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Rebbimiz we Halasgärimiz
Isa Mesihiň

 merhemetinde we
paýhasynda ösüň.



2

Eger siz, Reb Isa Mesihi ýaňyja öz şahsy Rebbiňiz 
we Halasgäriňiz hökmünde kabul eden täze mesihi 
bolsaňyz, täze ýagdaýyz babatda joşgunlylygy başdan 
geçirýänsiňiz. Bu dogry hem oňatdyr. Rebbiň periş-
deleri hem muňa şatlanýarlar. Isa şeýle diýdi: «Şonuň 
ýaly, Men hem size aýdýaryn: toba eden ýeke günäkär 
üçin Hudaýyň perişdeleriniň arasynda şatlyk bolar» 
(Luka 15:10).

Şonuň üçin hem, täze kabul eden mesihi hök-
münde size ruhy durmuşyňyzyň gündelik ösüşinde 
şahsy mätäçlikleriňizi boýun almak örän wajypdyr. 
Siz güýçli, ruhy şahsyýetli bolmak üçin, Hudaýyň 
Sözünde ýerleşýän «türgünleşik düzgünlerini» berjaý 
etmelisiňiz. Ruhy ösüşiň esasy alty düzgüni, şu 
aşakdakylardyr:

Hudaýyň Sözünden yzygiderli iýmitleniň.1. 
Hudaý biziň gurluşymyzyň şekilini çekdi we 

ýaratdy. Şonuň üçin hem, Ol bize doly düşünýär. Ol 
biziň her birimiziň mätäçligimizi bilýär. Biziň şübhele-
rimiz, gorkylarymyz we gowşaklyklarymyz Oňa örän 
aýandyr. Şonuň üçin hem, Ol bize Özüniň Mukaddes 
Sözüni berdi.

Hudaýyň Sözüni öwrenmek bilen biz öz-özümize 
düşünmegi öwrenýäris. Biziň ynsan tebigatymyzyň 
günäli meýilleri aýdyň paş edilýär. Bize, özümizi ha-
rama çykarjak we Hudaýdan daşlaşdyrjak zatlardan 
daşda bolmagymyz duýdurylandyr. «Seniň sözüňe 
laýyklykda ony tämiz saklar ýaly, ýaş adam ýoluny 
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näme bilen tämizlär?» (Zebur 119:9). Şeýle-de, Zebur 
19:8-12-i hem okaň.

Hudaýyň Sözi adamyň içki dünýäsi üçin örän 
ýaramlydyr. Şonuň üçin hem, resul Petrus muny 1 Pet-
rus 2:2-de süýt bilen baglanyşdyrýar: «Gutulyş üçin 
ol arkaly öser ýaly, ýaňy dogan çagalar kimin ruhy, 
hilesiz süýdi küýsäň» (1 Petr 2:2). Edil ýaňy doglan 
çaganyň süýt küýsäp, tebigy açlygy başdan geçirişi 
ýaly, mesihi hem öz içinde Hudaýyň Sözüne bolan 
açlygy duýmalydyr. Haçanda «açlyk we suwsuzlyk» 
(Matta 5:6) adamyň durmuşynda orun tutýan bolsa we 
adam yzygider Hudaýyň Sözünden iýmitlenýän bolsa, 
onda munuň netijesi ruhy ösüş bolup durýar!

Emma, siz şeýle diýmegiňiz mümkin: «Men Söze 
bolan küýsegimiň bolmalysy ýaly däldigini boýun 
alýaryn. Men muny nädip düzedip bilerkäm?»

Söze bolan gatnaşygyňyzy barlaň. Siz hakykat-
dan hem öz durmuşyňyzy Hudaýyň abraýyna tabyn 
etdiňizmi? Siz, başgaça görüp bolmajak zatlary gör-
mek üçin, Hudaýyň aýnasyna seretmegiň zerurdygyny 
boýun alýaňyzmy? Siz hakykatdan hem, «Hudaýyň 
sözüniň diri hem täsirlidigine....» (Ýewr. 4:12) we siziň 
durmuşyňyzy üýtgedip biljekdigine ynanýarsyňyzmy? 
Olary hakykatdan-da ýerine ýetirer ýaly, siz Hudaýyň 
Sözi bilen ýeterlik wagt geçirýärsiňizmi? Ýa-da başga 
zatlardan gerk-gäbe doýup, Hudaýyň Sözünden diňe 
«çala dadyp goýýaňyzmy»?

Okaýan wagtyňyz Hudaýyň Sözüne ýürekden 
ynam bildiriň. Hudaýyň hut özüňize ýüzlenýändigine 
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ynanyň. Ähli şertleri ýerine ýetirip, özüňize berlen 
wadalary talap ediň. Üstki gatlagyň astynda ýerleşýän 
«hazynalary» tapmakda, eserdeň hem yhlasly boluň. 
Siz, näçe çuň gazdygyňyzça, bu hazynalar şonça hem 
gymmatly bolýandygyna göz ýetiriň. Özüňiziň her 
günki mätäçlikleriňize Hudaýyň ýazan ýazgylaryny 
tapyň we olary her günki işleriňizde ulanyň.

Hudaýyň Sözünden dogry iýmitlenmek, sizi diňe 
bir ruhy ölümden goraman, eýsem sizi «Mesih Isanyň 
oňat esgeri bolup, görgi görmäge» ukyply edýär (2 Ti-
moteos 2:3).

Synaglar bilen göreşmekde «Hudaýyň sözi bolan 
Ruhuň gylyjyny» ulanyň (Efesliler 6:17). Mattanyň 
Hoş Habary 4:1-11-de, Isa bu ýaragy ulanmakda gö-
relde bolup durýar.

Şeýle hem, Mukaddes Sözi öwrenmek «mukaddes 
edilen, hojaýynyna peýdaly we her bir oňat işe taýýar 
gap bolmak» üçin möhümdir (2 Timoteos 2:21). Eger 
siz Reb üçin zähmet çekmek isleseňiz, «hakykat sözü-
ni dogry ulanyp, özüňi gowy görülýän, utanmajak işçi 
hökmünde Hudaýa hödürlejek bolup gaýrat et» (2 Ti-
moteos 2:15).

Häzir, geliň Mukaddes Kitaby okamakda we pikir 
etmekde, kömek etjek käbir durmuşy ýagdaýlara se-
redip geçeliň. Eger mümkin bolsa ähli päsgel berýän 
zatlary aýryp, Hudaý bilen ýekelikde bolmak üçin, öz-
başdak bir ýeri we wagty saýlaň. Başgalaryň borçlary 
hakdaky keseki pikirler bilen gümra bolman, öz aýdyň 
pikirli bolmagyňyz zerurdyr. Bu wagta Hudaý bilen 
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duşuşyk hökmünde serediň we muňa gerekli hormaty 
goýuň. Hakyky ýalkanyşy alar ýaly wagtyňyzy ýeterlik 
geçiriň. Özüňiziň alan zadyňyzyň üstünde pikir ediň 
we muny mümkin boldugyça bütin günüň dowamynda 
başgalar bilen paýlaşyň.

Durmuşyňyzy dileg we öwgi bilen dolduryň2. 
Siz Mukaddes Ýazgynyň üstünde pikir edeniňizde, 

Hudaý siziň bilen gepleşýär. Dileg we öwgi aýdýan 
wagtyňyz, siz Hudaýa öz pikirleriňizi we duýgularyňyzy 
beýan edýärsiňiz.

Dileg we öwgi biri-biriniň içinden eriş-argaç bo-
lup geçýändir. Dileg, hemişe Hudaýyň beýikligi, Onuň 
söýgüsi, merhemeti we işi üçin öwgini öz içine al-
malydyr. Öwgiler hemişe ýagşy niýetli dilegler bilen 
gaýtarylmalydyr. Olaryň ikisi-de, bilelikde ähli wagtda 
goldaýan sežde etmek ruhuny emele getirýändir. Edil 
şeýlelik bilen, biz Birinji Selanikliler 5:16-18-däki 
buýrugy berjaý edip bileris. Onda şeýle diýilýär: «He-
mişe şatlyk ediň. Dyngysyz dileg ediň. Ähli ýagdaýda 
şükür ediň. Çünki Hudaýyň Mesih Isada siz baradaky 
islegi şudur».

Bu sežde etmek ruhuny bütin günüň dowamynda 
saklamak üçin, siziň her bir günüňizi ýekelikde dileg 
etmekden başlamagyňyz zerurdyr. Eger, köp wagtyňy 
dileg etmekde geçirmegi — Hudaýyň Mukaddes 
Ogly Isa zerur hasaplan bolsa, onda şonça hem köp 
wagtymyzy dileg etmek bilen geçirmelidiris. Mukad-
des Ýazgy, Hudaýyň beýik erkekleriniň we aýallarynyň 
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özlerini güýçli dilege bagyş etmekleri bilen beýik bo-
landyklaryny görkezýär.

Siziň öz durmuşyňyzy dileg we öwgi bilen 
dolduryşyňyza görä, basym size dilegiň möhümligi 
we sylagy açylar. Ähli gam-gussaňyzy nädip Rebbiň 
üstüne atmalydygyňyza (1 Petrus 5:7) we olary Onda 
goýmalydygyňyza göz ýetireniňizde gör, nähili ýalkanyş 
bolar! Hudaýyň «her haýyşymyzdan, oýlanyşymyzdan 
has ýokary zatlary etmegi başarýandygyny» (Efes-
liler 5:20) ynam bilen soranymyzda, bu bize we dur-
muşymyza nähili beýik güýç berýär! Kämil Ata bilen 
ata-ogul gatnaşygyny edinmek, biziň ýüreklerimize 
beýik baýlygy we şatlygy berýär (Rimliler 8:15).

Hakyky mesihiler bilen gatnaşyk3. 
Mezmurçy şeýle ýazdy: «Men Seniň buýruklaryňy 

berjaý edýänleriň, Senden gorkýanlaryň ählisine 
ýoldaşdyryn» (119:63). Süleýmanyň tymsallary 13:20-
de şeýle diýilýär: «Akyldarlar bilen gezýän adam akyl-
dar bolar; akylsyzlaryň dosty bolsa zelel çeker». Bu 
ýerde, Mukaddes Ýazgy kim bilen gatnaşsak biziň 
hem şoňa meňzejekdigimizi aýdýar. Biz, şuňa meňzeş 
duýduryşlara Injilde-de gabat gelýäris. Resul Pawlus ko-
rintoslylara şeýle diýýär: «Aldanmaň! Ýaman ýaranlar 
ýagşy ahlagy bozýandyr» (1 Korintos. 15:33). Ýa-da 
başga sözler bilen aýdanyňda, erbet bilen gatnaşmak 
ýagşy ahlaklyny azdyrýar. Pawlus ikinji hatynda hem 
olara şeýle diýýär: «Imansyzlar bilen bir boýuntyryga 
girmäň. Çünki dogrulygyň şer iş bilen näme şärikligi 
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bar? Ýa-da nuruň tümlük bilen näme ýoldaşlygy 
bar?» (2 Korintos. 6:14). Mukaddes Ýazgynyň bu 
ýerleri, Hudaýyň çagalarynyň mesihi dällere degiş-
li däldigini öwredýär. Bu bolsa, häzirki käbir dostluk 
gatnaşyklaryňyzy bozmalydygyňyzy we täze dost 
tutunmalydygyňyzy aňladýar. Imanly dosty gözlemegiň 
iň oňat ýeri, Hoş Habar, Injil-mesihiler ybadathanasy 
bolup durýar. Eger siz häzirki wagtda şeýle ybadathana 
bilen gatnaşykda däl bolsaňyz, size hut şunuň ýalysyny 
tapmak gerek. Özüňizi şeýle görnükli ybadathana laýyk 
hasap etmezlik babatda biderek pikir hem etmäň. Bu, 
häzirki zaman şeýtan hileleriniň biridir. Ybadathanasyz 
mesihi — bu edil öýsüz çaga ýalydyr. Haýsy-da bolsa 
örän möhüm zat ýetmeýän ýalydyr.

Haçanda Injil-mesihiler ybadathanasyny tapa-
nyňyzda, oňa özüňizi doly bagyş ediň. Ýygnaklara 
yzygiderli gatnaň we onuň ähli ruhyýet çärelerine 
gatnaşyň. Bu ybadathananyň ähli düzgünlerine boýun 
egiň. (Mukaddes Ýazgyny berjaý edýän Ybadathana 
bularyň ählisine eýedir.) Olary ýürekden berjaý ediň.

Bir pikirdäki mesihiler bilen ýakyn gatnaşykdan 
gelýän ruhy ýalkanyşy, ýerdäki gymmatlyklar bilen 
deňeşdirer ýaly däldir. Bilelikde Täze Äht parzlaryny 
amal etmek; hakyky doganlyk söýgiňi beýan etmek; 
biri-biriňe doly ynanmak we bil baglamak; mätäçlikde 
paýlaşmaga we kömek etmäge taýýar bolmak; doganlyk 
maslahat we halypaçylyk — bularyň bary gyzgyn ruhy 
gatnaşygyň hakyky bölegi bolup durýar. Mesihi hök-
münde, siz şeýle gatnaşyga örän zerur bolýarsyňyz.
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Bu dünýäniň günäli meýillerinden el çekiň4. 
Muny etmek üçin, siziň bu günäli dünýä laýyk 

gelýän mesihi gatnaşykly düşünjäňiz bolmalydyr. 
Resul Ýahýa şeýle ýazdy: «Dünýäni, dünýädäki zat-
lary söýmäň. Biri dünýäni söýýän bolsa, onda Atanyň 
söýgüsi ýokdur. Çünki dünýäde bolan ähli zatlary: ten 
höwesleri, göz höwesi we ýaşaýyş tekepbirligi Atadan 
däl, dünýädendir. Dünýä we onuň höwesleri geçip gi-
der, kim Hudaýyň islegini ýerine ýetirse, baky galar» 
(1 Ýahýa 2:15-17). Bu ýerde hem, köp başga ýerlerde-
de, Mukaddes Ýazgy bize, bu dünýäniň erbetlikden 
hem ahlaksyzlykdan doludygyny aýdýar. Hut şeýtanyň 
özi-de, dünýäni şeýle ýola gönükdirýändir. Ol biziň 
daş-töweregimizdäki ähli erbetligi we günäni döredip, 
Hudaýa garşy işleýän ruhdyr (Efesliler 2:2).

Bu dünýäniň käbir lezzetleri hiç hili günäsiz hem 
zelelsiz görünmegi mümkin. Emma, ýakyndan edilýän 
barlag, munuň Hudaýdan gitdigiçe daşlaşdyrýan ýoluň 
başlangyjydygyny aýan edýändir. Dünýäniň meýillerine 
gulluk etmek — bu bedeniň göwnünden turmaklyga 
synanyşykdyr. Emma, biziň bedenimiziň içki günäli te-
bigaty öz isleglerimiziň geçirimliligini kanagatlandyryp 
bilmez. Ol şol wagtyň özünde köp, şeýle bir köp günä 
teşne bolýar we çuň, has çuň günä batýar.

Muňa Injiliň jogaby — öz bedeniňi haça 
çüýlemekdir. «Mesih Isa degişli bolanlar bedeni 
hyjuw hem höwesleri bilen birlikde haça çüýländir» 
(Galatýalylar 5:24). «Tene görä ýaşasaňyz, ölersiňiz, 
ýöne beden işlerini Ruh bilen öldürseňiz, ýaşarsyňyz» 
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(Rimliler 8:13). Biz, ähli günäli isleglerimize «Ýok!» 
diýmelidiris. Bu dünýäniň islendik duýgy höwesleri-
ne gatnaşmak hökman ruhy ölüme duçar edýär. Biz 
Hudaýyň çagalary hökmünde, tämizlikde we mukad-
deslikde ýaşamaga çagyrylandyrys.

Iman galkany bilen ähli garşylyklary basyp 5. 
ýatyryň
Gapma-garşylyklar? Hawa. Mukaddes Ýazgy, 

mesihi durmuşyny edil biziň kalbymyzyň duşmany bi-
len bolýan uruş hem söweşdigi hakynda köp gezekler 
aýdýar. Şeýtan sizi yzyna almak babatda doly karara 
gelendir. Şonuň üçin hem, söweşe taýýar boluň.

Şeýtanda dürli mekirlikler, meýilnamalar we pikir-
ler köpdir. Ol bulary öz niýetlerini amala aşyrmak üçin 
ulanýar. Iň täsirli usullarynyň biri — bu mynjyrady-
lan keýpde bolmakdyr. Şeýtan bizi ruhuň bozulmagy-
na getirip bilse, onda ol, şeýle ýagdaýda biziň boýun 
bolýanydygymyzy bilýändir. Şonda biz, onuň üçin 
göni nyşana düşýäris. Onuň usullaryndan käbirleri bizi 
ruhdan düşmeklige getirmekdir — bu şübhe, gaýgy-
alada, gorkydyr.

Şeýtanyň ýene bir duzagy-da biziň üstümizden gül-
mek we masgara etmekdir. Ol, biziň hemmämize kabul 
edilmegiň we özümiz hakda gowy pikir edilmeginiň 
ýaraýandygyny bilýändir. Şol sebäpli-de, ol bize üstü-
mizden gülmek üçin ýigrenji ýaňsylaýjylary iberýär. 
Munuň üçin ol, hatda öz şahsy maşgalamyzdan ýa-da 
işdeş ýoldaşymyzdan kimdir birini, ýa bolmasa başga 
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birini ulanmagy mümkin. Olar bolsa, hemişe gülmäge 
bir zatlar tapýarlar, sebäbi biz tapawutlanýarys — biz 
Isa Mesihde täze mahlukdyrys (2 Korintos. 5:17).

Pawlus hem resullar hakda şeýle diýdi: «Biz 
dünýä, perişdelere we adamlara tomaşa bolduk.... 
Biz Mesihiň hatyrasyna akmakdyrys,.... Şu çaka çenli 
dünýäniň syr-süplügi, hemmäniň zir-zibili bolduk» (1 
Korintos. 4:9, 10, 13).

Şeýtanyň köne “hileleriniň” biri-de, häzirki wagta 
çenli meşhur bolan günä maýyl etmekdir. Ol günäni 
örän özüne çekiji we çagyryjy edýär. Ol biziň içimiz-
de ýerleşýän bedeniň şöwketparazlygyna çagyrýar. 
Ol biziň gözümizden günäniň yzlaryny gizleýär we 
şeýle diýýär: «Hany, bar, öz-özüňden lezzet al. Çün-
ki hemmeler şeýle edýär». Emma bu şeýtanyň köp 
aldawlarynyň biridir. Munuň soňy wyždanyň hapalan-
magy we masgaraçylyk bolup durýar. Bu çagyryş günä 
bilen azaşmakdan başga hiç zat bolup bilmez. Şeýle 
hem bu, ählumumy maýyl bolmakdyr, şol sebäpli-de, 
siz hüşgär bolmalysyňyz.

Emma Hudaýa öwgi, bize Hudaýyň güýjüni berýär 
we biz bu söweşde ýeňiji bolarys. Hudaýyň beýik 
esgerleriniň biri şu sözleri beýan etdi:

«Mahlasy, Rebde, Onuň üstün gudratynda 
güýçleniň. Iblisiň hilelerine garşy durup biler ýaly, 
Hudaýyň ähli ýaraglaryny dakynyň. Bularyň ählisiniňi 
üstesine-de, iman galkanyny ele alyň! Onuň bilen 
şeýtanyň bütin otly oklaryny öçürmegi başararsyňyz» 
(Efesliler 6:10-18-e seret).
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Haçanda gapma-garşylyklar bolanda, yza 
dolanmaň, iman galkanyny dakynyp, duşmana Rebbiň 
güýji bilen gaýtargy beriň. Hudaý hem size ýeňiş 
berer.

Isanyň boýun egmek we gulluk etmek 6. 
göreldesine eýeriň
Isa bu ýere, Öz yzyna nähili eýermelidigimiz üçin, 

bize görelde bolmaga geldi (1 Petrus 2:21).
Ol Özüne hyzmat edilmegi üçin däl, eýsem, hyzmat 

etmek üçin, köpleriň ugrunda janyny töleg hökmünde 
bermek üçin geldi (Matta 20:28). Onuň hem aýlanyp, 
ýagşylyk edip,... (Resul. Işleri 10:38). Ol näsaglaryň 
mätäçliklerine nazar saldy. Ol kynçylyk çekýäne we 
gaýgy-hasratdan ejir çekýäne köşeşdiriji sözleri aýtdy. 
Ol günä gandallaryny kesene halas bolmak ygtyýaryny 
berdi.

Mesih — Hudaý söýgüsine we ynsan kalbynyň 
rehim-şepagatyna bolan biziň kämil nusgamyzdyr. 
Häzir siz Onuň perzendi bolýandygyňyz üçin, Onuň 
göreldesine eýeriň.

Bu, Isa Meishiň hökümdarlygyna doly boýun 
egmekligi talap edýär. Bu bolsa, siziň Ony diňe 
bir öz Halasgäriňiz hökmünde däl-de, eýsem Ony 
durmuşyňyzyň Patyşasy hökmünde çagyrýandygyňyzy 
aňladýar. Hakykatda, biz tutuş durmuşymyz bilen Oňa 
borçludyrys. Biz ýaradylmagyň we halas edilmegiň 
üsti bilen, Onuň hususy zady bolup durýarys.

«Ýa-da teniňiziň sizde ýaşaýan we siziň Hudaýdan 



alan Mukaddes Ruhuňyzyň ybadathanasydygyny, siziň 
özüňiziňki däldigiňizi bilmeýärsiňizmi? Çünki siz bir 
baha alyndyňyz. Munuň üçin, Hudaýyňky bolan teniňiz 
we ruhuňyz bilen Hudaýy şöhratlandyryň» (1 Korin-
tos. 6:19, 20). Ynsanyň hakyky gözelligini we onuň 
häsiýetini, çuň rahatlygyny, şatlygyny we bagtyny, 
hakyky maksadyny we durmuşdaky pikirini, diňe Reb 
Isa Mesihe meýletin we yhlas bilen eýermekde ga-
zanyp bolýar.

Bu, sizden gündelik wepalylygy talap edýär. 
Siziň ýüregiňiz, her gün iman bilen Mesihiň görel-
desine eýermekligi we «Ruhuň miwesiniň» (Galat. 
5:22, 23) durmuşyňyzdan bolluk bilen akmagyny 
oýandyrmalydyr. 

Eger siz yhlas bilen ynanyp, her gün Mesihiň yzyna 
eýerseňiz, siz hut Rebbe has-da meňzeş bolarsyňyz. 
Her bir mesihiniň anyk maksady — Mesihiň keşbine 
meňzemekdir (2 Korintos. 3:18). Goý, Hudaý siziň 
yhlaslaryňyzy ýalkasyn! Edil Mesih ýaly, haçdan soň 
täjiň gelýändigine düşünip, gözüňizi gökdäki maksada 
dikiň.

           
   — Jeýms Martin 

               
         Translated by permission 
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