranymyzda jellat sekisi goýulan eken.
Ol ýerde daşyna odun üýşürilen iki sütün durdy. Klaudina we ol
erkek adam öňe çykdylar, jellat olary agaçlara sarady. Soňra bolsa
ol olary bogdy. Bar zat ümsüm we asuda bolup geçdi. Öý bikesiniň
gözüne ýaş gelip, sesi sandyraýardy.
Özüni oňaýsyň duýan garry gözýaşyny süpürişdirip,
ardynjyrady.
— Näme üçindigini bilemok weli, ol maňa gaty agyr degdi.
Olar şeýle bagtyýar we bigünä görünýärdiler. Eger olar şeýle
hötjetlik etmedik bolsalardy...-diýip, ol sägindi. — haçan olary
sütüne saranlarynda, Klaudina gözlerini ýumup, öz bagly ellerini
asmana galdyrdy. Ol doga eden bolmaly. Ol şeýle asuda, göwnühoş we rahatdy. — Kilwanyň aýaly haýran galmadan ýene başyny
ýaýkady. — Ony bogan halatlarynda, ol garşylygam görkezmedi.
Hut, uka giden ýaly boldy. Soňra olary ýakdylar.
Bar bolan zat şudy.
— Men şeýle gowy adamlaryň şeýle hötjet boluşlaryna
hiç aklym çatanok-diýip, öý bikesi ýene haýran galmak bilen
gaýtalady.
Piersom mundan artyk çydam edip bilmedi. Bu gezek gözlerinden akyp gaýdan ýaşy gizlejegem bolmady. Piersom üçin
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Klaudinanyň Hudaýa ygrarly bolup galanyny bilmek, oňa ýeňillik
beripdi, indi Klaudinanyň çekýän jebir-jepasy gutarypdy. Ol indi
soňunyň näme boljagyna garaman, ähli hakykaty öz dostlaryna
aýan etmekçidi.
Haçan-da ol özüni dürsänden soň şeýle diýdi:
— Şu gün irden jezalandyrylan şol aýal meniň eý görýän,
özem iňňän akyl paýhasly aýalym bolmaly.
Kilwan we aýaly: “Näme“ diýip eýmenç seslenenlerinde, öý
bikesi öz gulaklarynyň eşidenine ynanmady. Onuň mejaly gaçyp,
oturgyja özüni goýberdi, agzyny öweldip, Piersoma tiňkesini
dikdi.
Piersom:
— Ol meniň aýalym, özem öz aklyndadyr-diýip ýene gaýta-lady.
Hakykaty goramaga bolan gaýratly hyjuw bar gorkyny, gaýgyhasraty basmarlapdy. Men onuň öz janyny pida eden ynamyna
tagzym edýärin.
Kilwan we onuň aýaly ýene-de bir haýran ediji habara zordan
aň etdiler. Olar dymdylar.
— Ony tussag edenlerinde sütemkärler meni gözläp barypdylar, ýöne men gaçdym, onsoň ony alyp gaýtdylar. Men bu şähere,
ol bu ýerdäki zyndanda bolany üçin geldim.
Onuň diňleýjileri üçin kem-kemden ähli zat äşgär bolup
ugrady. Indi Kilwanyň aýalynyň bazara gidip gelende berýän
gürrüňlerine näme üçin Piersomyň şeýle biynjalyk bolýany aýan
boldy.
— Sen näme üçin döwlet buthanasyny goldamaýarsyň? —
diýip Kilwan sorady. Aýaly ikisi Piersomyň gürrüňini diňlemäge
häzirlendiler. Nahar büs-bütin ýatdan çykdy.
Piersom stoluň başyna geçip oturdy, Kilwanam oturdy. Piersom Hudaýdan akyl-parasat diledi. Ol nämeden başlasaka? Ol öý
bikesine garady.
— Siz meniň aýalymyň nähili bagtyýar hem parahat
bolandygyny gürrüň berdiňiz. Oňa bu dünýäni hem bagty Hudaý
berdi, çünki ol Onuň Sözüne maýyldy we Oňa uýýardy. Döwlet
buthanasy Söze tabyn bolmaýar, öz agzalary-da Hudaýa tagzym
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etmeýär. Ondan başga-da — diýip, Piersom sözüni dowam etdi —
döwlet buthanasynda Mukaddes Kitaba çapraz gelýän köp sanly
däp-dessurlar bar. Biz weli diňe Hudaý Sözüniň aýdanlaryny berjaý
etmäge çalyşýarys. Ine şol sebäbe görä-de döwlet buthanasynyň
Klaudina-da agzasy bolmady, menem agzasy däl.
Piersom howlukmaç öz Injilini getirmäge gitdi. Soňra ol öz
ýerine geldi-de tanyş, sary giden sahypalary agtaryp başlady.
— Näme diýseňizle — diýip düşündirdi — biz öz günälerimiz
üçin ruhanylaryň öňünde toba edenimizde, öz kalbymyzda hiç
haçan hakyky rahatlyk duýmaýarys. Isa gelmezinden öň, Gadymy
Töwrat döwürlerinde, ruhanylar Hudaý babatda, adamlar üçin
Hudaýa gurban bermek zerur bolupdyr. Ýöne Ýewreýlere iberilen
Hatlardan biz haçda Isanyň ölüminiň täze we gowy wesýetleriň
başlanmagyny aňladýandygyny okaýarys. Biz halas bolmaklyk
üçin Isa ýüzlenmeli. Ol hut biziň günälerimiz üçin öldi we Ol
biziň Araçymyz bolup durýar. Maňa Ýewreýlere ýazylan Hatlardan käbir ýerlerini okamaga rugsat ediň. “Biz bu isleg boýunça
Isa Mesihiň bedeniniň bir gezek hödürlenmegi bilen mukaddes
edildik“.72 Katolik buthanada bize bir zady, ýagny her bir messa —
bu adamzadyň günäsini ýuwmak üçin buthananyň Hudaýa gurban
hökmünde Isanyň altardaky beden taýdan gatnaşdyrylmagydyr
diýip öwredýärler. Ýöne Hudaýyň Sözüne laýyklykda— bu ýalan
taglymat, çünki bu ýerde Isanyň bedeni adamzadyň günäsi üçin
“bir gezek“ getirildi diýlip aýdylýar. Soňra ýene näme diýýär, okamaga rugsat ediň. “Her bir ruhany bolsa günuzyn durup, gulluk
edip, günälerini asla ýuwup bilmeýän şol bir gurbanlary öwränöwrän hödürleýär. Emma Mesih günäleriň deregine hemişelik üçin
diňe bir gurban hödürländen soň Hudaýyň sagynda oturdy“.73
Piersom sesini kesip, başyny galdyrdy:
— Nähili täsin zad-a, bu gün Ol ol ýerde, hem biz bilen
Hudaýyň arasynda Araçy bolup durýar-a. Biz doga — dilegde,
ruhanylara ýüzlenmän, göni hem batyrgaýlyk bilen Oňa
ýüzlenip bilýäris, Ol — da bizi eşidýär. Hatlaryň bir ýerinde
şeýle diýilýär: “Munuň üçin olaryň arasyndan çykyň, olardan
aýrylyň, murdara galtaşmaň“.74 Injil bize günä bolan zatlardan we
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höweşlerden Hudaýyň merhemedini isleýän bolsak biziň çeke
durmagymyzy öwredýär. Käbir ruhanylaryň neneňsi hapadygyny
özüňiz bilýärsiňiz. Biziň şäherimizde atalary nikasyz durmuşy
äht eden ruhanylar bolan bikanun doglan çagalaryň bardygyny
siz bilýärsiňiz. Onsoň bu zatlaryň günädigini-de, elbetde, siz
bilýärsiňiz. Döwlet buthanasynda köp günäler edilýärem, ýolam
berilýär.
Kilwan bilen aýaly başlaryny çala yraşyp otyrdylar. Hawa,
Piersomyň aýdanlaryna olar düşündiler.
— Bizi antibaptistler diýip atlandyrýandyklaryny ähtimal,
siz bilýänsiňiz-diýip, ol olaryň ýüzüne soragly seretdi. Olar ýene
başyny atdylar. Ine, onuň sebäbi. ”Kim iman edip çokundyrylsa
halas bolar”.75 Bu Isanyň öz Sözi. Körpe çaga nämä iman edip
biler?
Kilwan bilen aýaly birden:
— Bilmez! — diýdiler.
— Injilden biz emzikdäki çagalaryň däl-de, uly adamlaryň
suwda çümdirilmelidigi barada ýazylanlary okaýarys. Haçan-da
biz Klaudina bilen bu zatlara göz ýetirenimizde, öz günälerimiz
üçin öz Araçymyz Isanyň Hatyrasyna Hudaýyň öňünde toba
etdik, hem Hudaýyň biziň ýazygymyzy ötýändigine, ötjekdigine
ynandyk. Soňra biz iman ýolumyzyň Oňa ynamyna laýyklykda-da
suwda çümdirilikdik.
Piersom gürrüňini dowam etdi:
— Injilde şeýle diýilýär: ”Öz Hudaýyň Rebbe sežde et, diňe
Oňa gulluk et ”.76 Başga bir ýerde şeýle diýilýär:”Hudaý Ruhdur,
Oňa sežde edýänler ruhda, hakykatda sežde etmelidir“.77 Pawlus
bize öz Hatlarynda şuny duýdurýar, ýagny ”…butparazlykdan
gaçyň ”.78 Biziň imanymyz haýsydyr täsinlige — zada, keramata
ýa-da Merýeme däl-de, diňe Isa Mesihe iman etmekdir. Biz Isadan
we Atamyzdan başga hiç zada we hiç kime tagzym etmeýäris.
Soňra Kilwan söze başlady:
— Bize öwredýän käbir zatlarynda many ýokdugyny men
bilýärdim. Olar barada Injiliň aýdýan zatlaryndan, dogrudan-da
meniň hiç hili habarym ýokdy. Näme, Injilde bize häkimlik
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edýänlere biziň boýun bolmalydygymyz barada aýdylmanmy?
Eger biz döwlet buthanasyna tabyn bolmaly bolsak, biz oňa-da
boýun bolmalydyrys öýdüp ýördüm.
— Ýöne Injil şeýle-de diýýär, ýagny ”Adama garanda, Hudaýa
boýun bolmak artykmaç bolmalydyr”79 — diýip, Piersom jogap
berdi. Eger döwletiň iş görkezmeleri Hudaýyň edenlerine çapraz
gelýän bolsa, onda biz Hudaýa tagzym etmelidiris.
Öý bikesi ýaýdanjyrap, şeýle diýdi:
— Klaudina, dogrudan-da ölümi howsala-gorkusyz garşylady.
Ol iňňän parahat durdy. Men-ä ony oňarmazdym. Onuň kalbynda,
bizde bolmadyk bir güýç-gudrat bar bolmaly.
Piersom ynamly baş atdy: Onuň kalby rahatdy, ýagny ony diňe
Hudaý berip bilýär. Hatda aýdylýar, ýagny ”Mesih Isada Hudaýyň
ýoluna mynasyp ýaşamak isleýänleriň bary azar çeker ”.80 Hudaý
ýene şeýle diýýär, ýagny „Saňa Meniň merhemetim ýeterlikdir”.81
Biziň çekýän jebir-jepamyz ýeňil däl, ýöne men ony, özüniň
ýüregime salan Isanyň ýüregimde orun tutmasyny, onuň beren
durmuşa ynamyny ýeňil durmuş bilen çalyşmaryn. Bu dünýäde
ýeňil hem aladasyz ömür sürüp o dünýäde jebir görenden men
iň gowusy erkin hem arassa ynsabym, jennete bolan umydym uly
bolsun. Klaudina-da edil şu ýoly saýlap aldy, şol-da oňa soňky
demine çenli Hudaýa we Onuň hakykatyna wepaly bolup galmagyna kömek etdi.
Olar uzak wagt gürrüň edip oturdylar. Piersom Injiliň köp
ýerinden okap berdi, Kilwan bilen onuň aýaly-da ony dykgat bilen
diňlediler.
Gün öz ýerine giriberende Kilwan sakyna — sakyna şeýle
diýdi:
— Meniňem, seniň aýalyň kalby ýaly arassa kalply bolasym
gelýär.
Öý bikesi adamsynyň bu sözleri ilki aýdanyna garaşýardy.
— Wah, menem şony isleýärin — diýip, ol seslendi.
— Siz özüňize gymmat düşjegini bilýärsiňizmi? — diýip, Piersom olara duýdurdy. — Meniň aýalymyň başyna düşen muşakgat,
siziň-de başyňyza düşmegi ähtimaldyr. Siziň ýagdaýyňyz ýeňil
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bolmaz, ýöne men bir zady ynamly aýdyp biljek, siziň kalbyňyza
Hudaý rahatlyk berer.
— Men bir zatlar sebäp bolup ertirem ölüp bilerin, öz
ýüregimde bar zatlar bilen ölmäge weli men gorkardym. Men
seniň aýalyň ýaly ýüregimde Hudaýyň beren rahatlygy bilen gidesim gelýär — diýip, Kilwanyň aýaly aýtdy.
Kilwan, onuň aýaly hem Piersom dagy dielg etmek üçin
dyzlaryny epende arşda perişdeler hoşal boldular. Isa Mesih ýene
iki kalba rahatlyk berdi.

”EPILOG”
Piersom we Klaudina hakyndaky hekaýat ”Martyrs Mirror”
kitabynda (Ejir çekemleriň aýnasy) (737, 738 sah) çap edildi.
Olaryň ýaşan döwri baradaky köp maglumat bolsa ”Anabaptism in Flanders 1530-1650”-dan (Herald Press) (”Flandersde
Anabaptizm 1530-1650 ý.ý”) alynandyr.
Kitaba girizilen atlaryň köpüsi hakykydyr.
Antibaptistleriň görkezmeleri esasan ”Ejir çekenleriň
aýnasyn-daky” dürli soraglaryň ýazgylaryndan alyndy.
Maşgala Ýan bilen nämeleriň bolanyny hiç haçan bilip bilmedi.
Kilwan we onuň aýaly uzaklaşman suwda çümdirilmegi kabul
etdiler we soňra basym ejir çekýänleriň hataryna goşuldylar.
Ýene köp ýyllaryň dowamynda Flandersde mennonçylary
(Menonitler) yzarlamaklyk dowam etdi. Olaryň köpleri demirgazyk Gollandia göçüp bardylar. Olar 1650 ýyllarda Flanders-de
ýok diýen ýalydy.
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