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Кіршіксіз қауым қандай болу керек және оның сондай 
екенін қалай біле аласыз? 
Оның басқа қауымдардан айырмашылығы қандай? Ал ең маңы-
здысы, ол қалай әрекет етеді, әсіресе осы қоғамда ол қалай 
қызмет етеді? Осы сұрақтарға байланысты әрқайсысымыздың 
өз түйген ойларымыз болғанымен,  көбіміз оларға қалай жауап 
беруді білмейміз. Бірақ егер қолыңызға осы кітап түскен болса, 
онда бұл сұрақтарға қалай жауап беремін деп қиналмайтын бо-
ласыз.

Кітаптың авторы Марк Девер, сенушілерге сау қауымның негізгі 
белгілері қандай болатынын ашып беру мақсатымен осы кітапты 
жазды. Сау қауымның белгілеріне мына нәрселер жатады: – экс-
позициялық уағыз, Киелі Кітап теологиясы, және Ізгі Хабарды 
дұрыс түсіну. Девер осы белгілерді біздің қауымдарымыздың 
мінездемесі етуге шақыру тастайды. Девердің шақыруында жер-
гілікті қауымның сау болуы үшін, қауым бағушыларынан бастап, 
қарапайым мүшелеріне дейін міндетті түрде барлығы үлес қосу 
керек. Ол бұл шақыруды бізге Жаңа Өсиет авторларының ізін ба-
сып айтып отыр. Сау қауымның белгілері қандай? атты осы кітап 
бізге Иса Мәсіхтің денесіндегі, яғни, қауымдағы рөлдерімізді 
дұрыс атқаруымыз үшін ақиқат пен шындыққа жол көрсетіп, 
оларды іс жүзінде қолдана алатын кеңестер береді.

МАРК ДЕВЕР (Кэмбридж Университетін бітірген PhD докторы) – 
көптеген кітаптар мен мақалалардың авторы. Ол Вашингтон  
қаласындағы, Капитол Хилл Баптист қауымында  бас бағушы 
ретінде қызмет етеді. Девер өзінің бағушылық қызметінен 
басқа 9Marks-тың президенті болып жұмыс атқарады. 

Құдайдың даңқы үшін және Оның патша-
лығының кеңейюіне үлес болсын деп, Бұл 
кітаптың басылып шығуы Come Over and 
Help-тің (Кел де жәрдемдестің) қаржылан-
дыруының арқасында жүзеге асты. 
(www.coah.org)
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Алғы сөз

АСТАРЛЫ ӘҢГІМЕ

Шындығына келгенде, Құдай дене мүшелерінің  
әрқайсысын Өзінің қалауы бойынша орналастырған.  

Егер ол бір-ақ мүшеден тұрса, біз оны дене деп айтпас едік. Көп 
мүшелері бар болса да, дене біреу. (1 Қорынт. 12:18-21).

М ұрын мен Қол қауымда әңгімелесіп отырған 
еді. Жаңа ғана Құлақ пен Ауыз жүргізген таңғы 

қызмет аяқталды. Қол отбасымен бірге басқа қауым 
іздеуге бел байлағандарын Мұрынға айтты. Қолдың 
бұл шешімін естіген Мұрын: 

— Солай ма? Неге? – деп сұрады.
Қол қауымның басқа мүшелеріне қарағанда 

сөзге баяу болатын. Ол көзін төмен қаратып: 
— Ммм, білмеймін, менің ойымша бұл қауымнан 

жұбайым екеуміз іздеп жүрген нәрсені табу қиын, - 
деді. Сонда Мұрын:



САУ ҚАУЫМ ДЕГЕНІМІЗ НЕ?8

— Жұбайың екеуің қауымнан нені іздеп жүр едің-
дер? — деп сұрады. Осы сөздерімен Мұрын қы-
зығушылық танытқанымен де, Қолдан еститін жау-
аптың жағымсыз боларын сезді. Мұрынның ішкі ойы 
былай болатын: егер Қол Мұрынның және басқа да 
жетекшілердің қауымды дұрыс бағытта жетелеп 
келе жатқанын түсінбесе, қауым Қолсыз да өмір 
сүре алады. 

Мұрынның сұрағына жауап берместен бұрын 
Қол біраз ойлану керек еді. Өйткені Қол жұбайы 
екеуі бағушы Ауыз бен оның отбасын жақсы көретін. 
Мадақтау тобын жетелейтін Құлақ мырза да барын-
ша тырысып қызмет ететін. Осының бәрін ой елегі-
нен өткізіп алып, Қол:

— біз өзімізге ұқсайтын адамдар арасында болу-
ды қалаймыз, осыны айтты да, ол тұтыға сөзін ары 
қарай жалғастырды. – Біз Аяқтармен қарым-қа-
тынас жасауға тырыстық. Бірақ біздің олармен еш 
байланысымыз жоқ екен. Одан кейін біз Башпайлар 
жанұясына біраз барып көрдік. Ал олардың әңгіме-
лері әрдайым нәски, аяқ киім және шуаш туралы 
ғана болды. Бұл нәрселер бізді еш қызықтырмай-
ды! — деді.

Бұны естіген Мұрын енді шын мәнінде таңқалып: 
— Олардың шуаш мәселесін жиі көтеретіндері 

өте жақсы емес пе?! — деді.
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— Дұрыс, дұрыс, бірақ оның бізге еш қатысы жоқ 
қой. Одан кейін біз Бет әлпет мүшелеріне арналған 
жанұяға барып көрдік. Есіңізде ме, біз бірнеше жек-
сенбі күндері келгенбіз?

— Ә, иә. Келгендеріңіз өте жақсы болды.
— Рахмет. Бірақ ол жердегілердің бәрі тек сөй-

леуді, тыңдауды, иіскеуді және дәмін көруді ғана 
қалайды. Маған сіздердің жанұяларыңыздағы еш-
кім жұмыс істеуді қаламайтын сияқты болып көрінді. 
Сіздер жұмыс істеп, қолдарыңызды кірлеткілеріңіз 
келмейтін сияқты болып сезілді. Енді біз жұбайы-
мыз екеуміз қаланың шығыс жағында орналасқан 
қауымды көріп келсек деп жүрміз. Естуімізше ол 
қауымда көп шапалақтап, қолдарын жоғары көте-
реді екен. Бізге осы нәрселер өте жақын және із-
деп жүргеніміз де сол. — деп сөзін қорытты. Мұрын:

— Ммм, сіздің айтып тұрғандарыңызды түсінемін. 
Сіздердің кеткендеріңіз өте өкінішті болады. Де-
генмен, сіздер өздеріңіз дұрыс деп тапқан нәрсе-
леріңізді істеулеріңіз керек. — деп жауап қатты.

Дәл осы сәтте Қолдың жұбайы Қол ханым басқа-
лармен әңгімелесіп болған соң, күйеуі мен Мұрын 
мырзаның жанына келіп қосылды. Қол жұбайына 
қысқаша түрде Мұрынмен болған әңгімені баяндап 
берді, ал Мұрын тағы бір рет Қолдардың қауымнан 
кеткелі жатқандықтары өте өкінішті екенін айтты. 
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Сондай-ақ Мұрын Қолдың өз қалаулары бойынша 
жүруі керек екенін түсінетінін де білдірді.

Қол ханым тек сыпайылық сақтау үшін ғана 
бұған басын изеп, мақұлдауын көрсетті. Ал негізі, 
Қол ханым өздерінің қауымнан кетіп бара жатқан-
дарына еш өкінбейтін. Өйткені оның күйеуі жылдар 
бойы қауымда нені жақтыртпайтынын жиі сөз етіп 
отыратын. Осындай күңкілді ұзақ уақыт бойы естіп 
келе жатқан Қол ханымның өзі де ақыр аяғында күй-
еуінің ойын қостайтын боп шықты. Жоқ, Қол мырза 
ешқашанда ашық түрде қауымға қарсы шықпайтын. 
Керісінше, ол өзінің "қытымырлығы" үшін әрдайым 
кешірім сұрайтын. Бірақ оның ананы-мынаны ай-
тып жиі күңкілдеп отыратындығы ақыры, өз жемісін 
берді. Жанұялардың бәрі біртүрлі. Мадақтаудағы 
әндер аздап ескіріп қалған. Қауымдағы әр түрлі жи-
налыстар кішкене дұрыс емес ұйымдастырылатын. 
Қауымда берілетін тәлім оларға толығымен сай кел-
мейтін. Ұзын сөздің қысқасы, Қол мырза мен Қол 
ханымға қауымда ұнамайтын ұсақ түйек нәрселер 
көп болатын. Бірақ ол екеуі бір нәрсені дөп басып, 
«міне мынау дұрыс емес» деп көрсете алмайтын. 
Сондықтан олар бұл қауым бізге сай келмейді де-
ген шешімге келді. 

Оның үстіне, Қол ханым өз қыздарына да 
жастардың жанұясы ұнамайтынын білетін. Ол 
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жердегілердің бәрі Қол мырза мен Қол ханымның 
қызына мүлдем ұқсамайтын, сондықтан ол сол жер-
де өзін басқаша сезінетін.

Осыдан кейін Қол ханым Мұрын мырза мен қа-
уымның басқа да жетекшілеріне өте риза екенін 
айтты. Бірақ бұл әңгіме Мұрын мырза үшін тым ұзақ 
созылып кеткендей болып көрініп тұрды. Оған қоса 
Қол ханымның әтірі Мұрын мырзаны қайта-қай-
та түшкірте берген еді. Ол Қол ханымға тағы бір 
рет сыпайылық ізетін білдіріп, әрі олардың қауым-
нан кетіп бара жатқандары өкінішіті екенін қайта-
лып айтты да, әңгімені тәмамдап, орнынан тұрып, 
сол жерден кетіп қалды. Қолдың кімге керегі бар? 
Оларға, Қолдың еш қажеті жоқ еді.





Кіріспе:

СІЗ ҚАУЫМНАН НЕНІ КҮТЕСІЗ?

С онымен, сіз қауымнан нені күтесіз? Сірә, бұл 
туралы ойланып жүрген жоқ шығарсыз. Бірақ, 

дәл қазір осы сұрақ туралы ойланып көріңізші, 
сіздің түсінігіңізде мінсіз қауым қандай болу керек? 
«Мінсіз қауым дегеніміз...»

Әдемі музыка. Музыканттардың шеберлігі мен 
әбден машықтанғандығы көрініп-ақ тұр. Дегенмен 
де, сізге гитара мен барабанның болғаны ұнамай-
ды. Олардың орнына сізге хор мен скрипкашылар-
дың болғаны жақсырақ болар еді. Әдемі әуенмен 
Құдайды мадақтаған тамаша. Немесе керісінше, 
сіз гитара мен барабанның болғанын қалайтын 
шығарсыз. Қауымдағы музыканың осы заманға 
сай заманауй болғанын аңсайсыз. Өйткені мұндай 
музыка адамдардың радиодан күнде естіп жүрген 
музыкалары іспетті. Осылайша қауымдағы музыка 
адамдарға бір қадам жақын болар еді.
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Мүмкін сіз үшін музыкаға қарағанда уағыз әл-
деқайда маңыздырақ шығар. Сіз қауымдағы уағыз-
дың терең мағыналы, бірақ ауыр емес, Киелі кітапқа 
сай, бірақ ішті пыстырмайтын болуы керек немесе 
күнделікті өмірде қолдануға болатын нақты қа-
дамдарға толы, бірақ заңшылдыққа берілмеуі мін-
дет деп есептейтін шығарсыз. Әрине уағыздаушы-
ның жеке мінезі мен өмірлік тәжірибесі уағызға өте 
қатты әсер етеді. Біреулері ғылым мен білімге толы 
ғалым, сондықтан айтатын уағызы да теологиялық 
доктриналарға толы болса да өзі бір күлімсіреп, 
жымиғанды білмейді. Басқа біреуі қалжыңбас, оның 
басынан өтпеген жағдай жоқ, содан болар оның 
қызықты әңгімелері ешқашан таусылмас. Тағы біре-
уі психолог немесе консультант, ондай уағызда-
ушыны тыңдасаңыз сіздің басыңыздан өтіп жатқан 
мәселелердің бәрі оның да басынан өткен тәрізді. 
Бұның бәрі мысалдар ғой. Ал осы жердегі негізгі 
ой – бәріміздің қауым жетекшісіне қоятын талапта-
рымыз әртүрлі, біз оның өз қалауымызша болғанын 
қалаймыз. Солай емес пе?!

Немесе, сіз қауымдағы адамдардың өзіңізге ұқсас 
болғанын қалайсыз. Олардың өмірі сіздің өміріңіз-
ге ұқсас болу керек деп ойларсыз. Сонда сіз ондай 
адамдармен жақсы қарым-қатынас құра алар едіңіз. 
Өйткені сіздің басыңыздан өтіп жатқан мәселелер бір 
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кезде олардың да басынан өткен еді, сондықтан олар 
сізді өте жақсы түсінеді. Мысалы, олар дәл сіз сияқты 
енді ғана оқу бітірген. Олардың да сіздікі сияқты кіш-
кентай балалары бар екен. Сіз сияқты олар да зейне-
тке шығатын жасқа таяп қалыпты. Бір нәрсені сатып 
алу үшін сіз сияқты олар да арзан дүкендер мен ба-
зарларға ғана барады екен, немесе, керісінше, олар 
да сіз сияқты өте қымбат бутиктерде ғана сауда жа-
сайды. Олар өзіңіз сияқты қаланың адамдары немесе 
сіз сияқты ауылдың тұрғындары болар.

Әлде, сіз үшін қауымдағы ең маңызды нәрсе қы-
змет ету ма? Сондықтан, қауымға барғанда, сіз ең 
біріншіден қызмет ету мен жақсылық жасау, қайы-
рымдылық көрсету мүмкіндіктерін іздейтін шығарсыз. 
Қауымның Ізгі хабар таратуды ең маңызды қызмет 
ретінді қабылдауын қаларсыз. Елшілік қызметке деген 
ұмтылыстары қалай? Мұқтаждарға жәрдем бере ме? 
Күйеуіңіз бен ұлыңыздың басқа да әкелер мен ұл-
дармен кездесіп тұруына мүмкіндіктер көп пе? Сізге 
жексенбілік қызметте балаларға сабақ беруге мұрсат 
беріле ме? Сіздің кішкентай немесе жасөспірім бала-
ларыңызға арналған бағдарламалар бар ма? 

Кейбір адамдар қауымның «Рухта өмір сүруге» 
ерекше көңіл бөлгенін аңсайды. Өйткені, біздің 
жетелеушіміз – Киелі Рух. Сондықтан сіздің қала-
уыңыздағы қауым мүшелері Киелі Рухтың дауысын 
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естуге жылдам, Оның қызметін анық көре алады, 
олар Киелі Рухтың ерекше нәрселерді істейтініне 
еш күмән келтірмейді. Сіз Киелі Рухтың қызметіне 
тежеу қоятын әрі салт-дәстүрді қатаң ұстанатын 
адамдардың арасында жүргеннен шаршадыңыз. 
Рух жаңа нәрселерді жасауда! Ол бізге жаңа ма-
дақтау әндерін беріп жатыр!

Бәлкім сіз ерекше көңіл-күйге бөлейтін қауымды 
іздейтін шығарсыз. Яғни, сіз қауымдағы атмосфе-
раның сіздің көңілізден шыққаны мен сіздің сезім-
деріңізбен үндес болғанын қалайсыз. Әрине, «бұл 
дәл солай, мен сондай қауым іздеп жүрмін» — деп 
ешкім де айта қоймас, дегенмен, сіз өзіңіз де білмей 
солай істеп жүрген шығарсыз. Мысалы, қауымның іші 
бір сауда орталығында немесе көне заманды сипат-
тайтын музейдің ішінде жүрген сияқты әсер береді, 
ал басқасының іші шәйханаға ұқсайды, кейбіреу-
лерінде біреудің үйінде қонақта отырған сияқты бо-
ласыз. Осының бәрін ескере отырып, сіздің ойыңы-
здағы мінсіз қауым көбіне сіздің қалау ниеттеріңізге 
негізделгені еш таңқалдырмайтынын айтқан жөн. 

Мысалы, егер сіз әке-шешеңіздің үйінен бөлек 
шығып, олардан алыс бір жерде тұрып жатсаңыз, 
жаңа жерде әке-шешеңіздің үйін еске түсіретін 
немесе олардың үйіндегіге ұқсас иістер, дауы-
стар және заттарды көрсеңіз ерекше бір сағыныш 
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күйіне бөленесіз ғой. Солай емес пе? Бұндай нәр-
селердің көбі жақсы болар немесе олардың еш 
зияны жоқ. Мен осы мысалдар арқылы сіздің қа-
уымда нені ең қатты бағалайтыныңыз туралы ой-
ланғаныңызды қалаймын.

Сіз қандай қауым іздеп жүрсіз? Әрдайым жылы 
лебізбен қарсы алатын жерді ме? Ынтарлылықты 
ма? Шынайылықты ма? Үлкен қауымды ма? Тығыз 
қарым-қатынастағы ма? Сәнді ме? Толқытатын ба? 
Білім мен ғылымға толы ма? 

Қауым қандай болу керек?

Барлық мәсіхшілерге арналған тақырып

Қауымның қандай болуы керектігі жайында Киелі 
кітаптың не айтатынын зерттеместен бұрын, менің 
сізге бұл сұрақты не үшін қойып отырғаным туралы 
ойланып көріңізші, әсіресе, егер сіз қауым жетек-
шісі болмасаңыз. Сайып келгенде, сау қауым тақы-
рыбындағы кітап қауым бағушылары мен жетек-
шілеріне арналу керек емес пе?

Иә, бұл кітап қауым бағушыларына арналған, 
бірақ, сондай-ақ ол әрбір мәсіхшіге де арналған. 
Мынаны ұмытпаңыз: Жаңа Өсиет авторлары өз жаз-
баларын кімдерге арнап жазған? Ғалат қаласын-
дағы Мәсіхшілер жалған ұстаздардың тәліміне ере 
бастағанда елші Пауыл оларға былай деп жазған: 
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«Сендерді Мәсіхтің рақымы арқылы Өзіне шақы-
рған Тәңір Иеден осылай тез бас тартып, өзге бір 
«ізгі хабарға» бет бұрып кеткендеріңе таңғаламын» 
(Ғал. 1:6). Осы жерде Пауыл «сендер» өзге Ізгі ха-
барға еріп кеттіңдер деп кімдерді айтып тұр? Бұл 
жерде Пауыл тек қана қауым бағушыларына айтып 
тұрған жоқ, ол бүкіл қауымға айтып тұр. Егер ол тек 
қана қауым бағушыларына жазып тұрса, біз «жалған 
ілімді таратуды қойыңдар» дегенді оқыр едік ғой. 
Бірақ Пауыл олай жазбағандықтан, біз ондай нәр-
сені оқымаймыз. Өйткені ол сөзін бүкіл қауымға ар-
нап тұр.

Дәл солай Қорынт қаласындағы қауымда адамдар 
бей-берекет (жыныстық) қатынастарға түсіп, азғын-
дыққа салынғанда Пауыл осы мәселе жайында сөзін 
қауымның бүкіл адамдарына арнады (1 Қорынт. 5). 
Пауыл қауым қызметкерлері мен жетекшілеріне бұл 
мәселенің шешімін табыңдар деп жазған жоқ.

Осындай нәрсені біз Жаңа Өсиет хаттарының 
басым көпшілігінен көреміз.

Мәсіхшілердің алғашқы қауымдарының жетек-
шілері Пауыл мен Петірдің, Жақып пен Жоханның 
сөздерін зейін қойып тыңдағандарына еш күмәнім 
жоқ. Сол қауым бағушыларының Елшілердің хатта-
рында берген нұсқауларына сай әрекет еткендері-
не де сенімдімін. Дегенмен, Елшілердің ізін басып, 
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мен де қауым өміріндегі адамдардың рөлі жайында 
сөз қозғағанда, негізгі жауапкершіліктің кімнің мой-
нында болуы керек екенін кішіпейілдікпен айтамын. 
Бұл жауапкершілік сіздің және қауымның барлық 
мүшелерінің, яғни, мәсіхшілердің мойнында. Қауым-
ның жай-күйі үшін сіз және қауымның мүшелері ер-
тең Құдайдың алдында жауап беретін боласыздар, 
тек қана бағушыларыңыз немесе қауымның басқа 
да қызметкерлері мен жетекшілері емес — сіз!

Сіздің қауымыңыздың бағушылары Құдайдың 
алдында қауымды қалай жетелегендіктеріне жа-
уап беретін болады (Еврей. 13:17). Бірақ Исаның 
соңынан еруші әрқайсысымыз қауымның бір денесі 
ретінде тұрақты түрде жиналып жүрдік пе, қауымды 
сүйіспеншілікке толтырып, қайырымдылық жасауға 
үлес қостық па, Ізгі хабардың үзілмес үмітіне негіз-
делген дұрыс тәлімде тұруына күрестік пе жоқ па, 
соның бәрі үшін Құдайдың алдында есеп беретін 
боламыз (Еврей. 10:23-25). 

Достым, егер сен өзіңді Мәсіхшімін деп есеп-
теп, бірақ сау қауым туралы кітап тек қана қауым 
бағушысына арналған деп ойласаң, әрі мен одан 
да Мәсіхшілік өмір туралы кітапты оқығаным дұрыс 
деп санасаң, және сау қауым туралы кітапты қауым 
бағушылары мен теологияға қызығушылық таныта-
тындар ғана оқысын десең, саған бір сәтке тоқтап, 
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мәсіхші туралы Киелі кітаптың не үйрететінін қай-
тадан зерттеп шығуға кеңес беремін. Бұл жайында 
біз осы кітаптың бірінші тарауында қарастыратын 
боламыз.

Одан кейін, екінші тарауда біз қауымның не екенін 
сөз етеміз, үшінші тарауда, Құдайдың қауымға де-
ген жоспарын көреміз, ал төртінші тарауда қауымды 
неге Киелі кітаптың жетелеу керектігін түсінеміз. 

Егер сен Құдайдың ұлылығын көрсету үшін 
біздің қауымдарды Киелі кітап жетелеу керек деген 
қағидамен келіссең, онда сен бір дегенде бесінші 
тараудан бастап оқи бергің келер. Себебі бесінші 
тараудан бастап мен сау қауымның тоғыз белгісінің 
тізімін беремін. Біздің әрі қарайғы ой-пікірімізді 
Құдай Өз қалыңдығының Онымен кездесу күніне 
дайын болуына қолдансын (Ефес. 5:25-27).



Бірінші бөлім

САУ ҚАУЫМ  
ДЕГЕНІМІЗ НЕ?





Бірінші тарау

СІЗДІҢ МӘСІХШІЛІК ӨМІРІҢІЗ 
БЕН ҚАУЫМЫҢЫЗ

К ейде менен университет қызметкерлері менің 
студенттердің алдында сөз сөйлегенімді өті-

неді. Сондай жиындардың бірнешеуінде менің сту-
денттерге: «Егер сен өзіңді мәсіхшімін деп атап, 
бірақ қауымға бармайтын болсаң, онда сенің бара 
жатқан жерің тозақ па деп қорқамын» — дегенім бі-
раз халыққа мәлім болған.

Сіз бұны тыңдармандардың көңілін аулау үшін 
ғана айтылған дерсіз.

Мен осылай адамдардың зәресін ұшыруды көз-
деймін бе? Солай деп ойламаймын! Оларды қорқы-
тып, қауымға алып келгім келеді ме? Жоқ, олай да 
емес. Қауым мүшесі болу міндетті түрде адамды 
мәсіхші етеді ме? Әрине, жоқ! Ал егер біреу немесе 
әлдеқандай кітап осы сұрақтарға «иә» деген жауап 
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айтатын болса, ондай адамның сөзіне құлақ ілмеңіз, 
ал сол тәріздес кітапты лақтырып жіберіңіз.

Онда мен неге осындай ескертумен бастаймын? 
Сөзімді дәл осылай бастауымның басты себебі, мен 
осы арқылы адамдарға сау қауымның қажетілігінің 
өте маңызды әрі жедел түрде көңіл аударуды та-
лап ететін сұрақ екенін көрсеткім келеді. Сау қауым 
мәсіхшінің өмірі үшін аса маңызды. Оған қоса, Иса 
Мәсіхтің Өзі қауымға қалай қараса, әрбір мәсіхші де 
солай қарауы керек. 

Батыстағы (басқа жерлерде де солай шығар) 
көптеген мәсіхішілердің ойынша мәсіхшілік – адам-
ның Құдаймен жеке қарым-қатынасымен ғана 
шектеледі дейді. Олар үшін мәсіхшіліктің ең басты 
маңызы осы. Жалпы олар жеке қарым-қатынастың 
адам өміріне әсері бар екенін біледі. Мені осыған 
байланысты өте қатты қобалжытатын мәселе мынау: 
осындай мәсіхшілер адамның Құдаймен қарым-қа-
тынасы аса маңызды басқа бір жағдайға да қатты 
әсер ететінін түсінбейтін сияқты. Адамның Құдай-
мен жеке қарым-қатынасы бауырластарымен және 
Мәсіхтің денесі, яғни, қауыммен де қарым-қаты-
насы болуын талап етеді. Адамдардың бір-бірімен 
қарым-қатынаста тұруын Мәсіхтің Өзі орнатқан. 
Сондықтан, біздің мәсіхшілермен қарым-қатына-
сымыздың жай сөз жүзінде немесе теория күйінде 
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ғана қала беруіне болмайды. Құдай біздің кәдімгі 
адамдармен, яғни, қателіктер мен кемшіліктерге 
толы пенделермен қарым-қатынаста болғанымыз-
ды қалайды.

Сіз өзіңізді мәсіхшімін деп атағанмен ешқандай 
да сау қауымның мүшесі болмағаныңыз мені қатты 
алаңдатады. Сіздің солай істеп жүргеніңіз неге мені 
алаңдатпасқа?! Неге сіз тозаққа кетіп бара жатыр 
деп ойламасқа?! Онда менімен бірге «мәсіхші деген 
кім?» деген сұрақ жайында ойланып көріңізші.

Мәсіхші болу дегеніміз нені білдіреді?

Мәсіхші дегеніміз, ең біріншіден Иса Мәсіх арқылы 
күнәлары кешеріліп, Құдай Әкемен татуласқан адам. 
Бұл татуласу адам күнәларына өкініп, кешірім сұрап, 
кемелді өмірге сенім артып, Иса Мәсіхтің адам үшін 
жанын құрбан етіп өлгенін және өлімнен қайта тіріл-
генін қабылдағанда жүзеге асады.

Басқаша айтқанда, бұл өзінің мүшкіл жағдайына 
көз жеткізген және өз күшімен киелілікке қол жет-
кізе алмайтынын түсінген адам. Ондай адам өзінің 
Құдайдың заңына бағынбайтынын мойындаған және 
Құдайдан басқа нәрселерді сүйіп, соларға қызмет 
етіп жүргенін ұққан жан. Мысалы, оның табына-
тындары: ақша, мансап, жанұя, құрмет, басқалар-
дың пікірі, жалған тәңірлердің жалған күштері, осы 
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әлемнің рухы, тіпті өзінің қолынан келетін нәрсе-
лері де болуы мүмкін. Мәсіхші осы және басқа да 
нәрселерді пір тұтып табынудың адам басына екі 
есе қарғыс әкелетінін ұққан адам. Бұндай жалған 
тәңірлер осы әлемде ешқашан да қанағат таппайды. 
Сондықтан Құдай оларға әділ түрде үкім шығара-
ды. Бұл үкім толығымен осы жер бетінде емес, қи-
яметтен кейін болатын мәңгілік өмірде орындалады. 
Адам осы күнәға белшеден батқан әлемде жүрген-
де аздап сол үкімнің дәмін татады.

Егер мәсіхші адам бүгін түнде о дүниеге аттанып, 
Құдайдың алдына барғанда оған Құдай: «Саған неге 
Менің жанымда жұмақта болуға рұқсат беруім ке-
рек?» — десе, Мәсіхшінің беретін жауабы шамамен 
былай болады: «Мені жұмаққа кіргізуіңе лайық емеспін. 
Жер бетінде күнәға батып өмір сүрдім, күнәмнің құнын 
төлейтін менде ештеңе жоқ». Бірақ мәсіхшінің жауабы 
осымен аяқталмайды, ол сөзін жалғастырып: «Деген-
мен, Сенің асқан рақымдылығыңа әрі берген уәдеңе 
сай мен бұл жағдайда толығымен Иса Мәсіхтің менің 
күнәмнің құнын өтеу үшін төккен қанына тәуелдімін. 
Оның төгілген қаны Сенің киелі және адал әділдігіңнің 
талаптарын қанағаттандырды, осылайша Сен күнәға 
деген қаһарлы райыңнан қайттың!» — дейді.

Сонымен мәсіхші дегеніміз негізінен Иса Мәсіх-
тің арқасында әділ деп есептелген және күнәнің 
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құлдығынан азат болудың бастауын таныған адам. 
Жалған тәңірлер мен өтірік құдайлар ешқашанда 
«жетер» деп айтпайды, олардың адамға қояр талап-
тарының шегі жоқ. Құдайдың Иса Мәсіхтегі адам-
ды ақтап алу жұмысы – Оған сенген әрбір адамға 
енді үкім шығарылмай, керісінше, ондай адам азат 
етілетінін білдіреді. Бұған дейін ешқашан болмаған 
нәрсе енді жүзеге асуда. Яғни, мәсіхші күнәдан бас 
тартады, ол бір күнәдан бас тартып, екіншісін жа-
самайды. Керісінше, Киелі Рухтың күшімен енді ол 
өмірін Иса Мәсіхке бағыштайды және Оның билігі-
не мойынсұнып өмір сүреді. Адам ата Едем бағында 
Құдайдың билігіне мойынсұнбай Оған қарсы шыққан 
болса, енді мәсіхші Мәсіхтің билік тағында отырға-
нына қуанады және бар пейілімен Оның алдын-
да бас ұрады. Мәсіхші Иса Мәсіхтің жер бетіндегі 
кіршіксіз өмірі мен Құдай Әкенің еркіне толығымен 
мойынсұнғанын пір тұтады және өзі де Құтқарушы 
Мәсіх сияқты өмір сүруге ұмтылады.

Осылайша, мәсіхші дегеніміз негізінен Иса 
Мәсіхте Құдай Әкемен татуласқан адам. Иса Мәсіх 
Құдайдың қаһарын Өз мойнына алғандықтан енді 
Оған сенуші мәсіхші Құдайдың алдында әділ болып 
саналады. Сондықтан мәсіхші – адал өмір сүруге 
шақырылған адам, өйткені күндердің күнінде ол 
Жаратушысының алдында тұрып, Оған жауап береді.
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Дегенмен «мәсіхші деген кім?» деген сұрақтың 
жауабы осымен аяталмайды. Өйткені Құдаймен 
татуласқан мәсіхші енді Құдайдың қауымымен 
де татуласқан адам. Яки, ол өзі сияқты мәсіхтің 
соңынан еретін сенушілер қауымының мүшесі. Ки-
елі кітаптың алғашқы беттерінде баяндалған оқиға 
есіңізде ме? Әсіресе Адам ата мен Хауа ананың 
күнә жасап, Едем бағынан қуылғандарынан кейін 
не болғанын есіңізге түсіріңізші. Егер Киелі кітап-
тың сол беттерін ашып оқысақ, бір адам бала-
сының екінші адам баласын өлтіргенін көреміз — 
Қабылдың өз інісі Әбілді өлтіргенін оқимыз. Егер 
біз Құдайдың біздің өмірімізді басқаруына қарсы 
шығып, Оның билік тағына бағынбай оған өзіміз 
отырып алсақ, әрине, біз ол тақта басқа бір адам-
ның отыруына еш жол бермейміз. Адам атаның 
осы әрекетінің кесірінен адамның Құдаймен және 
басқа да адамдармен қарым-қатынасы бұзылды. 
Осылайша әрбір адам баласы өзінің жеке басының 
қамын ойлап қана өмір сүреді.

Сондықтан Исаның: «"Құдай Иеңді шын жүрек-
тен, бүкіл жан дүниеңмен, барлық ақыл-ойыңмен 
сүй" Бұл — ең ұлы да басты өсиет. Ал екіншісі де 
сол сияқты маңызды: "Өзіңді қалай сүйсең, маңай-
ыңдағы адамды да солай сүй!" Бүкіл Таурат заңы 
мен Пайғамбарлар жазбалары осы екі өсиетке 
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негізделген» — деген сөздері бізді еш таңқалдыр-
мауы керек. Осы екі өсиет әрдайым да бірге жүреді, 
бірішісінен екіншісі шығады, ал екіншісі біріншісін 
растайды.

Тағы айтамын, Мәсіх арқылы Құдаймен тату-
ласқан адам, енді өзі сияқты Құдаймен татуласқан 
адамдармен де татуласқан. Елші Пауыл Ефестік-
терге арналған хаттың екінші тарауының бірінші 
жартысында адамзаттың Құдайдың рақымымен қа-
лай құтқарылатынын түсіндіреді. Содан кейін сол 
тараудың екінші жартысында Пауыл яһудилер мен 
басқа ұлт адамдары арасындағы қарым-қатынасқа 
бұл құтқарылудың қалай әсер ететінін түсіндіреді. 
Яғни, барлық сенуші адамдардың қарым-қатынасы 
қандай болуы керек екенін айтады: 

Алайда Иса Мәсіхтің қанын төгіп, құрбан 
болғандығы арқылы бұрын алшақ жүрген 
сендер енді Құдайға жақындадыңдар. Мәсіх — 
татулығымыздың Бастауы: Ол екі топқа бөліп 
тұрған қабырғадай өштестікті жойып, алып 
тастап, екі жағын біріктірді. Мәсіх өз денесін 
біз үшін құрбан еткенде, Таураттың өсиет-
тері мен ережелерін (орындауды құтқарылу 
жолы ретінде) күшінен айырды. Осылай Ол 
яһуди және басқа ұлттық сенушілерді Өзімен 
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байланысқан бір жаңа халық етіп қайта жа-
сап, өзара татуластырды. (Ефес. 2:14-16)

Енді барлық сенушілер «Құдайдың халқы», олар 
«бір отбасының» мүшелері (Ефес. 2:19). Иса Мәсіхте 
біз «бір құрылыспыз» және бір «киелі үйміз» (Ефес. 
2:21). Осы сияқты сипаттаулар мен мысалдарды 
шексіз келтіре беруге болар еді.

Жанұя, серіктестік және бір дене

Құдаймен татуласу дегеніміз Құдайдың адамдарымен 
де татуласуды білдіреді деген ұғымды бір жанұяны мы-
салға келтіру арқылы түсіндіру оңыйырақ болар. Мы-
салы, жетімдер үйінен бір баланы әлдеқандай отбасы 
келіп, өзімізге бала етіп аламыз, деп өз жанұяларына 
қабылдады дейік. Осы жағдайда жаңағы бала «мына 
кісілер менің әке-шешем болады» деп таңдамайды, 
керісінше ол баланы «біздің бала болады» деп бола-
шақ әке-шешесі таңдап алады. Енді бұл бала жаңағы 
кісілердің тегін (фамилиясын) алып, сол отбасының 
толыққанды мүшесі болады. Сондықтан ол сол үйдің 
басқа балаларымен бірге ойнайды, тамақ жейді, ұй-
ықтайды, олар не істесе соның бәрін істейді. Жаңағы 
бала мектепке барғанда «тегің кім?» деген сұраққа ол 
өзін бала етіп алған отбасының тегін атайды. Бұның 
бәрін жаңағы бала өзін қабылдап алған отбасының 
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мүшесі болғандықтан, яғни, бір кезде ерлі-зайыпты 
адамдардың жетімдер үйіне келіп, енді «сен біздің ба-
ламызсың» деген сәтінен басталады. Әрине осының 
бәрі жай бір ойын емес. Ерекше көңіл аудара кететін 
жағдай мынау, ол бала тек қана сол ерлі-зайыпты-
лардың баласы ғана болып қойған жоқ, ол сонымен 
қатар сол отбасындағы басқа балалардың ағасы, інісі, 
қарындасы немесе сіңілісі болып қабылданды.

Мәсіхшінің жағдайы осы мысалдағы баланың 
өміріне өте ұқсас. Тек Исаны қабылдаған адамның 
«тегі» енді мәсіхші, себебі ол мәсіхшілер отбасы-
ның мүшесі (Ефес. 1:5). Осылайша сіз енді Құдайдың 
адамдарының отбасы мүшесісіз. «Адамдарды Оған 
бағыштаған Мәсіх те, сол адамдар да бір Әкеден 
тарайды. Сондықтан да Мәсіх оларды бауырларым 
деп атаудан ұялмайды» (Еврей. 2:11).

Бұл бір-бірін жек көретін нашар отбасылық қа-
рым-қатынас емес. Қайта, бұны серіктестік деп ата-
са болады. «Құдай уәделеріне берік, Ол сендерді 
Өзінің рухани Ұлы — Иеміз Иса Мәсіхпен тығыз бай-
ланыста болуға шақырған» — деп бекер айтылмаған. 
(1 Қор. 1:9). Құдай сізді серіктестікке шақырды.

Бұл сыпайылыққа негізделген немесе қандай 
да бір ресми түрде бекітілген серіктестік емес, бұл 
бір дененің мүшелері арасындағы тығыз байланыс 
іспетті. Бұндай байланыста тұру үшін әрине әрбір 
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адамның берік шешімі керек, бірақ ол тек адам-
ның шешімімен ғана шектелмейді. Өйткені адамның 
шешіміне қарағанда әлдеқайда маңыздырақ нәрсе 
ол – Иса Мәсіхтің бізді құтқару үшін істеген ісі, яғни, 
өмірін құрбан етіп, өлімнен қайта тірілуі. Әйтпесе 
Пауылдың хатында айтылғандай ақымақтыққа са-
лынар едік: «Сондықтан көз қолға: «Маған керегің 
жоқ» дей алмайды; бастың да аяққа: «Маған қажет-
сізсің» деуі мүмкін емес» (1 Қор. 12:21).

Ұзын сөздің қысқасы, «мәсіхші деген кім?» де-
ген сұраққа қауым туралы айтпай жауап беру мүм-
кін емес. Өйткені Киелі кітап мәсіхші мен қауымды 
бір-біріне тығыз байланыстырады. Сонымен қа-
тар, қауымды тек бір ғана мысал арқылы түсіндіру 
мүмкін емес. Себебі Жаңа Өсиет қауымды түсін-
діру үшін көптеген мысалдарды қолданады: жанұя, 
серіктестік, бір дене, қалыңдық, адамдар, киелі үй, 
ана мен бала және тағы да басқалары. Жаңа Өсиет 
мәсіхшіні ешқашанда сенушілер қауымынан бөлек 
болуы мүмкін деп түсіндірмейді. Қауым дегеніміз — 
адамдар. Құдайдың Иса Мәсіхтегі адамдары.

Қауымға қосылу

Адам Исаны қабылдаған кезде жергілікті бір қа-
уымның мүшесі болып, сол қауымға қосылады. Ол 
мұны тек рухани жағынан өсу үшін өте маңызды 
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болғандықтан ғана істемейді. Сенуші қауым мүшесі 
болу арқылы Иса Мәсіхтің оны жаңа адам еткенді-
гін іс жүзінде көрсетеді, яғни, ол енді Иса Мәсіх-
тің денесінің, қауымның мүшесіне айналады. Иса 
Мәсіхпен тығыз байланыста тұру дегеніміз Оның 
соңынан ерушілермен де тығыз байласта тұру де-
ген сөз. Ал ондай байланыс жергілікті қауымның 
мүшесі болу арқылы жүзеге асады.

Кейде теологтар көзге көрінбейтін бүкіл 
Мәсіхшілер қауымы (әлемнің түкпір түкпіріндегі 
және өткен заман мен болашақтағы мәсіхшілердің 
бүкіл әлемдік бірлестігі) мен жергілікті қауым (өзіңіз 
апта сайын барып уағыз тыңдайтын, нан үзу рәсіміне 
қатысатын, бауырластармен бірге дұға етіп, Құдай-
ға сиынатын жер) арасындағы айырмашылықтар 
жайында айтады. Бүкіл мәсіхшілер қауымы туралы 
Жаңа Өсиетте тек екі жерде ғана айтылған екен, 
олар Матай 16:18 бен Ефестіктерге арналған хаттың 
бөлігі. Ал басқа кездерде Жаңа Өсиет тек жергілікті 
қауымдар туралы айтады. Мысалы, елші Пауыл хат-
тарын «Қорынт қаласындағы сенушілерге» немесе 
«Ғалатия қаласындағы мәсіхшілерге» арнап жазған.

Келісі айтылатын ой біраз күрделі болғанмен 
өте маңызды. Сондықтан, оны түсінуге тырысыңыз. 
Бүкіл мәсіхшілер қауымының мүшесі болу мен жер-
гілікті қауымның мүшесі болу деген Құдайдың бізді 
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Иса Мәсіхте әділ деп есептеуі мен біздің күнделікті 
өмірімізде іс жүзінде әділ өмір сүруіміз арасындағы 
байланыс сияқты. Біз Исаны қабылдаған кезде Құдай 
бізді әділ деп жариялайды. Дегенмен, біз іс жүзінде, 
күнделікті өмірде әділ өмір сүруге шақырылғанбыз. 
Ал әдейілеп күнә жасай беретін адамның мәсіхші 
деп аталуы, оның шын мәнінде Исаны қабылдаға-
нына үлкен сұрақ туғызады (Рим. 6:1-18, 8:5-14; 
Жақып. 2:14-15). Жергілікті қауымның мүшесі болу-
дан бас тартатын адам да дәл сондай сұрақ туын-
датады. Жергілікті қауымға қосылу мәсіхші адамның 
бойынан шығатын табиғи қалау. Осы арқылы ол Иса 
Мәсіхте жаңарғанын растайды. Егер Ізгі хабарға 
сенетін және Киелі кітапты уағыздап тәлім беретін 
мәсіхшілер қауымына қосылғыңыз келмесе, онда 
өз-өзіңізден «мен сенушімін бе, әлде сенбеушімін 
бе?» деп сұрап, оған шын жүректен жауап беріңіз. 
Еврейлерге арналған хаттың авторының сөздеріне 
құлақ салыңызшы:

Мойындаған үмітімізді үзбей, берік ұстанайық, 
себебі уәде берген Құдай сөзіне адал

Өзара сүйіспеншілік көрсетіп, игілік істеуге 
қозғау салудың қамын ойлайық. Кейбіреу-
лер сенушілердің жиналыстарына бармай 
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қалуды дағдыға айналдырып алған сияқты. 
Ал біздер солай істемей, бір-бірімізді одан 
бетер жігерлендірейік. Иеміздің қайтып ке-
летін күнінің таяп қалғанын білесіңдер ғой.

Ал егер шынайы хабарды естіп-білгеннен 
кейін де әдейі күнә жасай берсек, онда бізді 
күнәмізден арылта алатын ешқандай құрбан-
дық жоқ. Қайта, қиямет сотын және Иемізге 
қарсы шыққандарды жалмайтын тозақ отын 
үрейленіп күтуден басқа бізге түк те қалмай-
ды. (Еврей. 10:23-27).

Егер Құдайдың алдында біз шынымен де әділ 
деп есептелсек, онда осы әділ деген атымыз біздің 
күнделікті іс-әрекетімізге бірден-бір әсерін тигі-
зеді. Иә, біздің киелілену барысындағы қадамда-
рымыз өте баяу әрі қателіктерге толы болу мүмкін. 
Бірақ біздің алған бағыт-бағдарымыз сол атымы-
зға сай болады. Бұл дегеніміз өте жақсы жаңалық 
емес пе?! Сондықтан, бауырым, егер сіз әділ өмір 
сүруге ұмтылып, тырыспасаңыз, онда Иса Мәсіхтің 
әділдігі менде деген жалған ойға алданбаңыз. Дәл 
солай, жергілікті қауымның мүшесі болғым кел-
месе де, көзге көрінбейтін бүкіл мәсіхшілер қа-
уымының мүшесімін деп те адаспаңыз. Өте сирек 
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кездесетін жағдайлар болмаса, шынайы Мәсіхшінің 
барлық өмірі әрдайым жергілікті нақты бір қауымда 
және сол қауымның мүшелерімен қарым-қатына-
ста өтеді. Ондай адам өзінің жүз пайыз киелі болып 
кетпегенін біледі. Сондықтан, ол бауырластардың 
жігерлендіруі мен тәлім беруіне, қажет кезінде 
әшкерелеуіне де мұқтаж екенін жақсы түсінеді. 
Дәл солай, басқа бауырластардың да оған мұқтаж 
екенін және оның басқа мәсіхшілерге көмек бере 
алатынын да түсінеді.

Біз бауырластармен бірге жиналып, бір-біріміз-
ге сүйіспеншілік көрсеткенде, өз өміріз арқылы Иса 
Мәсіхтің бізді Құдаймен және Құдайдың халқымен 
татуластырғанын паш етіп, Құдайды мадақтаймыз. 
Сонымен қатар, біз осы дүниелік адамдарға үлкен 
куәлік боламыз. Бұл куәлік әрине Киелі кітаптың 
аяттарын жаттауымыз, тамақ жер алдында дұға 
етуіміз, тапқан пайдамыздан ондық беруіміз не-
месе мадақтау әндерін тыңдауымыз арқылы емес, 
қайта түбегейлі өзгергеніміз және бауырластармен 
бірлікте өмір сүруіміз, бір-бірімізді кешіруіміз әрі 
сүюіміз арқылы көрінеді.

Сіз бен біз бір-бірімізге сүйіспеншілікті, шы-
дамдылықты және жақсылықты жалғыз өзіміз елсіз 
аралда жүріп көрсете алмаймыз. Керісінше, осының 
бәрін бауырластардың арасында жүргенде ғана 
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істеуге болады. Әрине, бауырласты сүю дегеніміз, 
ол кісінің дұрыс немесе бұрыс істеріне қарамастан, 
оған сүйіспеншілік көрсету деген сөз. 

Өзіңіз көріп тұрсыз ғой?! Бұның бәрін тек күнәкар 
болса да бір-біріне сүйіспеншілік көрсетіп өмір сүру-
ге бел байлаған адамдар арасында жүріп қана жү-
зеге асыруға болады. Осылайша қауым Мәсіхтің біз 
үшін істегенін анық көрсететін дене болып табылады. 
Мәсіх бізді кешіргендей, біз де бір-бірімізді кешіреміз, 
Мәсіх бізге адал болғандай біз де бір-бірмізге адал 
боламыз, Мәсіх біз үшін өмірін құрбан еткендей біз 
де бір-біріміз үшін өмірімізді құрбан етеміз. 

Бірлікте біз Иса Мәсіхтің Ізгі хабарын көрсетеміз, 
өйткені, оны біз жалғыз жүріп көрсете алмаймыз.

Мәсіхшілерден рухани дарындары туралы жиі 
естимін. Осыған байланысты мені мазалайтын 
сұрақтың бірі мынау: Құдайдың әр түрлі дарындар-
ды бергендегі мақсаты: біздің бір-біріміздің, яғни, 
қауымдағы мәсіхшілердің әлсіздіктеріне қызмет 
етуіміз үшін екендігін адамдар түсіне ме? Сіз дары-
ныңыз арқылы менің бойымдағы күнәны жеңуіме 
қызмет ете аласыз ғой.

Сондықтан, бәріміз бірге, қай ұлт болсақ та, бай 
не кедей болсақ та, оқысақ та оқымасақ та, шетелдік 
не жергілікті болсақ та, түгелдей әр түрлі дарында-
рымызбен Құдайдың даңқы үшін бір-бірімізге қызмет 
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етейік. Тек ескерте кететін нәрсе, әрбір мәсіхші өзінің 
күнәкар әрі рухани жағынан науқас екенін, әрі тек 
Иса Мәсіхтің рақымдылығымен ғана құтқарылғанын 
ұмытпау керек. Осындай адамдар бірге жиналғанда 
не болады? Мәсіхтің денесі — қауым болады!

Егер сіздің ниетіңіз жер бетіндегі барлық 
мәсіхшілерге сүйіспеншілік көрсету болса, онда 
нақты бір қауымның мәсіхшілеріне, олардың 
кемшіліктері мен әлсіздіктеріне қарамастан сүй-
іспеншілік көрсетуден бастаңыз. Осы адамдарға 
алдағы жылдар бойы сүйіспеншілік көрсетемін деп 
шешім қабылдаңыз. Содан кейін ғана сіздің жер 
бетіндегі барлық мәсіхшілерді сүйемін деген мақ-
сатыңыз жайында сөйлесеміз. 

Жауапкершілік

Сонымен, қауым деп аталатын адамдар жиынына 
кім жауапты? Оның қандай болу керек екенініне кім 
жауап береді? Қауым бағушылары мен жетекшілері 
ме? Дәл солай. Ал әрбір мәсіхші ше? Міндетті түр-
де! Мәсіхші болу дегеніміз Мәсіхтің денесі, яғни, қа-
уымның саулығы мен өмірі үшін жауапты болу. Бұл 
«қауым деген не?» әрі « ол қандай болуы керек?» 
деген сұрақтарға жауапты болып, қауымның қамын 
ойлауға міндетті деген сөз. Өйткені сіз қауымның 
бір мүшесісіз, мәсіхшісіз.
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Шынымен де, біз қауымның қамын ойлай-
мыз, өйткені, ол құтқарушымыз Мәсіхтің денесі. 
Бұрын Саул деп аталған Пауыл қауымды қудалап 
жүрген кезде, Дамаск қаласындағы мәсіхшілерді 
тұтқындауға бара жатқанда Мәсіхтің оған не де-
гені есіңізде ме? Иса Мәсіх «Саул, Саул! Неге Мені 
қудалайсың?» — деді емес пе?! (Елші. істері 9:4). 
Иса Мәсіх Өзін қауыммен бірмін деп есептейтіндігі 
соншалықты, Ол қауым туралы «Мен» деп сөйлей-
ді. Мәсіхші, сіз өзіңізді басқа мәсіхшілермен бір-
мін деп есептейсіз бе? Мәсіх өзін мәсіхшілермен 
бірмін деп санайды. Сіздің жүрегіңізден де Исаның 
жүрегінен шыққан сияқты сөздер шыға ма? 

Жақында бір қауым бағушысынан хат алдым. 
Ол кісі хатында барлық қауым мүшелерінің қа-
уым туралы терең түсінгенін қалайтынын жазды. 
Осы кішіпейіл бағушы қауым мүшелерінің одан өз 
бағушылық қазметін қаншалықты тиянақты орын-
дап жүргенін сұрағанын қалайды екен. Өйткені ол 
қауымды Құдайға бағышталу мен рақымдылыққа 
жетелеп жүр. Ол кісі Жаңа Өсиетте берілген қа-
уым құрылысын түсінетін бағушы. Бір күні Құдай-
дың одан келіп қауымда бағушы ретінде қалай қаз-
мет еткені жөнінде есеп беруін сұрайтынын біледі. 
Жақсы бағушы ретінді бұл кісі, қауым мүшелерінің 
де Құдайдың алдында тұрып бір-бірін қаншалықты 
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сүйгендері туралы есеп беретін күн туатынын да 
ұғады екен.

Құдай әрбір мәсіхшіден: «сен бауырласың қу-
анып жатқан кезде онымен бірге қуандың ба? Ба-
уырласың қайғырғанда бірге қайғырдың ба? Адам 
көзімен қарағанда қажетсіз мүше немесе құрмет-
ке лайық емес сияқты адамдарға ерекше құрмет 
көрсеттің бе? Өзіңе тәлім беріп жетелеп жүрген-
дерге екі есе құрмет көрсеттің бе?» — деп сұрай-
тын болады (1 Қор. 12:22-26-ы мен 1 Тім. 5:17-ні 
зерттеңіз).

Мәсіхші, күндердің күнінде Құдайдың сізден 
келіп бауырлас мәсіхшілерге қаншалықты және 
қалай сүйіспеншілік көрсеткеніңіз жөнінде және 
өзіңізді жетелеп, тәлім берген адамдарды да ұмыт-
пай оларға сүйіспеншілік көрсеткеніңіз жайында 
есеп беруге дайынсыз ба? Құдай Өз қауымының 
қандай болғанын қалайтынын білесіз бе?

Ал бағушы, қауымдағы адамдарды сол есеп 
беру күніне дайындап жүрсіз бе? Оларға дұрыс 
тәлім беріп, қамқорлық көрсетіп жүрсіз бе? Қа-
уымның қандай болуы керек екенін үйретесіз бе? 
Олардың жауапкершіліктерінің бірі сіздің өзіңіз Ізгі 
хабарға қаншалықты сенімді болып жүргеніңізді 
тексеріп тұрулары керек екенін айттыңыз ба? 



Екінші тарау

ҚАУЫМ ҚАНДАЙ БОЛУ КЕРЕК 
ЖӘНЕ ҚАНДАЙ БОЛМАУ 

КЕРЕК?

К іріспеде мен сізден «қауымда не іздеп жүрсіз?» 
деген сұрақ қойған едім. Сонымен қатар Киелі 

кітап бойынша қауым қандай болу керек деген де 
сауал қойғанмын. Бірақ мен әлі бұл сұрақтардың 
жауабын айтқан жоқпын. Бұндай сұрақтардың күр-
делі екенін түсінемін. Сондықтан болар, мәсіхшілер 
қауымға әр қилы нәрселерді іздеп келеді.

Сылтау

Магистратурада оқып жүрген кезімде елшілік қыз-
метпен айналысатын мекемеде жұмыс істейтін бір 
досым екеуміздің арамызда болған әңгіме әлі есім-
де. Ол мәсіхшілердің мекемесі болғанымен, ешбір 
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қауыммен байланысы жоқ еді. Жаңағы досым еке-
уміз бір қауымға баратынбыз. Біраз уақыттан кейін 
мен әлгі қауымның мүшесіне айналдым, ал досым 
мүшелікті қабылдамады. Ол тек жексенбілік жина-
лысқа ғана келетін, оның өзінде жиналыстың жар-
тысына ғана қатысатын, уағыз енді басталайын деп 
жатқанда кетіп қалатын. 

Бір күні мен оның бұл қылығы жайында сұрап 
едім ол маған: «жиналыстың қалған жартысынан 
мен ешқандай да нәр алмаймын» — деп жауап берді. 
Сонда мен одан:

— Сен жалпы қауымға мүше болып қосылғың 
келмей ме? — деп сұрағанымда, ол таңқалып:

— Қауымның мүшесі болуды айтасың ба? Шы-
нымды айтсам оның маған қаншалықты қажеті бар 
екенін көріп тұрған жоқпын. Мен өзімнің не істеуім 
керек екенін білемін. Ал осы жердегі адамдардың 
маған тежеуші болудан басқа еш пайдалары тимей-
ді — деді.

Менің түсінгенім бойынша ол бұл сөздерді 
қауымның мүшелерін менсінбегендіктен айтқан 
жоқ. Оның бар пейілі мен дарыны Ізгі хабар тара-
ту болғандықтан, ол өзін тек қана Ізгі хабар тара-
тушымын деп ойлайтын. Сондықтан ол аптасына 
бір сағат қауымда отыруды уақытты зая кетіру 
деп есептейтін. Оның қауым жайында белгілі бір 
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ойлары болған. Оның қауым туралы белгілі бір 
түсінігі бар еді. Оның түсінігі осы қауым мүше-
лерінің түсінігімен сәйкес келмейтін. . Басқаша 
айтқанда басқа сенушілермен араласу ол үшін еш 
қызықсыз және маңызсыз еді. Оған тек аптасына 
бір рет келіп уағыз тыңдайтын жер керек болды. 
Осы уағыздан ол бір аптаға жетерлік рухани күш 
жігер алып кететін. 

Оның: «осы жердегі адамдардың маған теже-
уші болудан басқа еш пайдалары тимейді» — де-
ген сөздері маған өте оғаш болып көрінгенмен 
мен ол жайында ештеңе демей тек мынаны ғана 
айттым: 

— Бәлкім осы жердегі адамдардың саған шы-
нымен де үлкен тежеу болып, қызметіңді баяулата-
тыны рас шығар. Бірақ сен осы адамдармен бірге 
қызмет етсең өзіңнің дарындарың арқылы оларға 
жігер беріп, олардың қызметтеріне үлкен үлес 
қоса алуың мүмкін екені жайлы ойланып көрдің бе? 
Сен үшін де және олар үшін де мүмкін Құдайдың 
осы қауымдағы еркі осындай шығар? — дедім.

Әрине, мен де жексенбі сайын жақсы уағыз 
айтылатын қауымның мүшесі болғым келеді. 
Бірақ «Мәсіхтің денесі» деген тек жақсы уағы-
збен шектелмейді ғой. Ол өте терең мағыналы 
ұғым емес пе?!



САУ ҚАУЫМ ДЕГЕНІМІЗ НЕ?44

Ғимарат емес, адамдар

Бірінші тарауда айтқанымдай, қауым дегеніміз ғи-
марат емес, қауым дегеніміз — адамдар. Ол уағыз 
айтатын не тыңдайтын да жер емес. Рухани қыз-
мет көрсету орталығы да емес. Қауым дегеніміз – 
адамдар! Жаңа келісім бойынша өмір сүретін, 
Мәсіхтің қанымен құндары өтелген Құдайдың 
адамдары. Сондықтан Пауыл: «Мәсіх қауым үшін 
жанын қиды» — деген. (Ефес. 5:25). 

Сол себепті мен бағушы болып қызмет істейтін 
қауымның әрбір жексенбілік жиналысын біз: «Ка-
питол хилл баптист қауымына қош келдіңіздер!» — 
деген сөздермен емес, «Капитол хилл баптист 
қауымының жиналысына қош келдіңіздер!» — деп 
бастаймыз. Өйткені біз ең біріншіден жиналысқа ке-
летін адамдармыз ғой. Иә, бұған ұсақ-түйек мәсе-
лелердің бірі деп қарауға болады. Дегенмен, осын-
дай кішкентай нәрселер арқылы біз өте маңызды 
жайттарға көңіл аударғымыз келеді.

Қауымның адамдар екенін әрдайым есте ұстау 
ненің маңызды, ал ненің маңызды емес екенін ажы-
ратуға өте үлкен көмектеседі. Мен осылайша маған 
жәрдем керек екенін білемін. Мысалы, музыканы 
бірінші орынға қойып, қауымның қандай болуы ке-
рек екенін соған негіздеу адамға азғыру әкелуі мүм-
кін. Шынымен де, қауымға келгенде ең бірінші көзге 
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түсетіндердің бірі — музыка. Ал музыканы біз сезім 
деңгейінде қабылдаймыз. Себебі музыка біздің белгілі 
бір сезімдерге берілуіміздің себепкері. Егер қауым-
ның музыкасына бола мен сол қауымнан кетіп қалсам, 
бұл шешім менің Исаға және сол жердегі адамдарға 
деген көзқарасым туралы не айтады? Немесе мен 
қауымның музыкасын жаңартамын деп қауым мүше-
лерінің пікірін елемесем ше? Осының бәрі қауымның 
адамдар екенін ескермегеннің ең үлкен көрсеткіші.

Киелі кітап бізге қауымда болып жатқан нәрсе-
лердің қамын ойлау керектігін үйретеді. Қауымның 
немен айналысатынына немқұрайлы қарамауды үй-
ретеді. Осы кітаптың соңғы жағында біз осындай 
мәселелер туралы көбірек сөз қозғайтын боламыз.

Адамдардың қамын ойлау және олардың не істеп 
жүргендері туралы толғанып, істерін қадағалау ке-
рек, осы екі нәрсенің тепе-теңдігін қалай сақтауға 
болады? Бір жағынан адамдардың өздері маңызды, 
екінші жағынан олардың істері де маңызды. Егер 
біз мәсіхшілік отбасы туралы кітап жазатын болсақ, 
онда біз бірге уақыт өткізу, бірге Киелі кітап оқу, 
дұға ету және жанұяға байланысты басқа да мәсе-
лелер жайында жазар едік. Соның ішінде әке-ше-
шелер қателік жасайтынын, ал балалар балалықта-
рын істейтіндерін де айтар едік. Өйткені, отбасы 
дегеніміз жүйе емес, отбасы дегеніміз – адамдар.
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Қауым мәселесі де дәл сондай. Егер бір қауым-
ның жетекшілігі нашар әрі Киелі кітап тәліміне сай 
емес деп ойласаңыз, сол қауымның ең біріншіден 
Құдайдың рақымымен өсіп жатқан адамдар тобы 
екенін ұмытпаңыз. (Алдағы тараулардың бірінде біз 
әлі қауым жетекшілігі туралы бөлек сөйлесеміз). 
Оларды сүйіңіз және олар үшін қызмет етіңіз. Шы-
дамды болыңыз. Оларды отбасы деп қабылдаңыз. 
Егер әке-шешеңіз, аға-інілеріңіз немесе әпке-қа-
рындастарыңыз сіздің ойыңыздағыдай әрекет етпе-
се, оларды отбасыңыздан лақтырып тастайсыз ба? 
Оларға шыдамдылық көрсетіп, кешіріммен қарайсыз 
деп үміттенемін. Тіпті оларға қояр талаптарыңызды 
өзгерту керек деп те ойлап, қарастырып көретін 
шығарсыз! Осының бәрін ескере отырып, өз-өзіміз-
ден қауымдағы адамдарға сүйіспеншілік көрсетуді, 
олармен тіл табысуды білеміз бе деп сұрауымыз қа-
жет. Қауым мүшелері біздікінен бөлек пікірде болса, 
қателіктер жасаса, тіпті бізге қарсы күнә жасап, бізді 
ренжітсе оларды кешіре аламыз ба деп сұрауымыз 
керек. (Өзімізде солар сияқты күнәкар емеспіз бе? 
Бізге де әрдайым Құдайдан кешірім сұрау керек ғой).

Әрине, әр нәрсенің шегі бар. Кейбір қауымдарға 
мүше болып қосылудың қажеті жоқ, басқаларының 
бағушысы болуға болмайды, кейбірлеурінде мүше 
болып қала беруге болмайды. Бұл мәселелерге 
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қауымның өте маңызды көрсеткіштерін талқылаған 
кезде қайтып келеміз. Ал әзірге ең маңызды са-
бақ — қауымның ең біріншіден адамдар екенін те-
рең түсіну. Қауым туралы не айтсақ та, қауымның 
қандай болуы керек екенін зерттегенде, біз әрдай-
ым осы негізгі шындықты ұмытпауымыз керек, қа-
уым дегеніміз — адамдар.

Статистика емес, адамдар

Қауым туралы, әсіресе қауым бағушылары ара-
сында жиі кездесетін, жалған пікір жайында тағы 
бір ескерту айта кетейін. Қауым ғимарат емес деп 
жоғарыда айтқанымдай, қауымның статистика емес 
екенін де ескертемін. 

Магистратурада оқып жүргенімде он тоғызын-
шы ғасырда өмір сүрген Джон Браун деген қызмет-
кердің бір шәкіртіне жазған хаты қолыма түсті. Әлгі 
шәкірті жақында ғана оқуын бітіріп, қол қойылып, 
енді кішкентай бір қауымның бағушысы болып қы-
змет еткелі жатыр екен. Хатында Брауын шәкіртіне 
былай деп жазыпты:

Жүрегіңде мәнсап құмар екеніңді білемін. Қа-
уымыңның басқа қауымдарға қарағанда өте 
кішкентай болғанына қынжылып жүрсің. Бірақ 
кәрі тәлімгеріңнің сөзіне құлақ түр. Ертең 
сол қауым үшін Мәсіх Исаның алдында есеп 
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бергеніңде, «менің қауымым маған жетерлік 
болыпты ғой» — деп ойлайтын боласың1. 
Құдай мені қызметке тағайындаған қауым жайын-

да ойлағанымда, Исаның алдында есеп беретін күн-
нің өте үлкен жауапкершілік артатынын ұғамын. Қы-
змет етіп жүрген қауымымның үлкен болып өскенін 
қалаймын ба? Танымал болғанын ше? Елдің қы-
зуғышылығын оятатын қауым болғанын тілеймін бе?

Мен осы қауымдағы адамдардың арасында 
амалсыздан жүрмін бе? Оларға әзірге шыдай тұру 
керек болған соң ғана төзіп жүрмін бе? Осы қауым-
ды өзгертуге жақсы уақыттың сәті келеді деп, сон-
дай қолайлы уақыттың келуін күтудемін бе? Әрине, 
қауымның өзгеруін қалау жаман нәрсе емес. Бірақ 
осы ниет мені адамдарға мұрнымды шүйіріп қа-
рауға, немесе оларды ойлағанымда ішім пысатын 
күйде болмауым керек. Маңайымдағы мәсіхшілерді 
жақтыртпай жүруден сақтану қажет. 

Әр жексенбі сайын алдымда отырған адамдар-
дың мәңгілік құндылықтары бар екенін ешқашан да 
естен шығармауым керек. Тіпті сегіз жүз адамға ар-
налған залда бірнеше жасы ұлғайып қалған адамдар 
ғана отырса да олардың Құдай алдында өте қымбат 

1 James Hay and Henry Belfrage, Memoir of the Rev. 
Alexander Waugh (Edinburgh: William Oliphant and Son, 
1839), 64-65
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екенін бір сәтке де ұмытуға болмайды. Мен бұл 
адамдарды ештеңеге қарамастан сүюіум керек. 
Менің қауымды өзгертемін деген жоспарларыма ке-
дергі болатын олардың Киелі кітап тәліміне сай емес 
мәжілістері мен уақыты өтіп кеткен ескі дәстүрлері, 
маған ұнамайтын мадақтау әндерін таңдаулары 
және басқа да сүйкімсіз әдеттері оларға сүйіспен-
шілік көрсетпеуге себеп емес. Қауымға шарасыздан 
келіп, амалсыздан төзіп, қауымды өзгертудің сәті 
түсуін күтіп жүретін жағдайға тек бағушылар ғана 
түспейді, сондай-ақ қатардағы қауым мүшесін де 
осындай сезімдердің мазалауы әбден мүмкін. 

Қауым дегеніміз адамдар, ол ғимарат емес, ста-
тистика да емес! Қауым дегеніміз әр түрлі мүше-
лерден тұратын және бір басқа бағынатын дене. 
Қауым — ол отбасы. Иса Мәсіх арқылы біз осы от-
басының мүшелері болып қабылданғанбыз. 

Мен қауым бағушысы болып қызмет етіп жүрген 
әрқайсымыз үшін дұға етемін. Құдай бізді осы қыз-
метке тағайындаған кездегі мойнымызға артқан жа-
уапкершіліктің қаншалықты зор екенін бізге түсін-
дірген үстіне түсіндіре берсін.

Мен сіз үшін де Құдайға дұға етемін. Мүмкін 
сіз сенімде біраз белестерді бағындырған рухани 
жағынан жетілген немесе аяғыңызды енді басып келе 
жатқан сәби шығарсыз. Кім болсаңыз да Құдайдың 



САУ ҚАУЫМ ДЕГЕНІМІЗ НЕ?50

сіздің мойныңызға артқан жауапкершіліктерін ұмыт-
паңыз. Әсіресе қауым мүшелеріне әрдайым сүй-
іспеншілікпен қарау, қызмет ету, сүю, жігерлендіру, 
сенімдерін нығайту жауапкершіліктеріне ерекше 
көңіл бөліңіз. Қабылдың өзінің туған інісі Әбілді өл-
тіргені сұмдық іс екенін білесіз ғой. Содан кейін «мен 
оның күзетшісімін бе?» дегені одан да бетер сұмдық 
екенін де түсінесіз деп ойлаймын. Себебі осылайша 
Қабыл інісіне қамқор болудан бас тартудың ең со-
рақы түрін істеді ғой. Ал сіз, мәсіхші, қауымдағы ба-
уырластарыңызға қамқор болуды өте қатты жоғары 
бағалап, өзіңізге аманат етілгенін терең түсінесіз деп 
үміттенемін. Бұл сіздің ең үлкен жауапкершілігіңіз.

Сол кезде Исаны айналдыра көп халық оты-
рған еді. Біреу Оған:

— Сыртта шешеңіз, бауырларыңыз және қа-
рындастарыңыз келіп, Сізді шақырып тұр, — 
деді. Алайда Иса:

— Менің шешем мен бауырларымның кім 
екенін айтайын ба? — деп, айналасында оты-
рғандарға қарап тұрып:

— Міне, Менің «шешем» мен «бауырла-
рым»! Себебі Құдайдың еркін орындайтын-
дар Маған бауыр, қарындас, шеше іспетті 
жақын! — деп жауап берді. (Марқа 3:32-35).  



Үшінші тарау

ӘРБІР ҚАУЫМ ҚАНДАЙ 
БОЛУҒА ҰМТЫЛУ КЕРЕК?  

САУ БОЛУҒА!

Е гер сіз мәсіхші әке немесе шеше болсаңыз 
балаларыңыздың өмірі үшін бәрінен бұрын 

не тілейсіз? Егер сіз мәсіхші отбасының баласы 
болсаңыз отбасыңыз үшін не қалайсыз?

Жанұяңыздың айырықша белгілері ретінде отба-
сыңызда әрдайым сүйіспеншілік, қуаныш, адалдық, 
бірлік болғанын және Құдайдың атын қастерлеуші 
жанұя болуды армандайтын шығарсыз. Бұл тізімді әрі 
қарай жалғастырып, басқа да қасиеттерді қосқыңыз 
келер. Осы тізімдегі қасиеттер мен ерекшеліктерді қа-
рапайым бір сөзбен ғана сипаттап көрейікші, мысалы, 
сау деген сөзбен. Сіз отбасыңыздың сау болғанын, 
яғни, Құдайдың еркін орындап өмір сүретін, сол үшін 
жұмыс істейтін, әрі бір-бірін сүйгенін қалайсыз ғой.
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Қауыммен де дәл солай. Мәсіхшілердің арасын-
да да солай болу керек. Қауым бағушылары болсын 
немесе қауым мүшелері болсын бәрі бірдей қауым-
ның сау болуына ұмтылу керек. 

Құдайдың еркіне сай өмір сүруге тырысатын қа-
уымды сау деген сөзден басқа сөзбен сипаттауға 
болатын шығар мүмкін. «Біз патшалардың патшасы, 
кез келген билік жүргізушіден жоғары, мәңгі тірі 
Иса Мәсіхтің киелі қанының құнынымен ақталған 
адамдар туралы айтып тұрмыз ғой. Сондағы осы 
адамдарды сипаттайтын бар тапқан сөзің «сау» 
ғана ма?» — дерсіз. Иә, сау деген сөзді өте қатты 
ұнатамын. Өйткені бұл дұрыс өмір сүріп және өсіп 
келе жатқан денені бейнелейді. Дененің бойында 
мәселелер болуы мүмкін. Ол әлі кемеліне жеткен 
жоқ, сірә. Бірақ ол дұрыс бағытта өсіп келеді. Ол 
өз міндетін тиянақты түрде орындап келеді, өйткені 
оның жол бастаушысы Құдайдың сөзі.

Өзім қызмет етіп жүрген қауымда мен адамдар-
дың күнәға қарсы күресте мәсіхшілер мен мәсіхші 
емес адамдардың арасындағы айырмашылыққа көңіл 
бөлемін. Ең басты айырмашылық мәсіхшлердің күнә 
жасамайтыны емес, әрине. Ең басты айырмашылық 
күнә мәселесінде біздің қай жақта күресетініміз. 
Мәсіхшілер күнәға қарсы Құдай жақта болса, мәсіхші 
еместер күнә жақта болып Құдайға қарсы күреседі. 
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Басқаша айтқанда, мәсіхші де күнә жасайды, бірақ ол 
содан кейін Құдайға бет бұрып: «Мына күнәға қар-
сы күресуіме көмек бере гөр!» — деп жалбарынады. 
Ал мәсіхші емес адам тіпті өзінің күнә жасап жатқа-
нын байқап қалған кезде де одан бас тартпай: «Мен 
күнәмді Құдайдан артық көремін» — дейді.

Сау қауым дегеніміз ешбір күнәсі жоқ кіршіксіз 
қауым деген сөз емес. Бірақ ол құдайсыз әлемнің 
пиғылы мен алдамшы азғыруларына күресуде әрқа-
шан Құдайдың жағында тұруға тырысып, тырмыса-
ды. Бізді өз денеміз және өмір сүріп жатқан ортамыз 
Құдайға қарсы үгіттегенде берілмеуге тырысамыз. 
Сау қауым дегеніміз әрдайым Құдайдың сөзіне сай 
болуға ұмтылатын қауым.

Сау қауымның тағы бір анықтамасын беруге рұқ-
сат етіңіз. Содан кейін біз сол анықтаманың қанша-
лықты Киелі кітапқа сай екенін тексеріп көреміз. Сау 
қауым дегеніміз Құдайдың Киелі кітапта көрсетілген 
болмысын қауым ретінде көбірек көрсете түсетін 
адамдар жиыны. Егер бір қауымның бағушысы бо-
лып қызмет етуге тағайындалған адам келіп, менен 
қауымның қандай болуы керек десе, мен: «Құдай-
дың Киелі кітапта көрсетілген болмысын барған 
сайын көбірек көрсете түсетін» — дейтін шығармын.

Ал егер бір мәсіхші менен қай қауымға мүше 
ретінде қосылып, қызмет етіп, шыдамдылықпен 
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еңбек ету керек десе, мен: «Құдайдың Киелі кітапта 
көрсетілген болмысын барған сайын көбірек көр-
сете түсетін» — дейтін шығармын.

Егер сіз соңғы сөздерді мұқият оқып отырсаңыз 
менің қайта-қайта «шығармын» дегенімді байқаған 
боларсыз. «Шығармын» дей беруімнің екі себебі 
бар. Біріншіден, қауымның қандай болуы керекті-
гін тек осы анықтама ғана бейнелейді деп есепте-
мегендіктен. Әртүрлі жағдайлар мен мақсаттарға 
сай сау қауым деген ұғымның анықтамасы басқа-
ша берілуі мүмкін. Мысалы, бір автор қауымның 
заңшылдыққа немесе азғындыққа түспеуін ескерт-
кісі келсе, ол сау қауымның анықтамасын мына сөз-
дермен бастауы мүмкін: «Қауым үшін ең маңызды 
ұғым Иса Мәсіхтің айқыш ағашы». Бұл сөздерді мен 
«Аумин» деп қостаймын. Ал келесі бір автор қа-
уымдарда Киелі кітапқа деген көзқарастың төмен-
дігі жайында сөз қозғағысы келсе, ол сау қауымның 
басты көрсеткіші Киелі кітапқа бағыну дер. Оны да 
мен «Аумин» деп ойланбастан қолдар едім. 

Екіншіден, сау қауымның анықтамасын менен 
жақсы ешкім де айтып бере алмайды деп ойламаған-
дықтан. Мен өзімнің қалай сенетінімді/есептейтінімді 
түсіндіріп беруді ғана мақсат еттім. Яғни, Киелі кітапқа 
сай сау қауым дегеннің менің ойымдағы ең дұрыс ұғы-
мын айтып беру. Ал менің сенгенім — Құдайдың Киелі 
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кітапта көрсетілген болмысын барған сайын көбірек 
көрсете түсетін адамдар жиыны – сау қауым.

Қай мәсіхші бұл анықтамамен келіспейді?

Мұқият жабдықталған

Құдайдың адамзатқа Киелі кітапта ашылған бол-
мысын көрсету дегеніміз Киелі кітапты зерттеуден 
бастау дегенді білдіреді. Біз неге Киелі кітаптан 
бастауымыз керек? Қауымның қандай болуы және 
не істеу керектігін іс жүзінде жүзеге асатын істер 
арқылы немесе осыған дейін тиімді екенін көрсет-
кен жаттығулардан бастаған дұрыс емес пе деген 
сұрақтардың туындауы мүмкін. Пауыл өзінің Тімөте-
ге, яғни, Ефес қаласындағы қауымның бағушысына 
арнаған екінші хатында Киелі кітап бізді барша игі 
іске даяр етеді деп жазған. Басқа сөзбен айтқанда 
Киелі кітап бізді немесе Тімөтені әр түрлі игі істерге 
даяр ете алады. Ал егер қауымдар Киелі кітапта жоқ 
нәрсені істеу керек немесе онда айтылмағандай 
болу қажет деп есептесе, онда Пауылды қателесті 
деп есептеу керек. Өйткені Киелі кітап бізді барша 
игі іске даяр етеді делінген.

Осылайша мен Құдай берген ақыл-ойды қол-
данбау керек деп тұрмын ба? Әрине олай емес! 
Мен тек әңгімемізді Киелі кітаптан бастайық және 
оның қайда алып келетінін көрейік деймін. 
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Құдайдың Киелі кітапта көрсетілген болмысын 
барған сайын көбірек көрсете түсетін сау қауым 
болуға ұмтылуымыздың маңыздылығын тереңірек 
түсінуге көмек болуы үшін, Киелі кітап әңгімесінің 
алты бөлігіне назар аударайық. Өзіңіз білесіз бүкіл 
Киелі кітапты біріктіріп тұрған үлкен әңгіме желісі 
бар. Ол әңгімелер көптеген бөлімдер мен тарау-
лардан тұрады. Бөліктердің бәрі бірігіп бір үлкен 
әңгімені құрайды. Осы үлкен әңгімеден Құдайдың 
қауымның қандай болғанын қалайтынын көрейік.

Ең маңыздысы Құдайға ұқсас болу

1) Жаратылыстың басталуы

Жаратылыстың басталуы кітабында Құдай жер-
де өсетін өсімдіктер мен жануарларды жаратты. 
Бұлардың әрқайсысын Құдай түрлеріне сай етіп жа-
ратты. Яғни алма алманың түріне сай, зебра зебра-
ның түріне сай жасалды. Ал адамзат жаратылысы 
туралы Киелі жазба былай дейді: «Құдай енді: «Біз 
(рухани жағынан) Өзімізге ұқсас әрі бейнелес етіп 
адамды жаратайық»» (Жар Баст. 1:26). Адам адамға 
ұқсас етіліп жаратылған жоқ. Адам Құдайға және 
Оның бейнесіне сай жаратылды. Осылайша адам 
баласы Құдайдың бейнесін көрсетіп тұрады. 

Адамның жаратылысы ерекше, ол ешбір басқа 
жаратылысқа ұқсамайды. Ол Құдайдың бейнесіне 
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сай жаратылған, сондықтан адам баласы Құдай-
дың бейнесін көрсетуге және Оның Атын басқа 
жаратылыстар алдында айырықша мадақтауға мін-
детті. Ұлы әкесінен көргенін қайталайтындай және 
оның жолымен жүретініндей (Жар. баст. 5:1 және 
Лұқа 3:38) адам баласы да Құдайдың болмысын 
көрсетіп тұру үшін және осы әлемге билік ету үшін 
жаратылған. «...Адамдар теңіздегі балықтар мен ас-
пандағы құстарға, малдар мен аңдарға, бүкіл жер 
бетіне және онда жорғалап жүрген барлық жану-
арларға билік жүргізсін» (Жар баст. 1:26).

2) Күнә

Бірақ адам Құдай билігінің өкілі болудан бас тартты. 
Адам Құдайға қарсы шығып, өзінің пенделік билігінің 
өкілі болғысы келді . Сондықтан Құдай адамның 
қалағанын беріп оны Өзінің жанынан қуып шықты. 
Адамның жасаған ісі оны енді қайтып Құдайдың жа-
нына келе алмайтындай етті.

Адам күнәға батқанда оның бойында Құдайдың 
бейнесі сақталды ма? Иә, Жаратылыстың басталуы 
кітабы адамның бойында Құдайдың бейнесі бар 
екенін қайталап айтады 5:1 және 9:6. Бірақ адам-
ның Құдайға ұқсас болуы және Оның болмысын 
көрсету қабілеті қатты өзгеріске ұшырады. Бұны 
қисық айнадағы бейнемен салыстыруға болады, 
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адам осы жерде қисық айна сияқты, сондықтан ол 
Құдайдың болмысын және Оған ұқсастығын дұрыс 
көрсете алмайды. Күнә жасағаннан кейін де біз әлі 
Құдайдың бейнесін көрсетіп жүрміз, бірақ онымыз 
шындық пен өтіріктің араласуынан шыққан. Тео-
логтардың тілімен айтқанда адам «кінәлі» әрі «бұ-
зылған».

3) Исраил

Құдай Өзінің шексіз мейірімділігінде бір топ адам-
ды қолдана отырып, алғашқыда әлем жаратылғанда 
жоспарлаған мақсатын — Өзінің атының бүкіл әлем-
де мадақталуын орындауды көздеді, Құдай Ыбы-
райым деген кісіге Ыбырайымның өзін және оның 
ұрпақтарын жарылқаймын деген уәде берді. Сон-
да Ыбырайымның ұрпақтары барлық халықтарға 
жарылқау болады (Жар. баст. 12:1-3). Құдай бұл 
халықты «киелі ел» және «діни қызметкерлер пат-
шалығы» деп атады (Мыс. шығу. 19:5-7). Бұл халық 
басқа халықтардан бөлектеніп ерекше қызмет-
ке белгіленген болатын. Оларға берілген басты 
тапсырма Оның берген заңын орындау арқылы 
Құдайдың болмысын басқа халықтарға көрсету 
болды. (Бұл тапсырманы басында Адам ата орын-
дау керек болған). Құдай Исраил халқына Менің 
қандай екенімді бүкіл әлемге көрсетіңдер деп: «Мен 
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Киелімін сондықтан сендер де киелі болыңдар» — 
деді (Леу. 11:44, 19:2, 20:7).

Құдай тіпті бұл халықты ұлым деп атады. Өйткені 
ұлдары әкелерінің ізбасарлары болу керек болған 
(Мыс. шығу. 4:22-23). Ол осы халықтың арасында 
оларға берілген жерде, яғни, олар Құдайдың атын 
мадақтайтын жерде, орталарында бірге болуға 
уәде берді (3 Патша. 8:41-43).

Бірақ Құдай оларға мынаны да ескертіп уәде 
етті. Егерде әлгі халық Құдайдың еркіне бағынбай 
Оның Киелі екендігін көрсетпейтін болса, Құдай 
оларды берілген жерден шығарып тастайтынын 
ескертті. Ұзын сөздің қысқасы, бұл халық Құдайдың 
еркіне мойынсұнған жоқ, сондықтан Құдай оларды 
Өзі орталарында бірге боламын деп берген жерінен 
шығарып тастады.

4) Мәсіх

Ертедегі Исраил халықының тарихынан алатын ба-
сты сабақ мынау: күнәға батқан адам баласы Құдай-
дың болмысын дұрыс көрсете алмайды. Тіпті ол ха-
лық қолдарында Құдайдың заңы болса да, Құдайдың 
жерінде тұрып жатса да, Құдай орталарында болса 
да олар Құдайдың болмысын мүлтіксіз көрсете ал-
майды екен. Исраил халқының тарихы біздің бәріміз 
үшін өркөкіректенбеуге сабақ болады. Құдайдың 
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болмысын Құдайдың Өзі ғана көрсете алады. Тек 
Құдайдың Өзі ғана бізді күнәнің құлдығынан және 
мәңгілік өлімнен құтқара алады.

Сондықтан Құдай Өзінің жалғыз Ұлын жіберді. «Ол 
адам секілді бұ дүниеге келді» (Філ. 2:7). Құдай риза 
болған осы Ұл Өзін кішіпейіл ұстап Құдайдың еркіне, 
патшалығына және Оның заңына толығымен мойын-
сұнды. Ұл Адам атаның істеуден бас тартқанын іске 
асырды — шайтанның азғыруына қарсы тұрып, оған 
ермеді. Ол шөл далада ораза ұстап, сынақтан өтіп 
жатқан кезде, шайтан келіп оны азғырғанда Оның бер-
ген жауабы: «Адам тек нанмен ғана емес, Құдайдың 
аузынан шыққан әрбір сөзімен өмір сүреді» (Матай 4:4).

Ол Исраил халқының істей алмаған барлық 
істерін орындады. Ол толығымен Әкенің еркі мен 
заңына сай өмір сүрді: «өз еркімді емес, Мені жі-
берген Әкемнің еркін орындау үшін көктен келдім, 
Нені және қалай айтуға тиісті екенімді Мені жібер-
ген Әкем Маған тапсырды» (Жохан 6:38, 12:49, 8:28).

Құдайдың болмысына бір дақ түсірмей, кіршіксіз 
көрсеткен Ұл Өзінің шәкірті Філіпке: «Кім Мені көр-
се, соның Әкені де көргені» — деді (Жохан 14:9).

Әкесі қандай болса Ұлы да сондай.
Жаңа Өсиет хаттарының авторлары өткен уақытқа 

қарай отырып, «Көзге көрінбейтін Құдайдың қандай 
екенін рухани Ұлы көрсетеді» — дейтін (Қолос. 1:15). 
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Олар тағы: «Одан Құдайдың салтанатты ұлылығы 
жарқырап көрінеді: Ол — Құдайдың болмысының 
дәлме-дәл сипаты» — деген (Еврей. 1:3). Иса Мәсіх ең 
соңғы Адам және жаңа Исраил ретінде адам баласы 
бойындағы Құдайдың болмысын қалпына келтірді.

Иса тек қана Құдайдың бейнесін Оның заңына 
бағынып толығымен орындау арқылы кірішіксіз көр-
сетіп қойған жоқ. Ол сонымен қатар Құдайдың асқан 
мейірімділігі мен рақымдылығын күнәкарлар үшін жа-
нын айқыш ағашта құрбан етіп, олардың құнын төле-
умен көрсетті. Ол күнәкарлар көру керек болған жа-
заны Өз мойынына алды (Жохан 17:1-3). Көне Өсиет 
жазбалары осы құн төлеу құрбандығына меңзеген. 
Адам ата мен Хауа ана күнә жасағаннан кейін олардың 
жалаңаштығын жабу үшін төгілген жануарлардың қа-
нын есіңізге алыңызшы. Ыбырайымға Ысқақтың жанын 
сақтау үшін Құдайдың берген қошқары туралы ойла-
нып көріңізші. Ағалары құлдыққа сатып жіберген Жүсіп 
ше?! Ол кейін ағаларының, әкесінің және өз халқының 
жанын сақтап қалушы болды ғой. Осы мәселеге бай-
ланысты Исраил халқы туралы да біраз ой толғасаңыз 
болады. Мысырдан көшіп шығар түні Исраилдіктер өз-
дерінің тұңғыш ұлдарын аман алып қалу үшін тоқты-
ның қанын есіктерінің жақтауларына жақты. Кейін олар 
жасаған күнәларының құнын өтеу үшін Киелі шатырға 
бір тоқты алып келіп, оның басына қолдарын қойып 
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күнәларын мойындап, кешірім сұрап, тоқтыны құр-
бандыққа шалатын. Бас діни қызметкердің жылына бір 
рет киелілердің киелісіне кіріп, бүкіл халықтың күнәсі 
үшін құрбандық шалатыны да осыны меңзейтін. Ишая 
пайғамбар арқылы берілген мына уәдеге назар ауда-
рыңыз: «Алайда Құдайдың Қызметшісі біздің күнәла-
рымыз үшін түйреліп, біздің әділетсіз істеріміз үшін 
құртылды. Оның тартқан жазасы бізге амандық пен 
тыныштық әкелді. Оның жараларының арқасында біз 
(рухани дертімізден) сауықтық» (Ишая 53:5).

Көне Өсиеттің осы және басқа да оқиғалары 
мен пайғамбарлық сөздері Иса Мәсіхтің айқыш 
ағашта тоқты іспетті құрбан болатынын алдын ала 
болжаған. Жоғарғы қабаттағы бөлмеде соңғы аста 
отырып Иса шәкірттеріне: «Менің төгілген қаным 
Жаңа Келісімді бекітеді» — деген. Яғни, күнәсына 
өкініп кешірім сұраған әрбір адаммен осы келісім 
бекітілетін болады.

5) Мәсіхшілер қауымы

Күнәнің кесірінен өлі болған біздер Иса Мәсіхтің біз 
үшін өліп қайта тірілгеніне сеніп, оны қабылдап, шо-
мылдыру рәсімінен өткенде қайтадан тірілдік. Осы 
жайында Елші Пауылдың жариялағаны: «Өйткені 
барлығың Иса Мәсіхке деген сенімдерің арқылы 
Құдайдың рухани баласысыңдар. Мәсіхпен тығыз 
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байланысып, шомылдыру рәсімінен өткен бәрің де 
Мәсіхтің рухани қасиеттеріне бөлендіңдер» (Ғалат. 
3:26-27). Пауыл дәл осы хатында былай деп те жазған: 
«Енді біз рухани балалары болғандықтан, Құдай Өзінің 
рухани Ұлының Рухын жүрегімізге дарытты. Сол Рух 
бізді: «Абба, Әке!» — деп Құдайға сиындырады. Со-
нымен енді құл емес, рухани ұлсың;» (Ғалат. 4:6-7). 

Енді Құдайдың балаларының міндеті қандай? 
Біз Құдайдың болмысын, бейнесін, ұлылығын және 
Оған ұқсастығымызды паш етуге міндеттіміз!

Иса Мәсіх бізге татуластырушы болыңдар деген. 
Өйткені Құдай Әке Иса Мәсіх арқылы бізді Өзімен 
татуластырды (Матай 5:9). 

Иса Мәсіх бізге: «жауларыңды сүйіңдер» — деп 
тапсырған. Себебі Көктегі Әкеміз біз Оған әлі жау 
болып жүрген кезімізде бізді сүйген (Рим. 5:8).

Иса Мәсіх бізге: «бір-біріңді сүйіңдер» — деп те 
өсиет еткен. Ол бізді сүйгендіктен біз үшін өмірін 
құрбан етті. Осылайша бір-бірімізді сүйюіміз арқылы 
біз Оның қандай екенін осы әлемге көрсетеміз (Жо-
хан 13:34-35).

Иса Мәсіх біз үшін дұға еткенде Өзінің Әкемен 
бір болғанындай біздің де бір болғанымызды қа-
лаған (Жохан 17:20-23).

Иса Мәсіх біздің көктегі Әкеміз сияқты мүлтіксіз 
болғанымызды қалайды. (Матай 5:48).
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Иса Мәсіх бізге адамдарды балық аулағандай 
Өзіне жинап әкелуді тапсырды. (Матай 4:19, 28:19). 
Исаны Құдайдың жібергені сияқты, Иса бізді осы 
әлемге жіберді. (Жохан 20:21). 

Әке қандай болса Ұлы да сондай және балалары 
да сондай.

Иса Мәсхтің құрбандығының арқасында Құдайдың 
балалары күнәларынан тазарады. Олар енді жаңа жа-
ратылыс, Исаның қызметінің арқасында рухани қайта 
туады, Оның адамдарында Құдайдың кіршіксіз бол-
мысы қалпына келеді. Мәсіх қайта тірілгендердің ең 
алғашқысы (1 Қорынт. 15:23). Иса «пердені» алып та-
стады және мәсіхшілер қауымына Құдайдың бейнесін 
көре алатын құқық берді (2 Қорынт. 3:14, 16). Тек сенім 
арқылы ғана біздің бойымыздан Оның бейнесі көрі-
неді: «Сол арқылы Оның салтанатты ұлылығы барған 
сайын бізден көбірек көрініс табады» (2 Қорынт. 3:18).

Құдайдың мәсіхшілер қауымына деген мақса-
тын екі-ақ аяттан көргіңіз келе ме? Онда Пауылдың 
жазғанына назар аударыңыз: 

Құдайдың мұндағы ниеті — Өзінің жан-жақты 
даналығын көзге көрінбейтін дүниедегі биле-
ушілер мен өктемдік иелеріне енді сенушілер 
қауымы арқылы ашып мәлім қылуы. Бұл Құдай-
дың Иеміз Мәсіх Иса арқылы іске асырған мәң-
гілік мақсатына сәйкес еді. (Ефес. 3:10-11).
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Қауым қалайша Құдайдың жан-жақты дана-
лығын көрсете алады? Тек асқан дана Құдай ғана 
Өзінің әділдігі мен рақымдылығын бірлестіре оты-
рып, күнәға батып, Одан және бір-бірінен алшақтап 
кеткен адамдарды құтқара алды. Даналығы шексіз 
Құдайға тастай болып қатып қалған адамның жүре-
гін жібітіп, оны Өзін сүюге және мадақтауға шақыра 
алады. Әлемнің барлық күштері Құдайдың ұлылығы-
на таңданып Оны мадақтасын. 

Даңқ немесе ұлылық

Біз Құдайдың бейнесін мүлтіксіз көрсетуіміз үшін Оның 
қаншалықты ұлы екенін көруіміз керек «Алайда Мәсіх 
қайтып келгенде Оған ұқсайтынымызды білеміз. Се-
бебі сол кезде Оның шынымен қандай екенін көретін 
боламыз» (1 Жох. 3:2). Ол сияқты киелі, сүйіспеншілікке 
толы және бірлікте боламыз. Бұл аят бізді құдай болып 
кетеді деп уәде етпейді әрине. Біздің рухымыз Оның 
бет-бейнесі мен ұлылығынан нәр алып Онымен бірге 
жарқырайтын болады. Сонда біз күннің шағылысуын 
анық көрсететін тап-таза айна тәріздес боламыз.

Әңгіменің түйіні

Әңгіме желісінің қалай өрбігенін байқай отырдыңыз 
ба? Тоғыз әңгіменің тобықтай түйіні: Құдай әлемді 
және адамзат баласын Өзінің ұлылығын көрсету 



САУ ҚАУЫМ ДЕГЕНІМІЗ НЕ?66

үшін жаратты. Құдайдың бейнесін көрсету керек 
болған Адам ата мен Хауа ана өздеріне міндет-
телген тапсыраманы орындамады. Исраил халқы 
да бұны жүзеге асыра алмады. Сондықтан Құдай 
Өзінің жалғыз Ұлын жіберді. Ұл Құдайдың адам-
заттың күнәсына деген әділ әрі қаһарлы үкімін Өзі 
арқалады. Мәсіх арқылы Құдай Өзінің бейнесін паш 
етті. Иса Мәсіх арқылы Құдай бізді құтқарды.

Енді Иса Мәсіхтің өмірі мен Киелі Рухтың күші 
берілген мәсіхшілер қауымы Құдайдың бейнесі мен 
ұлылығын осы әлемге көрсету керек. Бұны қауым 
сөз және іс жүзінде куәлік келтіру арқылы орындай-
ды. Оның асқан даналықпен адамзатты құтқарғанын 
әлемге осылай паш етеді. 

Достым, қауымда іздегенің не? Жанға жағымды 
әуен бе? Көңілімізге жақын орта ма? Салт дәстүрді 
қатаң ұстанатын жексенбілік қызмет пе? Ал мынау ше:

Кешірім алған бүлікшілерді...
Құдай Өзінің бейнесін көрсету үшін қолданбақ...
Аспан мен жер әлемінде...
Олар Құдай туралы ақиқатты жария етеді...
Барған сайын олар сүйіспеншілікке бөленген 
Құдайға ұқсай түседі...
Киелі, сүйетін, әрі бірліктегі? 



Төртінші тарау

ЕҢ МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУ: 
ҚАУЫМ ҚҰДАЙДЫҢ 
БОЛМЫСЫН ҚАЛАЙ 

КӨРСЕТЕДІ?

М ойындаймын, мен қолмен істейтін жұмы-
старға сондай машық емеспін. Үйдің айна-

ласын тазалау, қабырғаға шеге қағу, темірмен 
істейтін жұмыстарды тіпті кейде өзімнің ұялы те-
лефонымның кейбір түймелерін де қалай басуды 
білмеймін. Оған қоса сондай жағдайларға ар-
налған нұсқау кітапшаларынан да көп көмек көр-
меймін. Сондықтан жиі достарым мен отбасы мү-
шелерімнің тапқырлықтары мен шеберліктеріне 
жүгенуіме тура келеді.

Дегенмен қолмен бітіретін кейбір шаруаларға 
машық болмағаным, менің Киелі кітапты басшылыққа 
алуға кедергі жасамайды. Киелі кітап – мәсіхшілер 



САУ ҚАУЫМ ДЕГЕНІМІЗ НЕ?68

қауымының Құдайдың болмысын көрсетуге ар-
налған ең басты нұсқау кітабы болып табылады. 
Осы мәселенің іргетасы өте қарапайым — Құдай-
дың сөзін тыңдау және соны орындау. 

Құдайдың сөзін тыңдап, оны орындауымыз 
арқылы біз Құдайдың ұлылыққа толы болмысын 
көрсетеміз. Бұл патшаның елшісі болу сияқты. 

Немесе бала болу сияқты.Баяғыда бір кісі өте 
ұзақ сапарға кетеді. Сол жақта жүріп ол ұлына хат 
жазады. Хатында ол баласына жанұяның атына кір 
келмеу үшін не істеу керектігін және отбасылық ша-
руаны (бизнесті) қалай жүргізу қажеттілігі жайында 
нұсқаулар береді. Егер осы ұл әкесінің хатын ешқа-
шан оқымаса ол әкесінің беделін түсірмеуді және от-
басылық бизнесті қалай жүргізуді қайдан үйренеді? 
Үйренбейді! Дәл солай Киелі кітапты, яғни, Құдайдың 
сөзін елемейтін жергілікті қауым да Құдайдың айтқа-
нын тыңдамайды және оны орындамайды.

Адамның екі түрі

Адам атаның күнә жасап Едем бағынан қуылған 
уақытынан бері адамзат екіге бөлінген. Біреулері 
Құдайдың еркін орындайды, ал басқалары орында-
майды. Нұх пайғамбар Құдайдың еркін орындады. 
Бабыл мұнарысын салушылар орындамады. Ыбы-
райым орындады. Перғауын орындаған жоқ. Дәуіт 
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орындады, ал оның ұлдарының көбі орындама-
ды. Зақай орындады. Пилат орындаған жоқ. Пауыл 
орындады. Ал жалған елшілер орындаған жоқ. 

Біз бұл тізімді жалғастыра келе мәсіхшілер қа-
уымның тарихынан да бір-екі мысал келтірейік. 
Афанасий орындады. Арий орындаған жоқ. Лютер 
орындады. Рим орындаған жоқ. Мэйчен орындады. 
Фосдик орындаған жоқ.

Әрине осы соңғы адамдар жайында мен ешбір 
қателіксіз, Құдай сияты бәрін дұрыс біліп, айырып 
отырмын демеймін. Дегенмен де Киелі кітап бізге ал-
дамшы әрі сенбейтін адамдардан Құдайдың адамда-
рының ең басты айырмашылығын анық көрсетеді. 
Құдайдың адамдары Оның сөзін тыңдайды және 
орындайды. Ал басқалары тыңдамайды және орын-
дамайды. Заңды қайталау кітабында Мұсаның уәде 
етілген жердің шекарасына Исраил халқын екінші рет 
алып келіп тұрғанда, халыққа айтып жеткізгісі келгені 
дәл осы ой болатын. Ол сөзін бастағанда осы жер-
де қырық жыл бұрын тыңдармандарының әке-шеше-
лерімен дәл осы жерде тұрғанын естеріне түсіруден 
бастайды. Мұса олардың әке-шешелерінің Құдай 
сөзіне құлақ салмағандарын айтты. Сондықтан Құдай 
сөзін тыңдамаған мысыр құлдығынан босатылған 
исраилдіктердің бірінші ұрпағын қарғап, оларды шөл 
далада өлімге душар еткенін мәлімдеді. Отыз тарауға 
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созылған үш бөліктен тұратын Мұсаның сөздерін 
қысқаша былай мазмұндауға болады: «Есті. Тыңда. 
Жазып қой. Құдайдың айтқандарын есте сақта. Құдай 
сені мысырдағы құлдықтан құтқарды, сондықтан 
Оның айтқандарын тыңда». Мұса осы бұйрықтардың 
бәрі бір бұйрыққа келіп түйінделетінін де айтты. Оны 
біз Заңды қайталау кітабының отызыншы тарауын-
дағы, Мұсаның: «Өмірді таңдаңдар» — деген сөзінен 
көреміз (19-ы аят).

Құдайдың адамдары өмірді тек қана Құдайдың 
сөзін тыңдау мен орындаудан табады. Бұл өте қа-
рапайым ақиқат.

Құдайдың Жаңа Өсиеттегі мәсіхшілер қауымы-
на берген өсиетінің бұдан еш айырмашылығы жоқ. 
Құдай бізді күнә мен өлімнің құлдығынан Оның 
сөзін естіп, оған сенген кезде азат етті (Рим. 10:17). 
Енді біз Құдайдың сөзін тыңдап, Оның соңынан 
еруіміз керек. Құдайдың айтқанын тыңдап, және 
оны орындаған сайын біз Құдайдың қандай екенін 
және Оның ұлылығын барған сайын көбірек көр-
сете түсеміз.

Бұған біреу қарсылық білдіріп былай уәж ай-
тар: «Бұл дегеніңіз мәсіхшілер қауымы тек өз-
дері туралы ғана ойлау керек деп тұрған сияқты 
естіледі. Қауым Ізгі хабар тарату мен елшілік қы-
зметпен айналысуды бірінші орынға қою керек 
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емес пе?» Әрине қауым осы нәрселермен ай-
налысуға шақырылған. Бұлар да Құдайдың бол-
мысын көрсетуге жатады. Себебі Матай 4:19-да 
Исаның айтқаны бар ғой: «Соңымнан еріңдер! 
Мен сендерді балық аулағандарың сияқты бұдан 
былай адамдарды жинап әкелетін етемін». Ал 
басқа жерде Иса: «Әкемнің Өзімді осы дүниеге 
жібергені сияқты, Мен де сендерді адамдарға 
жіберемін» (Жохан 20:21). Ізгі хабар таратқанда, 
елшілік қызметпен айналысқанда, жалпы, Құдай 
патшалығының кеңеюіне үлес қосудың кез келген 
түрі Құдайдың сөзіне сай. Жаңағы қарастырған 
Матай 4:19 бен Жохан 20:21 және басқа да көп-
теген аяттар осы туралы нақты айтады. Бұларды 
біз бір теологтың ойлап тапқандығынан немесе 
оның ойлап тапқандарын жақсы екен деп есеп-
тегендіктен емес, керісінше, Құдайдың сөзіне сай 
болғандықтан істейміз. Біз уағыздаймыз, Ізгі ха-
бар таратамыз, және Құдай патшалығына қызмет 
етеміз. Осының бәрін істейтін басты себебіміз 
Құдай бізге осыларды істеңдер деп бұйырған.

Бірақ тарихта мәсіхшілер Ізгі хабар айтатындар 
мен айтапайтындар болып бөлінбейді. Бұл қауым-
ның ең басты анықтамасы емес. Қауым Құдайдың 
сөзін тыңдаушылар немесе тыңдамаушылар болып 
екіге бөлінеді. 
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Сондықтан Матай Исаның шайтанға қалай жау-
ап бергенін жазып қалдырған. Иса: «Адам... Құдай-
дың аузынан шыққан әрбір сөзімен өмір сүреді» 
деген (Матай 4:4). Исаның шәкірттеріне айтқан ең 
соңғы сөздерді де келтіруге болады, Матай 28:20-
да Иса: «сендерге өсиет еткендерімнің бәрін де 
ұстануға үйретіңдер!» — деген.

Марқаның да Исаның төрт түрлі топыраққа 
себілген тұқым туралы астарлы әңгімесін жазып 
қалдырған себебі адамдардың Құдай сөзін әр түрлі 
қабылдайтынын көрсетеді (Марқа 4-і тарау). Біреу-
лері қабылдаса, басқалары қабылдамайды. 

Осы себепті Лұқа өзін Исаның айтқандары мен 
үйреткендерінің куәгері әрі Оның қызметкері деп 
таныстырады. Сондықтан ол Исаның уәдесін кел-
тіреді: «Құдай сөзін естіп, оны орындайтындар одан 
бетер бақытты!» (Лұқа 11:28). 

Сондай себеппен Жохан да Исаның Петір-
ге арнаған соңғы сөздерін қағаз бетіне түсір-
ген: «тоқты-қозыларымды бақ». Иса осы сөздерді 
Петірге үш қайталап айтқан (Жохан 21:15-17). Олар-
ды қалай бағады? Құдайдың сөзімен.

Сол себепті Елшілердің істері кітабынан біз 
алғашқы мәсіхшілердің не үшін бірге жиналғанда-
рын оқимыз: «Сенушілер елшілердің беріп жүрген 
тәлімін, өзара қарым-қатынастарын, нан үзу рәсімін 
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және Құдайға сиынуды берік ұстанып, жалғастыра 
берді» (Елші. істері 2:42).

Сондықтан Пауыл Римдіктерге: «Сонымен, 
сенім хабарды естуден келеді, ал естудің өзі Мәсіх-
тің сөзін жариялаудан болады» — деген.

Осы себепті ол Қорынттықтарға арналған ха-
тында мына сөздері жазады: «Мәсіхтің айқыштағы 
құрбандығы» біз үшін «Құдайдың құдіреті» (1 Қо-
рынт. 1:18). Өйткені: «Құдай осы дүние ақымақтық 
деп есептейтін уағызымыз арқылы соған сенетін-
дерді құтқаруды лайық көрді» (1 Қорынт 1:21). Сон-
дықтан Пауыл сол адамдарға қайтадан жазғанда: 
«Құдайдың хабарын пайда көздеп, бұрмаламаймыз» 
және «шындықты ашық уағыздап» жүреміз — деп 
жазған (2 Қорынт. 2:17, 4:2). 

Оның Ғалаттықтарға жазған хатының басын-
да айтқаныны да осы себептен: «Біреу сендерге 
өздерің қабылдаған Ізгі хабарға қайшы келетін-
ді таратып жүрсе, оны Құдайдың қарғысы атпақ!» 
(Ғалат. 1:9). 

Пауыл Ефестіктерге олардың шын мәнінде кім 
екендері туралы: «Басқа ұлттық сендер де шын-
дық туралы сөзді: өздеріңді құтқарған Ізгі хабар-
ды естіп, Мәсіхке сенім артқанда Онымен тығыз 
байланысқа түстіңдер. Уәде етілген Киелі Рух сол 
кезде бойларыңа кірді, Ол — сендердің Құдайдың 
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меншігі екендіктеріңнің белгісі» — деп жазған 
(Ефес. 1:13). Пауыл оларға тағы сөзін жалғасты-
рып, Құдайдың қауымға: «рухани дарындар сыйлап, 
сенушілердің біреулерін елші, біреулерін пайғам-
бар, тағы басқаларын Ізгі хабарды таратушы, енді 
біреулерін қауымның рухани бағушысы немесе 
тәлімгері етіп тағайындады. Олар Құдайдың халқын 
өз қызметтерін атқаруға дайындауға тиіс. Соның 
нәтижесінде Мәсіхтің рухани денесі өсіп, күшейе 
бермек. Осылайша бәріміз бірге Құдайдың руха-
ни Ұлына сеніп, Оны жақын білу арқылы Мәсіхтің 
кемелдігіне сай келетін біртұтас, жетілген қауым 
болмақпыз» — деген.

Ал Філіппіліктерді Пауыл өзінің кісенделіп оты-
рғандағы себебі: «бауырластардың басым көпшілі-
гінің Иемізге деген сенімдерін нығайта түсті. Олар 
Құдай сөзін бұрынғыдан бетер қорықпай уағызда-
уға батылданды» — деп жігерлендірді.

Пауылдың Қолостықтарға жазғаны да сол 
себепті: «Мәсіх туралы Ізгі хабарға көңілдеріңнен 
мол орын беріңдер: ...бір-біріңе зор парасатпен 
тәлім-тәрбие және бағыт-бағдар беріңдер» (Қо-
лос. 3:16). Мәсіх туралы Ізгі хабар мен тәлім-тәрби-
ені, әрине, тек Киелі кітаптан ғана алуға болады.

Салониқалықтарға Пауыл: «Сендердің біз-
ден естіген Құдай сөзін адамның емес, Құдайдың 
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хабары ретінде — шындығында да бұл солай! — қа-
былдағандарың үшін біз Оған үнемі ризашылығы-
мызды білдіреміз. Қазір бұл хабар Оған сенетін 
сендерге күшті әсер етіп жатыр» — деп ашық айта-
ды (1 Салон. 2:13). Кейінірек Пауыл оларға: «бауы-
рластар, сенімдеріңе берік, табанды болып, біздің 
ауызша және жазбаша үйреткен тәлімімізден тай-
маңдар» — деп ескертеді (2 Салон. 2:15).

Пауыл өзінің шәкірті Тімөтеге жазғанда қауым 
басқарушысы: «қабілетті оқытушы» болуға тиіс, 
ал қауым қызметкерлері «сенім туралы ашылған 
шынайы ілімдерді ұстанып, таза ар-ұжданмен өмір 
сүруге ұстануға тиіс» — деген талаптар қойған 
(1 Тім. 3:2, 9). Тімөтеге арналған келесі хатында 
Пауыл Тімөтенің жұмысының басты сипаттасы мы-
надай деген: 

Құдайдың сөзін уағызда! Мұны адамдарға 
ұнауы, ұнамауына қарамастан әрдайым 
орындауға табандылықпен ұмтыл. Олар-
дың қателерін әшкерелеп, тыйым сал, әрі 
жақсылыққа жігерлендіре тұрып, зор са-
бырлылықпен тәлім бер! Себебі адамдар 
дұрыс тәлімді еш қабылдамайтын уақыт та 
туады. Олар жеке құмарлықтарының жете-
гінде кетіп, құлақтарына жағатындарды ғана 
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айтатын тәлім берушілерді көптеп шақырып, 
соларды тыңдайтын болады. Осылай олар 
шындыққа құлақ салмай, бос аңыздарға на-
зар аудармақ. (2 Тім. 4:2-4).

Сондықтан Пауыл Титке арнаған хатында 
онымен бірге қуанып, Құдайдың: «Өзі белгілеген 
уақытында хабарын уағыздатып, паш еткізді. Соны 
уағыздау Құтқарушымыз Құдайдың бұйрығымен 
маған да аманатталды» — деген. 

Філимонға жазған хатында Пауыл Філимонның 
сенімімен бөлісуге асыққанын қалайтынын айтқан. 
Бұл жердегі сенім деген сөз адамның жеке басы-
ның сезімін сипаттаушы атау есімдік емес. Сенім 
дегеніміз белгілі бір наным жинағы. (Філим. 6 аят).

Құдайдың сөзі туралы Еврейлерге арналған 
хаттың авторы ескерткендей: «Себебі Құдайдың 
сөзі тірі, әсері де күшті. Ол екі жүзді семсердің қай-
сысынан да өткір! Құдайдың сөзі бойымызға терең 
еніп, жан мен рухты айырып, буын мен жұлынға жет-
кен іспетті, жүрегіміздің түкпіріндегі ой-ниетімізді 
де әшкерелеп, бағалайды» (Еврей. 4:12). 

Жақып өзінің хатында мәсіхшілердің есіне 
мына шындықты түсіреді: «Ол [Құдай] шынайы ха-
бары арқылы бізге мәңгілік өмір сыйлап, Өзінің 
жаңа жаратылысындағы тұңғыш рухани балалары 
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болуымызды қалады» және «Құдайдың айтқандарын 
құр естуші ғана болмай, оларды іске асырушы бо-
лыңдар!» — деген сөздерді де ұмытпауымыз керек. 
(Жақып. 1:18, 22). 

Петір әлемнің бұрыш-бұрышына шашырап кет-
кен сенушілердің қайта туғандары жайында: «Ру-
хани қайта туылып, жаңа өмірге иесіңдер ғой. Бұл 
шіріп кететін табиғи тұқым арқылы жүзеге асқан 
жоқ. Қайта, сендер ешқашан құрымайтын «руха-
ни тұқым» — Құдайдың өмір беретін мәңгілік сөзін 
қабылдағанда, қайта туылып жаңа өмірге ие бол-
дыңдар» — деген (1 Петір. 1:23). Петір сөзін әрі 
қарай сабақтастыра келе: «Ал Жаратқанның сөзі 
мәңгі қалады!» — деп басып айтқан (1 Петір. 1:25). 
Екінші хатында да сол себепті Петір ненің ең маңы-
зды екенін айтады: «Ең бастысы, Киелі жазбалар-
дағы пайғамбарлар сөздерінің ешқайсысы да пай-
ғамбардың жеке түсінігі бойынша туындамағанын 
біліңдер. Себебі бұл пайғамбарлық сөздер ешқа-
шан адам баласының қалауымен пайда болған емес. 
Қайта, Киелі Рух Құдайға бағышталған адамдарға 
Оның хабарларын айтуға қозғау салып отырды» 
(2 Петір 1:20-21).

Осы себепті Жохан: «Құдайға деген сүйіспен-
шілік Оның сөзін орындаған кісіде шын мәнінде 
толық болып, мақсатына жетті. Құдаймен тығыз 
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байланыста екенімізді мынаған қарап білеміз: 
Онымен қатынаста тұрмын дейтін кісі Иса Мәсіх қа-
лай өмір сүрген болса, солай өмір сүруге тиіс» — 
деп жазған. Ал екінші хатында Жохан «Ал осы сүй-
іспеншілік Оның өсиеттері бойынша жүруімізде. 
«Сүйіспеншілікке сай әрекет ету керек» деген бұл 
өсиетті бастапқыдан бері естіп келесіңдер» — деп 
қосады (2 Жохан. 6). Үшінші хатында Жоханның сөз-
дері жалғасын табады: «Рухани балаларымның шын-
дық жолымен жүріп жатқанын естуден артық маған 
қуаныш жоқ» (3 Жохан. 4). 

Дәл сол себептен Яһуда өзінің хатының ба-
сым бөлігін жалған ұстаздарға ермеу туралы 
ескертеді, әсіресе 4-16 яттарда. Содан кейін ол 
Иеміз көктен қайтып келгенде: «Ол бәрін де сот-
тап, әділетсіздердің зұлымдықпен істеген бар-
лық жаман істерін де, арсыз күнәкарлардың Оған 
қарсы айтқан күллі қатал сөздерін де әшкерелеп, 
жазаларын тартқызатын болады» — деп ескертеді 
(Яһуда. 15). 

Сол себепті Аян кітабында Жохан Філаделфи-
дегі қауымға арналған сөздердің басында былай 
деген: «Сенің істеріңді білемін. Міне, Мен алдыңнан 
есікті ашып қойдым, ешкім де оны жаба алмайды. 
Өзіңдегі күш азырақ болғанымен, сен айтқандарым-
ды сақтап, Менен танбадың» (Аян. 3:8).
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*     *     *

Достым, қауым тек Құдайдың сөзінен нәр алғанда 
ғана өмір сүре алады. Қауым Құдайдың сөзімен өмір 
сүргенде өзінің мақсатына жетіп, Құдайдың болмы-
сын көрсетеді. Қауымның міндеті Құдайдың сөзін 
тыңдап, соны жаңғырту. Болды! Қазіргі уақыттағы 
қауымның шешімін табу керек мәселелер орын-
дылық, стратегиялық жоспар құру, сезімтал болу 
тіпті ынталы болу да емес. Қауымның ең басты мақ-
саты адалдық, яғни, Құдайдың сөзін тыңдау, Оған 
сенім арту және мойынсұну.

Осы мағынада біз бір кезде уәде етілген жерге 
кіргелі тұрған Исраил халқы сияқтымыз. Құдай бізге: 
«Тыңда, қауым: соңымнан ер» — дейді. Бірақ біздің 
Исраил халқынан айырмашылығымыз Құдайдың біз-
ге Өзін Иса Мәсіхте толық ашып бергенінде. Бізде 
Оның Ұлының Рухы және біздің құтқарылғанымыз-
дың куәлігі мен таңбасы бар.

Тыңдауды жалғастыра берейік

Кітаптың екінші жартысын бастамастан бұрын жоға-
рыдағы себептерге бола біз Құдай сөзін тыңдаудың 
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аса маңызды екенін айттық. Сау қауым туралы Құдай 
бізге Өз сөзінде тағы қандай тәлім береді? Сау 
қауымның негізгі тоғыз белгісі дегеніміз тек қана 
менің ойымнан шыққан белгілер емес деп үмітте-
немін. Сол белгілерді талқылау арқылы мен бәріміз-
ге тыңдауға шақыру тастағым келеді. Осы кітаптың 
мазмұнын тағы бір рет қарап шығыңыз, сонда менің 
жеткізгім келген ойым сіз үшін түсініктірек бола 
түсер. Менің айтайын дегенім: экспозициялық, яғни, 
Киелі кітап аятын уағыздап, соның мағынасын ашу, 
Киелі кітап теологиясы, Киелі кітапқа сай Ізгі хабар 
айту, Киелі кітап бойынша сенімді қабылдауды ұғу 
немесе өзгеру, Киелі кітап үйретуіндегі жергілікті 
қауымға мүше болу, Киелі кітапта берілген қауым 
тәртібі. Осылай бұл тізімді әрі қарай жалғастыра 
беруге болады.

Егер сіз келесі беттер мен тараулардағы менің 
айтқандарыммен келіспесеңіз, онда сіз Киелі кітап 
бойынша маған қарсы дәлел келтіре аласыз деп 
үміттенемін. Менің айтқандарымның қателігін Ки-
елі кітаптың тәліміне сай дәлелдейсіз деп тілеймін. 
Ұзын сөздің қысқасы, өзіңіздің қауымыңыздың қан-
дай болу керектігін Құдайдың сөзін тыңдай отырып 
шешуіңіз керек. 



ЕГЕР БАСҚА ҚАУЫМҒА  
АУЫСУ / КЕТУ ТУРАЛЫ ОЙЛАНЫП 

ЖҮРСЕҢІЗ ТӨМЕНДЕГІ ҚЫСҚА 
КЕҢЕСТЕРГЕ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Кетуге/ауысуға шешім шығармастан бұрын:

1. Дұға етіңіз.
2. Басқа қауымға ауыспас бұрын қазір барып 

жүрген қауымыңыздың жетекшісімен өз ойларыңыз 
туралы бөлісіңіз. Оның ақыл кеңесін сұраңыз.

3. Басқа қауымға не үшін кеткелі жүргеніңіз ту-
ралы терең ойланып, ниетіңізге баға беріңіз. Сіз 
жеке басыңыздағы күнәға бола ма немесе көңіліңіз 
қайтқандықтан ауысқыңыз келе ме? Әлде біреумен 
ренижісіп қалғандықтан ба? Егер қауымның теоло-
гиялық тәлімдеріне бола болса, сол сұрақтар қан-
шалықты маңызды?

4. Қолыңыздан келгенше ренжіскен адамдармен 
татуласуға тырысып, бар күшіңізді салыңыз.
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5. Осы қауымның өмірінде болған барлық куә- 
ліктерді, Құдайдың қалай жұмыс істегенін есіңізге 
түсіріңіз. Егер сіз Құдайдың ешбір жұмысын көр- 
месеңіз онда тағы да бір рет өз жүрегіңізді тексе- 
ріңіз (Матай 7:3-5).

6. Кішіпейіл болыңыз. Сіз барлық фактілер мен 
жағдайларды толығымен білмейтініңізді ұмытпаңыз. 
Сондықтан адамдар мен жағдайларға баға берерде 
абай болыңыз.

Кететін болсаңыз

1. Қауымның бөлінуіне себеп болмаңыз.
2. Адамдар арасына күңкіл сөз таратпаңыз. 

Тіпті ең жақын достарыңыздың арасында да сон-
дай күңкіл сөзге жол бермеңіз. Есіңізде болсын, 
сіз олардың осы қауымда рухани өсулеріне кедер-
гі болуыңызға болмайды. Өсек айтудан алшақ бо-
лыңыз. Кейде адамдар өз ойымен бөлісіп тұрмын 
деп, өсекті соға береді. Ондайдан сақ болыңыз.

3. Қауым мүшелері мен бағушылары үшін дұға 
етіңіз және оларды жарылқаңыз. Оларды іс жүзін-
де қалай жарылқай алатыныңыз жайында ойланып 
көріңіз.

4. Егер біреу сізді жаралаған болса кешіріңіз, 
себебі, сіз де кешірім алғансыз.

 



Екінші бөлім

САУ ҚАУЫМНЫҢ 
БАСТЫ БЕЛГІЛЕРІ





САУ ҚАУЫМНЫҢ БЕЛГІЛЕРІ

Б із сау қауымда болғымыз келеді деп шештік. Біз 
қауымның адамдарының Құдайдың Киелі кітапта 

сипатталған болмысын барған сайын көбірек көрсете 
түскендерін қалаймыз дедік. Қауым үлкен немесе кіш-
кентай, ауылдық немесе қалалық жерде, салт-дәстүр-
лі немесе заманауй болуы мүмкін. Қауым адамдары-
ның жиналатын өздерінің ғимараты болады, кейде 
олар басқа бір мекемелердің ғимараттарын жалға 
алады. Қай жерде кездеспесін, қауым ең алдымен 
Құдайды осы әлемге танытуы керек. Қауым Құдайдың 
керемет ұлылығына іспен де, сөзбен де куәлік болсын.

Ал енді мына сұрақты қарастырайық: сау қауым-
ның белгілері қандай?

Егер біз өз денеміздің саулығын қадағалау жай-
ында сөйлесіп отырсақ, онда әңгіме желісі дұрыс 
тамақтану, жаттығу, жеткілікті ұйықтау және ден-
саулығымыз үшін басқа да маңызды мәселелерге 
тоқталар еді. Ал қауым денесінің саулығын қара-
стырғанда ше?
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Келесі беттерде мен сау қауымның тоғыз бел-
гісін тізбектеп өтемін. Әрине, бұл белгілер қауым 
туралы барлық сұрақтардың жауабын толығымен 
қамтымайды. Оларды тіпті міндетті түрде қауымға 
байланысты ең маңызды мәселелер деп те есеп-
теудің қажеті жоқ. Мысалы, қауым тарихы маман-
дығын игеруші студенттер суға шомылдыру және 
нан үзу рәсімдері қауым үшін аса маңызды дейді. 
Дегенмен бұл нәрселер осы кітаптың негізгі тақы-
рыбына жатпайды. Өйткені ол рәсімдерді жасау 
әрбір қауымның міндеті, тым болмағанда, әрбір қа-
уым бұл рәсімдерді тұрақты түрде өткізуге тыры-
сады. Осы жерде қарастырылатын тоғыз белгі ең 
алдымен Киелі кітапқа сай, сау, жөні түзу қауымдар 
мен ақсап жүрген қауымдардың айырмашылығын 
көрсетеді. Сау қауымның тоғыз белгісі қазіргі күн-
дері тым сирек кездеседі. Сондықтан біз оларға 
көңіл бөліп, біздің қауымдардың саулығы үшін осы 
белгілердің кеңінен қолданылуына бар күшімізді са-
луымыз керек.

Осы бөлімде мен біріншіден сау қауымның үш 
маңызды белгісін талқылаймын. Бұл маңызды бел-
гілер барлық жағынан өте маңызды. Олар: экспо-
зициялық уағыз, Киелі кітап теологиясы және Киелі 
кітапқа негізделіп Ізгі хабарды түсіну. Егер осы үше-
уін қауымнан алып тастасаңыз, қауым саулығының 
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бірден әрі жылдам төмендегінін байқайсыз. Не-
гізі бұл үшеуінсіз қауым өмір сүре алмайды. Сон-
дықтан осыларды сақтамайтын қауымның есігі ашық 
болғанмен онда өмір болмайды.

Өкінішке қарай, тарихта қауымды заманауи не-
месе қоршаған ортаға сай етеміз деп жаңағы өте 
маңызды белгілерді құрбандыққа шалған қауым 
бағушылары өте көп болған. Әрине ол бағушылар 
зұлым ниетпен осылай істеді деп айтуға болмайды. 
Дегенмен, осы істерімен олар Құдайдан да дана 
болғылары келді. Достым, ондай жолмен жүрме!

Егер бір қауымға бағушы болғалы жатқан адам 
менен келіп сол қауымда қызмет еткен дұрыс па 
әлде бұрыс па деп сұраса, мен оған, егер ол қауымда 
экспозициялық уағыздар айтылмаса, онда қызмет 
етудің қажеті жоқ дер едім. Егер бір сенуші маған 
телефон соғып қауымда әрдайым Киелі кітапқа сай 
емес Ізгі хабар жарияланады десе, мен ол кісіге сол 
қауымнан кетіп қалыңыз деп кеңес айтамын.

Неге мен осылайша қатты айтамын?! Мысалы, 
сіз тамақтың орнына тек тамақтың суретін ғана бе-
ретін ресторанға бармайсыз ғой. Мен сізге тамақ 
бермейтін ресторанға бармаңыз дейтінім сияқты, 
Киелі кітапты уағыздамайтын қауымға бармаңыз 
деймін. Құдай – Сөз, сондықтан тек Құдайдың Сөзі 
ғана өмір береді. 





Бесінші тарау

САУ ҚАУЫМНЫҢ БАСТЫ 
БЕЛГІСІ: ЭКСПОЗИЦИЯЛЫҚ / 

ТҮСІНДІРМЕ УАҒЫЗ 

Е гер сау қауым дегеніміз уақыт өте келе Киелі 
кітапта жазылғандай Құдайдың болмысын барған 

сайын көбірек көрсете түсетін адамдар жиыны болса, 
онда бұл қауым Мәсіхшілерді Құдайдың сөзіне құлақ 
салуға шықырып өте дұрыс істейді. Құдайдың сөзі 
қауымның саулығы мен өмірінің негізі болып табы-
лады. Қауымның Ізгі хабарды түсінуі, одан нәр алуы, 
және сақталуы Киелі кітап сөзіне негізделген.

Түсіндірме уағыз дегеніміз не?

Түсіндірме уағыз дегеніміз Киелі кітапты түсіндіріп, 
мағынасын терең ашатын уағыз. Қауым бағушысы 
немесе уағыздаушысы осындай уағыз айтуға, ал 
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қауым мүшелері сондай уағыз тыңдауға міндеттіміз 
деп есептейді. Яғни, уағыздаушы бір үзіндіні алып 
түсіндіріп береді және соны осы өмірде іс жүзінде 
мәсіхшілердің/қауымның өмірінде қалай қолдануға 
болатынын көрсетеді. Осындай уағыз Құдайдың 
қауымға, яғни, Өзінің адамдарына және қауымның 
сыртындағы адамдарға айтып тұрған сөздерін 
түсінуге арналған. Түсіндірме уағызға адал болу – 
Құдайдың сөзін естуге адал болумен тең.

Түсіндірме уағыздан басқа уағыздың түрлері 
көп. Мысалы, тақырып бойынша уағыз арнайы бір 
тақырыпқа байланысты Киелі кітаптың бір неме-
се бірнеше үзінділері не айтады, соған негізделіп 
айтылады. Биографиялық уағыз дегеніміз Киелі 
кітап кейіпкерлерінің өмірі мен істерінде Құдайдың 
рақымдылығы қалай көрінгені туралыуағыздау. Сол 
кейіпкердің адалдығы, үмітін үзбегендігі, батыл-
дығы немесе басқа да қасиеттері жағымды мысал 
ретінде келтіріледі. Тағы да басқа уағыз түрелері 
бар және соларды анда-санда айтып тұруға болады. 
Бірақ қауымның әдеттегі әрі тұрақты уағызы түсін-
дірме уағыз болу керек, яғни, Киелі кітап үзіндісінен 
Құдай Сөзінің мағынасы ашылып, оны өмірімізде қа-
лай қолданатынымыз айтылуы қажет.

Түсіндірме уағыздың негізі Құдайдың айтқан-
дарын Оның адамдары мүлтіксіз орындап, соған 
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бас ұрады деген қағидаға негізделген. Құдайдың 
бізге белгілеген еркінен тайып кетпеу үшін, және 
Оған ұқсау жолымыздан адаспауымыз үшін, қа-
уым Құдайдың сөзін естуге ниетті әрі міндетті 
екенін ұмытпау керек. Құдай қауымға Жаңа және 
Көне Өсиеттерден тәлім береді. Сонымен қатар, 
Киелі кітаптың әр жанры — заң/таурат, тарихи 
үзінділер, даналық, пайғамбарлық жазбалар, төрт 
Інжіл және хаттар арқылы нәрлендіреді. Түсіндір-
ме уағыз айтатын бағушы Киелі кітаптың бір жаз-
басын басынан бастап аяғына дейін уағыздайды. 
Ол әрдайым Жаңа Өсиет пен Көне Өсиет жазба-
ларынан алма-кезек уағыз айтып отырады. Он-
дай уағыздаушы балаларын тамақтандырғанда әр 
түрлі тағамдарды беріп отыратын ана сияқты. Ол 
тек қана өзі жақсы көретін бір-екі тамақты ғана 
бере бермейді.

Түсіндірме уағыздаушының билігі Киелі кітап-
тан басталып, Киелі кітаппен аяқаталады. Көне 
Өсиет пайғамбарлары мен Жаңа Өсиеттегі ел-
шілеріне жай барып сөйлеңдер деген бұйрық 
берілген жоқ. Олардың мойнына нақты бір хабар-
ды жеткізу жүктелген болатын. Сол сияқты бүгін 
де уағыздаушылар Құдайдың сөзін ашып түсін-
діріп беріп тұрғанда Құдайдың атынан сөйлейтін 
билікке ие болады.
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Түсіндірме уағыз дегенімізге не жатпайды

Егер біреу Құдайдың сөзі ең жоғарғы билікке ие, әрі 
онда ешбір қате жоқ деп жариялап, бірақ өзі түсін-
дірме уағыз айтпайтын болса, ондай адамның өзіне 
өзі қарсы шыққаны.

Кейде түсіндірме уағызды адамдар уағызда-
ушының уағыз айту мәнерімен шатастырып жатады. 
Бірақ түсіндірме уағыз дегеніміз түсіндіріп айтатын 
уағызаушының уағыз айту мәнері емес. Түсіндірме 
уағыз дегеніміз уағыздаушының қалай уағыздайты-
ны емес. Түсіндірме уағыз дегеніміз уағыздаушы 
не айту керек екенін қалай шешетінінде. Уағыздың 
мазмұнын Киелі кітап шеше ме әлде басқа бірдеңе 
ме? Сондықтан түсіндірме уағыздың мақсаты уағы-
здаушының мәнеріне байланысты емес. Уағыздау 
мәнерлері көп. Ал түсіндірме уағыздың ең басты 
ерекшелігі оның Киелі кітап сөзіне толықтай негіз-
делген мазмұнында. 

Шатасудың тағы бір мынадай түрі бар. Кейде 
уағыз барасында уағыздаушы әрбір аятты оқып, 
соған ерекше көңіл бөлгендей болып көрін-
генімен, оның айтқан уағызы жаңағы оқылған аят-
тардан өте алшақ. Оның уағызының тақырыбы мен 
аяттың тақырыбы бір-біріне сай келмейді. Ал егер 
уағыздаушы тәлім беретін тақырыпты өзі таңдап, 
Киелі кітаптың аяттарын тек сол тақырыпқа 
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байланысты өзінің ойын дәлелдеу үшін ғана қол-
данса, онда оның уағызы ешқашанда оның өзінің 
білетінінен аспайды. Осылайша қауым тек қана 
уағыздаушының білгенін ғана білетін болады. Ал 
түсіндірме уағыз дегеніміз бұдан әлдеқайда те-
рең нәрсе. Түсіндірме уағыз ол – Киелі кітап үзін-
дісін өте мұқият зерттеу арқылы оның контексті-
не (мәнмәтініне) ерекше көңіл бөлу. Өйткені Киелі 
кітап үзіндісінің негізгі ойы уағыздың негізгі ойы 
болу керек. Уағыздаушы Киелі кітап үзіндісінің 
мәнмәтіні бойынша уағыз айтқанда, яғни, үзін-
дінің негізгі ойы уағыздың негізгі ойы болғанда, 
уағыздаушының өзі де және оны тыңдап отырған 
қауым адамдары да Құдайдың сөзін естиді. Сон-
да олар уағыздаушының ойын емес шын мәнінде 
Құдайдың сөзін тыңдайды. (Келесі аптада біз Лұқа 
жазған Ізгі хабардың бірінші тарауын оқимыз, сол 
тарауда Құдайдың не айтатынын естиміз, одан 
кейінгі аптада Лұқа жазған Ізгі хабардың екінші 
тарауын оқиымыз, сол тарауда Құдайдың не ай-
татынын естиміз, үшінші аптада...).

Бұны түсіну біз үшін қиын емес. Өзіңіздің руха-
ни өміріңізге қараңызшы, сіздің Исаны қабылдаған 
кезден бастап, Киелі Рухтың өміріңіздегі ең соңғы 
ашып берген шындығына дейінгі уақыт аралығына 
қараңызшы. Біз Құдайдың сөзін бұрынғыдан бөлек 
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тыңдағанда ғана Оның рақымдылығымен рухани 
жағынан өстік емес пе?

Уағыздаушының қызметі де дәл осылай Құдай-
дың сөзіне іс жүзінде мойынсұнудан тұру керек. Де-
генмен, уағыздаушының осындай уағыз айтуы қа-
уым мүшелерінің жауапкершілігінде. Матай 18 тарау 
бойынша қауымда болатын шараларға және оның 
қандай жағдайда болатынына қауым мүшелері жа-
уапты. Дәл сол ойды Пауыл да Ғалаттықтарға бірін-
ші тарауда айтады. Сондықтан қауым ешқашанда 
Құдайдың сөзін тыңдамайтын, сонымен тәлім бер-
мейтін адамның жетекшілік қызметке келуіне жол 
бермеу керек. Ал егер ондай адамға жол беріп 
қойса, онда қауым өзінің рухани өсуіне кедергі 
жасайды. Қауым бағушының деңгейіне дейін ғана 
дамиды, одан әрі дамымайды. Ақыр аяғында қауым 
Құдайдың бейнесіне ұқсап Оны көрсетудің орнына 
бағушының бейнесіне ұқсап соны көрсетеді.

Құдайдың әрдайым қызмет 
етіп келе жатқан жолы

Құдайдың адамдары әрдайым Құдайдың сөзімен 
жаратылған. Жаратылыстың басталуы 1-ші тара-
удан бастап Ыбырайымның шақырылуына дейін 
(Жар. баст. 12), алқаптағы қураған сүйектер тура-
лы аяннан бастап (Езекиел 37), Құдайдың тірі сөзі 
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Иса Мәсіхке дейін Құдай Өзінің адамдарын әрдай-
ым сөзбен жаратқан. Пауылдың римдіктерге жазға-
нындай: «Сонымен, сенім хабарды естуден келеді, 
ал естудің өзі Мәсіхтің сөзін жариялаудан болады» 
(Рим. 10:17). Немесе Қорынттықтарға арналған ха-
тындағыдай: «Адамзаттың тіпті ең кемеңгер деген 
ой-санасымен де Құдайды ешқашан тани алмай-
тындығын Ол алдын ала өз даналығымен білді. Сон-
дықтан Құдай осы дүние ақымақтық деп есептейтін 
уағызымыз арқылы соған сенетіндерді құтқаруды 
лайық көрді» (1 Қорынт. 1:21). 

Шын мәнінде дұрыс айтылған түсіндірме уағыз 
қауымның рухани өсуінің бірден бір себепкері. 
Мартин Лютер Құдайдың сөзіне ден қойып, соны 
мұқият зерттеу өзгерістердің себепшісі болып, қа-
уым реформациясына әкелетініне көз жеткізді. Біз 
де қауымдарымыздың Құдай сөзіне негізделіп ре-
формациялануын қалауға міндеттіміз.

Мадақтайтын жүрек

Бірде Лондон қаласындағы бір қауымда Пуритан-
дар туралы семинар жүргізіп жатқанымда, Пуритан-
дардың уағыздары кейде екі сағатқа дейін созылып 
кететіндігін айттым. Осыны естігенде тыңдарман-
дардың бірі қатты таңданып: «Сонда мадақтау 
үшін оларда қанша ғана уақыт қалатын еді?» — деп 
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сұрады. Бұл кісінің Құдайдың сөзін тыңдауды 
Құдайды мадақтау деп есептемейтіні осымен анық 
көрінді. Мен ол кісіге өткен уақыттағы Ағылшын 
Протестанттары үшін өз тілдерінде Құдайдың сөзін 
тыңдау жексенбілік жиналыстың ең басты бөлігі 
болғандығын және тыңдағандарын өмірлерінде іске 
асырудың аса маңызды болғандығын айтып жауап 
бердім. (Ағылшындарға өз тілдерінде Құдайдың 
сөзін есту құқығы көп адамның қаны төгілу арқылы 
келді). Әнмен мадақтау олардың жиналыстарының 
бөлігі болғанымен, қауым адамдары ол кезде ән ай-
туға уақыт қала ма жоқ па деп көп уайымдамаған.

Біздің қауымдар да Құдайдың атын мадақтау 
үшін Оның сөзінің аса маңызды екенін түсінуі керек. 
Құдайдың сөзіне әуенмен жауап қату Киелі кітапта 
берілген өсиеттердің бірі, бірақ Құдай берген осы 
әуендер біздің қауымдардың негізін құрайтын ірге-
тас емес. Тек қана әуенді іргетас еткен қауым, құм 
үстіне салынған үй сияқты. 

Мәсіхші, бағушыңыз үшін дұға етіңіз, ол Киелі 
кітапты мұқият, тиянақты түрде әрі терең зерттесін 
деп Құдайдан сұраңыз. Құдай оны Киелі кітапты 
түсінуге жетелесін, ол оқыған сөздерді өз өмірінде 
әрі қауым өмірі үшін де іс жүзінде қолдансын деп 
сұраңыз (Лұқа 24:27; Елші. істері. 6:4; Ефес. 6:19-20). 
Сонымен қатар, уағыздаушыңызға жақсы уағыз 
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дайындай алуы үшін апта ортасында уақыт беріңіз. 
Уағыз айту қауым жетелеудің ең маңызды бөлігі. 
Сондан кейін бағушыға жігер беріңіз, оның Құдай 
сөзіне адалдығы Құдайдың рақымдылығымен руха-
ни өсуіңізге әсер еткенін айтыңыз. 

Бағушы, осы нәрселер туралы өзіңіз үшін дұға 
етіңіз. Сонымен қатар көршілес тұрған қауым 
үшін, қалаңыздағы, еліңіздегі және бүкіл әлемде-
гі қауымдар үшін де дұға етуді ұмытпаңыз. Олар-
дың бәрі Құдайдың сөзін уағыздап, сонымен тәлім 
берсін. Біздің қауымдар Құдайдың сөзін түсіндірме 
уағыздармен уағыздасын деп дұға етіңіз. Осылайша 
қауымдардың күн тәртібі Құдайдың Киелі кітаптағы 
күн тәртібіне айналсын деп сұраңыз. Түсіндірме 
уағыз айту сау қауымның ең басты белгісі. 





Алтыншы тарау 

САУ ҚАУЫМНЫҢ БАСТЫ 
БЕЛГІСІ: КИЕЛІ КІТАП 

ТЕОЛОГИЯСЫ 

М ына аяттағы «Алайда Мәсіх қайтып келгенде 
Оған ұқсайтынымызды білеміз. Себебі сол 

кезде Оның шынымен қандай екенін көретін бола-
мыз» курсивпен жазылған сөздердің мағынасы қан-
дай деп ойлайсыз? (1 Жохан 3:2).

Егер сіз үшінші тарауда ұсынылған Киелі кітаптың 
жалпы мазмұнын мұқият оқып шықсаңыз, сол аят-
тарға қарап заманның ақырында қауым Құдайдың 
сүйіспеншілікке толы кіршіксіз әрі киелі болмысын 
еш дақсыз, яки, күнәнің әсерінсіз көрсетінін білесіз.

Бірақ сіз дәл осы аятты мормондардың ғиба-
датханасында естісеңіз, олардың «оған ұқсаймыз» 
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дегенді құдай боламыз деген мағынада талықылап 
отырғандарына куә болар едіңіз. 

Осы екі талқылаудың арасындағы айырмашылық 
қандай? Біріншісі Киелі кітап теологиясы, ал екіншісі 
оған жатпайды. 

Алдыңғы тарауда біз түсіндірме уағыздың 
сау қауымның басты белгісі екенін айттық. Бірақ 
кез-келген әдісті, оның қаншалықты дұрыстығына 
қарамастан дұрыс емес қолдану әбден мүмкін. Сон-
дықтан біз қауымда қалай тәлім береміз дегенмен 
қоса не/қандай тәлім береміз деген сұрақ жайында 
да ойлануымыз қажет. Сол себепті сау қауымның 
басты белгілерінің екіншісі ол Киелі кітап теология-
сы деймін. Әйтпесе біз әрбір аятты өзіміздің көзқа-
расымыз бен қалауымызға ыңғайлап, мағынасын 
бұрмалап талқылаймыз. 

Дұрыс ілім

Дұрыс ілім деген сөз қазіргі уақыттың адамдары үшін 
бір жағынан оғаш, екінші жағынан көне түсінік болып 
көрінер. Бірақ Пауыл бұл ұғымды Тімөте мен Титке 
жазған хаттарында бірнеше қайтара қолданады. Бұл 
сөздің мағынасы жиі «сенімді», «дәл», «сенім артар-
лық» деген түсініктерді білдіреді. Ал Пауыл қолданған 
тілде, бұл сөздің түпкілікті мағынасы адамның бүтін-
дігін немесе саулығын сипаттайтын сөз. Сонда Киелі 
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кітап теологиясы дегеніміз Киелі кітаптың тәліміне 
сенімді, соны дәл жеткізіп, бүкіл Киелі кітап тәліміне 
сай дегенді білдіреді. Яғни, Киелі кітаптың әрбір бөлі-
гі мен үзіндісін талқылағанда бүкіл кітаптың мазмұ-
нына, негізгі ойына сай талқылайды.

Тімөтеге жазған бірінші хатында Пауыл: «дұрыс 
ілім … мадақталуға тиісті Құдайдың ұлы Ізгі хаба-
рында мәлімденген» — дейді (1 Тім. 10-11). Кейінірек 
Пауыл жалған ілімнің «Иеміз Иса Мәсіхтің шынайы 
сөздерімен және Құдайға ұнамды өмір салтына 
жетелейтін ілімге» қарама қайшы екенін айтады 
(1 Тім. 6:3). 

Тімөтеге жазған екінші хатында Пауыл Тімөтеге: 
«Менен естігендеріңді дұрыс ілімнің үлгісі ретінде 
Иса Мәсіхке деген сеніммен және сүйіспеншілікпен 
берік ұстан!» — деп шақыру тастайды (2 Тім. 1:13). 
Содан кейін Пауыл Тімөтеге ескертіп: «Себебі 
адамдар дұрыс тәлімді еш қабылдамайтын уақыт та 
туады. Олар жеке құмарлықтарының жетегінде кетіп, 
құлақтарына жағатындарды ғана айтатын тәлім бе-
рушілерді көптеп шақырып, соларды тыңдайтын бо-
лады» — дейді (2 Тім. 4:3). 

Пауыл басқа бір жас қауым бағушысына — Титке 
жолдаған хатында жоғарыда айтылған ойларға ұқ-
сас тәлім береді. Пауыл Титке қауым басқарушысы 
ретінде тағайындалған әрбір адамның: «басқаларды 



САУ ҚАУЫМ ДЕГЕНІМІЗ НЕ?102

дұрыс ілімге үйретіп, соған еруге жігерлендіріп, Ізгі 
хабардың қарсыластарын теріске шығара алуы 
үшін ілімімізге сәйкес шынайы хабарды берік ұста-
нуға тиіс» — деп нұсқау береді (Тит. 1:9). Жалған 
тәлімгерлерге сөгіс айтылуы керек, сонда олар: 
«дұрыс сенімді ұстанады» (Тит. 1:13). Пауыл Титке 
тағы да: «Ал сен дұрыс ілімге сай келетінді үйретуің 
керек» — деп қосады (Тит. 2:1).

Қауым бағушылары дұрыс тәлім беру керек. 
Олардың тәлімдері Киелі кітапқа негізделген әрі 
Оған сенімді, тура, сенім артарлық болуы міндетті. 
Ал қауым мүшелеріне бағушылардың дұрыс тәлім 
беріп жүргендерін қадағалау міндеттелген.

Бірлік, әртүрлілік және қайырымдылық

Біз осы жерде дұрыс ілімнің қандай болатынын 
толығымен айтып жеткізе алмаймыз. Ол үшін бізге 
бүкіл Киелі кітапты көшіріп жазып беруге тура ке-
лер еді. Дегенмен әр қауым мүшесінің толығымен 
келісуін талап ететін сұрақтар болады. Сонымен 
қатар кейде қауым жартылай келісуге рұқсат бе-
ретін және қандай көзқарасты ұстанамын десе да 
адамға толығымен бостандық берілетін сұрақтар 
да болады.

Мен қызмет ететін, Вашингтон қаласындағы 
қауымда біз адамдардан тек Иса Мәсіхтің құтқару 
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жұмысы арқылы ғана құтқарылудың мүмкін екенді-
гіне сенуді талап етеміз. Дәл солай суға шомылды-
ру рәсімі және қауымның құрылысы, басқарылуы 
жайындағы мәселелерде де осындай қатаң ұста-
нымдар алға тартылады. Суға шомылдыру рәсімі 
мен қауымды басқару мәселелері адамның құтқа-
рылуына әсерін тигізбейді, бірақ олар қауымның 
дұрыс жұмыс істеп тұруына әрі өмірі мен саулығы 
үшін өте маңызды сұрақтар.

Екінші жағынан, адамның құтқарылуына әсер 
етпейтін және қауымның өмірі үшін аса маңызды 
емес сұрақтарда біз адамдардың сөзсіз келісуін 
талап етпейміз. Бәріміз Иса Мәсіхтің қайтып ке-
летініне сенеміз. Бірақ Оның қайтып келуі нақты 
қалай жүзеге асады, сол кезде қандай жайт-
тар орын алады деген сұрақтарға байланысты 
адамдардың ойлары мен көзқарастары әртүрлі 
болуы мүмкін.

Ал мына тәріздес мәселелер бойынша біз 
адамдарға толық бостандық береміз. Мысалы, Ев-
рейлерге арналған хатты кім жазды немесе әйел 
адамдар бастарына орамал тағып жүруге міндетті 
ме, жоқ па? Бұл мәселелер бойынша біздің қауым 
дұрыс немесе бұрыс деп ештеңе айтпайды. Осы 
сұрақтар жайында әрбір адам қандай ұстанымда 
болу керек екенін өзі шешеді.
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Осындай мәселелердің маңыздылығын ажыра-
татын әдіс бар. Сенімнің негізін қалаушы сұрақтарға 
жақындаған сайын біздің арамызда бірліктің болға-
нын талап етеміз. Киелі кітап теологиясы бойынша 
келіспеушілікке жол беруге болмайды. Ежелгі қа-
уым осы жайында былай деген: «басты сұрақтарда 
бірлік, басты емес сұрақтарда әртүрлілік, ал қалған 
сұрақтарда қайырымдылық».

Қиын немесе қайшылыққа себепкер тәлімдер

Дұрыс тәлім беруге белін бекем буған қауым 
Мәсіхшілер арасында жиі ескерілмей қалатын 
маңызды сұрақтарды көтереді. Біздің көзімізге 
кейбір қағидалар қиын тіпті дау туғызып, бөліну-
ге әкелетіндей болып көрінеді. Бірақ біз Құдайға 
сенім артуымыз керек. Құдайдың бізді құтқарған-
дығын түсінуіміз аса маңызды. осындай қағидалар-
ды Өзінің сөзіне қосқан. 

Киелі Рух қателеспейді. Киелі Рух бүкіл әлем 
оқысын деп берген кітапта барлық қағидалар мен 
тәлімдерді ашып берген. Ал қауым өзін Киелі Рухқа 
қарағанда ақылдырақпын деп есептемесін. Сон-
дықтан Киелі кітаптағы кейбір тақырыптарға көңіл 
аудармасада болады деп санамау керек. Осындай 
сұрақтарды қарастырғанда қауым бағушылары да-
налық таныту керек пе? Әрине! Олар бұндай қиын 
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сұрақтардан қашқақтау керек пе? Жоқ! Егер біз 
қауымның Киелі кітапқа сай дұрыс ілімде болғанын 
қаласақ, біз барлық сұрақтарға Киелі кітап тұрғы-
сынан (призмасымен) қарауымыз керек. 

Мысалы, мына бір тәлім жиі ескерілмей жатады. 
Ол адамның алдын ала таңдалуы жайындағы тәлім 
Бағушылар оны тым қиын әрі адамды шатастыра-
ды деп есептейді. Бірақ бұл тәлім толығымен Киелі 
кітаптан шыққан. Біз Құдайдың адамдарды құтқа-
руға қалай таңдайтынын толығымен түсінбегеніміз-
бен, құтқарылуымыз біздің емес Құдайдың ісі екенін 
білуіміз өте маңызды нәрсе. 

Киелі кітап маңызды деп бергенімен адамдар 
мына тізімдегі сұрақтарды жиі ескере бермейді: 

• Адамдар шынымен зұлым ба, әлде жоқ па? 
Оларға тек жігер беріп, өзін өзі бағалауларын 
ғана көтеру керек пе? Әлде олар кешіріліп, 
жаңа өмір алуға мұқтаж ба?

• Иса Мәсіх айқыш ағашта өлуімен не істеді? 
Ол шынымен де Құдайдың әділ қаһарын өз 
мойынына алып, Құдайдың әділдігін орнатты 
ма? Әлде Ол соңынан ерушілерге өзін-өзі 
құрбан етудің үлкен үлгісін ғана көрсетті ме?

• Адам мәсіхші болып сенімді қабылдағанда 
не болады?
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• Егер біз мәсіхші болсақ, Құдай біздің қамы-
мызды ойлайтынына сенімді бола аламыз ба? 
Егер солай болса, ол біздің адалдығымыздан 
ба, әлде Құдайдың адалдығынан ба?

Бұл сұрақтар кітаптан бас алмайтын теологтар 
мен семинария студенттеріне ғана арналмаған. Бұл 
сұрақтар әрбір мәсіхші үшін маңызды. Бағушы бо-
лып қызмет етіп жүргендеріміз осы сұрақтарға бер-
ген жауаптарымыздың біздің қызметке қатты әсер 
ететінін білеміз. Киелі кітапқа сенімді болу, оған 
мойынсұну дегеніміз осы сұрақтарға нақты жауап 
беруімізді талап етеді. Өйткені біз Құдайдың болмы-
сын жан-жақты әрі терең түрде көрсеткіміз келеді.

Егер біз Құдайдың болмысын көрсеткіміз келсе, 
онда біз Оның Өзі туралы Киелі кітапта ашып бер-
гендерінің бәрін білгіміз келеді емес пе? Егер біз Ол 
туралы бәрін білгіміз келмесе, онда Оның біз үшін 
қаншалықты маңызды болғаны?

Құдайдың тәуелсіздігіне қарсы тұру

Киелі кітаптың Құдай туралы беретін тәлімін 
түсінуіміз өте маңызды. Құдай Жаратушы және 
Оның құдіреті шексіз. Дегенмен, адамдар кейде 
Оның тәуелсіздігін қабылдаудан бас тартып жата-
ды, тіпті қауымдардың арасында да осындай оғаш 
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жағдай орын алуы мүмкін. Мәсіхшілер Құдайдың 
әлемді жаратқандағы немесе адамзатты құтқару-
дағы тәуелсіздігіне шек келтірген кезде, олар шын 
мәнінде тақуалық пұтқа табынушылықпен айналы-
сады. Құдайдың тәуелсіздігі туралы Мәсіхшілердің 
көкейінде сұрақтардың болуы мүмкін. Бірақ 
тұрақты түрде Құдайдың еркіндігін мойындамай, 
одан бас тарту қобалжытатын мәселе. Осындай 
көзқарастағы адамды суға шомылдыру рәсімінен 
өткізу, сенбеуші, яғни, мәсіхші емес адамды шо-
мылдырумен бірдей деуге болады. Ондай адам-
ды қауым мүшелігіне қабылдау дегеніміз, Құдайға 
сенім артпайтын адамды, «Құдайға сенім артады» — 
деп алдану деген сөз.

Құдайға осылайша қарсы тұру кез-келген 
мәсіхші үшін қауіпті, ал егер бұндай сенімсіздік қа-
уым жетекшісінің жүрегінде болса, онда бұл сұм-
дық жағдай. Егер қауым Құдайдың еркіндігін Киелі 
кітапқа сай түсінбейтін немесе Оның тәуелсіздігі-
не күмәнданатын адамды жетекші етіп тағайында-
са, бұндай қауымның өздеріне үлгі ретінде Құдайға 
сенбейтін бауырласты таңдап алғандығын көрсе-
теді. Әрине бұндай жағдай сол қауымның өсуіне 
үлкен кедергі туғызады.

Осы заманда біздің айналамыздағы мәдениет 
дүниеқоңыздық (материализм) пен қомағайлықтан 
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тұрады. Сондықтан қауымдар да жиі сол мәдени-
еттің соңынан еріп кетіп жатады. Мысалы, Киелі 
Рухтың қызметін сауда-саттыққа айландырып, Ізгі 
хабар айтуды жаранама таратумен бірдей деп ой-
лап қалатын кездер сирек емес. Бұндай кездерде 
тіпті Құдайдың Өзін адам бейнесіне ұқсас етіп жа-
сап жібереді. Осындай кездерде сау қауым ерекше 
мұқияттылықпен дұға етіп, қауымның жетекшілері 
Құдайдың еркін Киелі кітапқа сай түсініп, өмірлерін-
де іс жүзінде қолдансын деп сұрау керек. Сонымен 
қатар қауым, қауымды жетелеп жүрген адамдардың 
Киелі кітапқа сай дұрыс тәлімге толығымен сенімді 
болулары жайында сиынулары қажет. Сау қауым-
ның басты белгілері – түсіндірме уағыз бен Киелі 
кітапқа сай теология.



Жетінші тарау

САУ ҚАУЫМНЫҢ БАСТЫ 
БЕЛГІСІ: ІЗГІ ХАБАРДЫ КИЕЛІ 

КІТАПҚА САЙ ТҮСІНУ 

Б іздің қауымдар үшін тәлімдер Киелі кітапқа 
сай болуы өте маңызды, әсіресе, Иса Мәсіх-

тің Ізгі хабарын түсіну керек. Ізгі хабар дегеніміз 
Мәсіхшіліктің жүрегі, дәл сол сияқты, Ізгі хабар 
біздің де жүрегіміз болу керек. 

Сау қауым әрбір мүшені Иса Мәсіхтің құтқарылу 
туралы керемет Ізгі хабарымен біріктіреді. Ол жас 
немесе кәрі болсын, ересек немесе балаболсын, 
бәріне ортақ. Киелі кітаптың әрбір үзіндісі осы қу-
анышты хабардыжариялайды. Апта сайын болатын 
қауым жиындарында адамдар осы хабарды қай-
та-қайта естіп тұрады. Ізгі хабардың Киелі кітапқа 
сай мағынасы міндетті түрде әрбір уағызда, суға 
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шомылдыру рәсімінде, нан үзу рәсімінде, мадақтау 
әнінде, дұғада, әңгімелесуде жариялану керек. Сау 
қауымның мүшелері ең алдымен Ізгі хабарды те-
реңірек түсінуді аңсайды. 

Неге? Өйткені Ізгі хабардың беретін үміті дегеніміз 
Иса Мәсіхтің бетінен көрінетін Құдайдың салтанат-
ты ұлылығын көре алуға деген үміт (2 Қор. 4:4-6). 
Бұл Оны анық көріп, терең түсініп білу деген сөз 
(1 Қор. 13:8). Оның қандай екенін анық көргенде біз 
де Ол сияқты боламыз деген үміт (1 Жох. 3:2).

Ізгі хабардың негіздері

Ізгі хабар біздің жағдайымыз жақсы деген ха-
бар емес. Ол тіпті Құдай – сүйіспеншілік деген 
де жаңалық емес. Иса Мәсіх біздің досымыз 
болғысы келеді дегенді де Ізгі хабар деп есеп-
теуге болмайды. Оның біздің өміріміз үшін ғажап 
жоспары мен мақсаты бар дегенді де Ізгі хабар 
дей алмаймыз. Осы кітаптың бірінші тарауын-
да айтқанымдай, Ізгі хабардың ең басты мәні 
ол Иса Мәсіхтің біздің орнымызға күнәларымыз 
үшін құрбандық ретінде айқыш ағашта өліп, кейін 
қайта тіріліп, біздің Құдаймен табысуымызға жол 
ашқаны. Осылайша Ізгі хабар дегеніміз егер біз 
кешірім сұрап, күнәмызға өкінсек, әрі Оған сен-
сек соттаушының бізге әке болуын білдіреді (бұл 
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ақиқатты толығырақ түсінгіңіз келсе бірінші тара-
уды тағы бір рет оқып шығыңыз).

Төменде мен жеке немесе ел алдында Ізгі хабар 
айтқан кезімде әрдайым есте ұстауға тырысатын 
төрт нәрсенің тізімін келтіремін — 1) Құдай, 2) адам, 
3) Иса Мәсіх, 4) жауап. Басқаша айтқанда: 

• Мен Құдайдың киелі әрі ешкімге де тәуелді 
емес Жаратушы екенін түсіндірдім бе?
• Мен адамзаттың бір жағынан керемет, яғни, 
Құдайға ұқсас етіп жаратылғандығын, бірақ 
екінші жағынан күнәға батып, Құдайдан 
бөлініп қалғанын ұғынықты түрде жеткізе 
алдым ба?

• Иса Мәсіхтің кім екенін және Оның не істе-
генін түсіндірдім бе? Яғни, тек Иса Мәсіх 
қана жүз пайыз адам, жүз пайыз Құдай 
ретінде адамзат пен Құдайдың арасындағы 
адамзаттың күнәсін Өтеуші жалғыз Құрбан-
дық әрі өлімнен тірілген Тәңір екенін түсін-
дірдім бе?

• Тіпті осы айтылғандардың бәрін менің ұғы-
нықты түрде түсіндіргенім істің жартысы ғана. 
Өйткені әлгі адам Ізгі хабарға жауап ретінде 
оны қабылдап, оған сеніп, күнәлі өмірінен бас 
тартып, өмірін толығымен өзгертуі қажет.
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Ізгі хабардың Киелі кітапқа сай мағынасы

Кейде Ізгі хабардың жағымды жақтарын ғана Ізгі 
хабардың толық мағынасы етіп көрсеткіміз келетін 
азғырудың болып тұратыны рас. Ал бұндай жағым-
ды нәрселерді тіпті мәсіхші емес адамның қалайты-
ны айтпаса да түсінікті. Мысалы, қуаныш, амандық, 
бақыт, қанағат, өзін-өзі дұрыс бағалау және сүй-
іспеншілік. Осы нәрселерді Ізгі хабар деп түсіндіру, 
шындықтың жартысын ғана айту болып табылады. 
Джеймс Пакердің айтқанындай, «толық шындық 
ретінде бүркемелеген жартылай шындық ақырында 
толық өтірікке айналады»2. 

Шын мәнінде біз тек қуаныш пен мақсатқа және 
амандыққа ғана мұқтаж емеспіз. Бізге Құдайдың Өзі 
қажет. Біз айыпталған күнәкарлар болғандықтан, 
бізге ең біріншіден Құдайдың кешірімі керек. Біз-
ге рухани өмір қажет. Сондықтан біз Ізгі хабарды 
толық түсіндірмегенде, оны қабалдаған адамдар 
жалған Ізгі хабарды қабылдайды. Осындай Ізгі ха-
барға бола қауым мүшелігіне қосылған адамдардың 
бұл қадамдарының еш мағынасы болмайды. Жалған 
Ізгі хабарды қабылдау және сондай қауым мүшесі 
болу шын Ізгі хабарды таратуды қиындатады.

2 Джон Оуеннің кітабының кіріспесінде цитаталанған. 
John Owen. The Death of Death in the Death of Christ. 
(Edinburgh: Banner of Truth, 1959, rprt, 1983), 2.



Ізгі хабарды Киелі кітапқа сай түсіну 113

Ізгі хабарға толу 

Қауым сау болғанда және оның мүшелері Ізгі ха-
барды білгенде, олар ең алдымен Ізгі хабармен 
бөлісуді аңсайды. Өткен ғасырдың бетке ұстар 
мәсіхшілерінің бірі әрі Техас штатындағы Даллас 
қаласының бірінші баптист қауымының жетекшісі 
Джордж В. Труетт былай деген: 

Егер қауым адамның жан дүниесінің қамын 
ойламаса әрі оған жаны ашымаса, бұл он-
дай қауымның ең басты кемшілігі. Сондықтан 
осыны алға тартып уәж айтқан адамның сөзі 
өте орынды болатыны хақ. Адасқан жан-
дарға Ізгі хабарды айтуды басты қызметі деп 
есептемейтін әрбір қауымның осы дүниелік 
қоғамдық қорлардан еш айырмашылығы жоқ.3

Қазіргі кезде біздің қауымдарымыздың мүше-
лері үйлерінде, жұмыс орындарында, тұрғылықты 
аймақтарда мәсіхші емес адамдармен өте көп 
уақыт өткізеді. Осылайша қауым мүшелері басқа 
мәсіхшілермен қарағанда мәсіхші емес адамдар-
мен әлдеқайда көбірек уақыт өткізіп, тек жексенбі 

3 George W. Truett, A Quest for Souls (New York: Harper & 
Brothers, 1917), 67.
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күндері ғана мәсіхші емес адамдармен араласпай-
ды. Ізгі хабар таратумен айналасудың басты жолы 
адамдарды тек қана қауымға шақыру емес. Біздің 
әрқайсысымыздың Ізгі хабар деген асыл қазынамыз 
бар. Біз онымен бөлісуіміз керек, яғни, біз оны са-
удаға салмаймыз немесе бір нәрсеге айырбастап 
алмаймыз. Ізгі хабармен бүгін бөлісейік!

Сау қауым Ізгі хабардың не екенін біледі. Сау қа-
уым Ізгі хабармен бөліседі. 



ЖАҚСЫ ҚАУЫМ ТАБУҒА 
АРНАЛҒАН ҚЫСҚАША 

НҰСҚАУЛАР 

1. Дұға етіңіз.

2. Құдайға берілген қауым жетекшісінің кеңесін 
алыңыз.

3. Ненің басты нәрсе екенін ажырата біліңіз. Басты 
нәрселердің ретін шатастырмаңыз. 

(a) Ізгі хабарды толығымен түсініп, нақты уағы-
здап, әрі іс жүзінде қолдану қажет. Ізгі ха-
барға байланысты осы айтылғандардың қай-
сысын болсын сақтамау өте қауіпті.

(b) Уағыз міндетті түрде Киелі кітапқа сай, адам-
ның жеке өміріне шақыру тастайтын және 
қауымның өміріне қатысты болу керек. Сіз 
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Киелі кітапты бәрінен де жоғары қоятын ор-
тада ғана рухани жағынан өсесіз.

(c) Сонымен қатар қауымның суға шомылды-
ру, нан үзу рәсімдеріне және қауым мү-
шелігіне, қауым тәртібіне (күнә жасаған 
адамға ескерту жасау, қауымнан шығару 
деген сияқты мәселелер) деген көзқара-
сы өте маңызды. Сондай-ақ қауымда ше-
шуші сөзді кімнің айтатынына да аса мән 
беріңіз.

(d) Қысқаша айтқанда, осы кітаптың бесінші та-
рауынан бастап он үшінші тарауына дейін 
оқып шығыңыз.

4. Өзіңізге мына сұрақтарды қойыңыз:

(a) Мен осы қауымның тәлімін естіп өскен адам-
ды өзіме жар етіп алар ма едім?

(b) Менің балаларымда осы қауымда жүріп 
мәсіхшілік туралы қандай көзқарас қалыпта-
сады? Яғни, олар мәсіхшілікті осы дүниелік 
ұғым деп ойлайтын бола ма, әлде мүлдем 
бөлек түсінетін болады ма? 
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(c) Бұл қауымға мәсіхші емес досымды шақы-
рар ма едім? Яғни, менің мәсіхші емес досым 
осы қауымда Ізгі хабарды нақты түсіне ала 
ма? Қауым мәсіхші емес адамдарды қол жая 
қарсы алады ма? Мәсіхші емес адамдарға 
Ізгі хабар айтуға ұмтылады ма? 

(d) Мен бұл қауымда қызмет істей аламын ба, 
бұл жерде мен қызмет еткім келеді ме? 

5. Қауымның тұрған жеріне де назар аударыңыз. 
Қауым мен сіздің тұрып жатқан жеріңіздің ара 
қашықтығы қандай? Сіздің қауымға жиі келіп 
тұруыңызға ыңғайлы ма, әлде ыңғайсыз ба? Егер 
басқа жерге көшетін болсаңыз, тұратын үйден 
бұрын жақсы қауым тауып алыңыз, содан кейін ғана, 
сол қауымнан алыс емес жерден үй іздеңіз. 





Үшінші бөлім

САУ ҚАУЫМНЫҢ 
МАҢЫЗДЫ 
БЕЛГІЛЕРІ





САУ ҚАУЫМНЫҢ МАҢЫЗДЫ 
БЕЛГІЛЕРІ

О сы кітапта айтылған сау қауымның тоғыз 
белгісі Киелі кітапқа сай болса, онда олар 

Мәсіхтің әрбір қауымының айырықша белгілері 
болулары керек деген сөз. Дегенмен, сау қауым-
ның бұл белгілері басты және маңызды болып екіге 
бөлінеді. Бұлай бөлу адамның өмірінде киелілену-
дің ақырын өтетіні сияқты, қауымның өмірінде де 
киелілену баяу болатынын еске түсіреді. Балала-
рымызды өсіргенде Құдайдың бізді шыдамдылыққа 
шақырғанындай, Ол біздің қауымға да шыдамды 
болғанымызды қалайды.

Менің бұл жерді маңызды белгілер деп тұрға-
ным, шынымен де маңызды, бірақ бұл белгілердің 
қандай да бір жергілікті қауымда болмауы міндетті 
түрде сол қауымнан кету керек дегенді білдірмей-
ді (дегенмен бұндай қауымнан кетіп қалған дұрыс 
болар). Сонымен, маңызды белгілерді көрсетпей-
тін қауым шыдамдылық көрсетуге, дұға етуге, және 
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жеке өміріңіз арқылы жақсы үлгі көрсетуге бола-
тын жер.

Егер қауым жетекшілерінің бірі менен қауым-
ның дұрыс емес басқарылуына қаншалықты шыда-
уға болады деп сұраса, немесе қауым мүшесі келіп, 
қауымда күнә жасаған адамдарға ескерту айтыл-
майды, яғни, қауымда тәртіп жоқ десе, қауым қыз-
меткері қауым мүшелігі дұрыс жүзеге аспайды деп 
қынжылса, онда менің бұл адамдардың бәріне шы-
дамды бол, дұға ет, өзің жақсы үлгі бол, сүйіспен-
шілік көрсет, күт деуім әбден мүмкін. Өсу өте ақы-
рын жүзеге асады. Қауым дегеніміз адамдар, ал біз 
адамдарды кешіруге, жігерлендіруге, оларға қызмет 
етуге, және кейде оларды сүйіспеншілікпен әшке-
релеуге шақырылғанбыз. Ал ең бастысы біз оларды 
бағалауымыз қажет. 

Бұл өмірде кіршіксіз мәсіхшінің болмайтыны си-
яқты, дәл солай кіршіксіз қауым да жоқ. Ең жақсы 
деген қауымдардың өздерінде де кемшіліктері бо-
лады. Қауымның өсуіне дұрыс билік жүйесі, жалынды 
уағыз, жомарттықпен жасалған ондық/құрбандық, 
теологиялық дұрыс тәлім кепіл бола алмайды. Бірақ 
кез-келген қауымның саулығын жақсартуға болады. 
Осы өмірде біз ешқашанда күнәнің төбегейлі жеңіл-
генін көрмейміз. Соған қарамастан, біз Құдайдың 
балалары ретінде күнәға қарсы күресуімізді еш 
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уақытта да тоқтатпаймыз. Қауымдар да күнәға қар-
сы күресін тоқтатпау керек. Мәсіхшілер, әсіресе 
қауым жетекшілері Қауымның саулығының жақсара 
түскенін аңсау керек және сол үшін жан сала қыз-
мет етуге міндетті. 





Сегізінші тарау 

САУ ҚАУЫМНЫҢ МАҢЫЗДЫ 
БЕЛГІСІ: СЕНІМДІ 

ҚАБЫЛДАУДЫ КИЕЛІ 
КІТАПҚА САЙ ТҮСІНУ 

1878-і жылы біздің қауымның ең бірінші жиналы-
сында қауым сенім жарғысын (statement of faith) 
қабылданды. Бұл жарғы негізі 1833-ші жылғы Нью 
Хэмсфир сенім жарғысының толықтырылған нұсқа-
сы еді. Сол жарғының сегізінші тармағын оқып көр-
сеңіз, онда былай деп жазылған: 

Біздің сеніміміз бойынша күнәға өкініп кешірім 
сұрау мен сенім киелі міндет болып табылады. 
Олар бір-бірінен еш бөлінбейді. Бұны Құдай-
дың Киелі Рухы біздің рухымызға қайтадан 
жаңартып салды. Осылайша біз өзіміздің кінәлі 
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екендігімізге толығымен көз жеткіземіз және 
жағдайымыздың мүшкіл әрі қауіпті екенін де 
ұғамыз. Бұл жол – Иса Мәсіхтің құтқару жолы 
екеніне сенеміз. Соны білгендіктен де біз шын 
жүректен өкініп Құдайға сиынамыз, күнәмыз-
ды мойындап, Одан рақымдылық сұрап жал-
барынамыз. Сонымен қатар, біз Тәңіріміз Иса 
Мәсіхті Иеміз, басты діни қызметкеріміз және 
патшамыз деп қабылдап, тек Оған ғана жалғыз 
Құтқарушымыз деп үміт артамыз. 

Қазіргі күнде осылай жазып, осындай сөздер ай-
татын адамдардың саны көп емес. Бірақ Киелі кітап 
ақиқаты еш өзгермейді. Сенімді қабыладауды Киелі 
кітапқа сай түсіну сау қауымның маңызды белгісі. 

Біздің жұмысымыз

Жоғарыда айтылған сенімнің жарғысы өкіну мен 
сенімнен басталады. Киелі кітап осылар арқылы 
адамды Өзіне шақырады. Иса Өз қызметінің баста-
пқы кезінде былай деп бұйырған: «Теріс жолдан 
қайтып, Құдайдың жолына түсіп, Ізгі хабарға сенің-
дер!» (Марқа 1:15). Басқаша айтқанда, сенімді қабыл-
дау дегеніміз теріс жолдан қайту мен сенімді болу.

Жаңағы сенімнің жарғысы сенім мен теріс жол-
дан қайтудың толығырақ сипаттамасын береді. Біз 
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күнәдан бас тартып, Құдайға бет бұрамыз, Исаны 
қабылдаймыз, тек Оған ғана Құтқарушы деп сенім 
артамыз. Жаңа Өсиет күнәкарлардың күнәларынан 
бас тартып, Исаны қабылдап, Оған сенім артқан 
адамдардың оқиғаларына толы. Саудасын тастап, 
Исаның соңынан ерген салықшы Леуіні есіңіз-
ге түсіріңізші. Немесе құдық басында кездескен 
әйел (самариялық), римдік жүзбасы, Петір, Жохан, 
Жақып, ал мәсіхшілерді қудалаушы бұрын Сауыл 
деп аталған Пауыл басқа ұлттық адамдарға Ізгі ха-
бар таратушыға айналды. Бұл тізімді жалғастыра 
берсе болады. Осының бәрі адамның сенімді қа-
былдағанының үлгілері. 

Сенімнің жарғысы дегеніміз жатқа айту емес. 
Ол Құдайға сиыну да емес. Рухани тақырыпта әң-
гімелесу де емес. Батыс дүниетанымын қолдаушы 
болу да емес. Белгілі жасқа толу да, дәріс алу да, 
немесе ересек адамның басынан өтететін басқа 
өмірлік кезең де емес. Бұны ересек адамдар то-
бының сапарымен, яғни, әркім жолдың әр шетінде 
кетіп бара жатқан топпен де салыстыруға болмай-
ды. Керісінше, сенімді қабылдау дегеніміз, адам 
өзін-өзі ақтаудан бас тартып, Исаның ақтауына 
бұрылуы. Өзіміздің билігімізден бас тартып, Құдай-
дың билік жүргізуіне мойынсұну. Жалған тәңірлерге 
бас ұрғанды тоқтатып, Құдайға бет бұру.
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Сенімді қабылдауымыз – Құдайдың біздің 
жан-дүниемізде жасайтын жұмысы

Дегенмен сенімнің бұл жарғысының сенімді қа-
былдау туралы тағы не айтатынына назар ауда-
рыңыз. Ол жерде мынандай сөздер бар: «Осы-
лайша біз өзіміздің кінәлі екендігімізге толығымен 
көз жеткіземіз және жағдайымыздың мүшкіл әрі 
қауіпті екенін де ұғамыз. Бұл жол – Иса Мәсіхтің 
құтқару жолы екеніне сенеміз». Бұл қалайша жү-
зеге асады? Біздің көзімізді жеткізетін кім? «Бұны 
Құдайдың Киелі Рухы біздің рухымызға қайтадан 
жаңартып салды». Осы ақиқаттарды дәлелдеу 
үшін сенімнің жарғысы Киелі кітаптың екі үзін-
дісіне жүгінеді:

«Яһуди сенушілері осыны естігенде тынышта-
лып: — Сонымен Құдай басқа ұлттардың да 
теріс жолдан қайтып, шынайы өмірге ие бо-
луына мүмкіндік берді! — деп қорытып, Құдай-
ды мадақтай бастады» (Елші. істері. 11:18).

Себебі Құдайдың рақымымен, Мәсіхке деген 
сенімдерің арқылы құтқарылдыңдар. Бұл — 
өздеріңнің жетістіктерің емес, Құдайдан кел-
ген сый (Ефес. 2:8).
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Егер біз сенімді қабылдауды өзіміздің қызметіміз, 
яғни, Құдайдың ісінен бөлек деп есептесек, онда 
біздің сенімді қабылдауды қате түсенгендігіміз. Жоға-
рыда айтылып кеткендей, сенімді қабылдауда, әрине, 
біздің белгілі рөліміз бен қызметіміз бар. Бірақ сенімді 
қабылдау дегеніміз одан әлдеқайда ауқымды мәселе. 
Киелі кітап біздің жүрегіміздің өзгеруі, ой-санамыз-
дың жаңаруы, рухымызға өмірдің келуі талап етілетінін 
айтады. Бірақ осы айтылғандардың ешқайсысын да 
жүзеге асыру біздің қолымыздан келмейді. Әрбір 
адамның ішкі жан дүниесіне қажетті өзгерістер өте 
терең деңгейде өту керек, бұл өзгерістер адам бала-
сына қажетті түбегейлі өзгерістер, сондықтан оны тек 
Құдай ғана жүзеге асыра алады. Себебі Құдай – біздің 
Жаратушымыз. Сондықтан ол бізді қайта жаңарта 
алады, яғни, бізді жаңа жаратылысқа айландыра ала-
ды. Ол біздің осы дүниеге келуімізге жауапты болған, 
енді Ол бізге жаңа өмір беругісі келеді. Сенімді қа-
былдауда да біз Құдайға мұқтажбыз.

Он сегізінші ғасырда өмір сүрген атақты уағы-
зшы Чарльз Сперджен өзінің басынан өткен мына 
бір оқиғаны айтады. Бірде ол Лондонның көше-
лерінің бірінде кетіп бара жатқанда, бір мас адам 
оған жақын түрған шам бағанасына сүйкене кетіп, 
«Мистер Сперджен, мен де сізбен бірге сенімді қа-
былдаған адаммын» деген екен. 
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Сперджен әлгі кісіге: «Сіз менімен бірге сенімді 
қабылдаған боларсыз, бірақ сенімді Құдаймен қа-
былдамағаныңыз анық!» деп жауап қатыпты.

Жаман жеміс пен жақсы жеміс

Қауым адамдардың сенімді қабылдауын Киелі кіта-
пқа сай дұрыс түсіну керек. Әйтпесе бір кезде 
сенімді ішкі жан дүниелеріне шын жүректен қабыл-
даймын деп жариялағанмен, дәл Киелі кітапта көр-
сетілгендей түбегейлі өзгермеген адамдар қауымда 
көбейіп кетеді. 

Шын мәнінде сенімді қабылдау кезінде адам 
ерекше бір күйге еніп, айырықша сезімге бөленуі 
де, бөленбеуі де мүмкін. Бірақ сенімді шын мәнін-
де қабылдау жемісімен дәлелденеді. Адамның 
өмірінде өзгерістер бар ма? Ескі өмірді тастап, 
жаңа өмірге ие болды ма? Қауым мүшелері күнәға 
қарсы күрескілері келе ме? Тіпті сүрініп жатса да, 
берілмеуге тырыса ма? Сенімдегі мәсіхші бауыр-
ластармен уақыт өткізгенді ұната ма? Мәсіхші емес 
адамдармен басқа мақсатпен қарым-қатынас жа-
сай ма? Өмірде болатын қиындықтарды бұрынғы, 
мәсіхші емес кездеріндегідей емес, басқаша, жол-
мен шеше ме?

Сенімді қабылдауды дұрыс түсіну тек уағыздар-
да ғана көрінбейді. Ол қауымның нан үзу және суға 
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шомылдыру рәсімдерінен өткізу талаптарынан да 
көрінеді. Бұған аса көңіл бөлу керек. Бағушылар 
адамдарды суға шомылдыру рәсімін өткізерде 
асықпай, алдымен олардың сенімін зерттейді.

Сенімді қабылдауды дұрыс түсіну адамдарды 
қауымның мүшелігіне қабылдау кезінде де көрінеді. 
Қауым мүшелігіне қабылдауға белгілі бір талаптар 
қойылады. Ешкімді бірден мүшелікке қабылдамай-
ды. Қауымға мүше болғысы келген адам біріншіден 
куәлік айту керек, содан кейін ол Ізгі хабарды қалай 
түсінетінін айтуы қажет.

Күнәда өмір сүріп жатқан адаммен қауымның 
қалай жұмыс істейтіні де сол қауымның сенімді 
қабылдауды қаншалықты дұрыс түсінетіндігін көр-
сетеді. Бауырластардың бір-бірінің алдында есеп 
беруі, жігерлендіру және қажет кезде айтылған 
әшкерелеулер қауым үшін ерекше емес, қалыпты 
жағдай болуы керек. Қауым тәртібі жиі қолданыла-
ды, бұл мәселені біз 12-і тарауда толығырақ қара-
стырамыз. 

Сенімді қабылдауды Киелі кітапқа сай түсіну сау 
қауымның маңызды белгілерінің бірі. 





Тоғызыншы тарау

САУ ҚАУЫМНЫҢ МАҢЫЗДЫ 
БЕЛГІСІ: ІЗГІ ХАБАР 

ТАРАТУДЫ КИЕЛІ КІТАПҚА 
САЙ ТҮСІНУ 

О сыған дейін біз сау қауымның белгілері деп мына 
мәселелерді талқылап кеттік: түсіндірме уағыз, 

Киелі кітап теологиясы, Ізгі хабарды Киелі кітапқа сай 
түсіну және сенімді қабылдау. Егер қауым осының 
бәрін Киелі кітапқа сай үйретпесе және дұрыс тәлім 
бермесе, онда бұндай қауым сау емес деген сөз.

Сау емес қауым дегеніміз қандай қауым? Ондай 
қауымда уағыздар жиі қайталана береді және жат-
талып қалған сөздерден тұрады. Ең сорақы түрлері, 
қауым тек моральді нәрселерлі ғана айтады және 
адамға негізделген болады. Ондай қауымда Ізгі ха-
бар адамның жақсара түсуіне бағытталған руха-
ни жаттығулардың бірі ғана. Сенімді қабылдауды 
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адамның күшімен жүзеге асады деп есептейді. Ол 
жерде қауымның ішкі өмірі мен мәдениеті осы дү-
ниенің өмір салтынан еш айырмашылығы жоқ. Бұл 
нәрселер қауымда әр түрлі жағдайда көрінеді. 

Бұндай қауымдарда Ізгі хабар тек қана Иса Мәсіх 
арқылы құтқарылуға болатынын жарияламайды. 

Ізгі хабар тарату сенімді қабылдауды 
дұрыс түсінумен қалыптасады

Сау қауымның тағы бір маңызды белгісі — Ізгі хабар 
таратуды Киелі кітапқа сай түсіну. Осы түсінік бой-
ынша сенімді қабылдау өте маңызды.

Бір жағынан, егер біздің ой санамыздың қалып-
тасуына Киелі кітаптың Құдай туралы тәлімі және 
Оның қалай жұмыс істейтіні әсер еткен болса, со-
нымен қатар, Ізгі хабар жайындағы және адам ба-
ласының ең басты мұқтаждығы туралы көзқарасы-
мыз да Киелі кітапқа сай қалыптасқан болса, онда 
біз үшін Ізгі хабар таратудың не екенін түсіну осы 
ақиқаттардан шығады. Ізгі хабар таратудың маңы-
здылығын түсіну үшін ең алдымен біз Ізгі хабардың 
не екенін алға тарта отырып түсіндіруге тырыса-
мыз. Осылайша біз Ізгі хабар тарату әдіс тәсілдеріне 
тоқталып жатпаймыз. 

Сенімді жаңа қабылдаған мәсіхшілердің 
құтқарылулары тек рақымдылық арқылы екенін 
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түсінгендерін көргенде өте қатты қуанамын. Сіз 
үнемі сенімді қабылдаудың тек Құдайдың рақым-
дылығымен болатыны туралы куәліктер естіген 
боларсыз (Ефес. 2:8-9). «Мен күнәға белшесінен 
батқан адам едім, бірақ Құдай...»

Екінші жағынан, егер қауым адамның сенімді 
қабылдау кезіндегі Құдайдың жұмысын ескермесе, 
онда, олардың ойынша, Ізгі хабар тарату тек адам-
ның ғана жұмысы болып қалады. Мүндай жағдайда 
Ізгі хабар таратушы соны естушіден «қабылдай-
мын» деген сөзді есту үшін бар күшін салады. Ізгі 
хабар таратуды дұрыс түсінбейтін қауымның бір 
белгісі ретінде мынаны айтуға болады. Ондай қа-
уымда қауым мүшелігіндегі адамдардың тізімі шын 
мәнінде қауымға келіп жүрген адамдардың тізімінен 
әлдеқайда үлкен болады. Бұндай қауым бір сәтке 
кідіріп, өзіне өзі: «Біздің қауымда Ізгі хабарды қате 
тарату себебінен өзін құтқарылғанмын деп есеп-
тесе де, қауымға келмейтін адамдардың саны неге 
көп?» — деген сұрақ қоюы керек. «Біз ол адамдарға 
шәкірттік туралы не айттық?» — деген де сұрақ қою 
керек. Қауым Құдай Әке туралы, күнә және осы әлем 
туралы қандай тәлім бергені туралы да ойлану қажет. 

Қауым жетекшілерінің Ізгі хабарды Киелі кіта-
пқа сай түсінуі аса маңызды, өйткені олар тәлім бе-
реді,бұл қауымның барлық мүшелеріне де қатысты.
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Ізгі хабар тарату дегеніміз не?

Киелі кітаптың тәлімі бойынша мәсіхшілер сенбе-
ушілердің жағдайын түсініп, тура жолға түсуге өтініп, 
оларды көндіруге ұмтылуы керек (2 Қор. 5:11). Осы істе 
біз «шындықты ашық уағыздап» дегеніміз «құпия да 
ұят қылықтардан аулақ жүріп, ешқандай қулық-сұм-
дықты қолданбаймыз» дегенді білдіреді (2 Қор. 4:2).

Басқаша айтқанда, Ізгі хабар тарату дегеніміз 
адамның Исаны қабылдау үшін қолдан келгеннің 
бәрін істеу немесе ол адамға қайтсе де біздің көзқа-
расымызды мақұлдату емес. Ізгі хабарды қабылда-
уға күштеу дегеніміз Езекиел пайғамбардың өлген 
адамдардың сүйектерін таңып, тірі етуге тырысуымен 
бірдей (Езекиел 37-і тарау). Немесе Нікөдемнің руха-
ни жағынан қайта тууды өз күшімен жүзеге асыруға 
бола ма екен дегені сияқты (Жохан 3-і тарау).

Сонымен, Ізгі хабар тарату дегеніміз адамның 
жеке куәлігімен бөлісу деген де емес. Немесе, 
сенімді логикалық тұрғыдан дәлелдейтін айғақтар 
келтіру де емес. Тіпті қайырымдылық істерді де Ізгі 
хабар таратуға жатқызуға болмайды. Әрине осының 
бәрін Ізгі хабар тарату кезінде қосымша қызметтер 
мен әрекеттер ретінде қолдануға болады. Ізгі ха-
бар таратуды оның нәтижелерімен де шатастыруға 
болмайды. Яғни, адам Иса Мәсіхті қабылдаған кезде 
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ғана Ізгі хабарды тарату сәтті болды деп есептеген 
дұрыс емес.

Жоқ, Ізгі хабар тарату дегеніміз Құдай Сөзін 
жеткізу. Қуанышты хабарды жариялау. Осы кітаптың 
сегізінші тарауында талқыланған шындықты Құдайға 
адалдықпен адамдарға жария ету. Иса Мәсіх Өзінің 
өлімі және қайта тірілуі арқылы күнәкар адамзаттың 
киелі Құдаймен табысуына жол ашты. Біз осы ха-
барды жариялағанда Құдай шынайы сенімді қабыл-
дауларды жүзеге асырады (Жохан 1:13; Елші. істері 
18:9-10-ды қараңыз). Қысқаша айтқанда, Ізгі хабар 
тарату дегеніміз қуанышты хабарды еркін көрсетіп, 
адамдарды теріс жолдан қайтарады деп Құдайға 
сенім арту (Елші. істері 16:14-ті қараңыз). «Құтқа-
рылу келеді тек Жаратқаннан!» (Жүніс 2:10-ды Жо-
хан 1:12-13-пен салыстырыңыз).

Ізгі хабарды қалай тарату керек

Мен Ізгі хабар таратқанда адамның оған байланы-
сты шешімі туралы үш нәрсені жеткізуге тырысамын: 

• Шешім өте құнды, сондықтан адам ол жайында 
өте мұқият ойлану қажет (Лұқа 9:62).
• Шешім өте жедел, сондықтан оны өте тез арада 
қабылдаған жөн (Лұқа 12:20).
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• Бұл – маңызды шешім, сондықтан адамның бұл 
шешімді қабылдағаны өте дұрыс болады (Жо-
хан 10:10).

Осы хабарды біз достарымыз бен жанұямызға 
жеткізуіміз керек. Осы хабарды біз қауым ретінде 
бірге жариялауымыз қажет.

Ізгі хабар тарату жайында жазылған өте жақсы 
көптеген құралдар бар. Осы кітапта қарастырылған 
Ізгі хабардың мағынасына өте жақын ұстанымдағы 
біз қолданатын және мен ұсынатын кітаптар мына-
лар: Will Metzger. Tell the Truth, (InterVarsity), 
Iain Murray, The Invitation System мен Revival and 
Revivalism (Banner of Truth Trust), және менің кіта-
бым The Gospel and Personal Evangelism (Crossway). 

Сонымен сау қауымның тағы бір маңызды бел-
гісі Ізгі хабарды Киелі кітап тәліміне сай түсіну және 
оны тарату. Шын мәніндегі өсу – Құдайдан келеді 
және Оның адамдары арқылы іске асады.  



Оныншы тарау

САУ ҚАУЫМНЫҢ МАҢЫЗДЫ 
БЕЛГІСІ: ҚАУЫМ МҮШЕЛІГІН 
КИЕЛІ КІТАПҚА САЙ ТҮСІНУ

Қ ауым мүшелігі Киелі кітап тәлімі ме? Бір 
жағынан бұл сұраққа біз жоқ деп жауап бе-

реміз. Жаңа Өсиетті ашып оқыңыз. Ол жерден сіз, 
мысалы, Прискила мен Ақила Рим қаласына көш-
кенде, сол жерде бірнеше қауымға барып көріп, 
ақырында, бәлендей қауымға қосылды дегенді 
оқымайсыз. Сол кездері ешкім де қауым таңда-
маған, өйткені, бір ғана қауым болған. Бұл сұрақты 
осылайша қарастыратын болсақ, Жаңа Өсиет-
тен сіз қауымның мүшелік тізімдерін және ондағы 
адамдардың есімдерін кездестірмейсіз.

Дегенмен Жаңа Өсиет қауымдарында адамдар-
дың тізімі болғаны анық. Мысалы, қауымнан көмек 
алатын жесір әйелдердің тізімі болған (1 Тім. 5). Ал 
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ең бастысы, Жаңа Өсиеттің бірнеше үзінділері сол 
кездегі қауымдардың қауым мүшелері мен мүше-
лері емес адамдарды ажырататын әдіс тәсілдері 
болғанын көрсетеді. Олар кімнің қауым мүшесі, ал 
кімнің мүше емес екенін нақты білген.

Қорынт қаласында тұратын бір адам азғын өмір 
сүрген, ол жайында Пауыл: «Араларыңда азғын-
дық — тіпті басқа ұлттардың адамдары жасамай-
тын азғындық бар деген шүбәсіз хабар маған да 
жетті» — деп жазған (1 Қор. 5:1). Сондықтан Пауыл 
бұл адам жайында Қорынттықтарға «оны ортала-
рыңнан шығарып тастаңдар» деп нұсқау берді. Ал 
енді мынаны ескеріңіз, егер адам бір ортаға қалай 
да қосылмаса, оны сол ортадан шығарып тастау 
мүмкін емес. Яғни, шығарып тастау үшін, адамның 
сол жерге бірінші қосылуы шарт емес пе?!

Пауыл Қорынттықтарға жолдаған келесі хатын-
да жаңағы адамды меңзеп: «Мұндайға көпшіліктен 
алған жазасы жеткілікті» — дейді (2 Қор. 2:6). Тағы 
да бір сәтке кідіріп, мынаны ойлаңызшы. Көпшілік 
дегеніміз нақты, белгілі бір адамдардың тобы ғой, 
сонда бұл жердегі белгілі көпшілік — қауым мү-
шелігі.

Пауыл кімнің осы көпшіліктің ішінде, ал кімнің 
сыртында екені жайында сөз қозғауда. Пауылдың 
бұл мәселені талқылауының бірден-бір себебі Иса 
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Мәсіхтің қауымға берген құқығы. Яғни, қауым мен 
осы дүние арасында шекара іспетті сызық бар. 

«Сендерге шындығын айтамын: жер бетін-
де тыйым салғандарыңды да, рұқсат еткен-
деріңді де көктегі Әкем бекітпек» (Матай 
18:18. және 16:19 бен Жох. 20:23-ті қараңыз).

Біз сау қауымдар Құдайдың болмысын көрсетеді 
дегенбіз. Сондықтан, біздің жер бетіндегі қауымның 
мүшелік тізіміндегі адамдардың есімдері, көктегі 
мәңгілік өмір кітабындағы адамдардың тізіміне ба-
рынша сай болуы керек (Філ. 4:3; Аян 21:27).

Сау қауым Жаңа Өсиет авторларының нұсқаула-
рына сай адамдарды қауым мүшелігіне қабылдайды 
немесе одан шығарып тастайды. Бұдан біз сау қауым-
ның мүшелікті Киелі кітапқа сай түсінгенін көреміз. 

Киелі кітапқа сай мүшеліктің мәні-міндеттеме алу

Ғибадатхана кірпіштен салынады. Отар қойлар-
дан тұрады. Жүзім ағашының бұталары болады. 
Дененің мүшелері болады. Қауым мүшелігі Иса 
Мәсіхтің бізді құтқарған кезінен басталды, өйт-
кені, біз бәріміз Оның денесінің мүшелеріміз. Енді 
Исаның қызметі қауымның нақты істері арқылы 
көрінуі керек. Осы жерде, қауым мүшелігі біз нақты 
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бір қауымның мүшесі болуға уәде берген уақытта 
басталады. Мәсіхші болу дегеніміз қауымның мү-
шесі болу деген сөз.

Киелі жазба бізге тұрақты түрде бірге жиналуға 
нұсқау береді. Біз жиналған кезде өзіміздің ортақ 
үмітімізге қуанамыз және бір-бірімізді сүйіспеншілік 
пен жақсы істерге ынталандырамыз (Еврей. 10:23-25). 
Қауым мүшелігі біз кезінде қол қойған бір парақ бет 
емес. Ол сондай-ақ ерекше сезімдерге де бөле-
ну емес. Бұл үйреншікті болып кеткен жер де емес. 
Әке-шешемізге сенімді немесе сенімді болмауымыз 
да емес. Қауым мүшелігі дегеніміз адамның өзінің 
мойынына алған міндеттемелеріне сай өмір сүруі. Егер 
осылай болмаса оның еш құндылығы жоқ. Негізі жай 
ғана құндылығы жоқ емес, тіпті қауіпті. Ондай өмірдің 
неге қауіпті екенін біз келесі бөлімде талқылаймыз.

Киелі кітапқа сай қауым мүшелігі — 
жауапкершілік алу

Мәсіхшілер бір-бірінің алдында жауапкершілі-
гі бар екенін түсінгенде және оны сүйіспеншілікпен 
атқарғанда Қауым мүшелігі толығымен өз міндетін 
атқарады. Біз бір қауымның мүшесі боламыз деп 
шешім шығарған кезде, бағушылар мен басқа мүше-
лерге сол қауымға тұрақты түрде барып жүретінімізді 
хабарлап қана қоймай, сол қауымның жиналыстарын 
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қалдырмаймыз, бірге сиынамыз, қызмет етеміз және 
ондық құрбандығымызды сонда әкелеміз деп мой-
ынымызға жауапкершілік аламыз. Сол қауымның 
тәртібін ұстанамыз, ал егер ұстанбай жатсақ жауапқа 
тартылуға келісім береміз. Қауымға қосылу дегеніміз: 
«Мен сен үшін, ал сен мен үшін жауаптысың» — деу. 
(Иә, бұл біздің мәдениетке сай емес. Бұл біздің 
күнәкар табиғатымызға қарсы нәрсе).

Киелі кітап тәліміндегі қауым мүшелігі жауапкер-
шілік алу дегенді білдіреді. Бұл бір-біріңнің алда-
рыңда жауаптысыңдар деген Киелі кітаптың нұсқа-
уларынан шығады. Киелі кітап бір-біріңді сүйіңдер, 
бір-біріңе қызмет етіңдер, бір-біріңді жігерлен-
діріңдер дейді. Сертпен бекітілген осы бұйрықтар-
дың бәрі сау қауымда жүзеге асады. 

Сау қауымның осы белгісін дұрыс түсіну үшін 
осыған дейін қарастырылған соңғы үш белгіні дұрыс 
түсіну керек. Қауым мүшелерінің бір- бірінің алда-
рындағы жауапкершілігі Ізгі хабардың құндылығын 
түсінумен келеді. Яғни, сенімді қабылдау адамның 
емес, Құдайдың ісі. Бұл Құдайды іздеушілерге Ізгі 
хабармен өмір сүрудің құны қандай екенін түсіну-
ге көмектеседі. . Сонда мәсіхшілер қауымның ба-
зар емес екенін ұғады. Басқаша айтқанда, қауымға 
кім көрінген келіп, ойына келгенін істей беретін 
жер емес екенін түсінеді. Сонда олар қауымның бір 
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дене және бір-бірінің қамын ойлайтын мүшелерінен 
тұратын бір отбасы екенін көреді. 

Өкінішке қарай, қауым мүшелігіндегі адамдар 
тізімі мен тұрақты түрде келіп жүргендердің ара-
сындағы айырмашылық өте үлкен. Үш мың мүшесі 
бар, бірақ тұрақты түрде алты жүз ғана адам келетін 
қауымды ойлаңызшы. Көптеген Інжілдік қауымдар-
дың бағушылары қауым мүшелігіндегі адам санымен 
мақтанып, ал қауымға келмейтін мүшелер жайында 
бастарын көп ауыртпайды-ау деп қорқамын. Соңғы 
өткізілген санақтарға сенсек, әдеттегі Оңтүстік 
Баптист қауымының мүшелігінде 233 адам бар екен 
де, ал тұрақты түрде тек 70 адам ғана жексенбілік 
жиналысқа келеді екен. 

Ал енді біздің ондық құрбандық жағдайы-
мыз қалай? Қай қауымның ондығы сол қауымдағы 
адамдардың табыстарының он пайызына тең неме-
се одан көп? 

бір шетінен алғанда, мүгедек адамның қауымға 
келуі қиындық туғызса, қаражат тапшылығы ондық 
немесе құрбандық беруге кедергі болады. Ал екінші 
жағынан біз, сандарға табынып жүрген жоқпыз ба? 
Сандар жалған тәңірлердің мүсіндерінен де жылдам 
табыну нысандарына айланып кетеді. Бірақ Құдай 
біздің сандарды емес, өміріміз мен істерімізді өл-
шеп бағалайды деп ойлаймын.
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Мүшелікті Киелі кітапқа сай түсіну дегеніміз 
құтқарылуымызды растау деген сөз

Қауымға келмеудің және жауапкершілік алмаудың 
соншалықты төндірер қаупі қандай? Қауым өмірі-
не қатысы жоқ мүшелер шын мәніндегі мәсіхшілер 
мен сенбеушілердің мәсіхшіге айналуының маңы-
зын жояды. Ал белсенді мүшелер бұған немқұрайлы 
қараса, қауымға келмей жүрген адамдарға өте зия-
нын тигізеді. Өйткені қауым мүшелігі мәсіхшілердің 
бірлесе отырып, құтқарылғандықтарын мақұлдау. 
Түсінесіз бе? Сіз біреуді қауымның мүшесі деп қа-
былдаған кезде, сіз ол адамның мәсіхші екенін қа-
уым ретінде растайсыз.

Егер қауым бірнеше ай бойы тіпті жылдар бойы 
адамның қандай екеніне көз жеткізбесе оның қан-
шалықты мәсіхші екенін қайдан біледі? Егер адам 
біздің ортамызда болмаса және Киелі кітапқа се-
нетін басқа қауымға да қосылмаса, онда ол адам-
ның қаншалықты мәсіхші екендігі сұрақ туғызады 
(1 Жох. 2:19-ды қараңыз). Біз ондай адамды мәсіхші 
емес демейміз, бірақ мәсіхші екендігін де растай 
алмаймыз. Әрине біз ол кісіге келіп, «сен тозаққа 
кетіп бара жатырсың» демейміз. Дегенмен, ол 
адамға, «біз бұдан былай сенің жұмаққа кетіп бара 
жатқаныңа сенімді емеспіз» — дейміз. Егер адам 
ұзақ уақыт бойы қауымға келмесе, қауымның оны 
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әлі де мәсіхші деп есептеуі кем дегенде аңқаулық, 
ал шын мәнінде өзін-өзі алдаушылық.

Киелі кітап қауым мүшелерінің кіршіксіз таза бо-
луын талап етпейді. Бұндай қауым тек мүшелердің 
кішіпейіл және адал (шындықпен өмір сүргендерін) 
талап етеді. Ондай қауым жеңіл-желпі шешімге 
шақырмайды, керісінше терең шәкірттік өмірге 
шақырады. Осындай қауым мүшелердің Құдаймен 
жеке қарым-қатынастарын бағалайды, дегенмен, 
кіршіксіз емес адамдардан керемет нәрселерді де 
күтпейді. Сондықтан Жаңа Өсиетте мәсіхшілердің 
қауым болып, бірлесіп, Құдаймен келісімде өмір 
сүріп жатқан адамдарды мақұлдау тәлім етілген.

Киелі кітапқа сай мүшеліктің маңызы зор

Мен қауым мүшелігінің маңызы артады деп үміт-
тенемін. Осылайша қауымға мүше адамдардың ат-
тары шынымен де қауымға тұрақты келетіндердің 
атымен бірдей болуын тілеймін. Ал кейде қауымға 
мүше адамдардың атын сызып тастап отыруды да 
білдіреді. Әрине біз оларды жүрегімізден сызып 
тастамаймыз. Қауымға жаңадан келіп қосылған 
адамдарға Құдайдың қауымның өміріне нені мақсат 
еткенін дұрыс түсіндіру керек, ал бұрыннан келіп 
жүрген адамдардың естеріне қауымның өміріне 
қатысамын деген серттерін естеріне салу қажет. 
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Біздің қауымда біз бұларды әр түрлі жолмен жа-
саймыз. Қауымға мүше болғысы келген адамдарға 
беретін сабақтарда және нан үзу рәсімі кезінде қа-
уымның келісімін дауыстап оқимыз.

Соның нәтижесінде біздің қауымның сау-
лығы арта түсті. Жексенбі күні жиналысқа келетін 
адамдардың саны мүшелік тізімдегі адамдардың са-
нынан асып кетті. Сіздің де қауымыңыздың осындай 
болғанын қалауыңыз керек. 

Бұрыннан бері танитын достарымызды қимай, 
оларды қауымның мүшелік тізімінде сақтай бергеніміз 
оларға көрсетіп жүрген сүйіспеншілік емес. Керісін-
ше, егер біз оларға жүрген жерлеріңдегі қауымға қо-
сылыңдар, соларға мүшесі болыңдар десек, көбірек 
сүйіспеншілік көрсетеміз. Өйткені жаңа жердегі қа-
уымға мүше болулары арқылы және сол қауымның 
адамдарымен тұрақты қарым-қатынаста болуымен 
өздері де сүйіспеншілік көрсетіп және ие бола алады. 

Біздің қауымның келісімінде мынандай сөздер 
бар: «Біз жаңа жерге көшіп бара салысымен осы 
келісімнің рухын жалғастыру және Құдай Сөзін іске 
асыру үшін сол аймақтағы жергілікті қауымға қо-
сыламыз». Бұл осы өтпелі замандағы сау шәкірт-
тіктің келісімі.

Дұрыс әрі мұқият қолданылатын қауым мүшелі-
гінің пайдасы зор. Бұл қауымның сенбеушілерге 
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көрсететін куәлігін айқын етеді. Отардан қалып, өз 
бетімен кетіп қалған қой үшін «мен әлі де сол отар-
дың мүшесімін» деу әлдеқайда қиын болады. Ал 
жетілген мәсіхшілерге шәкірттіктің не екенін терең 
түсінуге мүмкіндік туғызады. Қауым жетекшілері 
өздерінің нақты кім үшін жауапты екенін анық 
білетін болады. Сонда осының бәрінде Құдайдың 
аты мадақталады.

Қауым мүшелігінің маңыздылығы артсын деп 
Құдайға сиыныңыз. Сонда біз кім үшін дұға ету ке-
рек екендігін және кіммен сенімдегі өмірі жайлы 
сөйлесу керек екендігін нақты көреміз. Қауым мү-
шелігі дегеніміз іс жүзінде Иса Мәсіхтің денесінде 
біртұтас болу. Біз көктегі үйімізге бірге кетіп бара 
жатқан адамдармыз сондықтан осы әлемде біз бө-
тенбіз. Қауым мүшелігін Киелі кітапқа сай түсіну сау 
қауымның маңызды белгісі. 



Он бірінші тарау

САУ ҚАУЫМНЫҢ МАҢЫЗДЫ 
БЕЛГІСІ: ҚАУЫМ ТӘРТІБІН 

КИЕЛІ КІТАПҚА САЙ ТҮСІНУ

К иелі кітапқа сай қауым мүшелігін түсінудің ажы-
рамас жалғасы қауым тәртібі. Қауым мүшелігі 

қауымды осы әлемнен бөлектеп тұратын шекара 
сызығы. Ал қауым тәртібі сол сызықтың ішіндегі 
өмірді реттеуші, сол шекараның қойылуына себепші 
болған тәлімдерге сай өмір сүруге көмектеседі. Бұл 
қауымға мүше болудың мағынасын ашады, сон-
дықтан ол сау қауымның тағы бір маңызды белгісі 
болып табылады.

Сонымен, қауым тәртібі дегеніміз нақты не? Өте 
қысқа да нұсқа мағынада, қауым тәртібі дегеніміз 
әдетте, ауыр күнә жасап, сонысын мойындаудан, ол 
үшін өкініп, кешірім сұраудан бас тартқан адамды 
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қауымнан шығарап тастау. Ондай адам енді нан үзу 
рәсіміне қатыса алмайды.

Құдайдың болмысын көрсету

Қауым тәртібі мәселесін жақсырақ түсіну үшін 
бізге осы кітаптың үшінші тарауында талқыланған 
сұрақтарды бір қайталап алған жөн. Құдайдың 
осы әлемді, адамзатты, Исраилді және қауым-
ды жаратқандағы мақсаты қандай еді. Құдай осы 
әлемді Өзінің рақымдылығын паш ету үшін жарат-
ты. Ол адамзатты да дәл сол мақсатпен жаратты. 
Бірақ адамзатты Құдай Өзіне ұқсас етіп жаратты 
(Жар Баст. 1:27). Адам ата мен Хауа ана Құдайдың 
ұлылығын көрсете алмағандықтан Құдай оларды 
Едем бағынан қуып шығарды.

Содан кейін Құдай Исраил халқын Өзінің 
ұлылығын көрсетуге шақырды. Исраил халқы оларға 
берілген заңда ашылған Құдайдың киелілігі мен 
болмысын көршілес халықтарға көрсетулері керек 
еді (Леуі. 19:2; Нақыл сөз. 24:1, 25). Ал бұл заң адам-
ның істерін түзетуге және тіпті кейбір адамдарды 
халықтың ортасынан шығарып тастауға негіз болған 
(Ру Санау. 15:30-31). Тіпті Исраилдің өзін уәде етіл-
ген жерден қуып шығуға да осы заң негіз болған.

Ақыр аяғында Құдай қауымды жаратты. Қауым 
Құдайдың болмысын Оның сөзінде жазылғандай 
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барынша нақты көрсетуі керек. Киелі кітапта беріл-
ген тарихи үрдісті зерттей келе, қауым тәртібінің 
қай кезде қолданылуы керектігін көруге бола-
ды. Егер өзін мәсіхшімін деп атайтын адам Ізгі ха-
барға немқұрайлы қарап, кір келтірсе және өмірін 
өзгертуді қаламаса, қауым тәртібі ондай адамды 
мәсіхшілер жиынынан шығарып тастау үшін қолда-
нылады. Қауым тәртібі Құдайдың ұлылығын дұрыс 
көрсетуге көмектеседі. Қауым тәртібі қауымның ки-
елі болып қала беруіне үлес қосады. Бұны қараған 
адамның бейнесі анығырақ көрінуі үшін айнаның 
бетіндегі дақтарды сүртіп тастаумен салыстыруға 
болады (2 Қор. 6:14-7:1, 13:2; 1 Тім. 6:3-5; 2 Тім. 3:1-5). 
Қауым тәртібі не үшін қажет? Киелі Құдайдың сүй-
іспеншілікке толы бейнесі анық көрініп, нұрын төгу 
үшін.

Бұл қалай жұмыс істейді?

Қауым тәртібі іс жүзінде қалай жұмыс істейді? Күнә 
әртүрлі жағдайда болғандықтан қауым бағушысы 
бұндай мәселелер кезінде асқан даналық танытуы 
керек. Осыны ескере отырып, Матай 18-тарауда 
жалпы ереже берілгенін айта кету керек. Сонымен 
күнә жасаған бауырласты әшкерелеу үшін ең бірін-
шіден онымен жеке сөйлесу қажет. Егер ол күнәсін 
мойындап, кешірім сұраса, қауым тәртібі сол жерде 
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аяқталады. Егер ол күнәсін мойындамаса, кешірім 
сұрамаса, онда онымен екінші рет жолығу керек, 
бірақ бұл жолы жаныңызда тағы да бір мәсіхші бо-
луы керек. Ал ол сонда да кешірім сұрамаса, онда 
Иса айтқандай, «Егер де оларға да құлақ аспаса, 
бұл туралы сенушілер қауымына айтып бер. Ал егер 
қауымды да тыңдамаса, онда оған Құдайға мойын-
сұнбайтын басқа ұлт адамына не күнәкар салықшы-
ларға қарағандай қара» (Матай 18:17). Сонда бұл 
адам енді қауымнан тыс адам болады.

Сен соттайсың ба?

Бұндай ой көптеген адамдар үшін кедергі тас. Иса-
ның Өзі соңынан ерушілерге басқаларды соттауға 
тиым салмап паеді? Бір жағынан, иә, Ол солай деп 
айтқан: «Құдай өздеріңе үкім шығармас үшін сен-
дер басқаларға үкім айтпаңдар!» (Матай 7:1). Бірақ 
тура сол жазбада Иса қауымға адамдардың күнәсін 
әшкерелеуді, қажет болған жағдайда, барлық 
адамдардың көзінше де әшкерелеуді бұйырған (Ма-
тай 18:15-17 және Лұқа 17:3). Сонымен, Иса соттама 
деп айтқан кезде ешқашанда ешкімді әшкерелеме 
деген мағынада айтқан жоқ.

Әрине, Құдайдың Өзі соттаушы. Ол Адам атаға 
Едем бағында үкім шығарды. Көне Өсиеттен біз 
Құдайдың халықтар мен жекелеген адамдарға үкім 
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айтқанын оқимыз. Жаңа Өсиетте Ол мәсіхшілерді 
істеріне сай соттаймын дейді (1 Қор. 3). Заманның 
ақырында Құдай ең жоғарғы Сот ретінде бүкіл адам-
затқа сот жүргізіп, әділ үкімін шығарады (Аян. 20).

Құдай Өзінің шығарған үкімдерінде ешқашанда 
қателеспейді. Ол әрдайым әділ (Ешуа 7; Матай 23; 
Лұқа 2; Елші. істері 5. Рим. 9). Кейде Құдай түзету, 
құтқару және қалпына келтіру мақсатымен үкім ай-
тады. Ол Өзінің балаларын тәртіпке шақырушы, тәр-
биелеуші. Ал басқа кездері Құдай адамның сазайын 
тартқызу, жазалау мақсатымен үкім шығарады. Ол 
бұндай кезде құдайсыз адамға қаһарын төгу үшін 
үкім айтады (Евр. 12). Қалай болған күнде де Құдай-
дың үкімі әрдайым әділ.

Көптеген адамдар Құдайдың үкімі кейде 
адамдар арқылы жүзеге асырылғанда қатты таң қа-
лып жатады. Мемлекетке өзінің азаматтарын соттау 
құқығы берілгендей (Рим. 13), мәсіхшілер қауымы 
да өзінің мүшелеріне үкім шығарады (1 Қор. 11:28; 
Евр. 4; 2 Петір. 1:5). Мәсіхшілер қауымына кейде 
қауым мүшелерін соттаңдар деп айтылған. Әри-
не бұндай соттау Құдайдың шығаратын ең ақырғы 
үкімі емес. 

Матай 18, 1 Қор. 5, 6 және басқа да үзінділер-
де Қауым өзінің ішінде үкім айтуы керек деп жа-
зылған. Бұндай үкімдер адамның сазайын тартқызу 
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үшін айтылмайды (Рим. 12:19). Пауыл неке адалдығын 
бұзған Қорынт қауымындағы адамды шайтанның 
қолына тапсырыңдар деп айтты: «әлгі адамды ескі 
күнәкар болмысын әлсірету үшін қауымнан шығарып, 
шайтанның қолына тапсырыңдар. Осылай ол теріс 
жолынан қайтып, жаны Иеміз қайта оралатын күні 
құтқарылсын» (1 Қор. 5:5). Пауыл Ефес қаласындағы 
жалған ұстаздар мәселесі бойынша да Тімөтеге дәл 
осылай әрекет етуді тапсырған (1 Тім. 1:20).

Жабық па, ашық па?

Құдайдың бізді үкім айтуға және тәртіпті ұстануға 
шақырғандығына таң қалмауымыз керек. Егер қа-
уымдар мәсіхшілердің қалай өмір сүрулері керек 
екенін айтатын болса, онда олар мәсіхшілердің қа-
лай өмір сүрмеулері керек екенін де айтуға мін-
детті. Бірақ мені көптеген мәсіхшілердің шәкірт-
тік өмірлері алаңдатады. Көп жағдайда олар түбі 
тесік ыдысты суға толтыруға тырысып жатқан 
адамдарға ұқсайды. Олардың бар назарлары 
құйылып жатқан суда болып, ыдыстың түбі тесік 
екеніне көңіл бөлмейді. Осылайша құйылған судың 
қаншалықтысы ыдыстың ішінде қалғанына назар 
аудармайды. Бұны біз соңғы кездері қауымдар-
да қауым тәртібінің толыққанды жұмыс істемей 
жатқанынан байқаймыз.
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Қауымды қалай өсіру керектігі тақырыбында 
жазатын авторлардың бірі, «қауымның кіретін есі-
гін ашық қойып, шығатын есігін бекітіп тастаңдар» — 
деп жазыпты. Бұл сөзімен жаңағы автор қауымдар-
дың сырттағы адамдарға мейілінше қолайлы болуын 
алға тартқан. Осылайша сырттан келген адам қа-
уымға тез үйреніп кетеді дейді. Жаңадан келген 
адаммен тиянақты жұмыс істеу керектігін айтуды да 
ұмытпаған. Бұның бәрі өте жақсы мақсаттар. Менің 
ойымша қазіргі күнде көптеген бағушылар осындай 
мақсатпен талмай еңбектеніп жатыр. Мен оларды 
осы мақсатқа қол жеткізу үшін шектен тыс тырысып 
жүр дер едім. Ал енді мен Киелі кітапқа сай деп ой-
лайтын стратегиямен бөлісейін: кіретін есікті сергек 
күзетіп, шығатын есікті ашық қалдырыңыз. Қауымға 
қосылуды қиындатып, қауымнан шығуды оңайла-
тыңыз. Есіңізде болсын, мәңгілік өмірге апаратын 
жол кең емес, тар. Осылай әрекет етуі арқылы қа-
уымдар Құдайдың оларға белгілеген рөлін, яғни, 
осы әлемнен өзгеше бола алады. 

Қауым тәртібін жүзеге асырудың бірінші қада-
мы қауымға қосылғысы келген жаңа адамдармен 
мұқият жұмыс істеу. Қауым әрбір жаңа адамнан Ізгі 
хабардың мағынасын түсіндіріп беруін сұрау керек. 
Сонымен қатар, өзінің жеке басының Мәсіхті қа-
лай құрметтеп өмір сүріп жатқандығының дәлелін 
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келтірсін. Қауымға мүше болғысы келген адамдар 
өздерінен ненің күтілетінін және серт беріп өмір 
сүрудің қаншалықты маңызды екенін көрулері ке-
рек. Ол адамдар үшін осы шындықтарды түсінудің 
пайдасы зор болады. Егер қауым адамды мүшелік-
ке қабылдарда асқан мұқияттылық танытса, бо-
лашақта қауым тәртібін қолданудың қажеттілігін 
азайтады.

Қауым тәртібін жауапкершілікпен қолдану

Қауым тәртібі жаман әрі дұрыс емес қолданылуы 
мүмкін. Жаңа Өсиет біреуді арам пиғылмен сотта-
маңдар дейді (Матай 7:1). Сондай-ақ маңызды емес 
мәселелерге бола да ешкімге үкім айтпаңдар деп 
үйретеді (Рим. 14-15). Қауым тәртібін ешқашан да 
кек алу мақсатымен жүзеге асыруға болмайды. Қа-
уым тәртібі адамның қамын ойлағандықтан және 
оған сүйіспеншілік көрсету үшін қолданылуы ке-
рек. Сонда біз тәртіпке негізделген сүйіспеншілік 
көрсетеміз (Яһуд. 23). Қауым тәртібін іс жүзінде 
қолдану өте күрделі екені сөзсіз. Сондықтан қа-
уым бағушысының қаншалықты даналықпен қол-
данғандығы үлкен мәселелер туғызып жататыны да 
рас. Бірақ біз мәсіхшілік өмірдің жалпы өте қиын 
екенін және оны басқалар жиі айыптап жататынын 
ұмытпауымыз керек. Дегенмен, қауым өміріндегі 
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бір нәрсені қиын екен деп, біздің содан бас тартып 
кетуімізге болмайды.

Қауым өзінің жетекшілерінің тәлімдері мен өмір-
лерінің қаншалықты Ізгі хабарға сай екенін сынауға 
жауапты. Қауым жетекшілері Ізгі хабарға кір кел-
тіретін еш нәрсе істемеу керек (Елші. істері 17; 1 Қор. 5; 
1 Тім. 3. Жақып 3:1; 2 Пет. 3; 2 Жох.).

Киелі кітапқа сай қауым тәртібі Құдайға мой-
ынсұнуымыз бен сенімде тұруымызға жәрдем бе-
реді. Құдайдың бізді әшкерелеу үшін басқа бауы-
рластарды қолданбайтын әлемді елестете аласыз 
ба? Әке-шешесі балаларын тәртіпке салмайтын 
әлем бар ма? Қылмыскерлерді ешқашанда жазала-
майтын өкімет бар ма? Мүшелерін әшкерелемейтін 
қауым бар ма? Онда біз бәріміз ақыр заман соты-
на жер бетіндегі әшкерелеу қамшысының қандай 
екенін білмей келуші едік. Ал жер бетіндегі әшкере-
улер бізге әлемнің ақырында болатын ең соңғы сот 
жайында алдын ала ескерту ретінде жұмыс істей-
ді. Бұл Құдайдың адам баласына көрсеткен ғажап 
аяушылығы. Өйткені жер бетіндегі уақытша, өтпелі 
үкімдер арқылы ол бізді мәңгілік үкімнен сақтанды-
рып тұр (Лұқа 12:4-5).

Төменде түзету мақсатымен қолданылатын қа-
уым тәртібінің бес жағымды себебі көрсетілген. Қа-
уым тәртібінің сүйіспеншілік көрстеуі:
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1. Әшкереленген адамға тигізетін пайдасы 
зор.
2. Басқа мәсіхшілерге күнәнің салдары мен 
қауіптілігін ескерту.
3. Қауымның жалпы саулығы.
4. Қауымның бірлескен куәлігі, осылайша 
қауым мәсіхші емес қоғамға сүйіспеншілік 
көрсетеді.
5. Құдайдың ұлылығын мадақтайды. Біздің 
киелі болуымыз арқылы Құдайдың киелілігі 
көрінеді.

Адам менмендігін қанағаттандыру үшін емес, 
қайта, Құдайдың атына бола қауым мүшесі болады. 
Сонымен, қауым тәртібін Киелі кітапқа сай түсіну 
сау қауымның маңызды белгісі. 



Он екінші тарау

САУ ҚАУЫМНЫҢ МАҢЫЗДЫ 
БЕЛГІСІ: КИЕЛІ КІТАПҚА САЙ 

ШӘКІРТ ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ 
РУХАНИ ӨСУ

С ау қауымның тағы бір маңызды белгі ол рухани 
өсуге деген ынта және бұл өсуді Киелі кітап-

тың нұсқау беруіне сай орындау. Бұл қауым мүше-
лерінің санының ғана емес сапасының да өсуінің 
қамын ойлау.

Кейбір адамдардың түсінігінде адам рухани 
жағынан өмір бойы «нәресте мәсіхші» болып қала 
беруі мүмкін. Олар рухани жағынан өсуді қосым-
ша ретінде берілген таңдау деп ойлайды. Бірақ өсу 
өмірдің белгісі. Егер ағаш тірі болса ол өседі. Дәл со-
лай тірі жануар да өседі. Сонымен, тірі болу өсу деген 
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сөз. Ал өсу дегеніміз есейіп даму дегенді білдіреді, 
өсу кем дегенде өлгенге дейін жалғасуы керек.

Пауыл Қорынт қаласындағы мәсіхшілерді руха-
ни жағынан өседі деп үміттенген (2 Қор. 10:15), ол 
Ефестегі мәсіхшілердің де, «қауымның Басы — Иса 
Мәсіхпен тығыз байланыста» жан-жақты жетеліп 
өскенін қалады (Ефес. 4:15; Қол. 1:10; 2 Сал. 1:3). 
Петір өзінің оқырмандарына «Жаңа туған сәбидің 
сүтке шөліркегеніндей, әрдайым Құдай сөзінің «таза 
сүтіне» құштар болыңдар. Содан нәр алғанда руха-
ни өсіп, күнәнің құлдығынан толығырақ құтқарыла 
аласыңдар» — деген (1 Пет. 2:2).

Қауым бағушылары, кейде қауым мүшелері де 
адамның рухани өскенін тек оның қауымға келуі, шо-
мылдыру рәсімінен өтуі, ондық құрбандық беруі және 
қауымға мүше болуына қарап қана бағалайды. Осы 
нәрселердің бәрі көзге көрініп тұрғандықтан, адам-
ның рухани өскенідігін қауым бағушыларының осы-
лайша бағалауы бір жағынан түсінікті. Бірақ бұның бәрі 
құрғақ статистика, оны Жаңа Өсиетте сипатталған 
және Құдайдың қалауындағы шын мәніндегі рухани 
жағынан өсудің белгілері деп айтуға болмайды.

Киелілікте өсу

Мәсіхшілердің рухани өсіп жатқандарын қайдан 
білеміз? Негізі біз адамдардың сырт бейнесіне, 
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рухани сөйлеу мәнеріне немесе Киелі кітапты 
жатқа білгендіктеріне қарап қаншалықты рухани 
өскендіктерін бағалай алмаймыз. Қауымға де-
ген жалындап, лаулап тұрған махаббатары және 
сенімде мығым тұрғандарын барынша көрсетуге 
тырысқандары да олардың рухани өскедіктерінің 
көрсеткіштері емес. Біз тіпті мәсіхшілердің сырт-
тай көрініп тұрған Құдайға деген сүйіспеншілік-
теріне бола да оларды рухани жағынан өсті деп 
айта алмаймыз. Әрине осы айтылғандардың бәрі 
адамның рухани өскенінің белгілері болуы мүмкін. 
Бірақ рухани өсудің көп белгілерінің арасында ки-
елілікте өсу жиі ескерілмей жатады. Ал киелілік-
те өсу, яғни, адамның мәсіхшіліктегі өз-өзінен 
бас тартуы міндетті түрде рухани өсудің бел-
гілері болуы керек (Жақ. 2:20-24; 2 Пет. 1:5-11). 
Мәсіхшілердің Құдайға ұнамды өмір сүруіне қауым 
бар күшін салуы керек.

Киеліліктен бас тарту қауымның тәртібінен бас 
тартқан сияқты шәкірт өсіруге өте үлкен кедергі 
болады. Егер қауымдар мүшелердің құдайсыздыққа 
салынып жатқандарына көңіл аудармаса, бұл басқа 
мәсіхшілер үшін өте үлкен кедергі тас болады. Се-
бебі бұндай нәрсе адамдардың Мәсіхті құрметтеп 
өмір сүрудің не екені жайында шатаса бастаула-
рына себепші болады. Бұны бақшадағы арам шөпті 
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ешқашан жұлмаумен және өсіру керек дәндерді 
екпеумен салыстыруға болады.

Қандай нәрсе рухани өсуге жатпайды?

Қауым адамдарды Құдайдың рақымдылығында және 
рухани жағынан өсіруге міндетті. Жетілген, киелілік-
ке ұмтылатын мәсіхшілер қауымының жиыны Құдай-
дың қолындағы құрал. Осы құрал адамдарың руха-
ни өсуіне қолданылады. Құдайдың адамдары бірге 
киелілік пен өзін өзі құрбан етуде өскенде олардың 
қауым тәртібін жүзеге асыру мен шәкірт дайындау 
қабілеттері де өседі.

Қауым мүшелерінің өсуінің әр қилы екенін сіз 
қауымның өміріне мұқият қараған кезеде көресіз. 
Төменде мен сондай әрқилылықтың бірнеше үл-
гілерін көрсетейін: 

• Елшілік қызметке қызығушылық көрсететін 
адамдардың санының өсуі. «Маған Оңтүстік Аф-
рикадан келген көршілеріме Ізгі хабар айтқан 
өте қатты ұнады. Мүмкін бұл Құдайдың маған ... 
деген шықыруы шығар» — деулері мүмкін неме-
се осыған ұқсас сөздер айтады.
• Егде жастағы адамдардың Ізгі хабарды та-
ратуға деген көзқарастарының жаңаруымен 
жас ұрпаққа тәлім беруге жауакершіліктерінің 
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артуы. Олар: «Біздің үйге келіп кешкі ас ішіп қай-
тсаңшы» — деген сияты сөздер айта бастайды. 
• Жастар жасы жетіп қайтыс болған адамдардың 
жерлеулеріне сол адамдарды жақсы көрген-
діктен барады. «Жас кезімде, жиырмада болған 
кезімде осы адамның берген тәлімі маған қатты 
әсер еткен».
• Қауымда сиыну/дұға ету қызметінің күшейіуі, 
әсіресе Ізгі хабар тарату және жаңа қызмет ету 
мүмкіндіктері үшін. «Мен жұмыста Ізгі хабар та-
рату мақсатымен Киелі кітап оқып-зерттеу қыз-
метін бастамақпын. Бірақ аздап қобалжып тұр-
мын, қауым осы үшін дұға етсінші».

• Қауым мүшелерінің көбі Ізгі хабар таратады.
• Қауым мүшелері тек қана қауым қызметтеріне 
ғана жүгінбейді. Олар өздері ешкімнің нұсқауын-
сыз-ақ бір қызметтерді бастап кетеді. «Бағушы, 
досым екеуміз Исаның туған күніне қарсы Ізгі 
хабар айту мақсатымен қауымда әйелдердің 
отырысын ұйымдастырсақ қайтеді?».
• Қауым мүшелері бір-бірімен кездескенде әң-
гімелерінің басты тақырыбы рухани мәселелер 
жайында болады. Бауырластар бір-бірінің ал-
дында күнәларын мойындап, Иса Мәсіхтің құр-
бандығына нұсқап кешірім сұрайды. «Бауырлас, 
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соңғы кездерде мен мына күнәға қарсы қатты 
күресуім керек болып жүр...»

• Ондық құрбандықтың өсуі. Ерлізайыптылар 
бір-біріне: «Отбасылық қаражатымызды елу дол-
ларға азайта аламыз ба, сонда біз сол елу доллар-
ды қауымның ондық құрбандығына бере аламыз».

• Киелі Рухтың жемістері көбейеді.
• Адамдар жұмыстарына қарағанда, қауымдағы 
қызметті жоғарырақ бағалайды: «Ана бауыр-
ласты жұмысында бастығы үш рет жоғарлат-
пақ болыпты. Бірақ ол бауырлас онда қауымда 
қызмет етуге уақытым аз болып қалады деп үш 
ретінде де жоғарылатудан бас тартыпты. Ол кісі 
біздің қауымның ақсақалы емес пе?!»

• Күйеулері әйелдерін рухани жағынан жетелей-
ді. Күйеулер бұны асқан кішіпейілділікпен істейді. 
«Сүйіктім, мен сен үшін не істей аламын? Сенің 
өте сүйікті екеніңді және сені түсінетінімді қалай 
көрсете аламын? Сол үшін қандай нәрселерді 
істегенімді қалайсың?»

• Әйелдері күйеулеріне мойынсұнады: «Сүйік-
тім, саған көмек болуы үшін мен бүгін не істей 
аламын?»

• Әке-шешелрі балаларына мәсіхшілік тәрбие 
береді: «Балалар, бүгін ана мемлекетте қызмет 
етіп жатқан бауырластарымыз үшін дұға етейік»
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• Қауым мүшелері бірлесіп, өз еріктерімен елдің 
алдында жасалған немесе кешірім сұралмаған 
күнәларды әшкерелеуге дайын.

• Күнә жасаған бірақ әлі кешірім сұрамаған 
адамға қарсы қауым тәртібін қолданбастан 
бұрын, мәсіхшілер ол адамған сүйіспеншілік 
көрсетеді. «Бауырлас, егер осы айтылғандар-
дың маңыздылығын түсінсеңіз, мен осы мәселе 
бойынша сіздің ойыңызды білгім келеді».

Осы айтылғандар келтіруге болатын мы-
салдардың бір кішкентей бөлігі ғана. Қауымдар 
осындай болу үшін дұға етіп, сол бағытта қызмет 
ету керек. Сау қауымдар сан жағынан өседі ме? 
Олардың сан жағынан өсуі жиі кездеседі. Өйткені 
олар Ізгі хабардың тартымды куәгерлері болады. 
Бірақ сау болуды міндетті түрде сан жағынан өсу 
деуге болмайды. Кейде Құдайдың басқа бір мақ-
саты болуы мүмкін, бәлкім, ол қауымды шыдам-
дылыққа шақырып тұрған шығар. Ал біздің наза-
рымыз әрдайымда сенімділік пен рухани өсуде 
болу керек.

Рухани өсудің себебі қандай? Киелі кітапты экс-
позициялық уағыздау. Киелі кітапқа сай теологи-
ялық тәлім. Ізгі хабардың аса маңыздылығы. Сенімді 
қабылдауды, Ізгі хабар таратуды, қауым мүшелігін, 
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қауым тәртібін және қауым жетекшілігін Киелі кітап 
тәліміне сай түсіну! 

Ал егер қауымда тек қана бағушының ойы 
уағыздалса, Құдайдың атын мадақтаудың орнына 
Ол жайында күмән себілсе, Ізгі хабардың өңі өз-
геріп, оны дұрыс таратпаса, қауым мүшелігінің еш 
маңызы болмаса және осы әлемдегі сияқты жеке 
бастың жетістіктері шектен тыс бағаланып, бағушы-
ны Құдайдай көру дамым жатса, ондай қауымның 
үйлесімділігі болмайды және ол еш жақсы нәрсені 
үйретпейді. Ондай қауым Құдайды мадақтамайды.

Рухани өсу арқылы Құдай мадақталады.

Егер қауым мүшелері Исаға ұқсауда өсіп жатса, 
кімнің аты мадақталады? Әрине, Құдайдың аты ма-
дақталады. Бұл жайында елші Пауыл: «Бірақ оны 
өсірген біз емес, Құдай. Сондықтан сенімдеріңді 
«еккен» де емес, «суғарған» да емес, оны өсіріп 
отырған Құдай мадақталсын!» (1 Қор. 6б-7; Қол. 2:19).

Осыған ұқсас ойды Петір де өзінің алғашқы 
мәсіхшілерге жазған хатында айтады: « Қайта, 
Иеміз әрі Құтқарушымыз Иса Мәсіхтің рақымына 
кенеліп, Оны жақынырақ танып білуде өсе берің-
дер! Оның ұлылығы қазір де, мәңгілікте де даңқтала 
берсін! Аумин» (2 Пет. 3:18). Біздің рухани жағынан 
өскеніміз бізге мадақ алып келеді деп ойлауымыз 
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мүмкін. Бірақ Петір олай емес екенін жақсырақ 
білген, сондықтан ол былай деп жазған: «Құдай-
ға мойынсұнбайтын халықтар арасында адал өмір 
сүріңдер! Олар сендерді жамандық жасаушылар 
деп айыптайды. Алайда Құдай бізді құтқаруға келген 
күні олар өз көздерімен көріп жүрген игі істеріңе 
бола Оны мадақтайтын болады» (1 Пет. 2:12). Петір 
осыны жазып отырғанда оның есінде Исаның мына 
сөздері болғаны анық: «Сол сияқты, сендердегі 
«нұр» адамдарға сәулесін төксін. Осылайша олар игі 
істеріңді көріп, сендерді мадақтап дәріптесін» Жоқ! 
Бұл аяттың соңғы сөздері басқаша айтылған : «көк-
тегі Әкелеріңді мадақтап дәріптесін» (Матай 5:16). 
Мәсіхке шәкірт дайындау және рухани жағынан өсу 
үшін еңбектену сау қауымның маңызды белгісі. 





Он үшінші тарау

САУ ҚАУЫМНЫҢ МАҢЫЗДЫ 
БЕЛГІСІ: КИЕЛІ КІТАПҚА САЙ 

ҚАУЫМ ЖЕТЕКШІЛІГІ

С ау қауымның жетекшілігі қандай болады? Бұл 
қауымның адамдары Ізгі хабардың таратылуы-

на атсалысып жатқан мүшелері ме? Иә! (Ғал. 6). Қа-
уымның қызметкерлері (дьякондары) ма өздерінің 
қызметтері арқылы басқаларға үлгі болатын? Дәл 
солай! (Елші. істері 6). Құдайдың сөзін дұрыс әрі 
сенімді түрде уағыздайтын бағушы ма? Әрине! 
(2 Тім. 4). Бірақ Киелі кітап сау қауымның жетекшіл-
гі туралы тағы да бір нәрсе айтады – ол қауымның 
ақсақалдар алқасы.

Киелі кітапқа негізделе отырып, біз қауым же-
текшілігі туралы көптеген мәселелерді талқы-
лай аламыз. Бірақ мен ең біріншіден ақсақалдар 
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тақырыбына ерекше көңіл бөлгім келеді. Өйткені 
көптеген қауымдар ақсақалдар рөлін білмей-
ді ме деп қорқамын. Ал бұны білмегендіктерінен 
қауымдар неден құр қалып тұрғандарын да біл-
мейді. Қауым бағушысы ретінде біздің қауымдағы 
ер адамдардың ішінде рухани дарындары мен 
бағушылық жанашарлығы Құдайдың сол адамды 
қауымның ақсақалдығына шақырғандығын көрсетіп, 
енді оның қауым ақсақалы болсын деп дұға етемін. 
Құдай осындай ер адамдарды дайындасын!

Егер қауымның бір адамын Құдай үлгі боларлық 
мінезге бөлесе, бағушылық даналыққа ие етсе және 
тәлімгерлік дарын берсе, және қауым да дұға етіп 
сол кісінің бойынан осындай ерекшеліктерді көрсе, 
онда бұндай адам ақсақал ретінде танылып, қыз-
метке тағайындалуы керек.

Ақсақалдық деген не? 

Елшілердің істерінің алтыншы тарауында Иеруса-
лимдегі алғашқы әрі жас қауымда жесірлерге та-
мақ бөлістірілуіне байланысты келіспеушіліктің 
шыққанын білеміз. Сондықтан он екі елші қауым-
ның тамақ бөлістірудің үстінен қарайтын бірнеше 
адамды тағайындауын өтінді. Осылай он екі елші 
бұл қызметті басқа адамдарға тапсырып, өздерінің: 
«Құдайға сиынып, Оның сөзін уағыздап, тәлім беру 
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қызметімізді жалғастыра берейік» — деген шешім-
дерін айтты (Елші. істері 6:4).

Ақсақал мен қауым қызметкерінің арасындағы 
басты айырмашылықты біз осы үзіндіден көреміз. 
Елшілердің істері 6-тараудан кейін Жаңа Өсиет-
тің қалған бөлігінде қауым жетекшілгі Ақсақал мен 
қауым қызметкері (дьякон) деп екіге бөлінеді. Ақ-
сақалдар ең алдымен дұға етіп, қауымға Құдайдың 
Сөзімен тәлім берумен айланысады. Ал қауым қыз-
меткерлері қауымның шаруашылық мәселелерімен 
айланысады.

Қауымдар, сіздер бұның Құдайдан келген қан-
дай сый екенін көріп тұрсыздар ма? Құдай былай 
деп тұр: «Мен сендердің араларыңнан бірнеше 
адамды таңдап алып, оларды сендер үшін дұға етуге 
және Мен туралы тәлім беруге бөлектеп қоямын».

Ақсақалдар мен қауым жиыны (конгрегация)

Барлық қауымдарда ақсақалдық қызмет атқара-
тын адамдар бар. Кейде олардың қызмет лауазы-
мы басқаша аталуы мүмкін, кейбіреулер оларды 
дьякон десе, басқалары тіпті директор деп жатады. 
Ал Жаңа Өсиетте ақсақалдық қызметті атқаратын 
адамдарды үш түрлі атпен сипаттайды. Осы үше-
уі бір-бірінің орындарына қолданыла береді. Яғни, 
үшеуі бір қызметтегі адамды сипаттайды. Сонымен, 
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біріншісі епископ (басқарушы), екіншісі пресвитер 
(ақсақал), ал үшіншісі пойман (бағушы немесе же-
текші). Осы үш терминнің бәрі де бір қызметтегі 
адамды сипаттау үшін қолданылған. Мысалы, Елші. 
істері 20:17 мен 20:28 салыстырып көріңіз. 

Дегенмен Інжілдік мәсіхшілер «ақсақал» деген 
сөзді естігенде, бірден «Пресвитериандық бағыт» 
деп ойлайды. Ал негізі, XVI ғасырдағы ең бірінші 
конгрегационалистер (қауымдастық) ақсақалдық 
қауым лауазымы Жаңа Өсиет тәлімі деп үйреткен. 
Ақсақалдар XVIII-XIX ғасырлардан бастап Амери-
ка Құрама Штаттарындағы баптист қауымдарында 
да болған. Оңтүстік баптистер деноминациясының 
ең алғашқы президенті У. Б. Джонсон 1846-ы жылы 
кішкентай трактатында қауымда біренеше ақсақал 
болу керек екендігін жазған. Өйткені қауымда бір-
неше ақсақалдың болуы Киелі кітап тәлімінде және 
қолданысында болған.

Баптистер мен превситериандар ақсақалдыққа 
байланысты екі нәрсеге келіспейді (бұл келіспе-
ушіліктер негізі тек қана баптистер мен пресвите-
риандар арасында емес деп ойлаймын). Біріншіден, 
біз баптистер, яғни, конгрегационалистпіз. Біздің 
ұстанымымыз бойынша қауым өміріндегі ең соңғы 
шешуші сөзді қауым мүшелері айтады, яғни, олар-
дың бірлескен шешіміне қарсы не одан асып ешкім 
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ештеңе айта алмайды; қауымның бағушылары не-
месе қауымнан тыс алқа, жоғарғы кеңес шешпейді. 
Иса күнә жасаған адамды қалай әшкерелеу керек-
тігін үйреткенде, ең соңғы шешімді қауым мүшелері 
бірлесіп айту керек деген. Ол жерде Иса ең соңғы 
сөзді, шешімді қауым бағушысы, ақсақалдары, же-
текшілері, рим папасы немесе қауымнан тыс басқа 
бір кеңес айтады деп үйреткен жоқ (Матай 18:17). 
Жоғарыда айтылғандай, Он екі елші жесірлерге 
тамақ бөлістіретін адамдарды таңдаған кезде де, 
соңғы шешімді қауым адамдарына қалдырды.

Пауылдың хаттарынан да біз ең басты жауап-
кершіліктің қауым адамдарының мойынында екенін 
көреміз. Қорынттықтарға арналған бірінші хаттың 
бесінші тарауында Пауыл күнәкар адамға тым ұзақ 
төздіңдер деп қауым бағушыларын, ақсақалдарын, 
немесе қызметкерлерін сөккен жоқ. Пауыл ол жер-
де қауым адамдарына риза емес екендігін жазып, 
оларды сөкті. Қорынттықтарға жазған екінші ха-
тының екінші тарауында Пауыл қауым мүшелерінің 
күнә жасаған адамға қалай қарау керек екендігін 
айтады. Ғалаттықтарға арналған хаттың бірінші та-
рауында Пауыл жалған тәлім беріп жүрген ұстаз-
дарға қарсы үкім айтыңдар деп қауым мүшелеріне 
шақыру тастайды. 2 Тімөте 4-ші тарауда Пауыл тек 
қана жалған ұстаздарды сөкпейді, сонымен қатар 



САУ ҚАУЫМ ДЕГЕНІМІЗ НЕ?174

соларға ақы төлеп, құлақ құрышын қандырып жүр-
ген қауым мүшелерін де сөгеді. Ақсақалдар қауым-
ды жетелейді бірақ олар бұны Киелі кітапқа сай 
және қажетінше істейді. Олардың қызметтерінің ше-
гін қауым анықтайды. Сондықтан, баптистерде ақ-
сақалдар немесе қандай да болсын басқа бір кеңес 
түрі қауым өміріне байланысты шешім қабылдауға 
келгенде кеңес беруші алқа ретінде ғана болады.

Екіншіден, Баптистер мен Пресвитериандар ақ-
сақалдардың рөліне байланысты келіспейді. Бұл 
келіспеушілік Пауылдың мына сөздерін екі бөлек 
түсінгендіктен туындаған: «Қауымды жақсы басқа-
ратын жетекшілер, әсіресе Құдай сөзін уағыздап, 
үйретуге еңбегі сіңгендер, ерекше құрмет пен 
қамқорлыққа лайық» (1 Тім. 5:17). Пресвитери-
андардың түсінігінде осы аят ақсақалдардың екі 
түрі бар деп үйретеді, біріншісі басқаратын бол-
са, екіншісі тәлім беретін. Бірақ баптистер бұл аят 
ақсақалдарды екі топқа бөледі деп талқыламайды. 
Баптистердің талқылауында бұл аят ақсақалдар-
дың арасында басқаларына қарағанда тәлім беру 
мен уағыз айтатын ерекше дарына бар адамдар-
дың болатынын мәлімдейді. Ал негізінде, Тімөтеге 
арналған тура осы хаттың үшінші тарауында Пауыл 
әрбір ақсақалдың «қабілетті оқытушы» болуы ке-
рек екенін айтады (1 Тім. 3:2. және Тит. 1:9-ды да 
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қараңыз). Сондықтан баптистер тәлім бере алмай-
тын адамның ақсақал болып тағайындалуына қарсы.

Ақсақалдардың көптігі

Баптистер мен Пресвириандар он сегізінші ғасыр 
кезінде әрбір жергілікті қауымда бірнеше ақсақал 
болу керек деген қағида бойынша бір ұстанымда 
болған. Жаңа Өсиет жергілікті қауымда нақты қан-
ша ақсақал болу керек екенін айтпайды. Бірақ Жаңа 
Өсиет жергілікті қауымда бірнеше ақсақал болу ке-
рек екендігін анықтап тұрып айтады, ол жерде ақ-
сақал деген сөз әрдайым көпше түрде қолданылған, 
яғни, ақсақалдар деп (мысалы: Елші. істері 14:23, 
16:4, 20:17, 21:18; Тит. 1:5; Жақ. 5:14).

Қазіргі күнде тек баптистер ғана емес, сон-
дай-ақ басқа деноминацияның қауымдары да қа-
уым жетекшілігіне байланысты Киелі кітаптың осы 
тәліміне және ұстанымына қайтып келіп жатыр.

Ақсақалдардың көптігі бағушының ерекше рөлі 
жоқ дегенді білдірмейді. Жаңа Өсиеттен біз барлық 
ақсақалдардың уағыздағанын немесе уағыздаушы 
болғанын көрмейміз. Қорынт қаласында, мысалы, 
тек Пауыл ғана өзін толығымен Құдай сөзін уағыздау 
қызметіне бағыштай алды да, ал басқа ақсақалдар 
өздерін толығымен бұл қызметке бағыштай ал-
мады (Елші. істері 18:5; 1 Қор. 9:14; 1 Тім. 4:13; 5:17). 
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Сонымен қатар, уағыздаушы ақсақалдар Құдай 
сөзін уағыздау үшін бір орыннан екінші орынға жиі 
көшетін болған сияқты (Рим. 10:14-15). Ал басқа ақ-
сақалдар болса қауым тұрған жерден кетпей қыз-
мет ететін (Тит. 1:5).

Егер уағыз айтатын ақсақал Құдай сөзін тұрақты 
түрде жариялап жүрсе, онда қауым мүшелері мен 
ақсақалдар оған тең ақсақалдар арасындағы бірін-
шісі әрі «ерекше» қызметтегі адам деп қарап, екі 
есе құрмет көрсеткен (1 Тім. 5:17). Дегенмен, уағы-
здаушы болсын, бағушы болсын, ол тек тағы бір ақ-
сақал ғана. Оның қауым ақсақал деп тағайындаған 
басқа адамдардан еш артықшылығы жоқ, сон-
дықтан, ол басқа ақсақалдармен бірдей.

Ақсақалдар алқасының пайдасы

Жеке өз басымның тәжрибесінде Жаңа Өсиет 
нұсқауы бойынша жергілікті қауымда бағушылық 
қызметті сол қауымның ақсақалдарымен бөліскен-
нің пайдасы зор екеніне кө жеткіздім.

Қауымға байланысты қабылдануы керек бірақ 
міндетті түрде қауымның барлық мүшелерін әуре-
леуге тұрмайтын мәселелерді тек бір бағушының 
мойнына артып қоюға болмайды. Ондай мәселе-
лер қауымның ақсақалдар алқасында талқылануы 
қажет. Кейде шешім қабылдаудың бұндай тәсілі 
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қосымша қиындықтарға әкеп соғуы мүмкін, де-
генмен оның әкелер жағымды жемісі зор. Өйткені 
бағушының дарыны басқа ақсақалдардың дарында-
рымен толықтырылады, оның жетпей тұрған жер-
лері жетілдіріледі, ал түсінігі тереңдейді. Осылай 
қабылданған шешімдер қауымның қолдауын тез 
табады және артық ауыз күңкіл мен орынсыз айып-
таудан қорғайды. Бұл қауым жетекшілігінің негізін 
мығым етіп, тиянақты және тұрақты түрде қызмет 
етудің тамырын терең жаяды. Қауымды мүшелердің 
рухани өміріне жауапкершілікпен қарауға итерме-
леп, қауымның жалданушы қызметкерлерге деген 
тәуелділігін азайтады.

Бүгінгі күнде ақсақалдардың көптігі баптист қа-
уымдарының арасында сирек кездескенімен оның 
қолданылуы баптистердің және басқа да деноми-
нациялардың арасында кеңінен тарала бастады. 
Бұндай жетекшілік Жаңа Өсиет заманында қажет 
болған, бұндай жетекшілік қазіргі уақытта да қажет.

Қауым қызметкерлері (дьякондар) ше?

Көптеген қауымдар ақсақалдарды қауымға жал-
данған адамдармен және қауым қызметкерлерімен 
(дьякондармен) шатастырып жатады. Біздің жоға-
рыда көргеніміздей қауым қызметкерлері Ел-
шілердің істері алтыншы тараудан бастау алады. 
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Яғни, қауым қызметкерлерінің болғаны Киелі кіта-
пқа сай. Ақсақалдар мен қауым қызметкерлерінің 
айырмашылығын жер мен көктей етіп көрсетуге 
болмайды әрине. Қауым қызметкерлері әдетте қа-
уымның шаруашылық, ұйымдастырушылық, құжат-
тық, әкімшілік мәселелерімен айланысады. Сон-
дай-ақ олар қауым мүшелерінің қамын ойлаумен 
де шұғылданады. Көптеген қауымдарда қауым қы-
зметкерлері рухани қызметпен айланыса бастаған 
немесе қауым кызметкерінің жауапкершіліктерін 
толығымен бір адамның, бағушының мойынына ар-
тып қойған. Егер қауымдар қазір қызметкер мен 
ақсақалдың рөлдерін бір-бірінен қайтадан ажыра-
та бастаса дұрыс болады. Қауымға осы қызметтің 
екеуіде қажет емес пе?

Құрмет пен ауыртпалықты бірге көру

Ақсақал деген Киелі кітап ұғымы. Біздің қауымда 
мен басты уағыз айтатын бағушымын. Бірақ мен 
біздің қауымның ақсақалдарының бірі ғанамын. 
Біздің қауымның ақсақалдарымен бірге мен қа-
уымға тәлім беру қызметіндемін. Кейбір ақсақал-
дар бізде қауымнан жалақы алып жұмыс істейді 
бірақ көбі қауымнан жалақы алмайды. Біз тұрақты 
түрде Құдайға бірге сиыну үшін кездесіп тұра-
мыз. Кездесулерімізде бір-бірімізбен әңгімелесіп, 
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қауымға және қызметкерлерге қандай кеңес бе-
руіміз керек екенін талқылап қарастырамыз. Біздің 
қауымның ақсақалдарының бағушылық қызметтің 
ауыртпалығын көтерісулері және құрметке бірге 
бөленулері арқылы маған және біздің қауымға қан-
шалықты зор сүйіспеншілік көрсеткендерін сөзбен 
айтып жеткізу қиын. Мен осы адамдар үшін Құдайға 
әрдайым алғыс айтамын.

Иә, ақсақалдық Киелі кітап ұғымы әрі іс жүзінде 
орындалғанда баға жетпес құрал. Егер ақсақал-
дық қолданылатын болса онда бір жағынан қауым 
бағушысының иығындағы ауыр жүк едәуір жеңіл-
деп қалады. Екінші жағынан, қауымды бір адам-
ның үстемдікпен басқаруынан сақтайды. Оған 
қоса, қауым мүшелерінің өздері де ақсақалға 
қойылатын талаптардың, қабілетті оқытушы бо-
лудан басқасының, бәріне де қол жеткізуге ты-
рысулары керек. Ол талаптарды біз 1 Тім. 3 және 
Тит. 1-ден оқимыз. Нақты бір адамдарды, әсіресе 
ер адамдарды, көпшіліктің алдында бетке ұстар 
мәсіхшілер деп мойындау, қауым мүшелерінің 
шынайы мәсіхші болулары үшін сол адамдардан 
үлгі алуларына жол ашады. Шынымен де, Құдайға 
мойынсұнған, дана, және сенімді қауым мүшелерін 
ақсақалдық қызметке тағайындау сау қауымның 
маңызды белгісі. 





ҚОРЫТЫНДЫ: 
ІС ЖҮЗІНДЕ ҚАЛАЙ 

ҚОЛДАНЫЛАДЫ

«Мен бұл қауымнан талай рет кетіп қалғым келді...
бұл жерде өздері де күнәкар адамдар маған әр-
дайым күнәға қарсы күрес дей береді. Ал мен сол 
күнәкар адамдардың алдында есеп беріп отыруым 
керек болды» — деп жақында маған біздің қауым-
ның бір ақсақалы айтты. 

Ол кісі сөзін жалғастырып: «Бірақ әңгіменің 
түйіні осында жатыр, өйткені, мен шынымен де 
күнәкар адаммын ғой. Ал мен бұл күнәдан то-
лығымен құтылғым келеді. Сондықтан маған 
басқа адамдардың алдында есеп берген, ал-
дымда үлгі болатын адамның болуы, қамымды 
ойлайтын бауырластырдың, сүйетін, көңіл бөліп 
қарайтын адамдардың болы қажет. Менің күнәкар 
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болмысым бұның бәрін жек көреді. Бірақ осындай 
адамдар болмағанда мен баяғыда әйелімнен ажы-
расып кеткен болар едім. Одан кейін біренеше рет 
үйленіп, тағы да бірнеше рет ажырасып үлгеруші 
едім. Менің балаларым әке дегеннің кім екенін біл-
мей өсуші еді. Құдай маған Өзінің рақымдылығы 
мен қамымды ойлағандығын осы қауым арқылы 
көрсетіп жатыр» — деді.

Сау қауымдар Құдайдың сөзінде сипатталған 
Құдайдың болмысын барған сайын көбірек көрсе-
те түседі. Бұндай қауымда мүше болу оңай шару-
алардың бірі емес. Уағыздар тым ұзақ болып кетуі 
мүмкін. Адамға қойылатын талаптар тым жоғары 
болар. Кейбіреулерге күнә туралы әңгімелер шек-
тен тыс тым көп болып көрінер. Басқалары қауым 
мүшелері өздеріне қатысты емес шаруаларға көп 
араласқыш деп ойлар. Бірақ кілт көбірек деген 
сөзде. Егер біз Құдайдың болмысын көбірек көр-
сете түссек, бұл біздің өміріміздің әрбір бөлігінде, 
жеке адамның және қауымдағы адамдардың бірле-
скен өмірінде көріне түсуі керек. Айнаның бетіндегі 
дақтарды сүртіп, әйнегінің бетіндегі қисық жерлер 
түзетілуі қажет. Ал бұның бәрі өте үлкен еңбекті 
талап етеді.

Ал Құдай Өзінің мейірімділігімен бізді, 
Мәсіхшілерді бірге өмір сүруге шақырды. Сонда 
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біз бір-бірімізді сүйіп, бір-біріміздің қамымызды 
ойлауымыз арқылы Құдайдың қамқорлығын көр-
сетеміз. Қарым-қатынас серт беруден тұрады. Қа-
уым өмірі де дәл осындай сертпен өмір сүру болып 
табылады. Құдай ешқашанда біздің жалғыз, барса 
келместе өскенімізді қалаған емес, керісінше Ол 
біздің бауырластар арасында және солар арқылы 
өскенімізді қалайды.

Онда сау қауым қуаныштың не екенін біле ме? 
Әлбетте. Сау қауым қуаныштың не екенін өте 
жақсы біледі. Сау қауым шынымен өзгергеннен 
келетін қуанышты біледі. Ол мәнді қарым-қаты-
нас пен шынайы бірліктің қуанышын біледі. Бұл 
бірлік әрине жеке адамның ғана емес, ортақ 
құтқарылу мен мадақтаудың бірлігі. Ол Иса Мәсіх 
сияқты сүйіспеншілік беру мен сүйіспеншілік 
алудың қуанышын біледі. Ал ең кереметі қауым 
«Иеміздің салтанатты ұлылығына айнадан көр-
гендей мұқият көз жіберу» қуанышы мен «Осы-
лайша Ол бізді Өзіне ұқсатып, өзгертіп келеді. 
Сол арқылы Оның салтанатты ұлылығы барған 
сайын бізден көбірек көрініс табу» қуанышын 
біледі (2 Қор. 3:18).

Он Өсиеттің үшіншісінде Құдай Оның атын бе-
кер атамауды ескертеді (Мыс. Шығу. 20:17; Заң 
Қайт. 5:11). Бұл жай ғана жаман сөздерге тыйым 



САУ ҚАУЫМ ДЕГЕНІМІЗ НЕ?184

салу емес. Ол сонымен қатар Оның атын бей-бе-
рекет қолданбауымызды ескертті. Яғни, біз өз 
өмірімізбен Құдайдың атына кір келтірмеуіміз ке-
рек. Бұл өсиетті Құдай қауымға берді.

Көптеген қауымдар қазіргі күнде рухани ауру. 
Біз өзімшілдігімізді қанағаттандыратын көрсет-
кіштерді қауымның өсуі екен деп қателесеміз. 
Сезімге берілуді шынайы мадақтау деп шатасамыз. 
Біз осы әлемнің бізге «жарайсың» дегенін Құдай-
дың риза болғанынан жоғары қоямыз. Осы әлемге 
қарсы күресіп жатқан адамдар Құдайдың риза-
шылығына ие болады. Көптеген қауымдар келіп 
жүрген адамдар санына қарамастан, Киелі кітапта 
айтылған сау қауымның белгілеріне, яғни, оларды 
айырықша бөлектеп тұратын өмірлік маңызы зор 
ерекшеліктерді елемейтін сияқты. Шын мәніде өсу-
дің не екеніне мән бермейді. 

Қауымның саулығы жайында әрбір мәсіхші те-
рең ойланып толғануы керек. Әсіресе қауымның 
жетекшілігіне қатысып жүрген бауырластар қа-
уымның шын мәніндегі өсуінің қамын жеу керек. Біз 
Құдайдың ұлылығын Оның жаратылыстарына паш 
етуге міндеттіміз. Біз бірліктегі өміріміз арқылы 
Құдайдың ұлылығын асқақтатамыз. Құдайдың 
ұлылығын көрсету біз үшін ғаламат жауапкершілік 
және баға жетпес құрмет.
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Ал енді бастапқы ойымызға қайта оралайық. 
Сіз қауымнан не іздейсіз? Сіз қауымның сіздің 
немесе сіздің ортаңыз бен мәдениетіңіздің құн-
дылықтарын бағалағанын қалайсыз ба? Әлде 
Құдайдың ұлылығын көрсеткенін қалайсыз ба? 
Құдайдың болмысын көрсетуді іздейсіз бе? Осы 
екі таңдау мен сұрақтың қайсысы жоғарыға қой-
ылған шам сияқты түнектегі адамдарға нұрын 
төгеді?

Ары қарай зерттеу үшін арналған кітаптар

Осыған дейін қарастырылған тоғыз белгі тура-
лы біліміңізді кеңейту үшін бұл кітаптың толық 
нұсқасын оқыңыз Nine Marks of a Healthy Church 
(Crossway). Ал сау қауым қабырғасын қалау үшін 
берілетін практикалық нұсқаулар алғыңыз кел-
се The Deliberate Church кітабын оқыңыз, Paul 
Alexander екеуіміз ол кітаптың авторларымыз. Ал 
қауымның құрылысы жайында, әсіресе мүшелік, ақ-
сақалдық, қауым қызметкерлері (дьякондар), және 
қауым мүшелерінің жауапкершілігі тақырыптары 
А Display of God’s Glory (9Marks, 2001) кітабында 
тереңірек талқыланады. Жалпы сіз біздің интернет 
сайтымыздағы www.9marks.org мақалалар, аудио 
уағыздар, кітаптар және электронды оқулықтарды 
мейілінше қолдана аласыз. 
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Қатардағы қауым мүшелерінің назарына:

Егер сізге осы кітаптың қандай да бір үзін-
дісі жігер берген болса, енді бағушыңызға 
өзгерістер енгізуді қалай ұсынатыңыз жай-
ында ойланыңыз. Сиыныңыз, қызмет етіңіз, 
жеке өміріңіз арқылы жақсы үлгі болыңыз 
және шыдамдылық танытыңыз. Сау қауым 
белгілі бір географиялық жерге байланысты 
емес. Сау қауым адамдардан құралған, және 
бір-біріне сүйіспеншілік көрсете біледі. Ал 
сүйіспеншілік көрсетудің ең бағалысы, оны 
бізге ұнамайтын жағдайлар кезінде де көр-
сете білуМәсіхші бауырым, Иса Мәсіхтің бізді 
сондай қатты сүйетінін есіңізге түсіріңіз.

Қауым бағушысының назарына:

Егер сіз осы кітаптың үзіндісінен жігер ал-
саңыз, соны қауымға қалай енгізетініңіз 
жайында ойланыңыз. Шыдамды болыңыз, 
адамдардың сүйіңіз, Құдай сөзін уағыздаңыз. 



ҚОСЫМША:  
САУ ҚАУЫМНЫҢ ӨЗАРА 
КЕЛІСІМ ЖАСАУ ҮЛГІСІ

Біздің сенімізге сай, Құдайдың рақымдылығымен 
күнәміз үшін өкініп және Иеміз Иса Мәсіхке сен-
гендіктен және өзімізді Оның қолына тапсырған-
дықтан, сенімімізге бола Әке, Ұлы және Киелі Рух-
тың атымен суға шомылдыру рәсімінен өткендіктен, 
біз қазір оның жәрдеміне сенім артып, салтанытты 
және қуанышты түрде бір-бірімізге деген сертімізді 
жаңартамыз. 

Біз татулықта Құдайға бірге сиынып, өз арамызда 
Киелі Рухтан келген бірлік болуы үшін қызмет етеміз.

Мәсіхші қауымның мүшелері ретінде біз, бауыр-
малды сүйіспеншілікте бірге жүреміз. Бір-біріміздің 
рухани хал-жағдайымызға бейқам болмай, сер-
гектікпен және жанашырлықпен қараймыз. Қажет 
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болып жатқан кездерде, бір-бірімізді сүйіспен-
шілікпен әшкерелейміз. 

Біз бірге бас қосып жиналудан бас тартпай-
мыз. Өзіміз және бір-біріміз үшін Құдайға сиынуды 
ұмытпаймыз. 

Біздің қамқорлығымызға тапсырылған адамдарға 
барынша жәрдем көрсетеміз және оларға Құдайды 
құрметтеуді тәлім етіп, үйретеміз. Пәк және сүй-
іспеншілікке толы үлгі болуға тырысып, достарымы-
здың, туған туыстарымыз бен жан ұямыздың құтқа-
рылуына бар күшімізді саламыз.

Бір-біріміздің қуанышымызды өзара бөлісеміз, 
қайғысына ортақ боламыз, қайғырғанмен бірге 
қайғырамыз және басына қиындық түскен адамның 
жүгін жанашырлықпен көтерісеміз.

Біз Құдайдың көмегімен осы әлемде абай болып 
өмір сүруге ұмтыламыз. Құдайсыздықтан беземіз 
және нәпсіқұмарлықтан бас тартамыз. Біз суға шо-
мылу рәсімінен өткен кезде, өз еркімізбен өлген-
дей және өлімнен қайта тірілгендей болғанымызды 
әрдайым есімізде ұстаймыз. Сондықтан қазір біздің 
мойынымызға ерекше жауапкершілік артылған – біз 
киелі өмір сүріп өтууге тиіспіз.

Біз осы қауымда Ізгі хабарға сай қызметтің 
жалғаса беруіне өз үлесімізді қосамыз. Біз бұл қа-
уымның мадақтауын, қол қою рәсімдерін, қауым 
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тәртібін және ұстанымдарын қолдаймыз. Біз осы 
қауымның қызметіне көмек болу үшін, сонымен қа-
тар қауымның шығындарын жабу, жарлы адамдарға 
көмек көрсету және барлық халықтарға Ізгі хабар-
дың таралуы үшін, ондық құрбандығымызды қуа-
нышпен әрі жомарттықпен әкелеміз.

Біз жаңа жерге көшіп бара салысымен осы 
келісімнің рухын жалғастыру және Құдай Сөзін 
іске асыру үшін сол аймақтағы жергілікті қауымға 
қосыламыз. 

Иеміз Иса Мәсіхтің рақымы, Құдайдың сүй-
іспеншілігі және Киелі Рухпен қарым-қатынасымыз 
бәрімізде бола берсін! (Аумин).  





ЕРЕКШЕ АЛҒЫС

Маған сау қауымның қандай екенін түсінуге және 
соның менің өмірімде болуына көптеген адамдар 
көмектесті. Ал осы кітапты жазуға екі адам ерекше 
үлес қосты.

Қауым жаңалықтары ретінде жазылған мақала 
хаттарды кітапқа айландыр деп ең бірінші маған 
ұсыныс айтқан Мэтт Шмәккр. Бұл кітап сол мақала-
лардың орнын басты. Ол осы кітапта айтылған ой-
лармен кең оқырмандар қауымымен бөліссеңші деп 
ұдайы жігер беріп отыратын. Егер Мэтт болмағанда 
бұл кітап жарық көрер ме еді білмеймін.

Джонатан Лимән бұл кітаптың дүниеге келуіне 
әбден болысты. Мен тіпті «бұл кітаптың авторлары 
Марқ Девер және Джонатан Лимән деп шығарсам 
ба екен» — деп ойлап жүрдім. Бірақ осы кітапта жа-
зылған мәтіннің басым көпшілігі менікі және кітап-
тың 9 белгі буклетімен қатысы тығыз болғандықтан, 
әрі көптеген мысалдар менің жеке басымнан 
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өткендіктен бұл кітаптың авторы деп өз атым-
ды ғана қояуыма тура келді. Осыны айта отырып, 
кітаптың басындағы Мұрын мырза мен Қол тура-
лы нақыл сөзді жазған және Жаңа Өсиеттен Құдай 
Сөзін қолдануға байланысты аяттардың ұзын тізімін 
құраған Джонатан екенін айта кету керек. Осы кітап-
тың бірінші бөлімінің кейбір үзінділерінің де авторы 
Джонатан. Ол ескі буклетті түзетіп, толықтырулар 
мен өзгертулер енгізіп, оның осындай жаңа кітапқа 
айлануына көп тер төкті. Осылай ұзартылып, кітапқа 
айланып отырған сол буклеттің қазіргі форматы өте 
қолайлы деп үміттенемін. Ол аса талантты әрі да-
рынды бауырлас, менің одан көрген көмегімнің өте 
көп екеніне тағы да бір рет көз жеткізіп отырмын. Сіз 
одан ойлағаныңыздан әлдеқайда көп нәрсе аласыз.



Сіздің қауымыңыз рухани салауатты ма?

«9Белгі» қызметі - рухани салауатты қауымдар арқылы 
халықтарға Құдайдың даңқын көрсету үшін қауым жетекшілеріне 
Киелі кітапқа сай мақсат-аянмен және құралдармен жабдықтау 

үшін қызмет етеді.

Сол үшін біз қауымдарда мынадай тоғыз белгі болғанын қалаймыз:

1. Түсіндіріп (экспозиторлық) уағыздау;
2. Киелі кітаптық құдайтану (теология);
3. Ізгі хабарды Киелі кітап тұрғысынан түсіну;
4. Тәубе етуді, яғни Құдайға келуді, Киелі кітап тұрғысынан түсіну;
5. Ізгі хабар айтуды Киелі кітап тұрғысынан түсіну;
6. Киелі кітапқа сай қауым мүшелігі;
7. Киелі кітапқа сай қауымды тәртіпке келтіру;
8. Киелі кітаптық шәкірттік;
9. Киелі кітапқа сай қауым жетекшілігі;

«9Белгі» қызметінде – біз мақалалар, кітаптар, кітаптарға шолулар 
және онлайн журнал жазамыз. Қауымдарды Құдай даңқын көрсетуге 
жабдықтау үшін құрылтайлар ұйымдастырамыз, сұхбаттарды таспаға 
жазамыз және басқа да материалдарды жасап шығарамыз.

Отыздан астам тілдерде ақпараттарды табу үшін және біздің тегін 
онлайн журналымызды алу үшін біздің веб-сайтымызға кіріңіз. Басқа 
тілдердегі веб-сайтарымыз төменде берілген және олардың санын 
арттырудамыз:

Ағылшын тілінде - 9Marks.org 
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Кіршіксіз қауым қандай болу керек және оның сондай 
екенін қалай біле аласыз? 
Оның басқа қауымдардан айырмашылығы қандай? Ал ең маңы-
здысы, ол қалай әрекет етеді, әсіресе осы қоғамда ол қалай 
қызмет етеді? Осы сұрақтарға байланысты әрқайсысымыздың 
өз түйген ойларымыз болғанымен,  көбіміз оларға қалай жауап 
беруді білмейміз. Бірақ егер қолыңызға осы кітап түскен болса, 
онда бұл сұрақтарға қалай жауап беремін деп қиналмайтын бо-
ласыз.

Кітаптың авторы Марк Девер, сенушілерге сау қауымның негізгі 
белгілері қандай болатынын ашып беру мақсатымен осы кітапты 
жазды. Сау қауымның белгілеріне мына нәрселер жатады: – экс-
позициялық уағыз, Киелі Кітап теологиясы, және Ізгі Хабарды 
дұрыс түсіну. Девер осы белгілерді біздің қауымдарымыздың 
мінездемесі етуге шақыру тастайды. Девердің шақыруында жер-
гілікті қауымның сау болуы үшін, қауым бағушыларынан бастап, 
қарапайым мүшелеріне дейін міндетті түрде барлығы үлес қосу 
керек. Ол бұл шақыруды бізге Жаңа Өсиет авторларының ізін ба-
сып айтып отыр. Сау қауымның белгілері қандай? атты осы кітап 
бізге Иса Мәсіхтің денесіндегі, яғни, қауымдағы рөлдерімізді 
дұрыс атқаруымыз үшін ақиқат пен шындыққа жол көрсетіп, 
оларды іс жүзінде қолдана алатын кеңестер береді.

МАРК ДЕВЕР (Кэмбридж Университетін бітірген PhD докторы) – 
көптеген кітаптар мен мақалалардың авторы. Ол Вашингтон  
қаласындағы, Капитол Хилл Баптист қауымында  бас бағушы 
ретінде қызмет етеді. Девер өзінің бағушылық қызметінен 
басқа 9Marks-тың президенті болып жұмыс атқарады. 

Құдайдың даңқы үшін және Оның патша-
лығының кеңейюіне үлес болсын деп, Бұл 
кітаптың басылып шығуы Come Over and 
Help-тің (Кел де жәрдемдестің) қаржылан-
дыруының арқасында жүзеге асты. 
(www.coah.org)
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