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ISA GELER – BELKI,

ŞU GÜN GELER 

Gadymy mesihi resminamalarynyň 
biri-de, resul Pawlusyň häzirki Gre-
siýanyň çäginde ýerleşýän ýygnaga 
ýazan hatydyr. Bu hatda Pawlus şeýle 
diýýär: “Rebbiň sözüne daýanyp, size 
şuny aýdýarys: biz diriler, Rebbiň gel-
megine çenli galanlar, ölen imanlylardan 
asla öňe çykmarys. Çünki Rebbiň Özi 
emirli gygyryş bilen, baş perişdäniň sesi 
bilen, Hudaýyň surnaýy bilen Gökden 
iner, şeýlelikde, ilki bilen Mesihe degişli 
ölüler direler” (1 Sel. 4:15-16). 
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Tolgundyryjy beýannama! Ölen 
adam şeýle beýannamany nädip edip bi-
ler? Bu sözlere üns beriň: “Rebbiň sözüne 
daýanyp, size şuny aýdýarys...”. Bulary 
aýtmak bilen, Pawlus öz pikirini aýan 
etmedi-de, eýsem ol, bulary Hudaýyň 
Özüniň gönüden-göni ruhlandyrmasy bi-
len ýazdy. 

Mesihiler, eýýäm iki müň ýyla golaý 
özleriniň Rebbi we Halasgäri bolan Isa 
Mesihe garaşyp ýaşap ýörler. Olar Oňa, 
diňe bir Mukaddes Ýazgyda bu barada 
ýazylandygy üçin däl-de, eýsem Isa 
Mesih açykdan-açyk hyzmat eden döw-
ründe, Özüniň ikinji gezek geljegini 
aýdanlygyny bilýändigi üçin garaşýarlar. 
Mysal üçin, Isa Mesih özüniň ýerdäki 
durmuşyny ahyrynda, Öz şägirtleriniň 
uly bolmadyk toparyna ýüzlenip: “Şonda 
Ynsan Oglunyň bulutlar içinde uly gudrat 
hem şöhrat bilen gelýänini görerler. Şonda 
Ol perişdelerini ýollap, Öz saýlanlaryny 
dört tarapdan Ýeriň ujundan tä Gögüň 
ujuna çenli ýygnar” (Mark. 13:26-27).    
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Hawa, Isanyň geljek güni mukaddes-
ler üçin şöhratly gündür, emma, oňa taýyn 
däller üçin bolsa, bu – höküm bolar. 
“Hudaýyň öňünde, dirileriň hem ölüleriň 
üstünden höküm çykarjak Mesih Isanyň 
öňünde Onuň gelmeginiň, Patyşalygynyň 
haky üçin saňa ündeýärin” (2 Tim. 
4:1). Höküm – bu, köp adamlaryň bu 
günki günde eşitmek islemeýän sözüdir, 
çünki bu, olar üçin ýakymsyzydyr. Olar, 
nämäniň gowudygyny, nämäniň bolsa er-
betdigini özleriçe kesgitleýärler. Akylyň 
şunuň ýaly gurluşy – Injile görä däldir, 
Isa Mesih beýle zatlara çagyryş etmändi 
ahyryn. Ol, diňe Onuň Atasynyň erkini 
berjaý edenler gögüň Patyşalygyna gi-
rip biler, diýip öwredipdi (Mat. 7:21). 
Üns beriň – öz erkiňi däl-de, eýsem diňe 
Atanyň erkini berjaý edenler. Onda 
Hudaýyň erki nämekä, ony nädip bilip 
bolarka? Ol – halky sorag edilendäki 
sesleriň sanyndan ybarat däldir, meşhur 
adamlaryň teleseriýallarynda ýa-da meş-
hur gazetleriň öňdebaryjy makalalarynda 
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şöhlelenen däldir. Ol – Onuň Sözi bolan – 
Injilde aýan edilendir (2 Tim. 3:16). 

Onda, höküm nähili bolarka? 
Mesihiň Özüniň bu barada aýdanlaryna 
gulak asyň: “Ynsan Ogly öz şöhraty 
içinde ähli perişdeler bilen gelip, şöh-
ratly tagtynda oturar. Ähli milletler Onuň 
öňüne ýygnanar, çopanyň goýunlary 
geçilerden saýlaýyşy ýaly, Ol hem olary 
biri-birinden saýlar. Goýunlary sagynda, 
geçileri hem solunda goýar. Onsoň Patyşa 
sagyndakylara diýer: “Eý, Atamyň gut-
lanlary! Geliň, dünýä gurlaly bäri siziň 
üçin taýarlanan patyşalygy miras alyň... 
Onsoň solundakylara şeýle diýer: “Eý, 
lagnatlylar, Meniň ýanymdan aýrylyň, 
iblis bilen onuň perişdelerine taýarlanan 
ebedi oda gidiň”. Bular ebedi jeza, dogry 
adamlar bolsa ebedi ýaşaýşa giderler” 
(Mat. 25:31-34, 41, 46). 

Käbir adamlar bu sözleri inkär edip 
biler, beýleki birleri bulary düýbünden 
başgaça “düşündirer”. Ýöne, şeýle et-
mek bilen olar özlerini aldarlar. Isa, hut 
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Özüniň aýdan zatlaryny aýtdy. Ol sözleri 
aýtmakda hiç bir çekinmeýärdi. Onuň 
gelişi-de, edil Onuň Özüniň aýdyşy ýaly 
bolar. 

Biziň öňümizde iki sany sorag bardyr. 
Birinjisi – haçan? Köp adamlar Mesihiň 
gelişiniň anyk senesini öňünden aýtmaga 
synanyşdylar, emma olaryň hemmesi-de 
ýalňyşdylar. Onuň täzeden haçan gelje-
gini hiç kim bilmeýär. 

Isa Mesih heniz ýerdekä, bu so-
raga jogap beripdi: “Emma ol güni 
hem sagady hiç kim bilýän däldir, ne 
Gökdäki perişdeler, ne-de Ogul, diňe Ata 
bilýändir” (Mark. 13:32). Bu waka bolup 
geçýänçä asyrlaryň geçmegi-de müm-
kin, emma munuň şu gün bolmagy-da 
mümkindir! “Şeýlelikde, oýa boluň, 
çünki siz öý eýesiniň agşammy, ýary gi-
jemi, horaz gygyrandamy, ertir irdenmi – 
haçan geljegini bilmeýärsiňiz. Ol birden 
gelip-de, ukuda üstüňizi basaýmasyn. 
Size aýdanlarymy hemmelere aýdýaryn: 
oýa boluň!” (Mark. 13:35-37). “Çünki 
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Rebbiň gününiň bir ogrynyň gije 
gelşi ýaly bolup geljegini özüňiz oňat 
bilýänsiňiz. Adamlar: “Her zat para-
hatlyk, aman” diýen badyna, göwreli 
aýalyň burgusynyň tutuşy ýaly, birdenkä 
olaryň üstüne heläkçilik  iner, gaçyp bil-
mezler” (1 Sel. 5:2-3). 

Bu waka, belki-de, siz bu sözleri okap 
bolmazyňyzdan öň bolar. Bu ýerde ýene bir 
sorag ýüze çykýar – siz muňa taýynmy? 
Siz, Hudaýyň hökmüniň öňünde durmaga 
taýynmy? Taýyn däller üçin nämäniň 
garaşýandygyny okap görüň. “Atlary 
ýaşaýyş kitabyna ýazylmadyklaryň bary 
ot kölüne zyňyldy... Emma gorkagyň, 
imansyzyň, ýigrenjiniň, ganhoryň, zyna-
gäriň, jadygöýüň, butparazyň, bütin 
ýalançylaryň soňy kükürt bilen ýanýan ot 
kölüdir” (Ylh. 20:15, 21:8). 

Bu ýagdaýy göz öňüne getir-
mek örän elhençdir. Köp adamlaryň, 
 özlerini elhenç höküme sezewar edil-
megini düýbünden oýlanmazlygyň ta-
rapdarydygy, geň däldir   – çünki, 



imansyzlar dowzaha gidýär ahbetin. 
Emma siz, henizem, Isa Mesihiň Özüniň 
teklip edýän halas edişini kabul edip, şol 
ýagdaýlaryň öňüni alyp bilersiňiz. Oňa 
öz günäleriňiz üçin toba ediň. Oňa öz 
ýüregiňize girmäge, Onuň ýüregiňizi 
we ruhuňyzy  täzelemegine rugsat beriň. 
Isa, Özüne toba eden islendik adamy ka-
bul etmäge taýyndyr (Ýah.6:37). Şunluk 
bilen siz, Ol ölülere we dirilere höküm 
etmäge gelende, Onuň öňünde durmaga 
taýyn bolarsyňyz. 

Isa Mesih hökman geler, bu, eýýäm 
şu gün hem bolup biler. Onuň gelmegine 
taýyn bolmagyňyz üçin, siz hem Oňa şu 
gün geliň.

               
         Translated by permission 
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