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«Шәкірт жасау» Ұстазымыздың бізге берген тапсырмасы Мат 28:19-20.  Біз оны 

елемеуіміз мүмкін бірақ одан қашып кете алмаймыз.  
Біздің қайта тірілген Тәңіріміз оны қауымға еркіндік хартия мұрасы ретінде 

қалдырды. Ол бізге үлгісін де, тәсілін де көрсетіп кетті. Оның өмірі мен өлімі адамдардың 
өмірлерін өзгертті. Ол адам өмірін өзгертпейінше еш нәрсеге қол жеткізбегеніңді 
көрсетеді.  

«Соңымнан ер» деп өз адамдарын шақырды. Соңынан таң қаларлық сенімділікпен 
«Әрқашан сенімен біргемін» деп айтты. Алайда бұл уәденің жай емес екенін ұмыттық. 
Оның уәдесі үдеріспен тікелей байланыста тұр. Біз Оның уәделерін қабылдап, үдерісін 
елемей кете алмаймыз.  

Қазіргі заманның безгектігі мен түңілтуінің нәтижесінде  қандай нәрседе де іс-
әрекетінің маңыздылығы мен толықтығы жойылуда. Көптеген бағдарламалар білім алуға 
емес, көңіл көтеруге арналған. Білімнің үстіртін болғанына қарның ашады. Олар бір 
дегеннен бәріне ие болғысы келеді. К.С. Люис айтқанындай: «Мәңгілікке жатпайтын 
нәрсенің бәрі мәңгіге мерзімінен шыққан».  

Шәкірт болып туылмайды, олар қалыптасады кітапбы құрғақ доктриналық 
материал емес, қайта ерекше пайдалы және ниет тудыралық құрал. Автор негізгі 
мәселерге көп назар аударады.  

Уолт Хенришен үстірт теорик емес. Жетекшілермен ұзақ қарым-қатынаста болуы, 
Киелі кітапты терең зерттеуінің арқасында ұжымның шәкірт жасауға деген нәтижесін 
шығарды.  

Сонымен қатар, ол өмірдің шындығы туралы жазады. Әйелі Леттемен бірге 
белсенді төрт баланы тәрбиелеу қуанышына ие. Лейкемиямен ауырған үлкен баласын 
жоғалтудағы жан күйзелісін басынан өткізді.  Мәсіхтің жолмен жүргісі келетін, көбею 
қызметін жетілдіргісі келетін адамдарға арналған шәкірттіктің әліппесі болып табылады. 
Осы кітап біздің ұрпағымыздың шұғыл мұқтаждығын қанағаттандыратын құралдарға 
толы, біздің еңбегіміз адамдардың жүректері мен ақыл-ойларына арналған.  

"Шәкірті ұстазынан жоғары емес. Ал білімін жетілдірген әркім өз ұстазындай 
болады," деп Тәңірміз айтты  (Лұқа 6:40).  

Бұл кітап сізді Оның жүгін көтерісуге және Одан үйренуге шақырады.  
— ХОУАРД Г. ХЕНДРИКС 
Мәсіхшілік Білімінің Профессоры 
Даллас Теология Семинариясы 
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Бірінші бөлім 
Құдай қандай адамды қолданады? 

 
Екі мың жыл бұрын Иса Мәсіх Өз еркімен айқыш ағашта өмірін қиды. Ол өмірін 

игі іс үшін емес, адамдар үшін берді. Жердегі қызметінде Ол он екі елшісін қызметіне 
Оның тәлімін ары қарай уағыздаулары үшін таңдады. (Марқа 3:14). Голгофадағы өлімінен 
бұрын, Иса шәкірттері үшін дұға етті (Жохан 17). Сол дұғасында Иса шәкірттеріне 40 
реттен аса зер салды. Жердегі қысқа қызметінде Иса әлемді Өз жүрегінде ұстады, бірақ 
осы әлемді Ол өзінің адамдарының көзі арқылы көрді. Көкке көтерілер алдында, Ол 
адамдарына Ұлы тапсырма берді. Матай 28:19-да жазылғандай, Иса оларға Ізгі хабарды 
бүкіл жер бетіне таратып, шәкірт жасауды тапсырды. Исаның бүкіл әлемдік мақсат-аяны 
болды. Оның адамдарының да сондай мақсат-аянға ие болғанын қалады. Иса олардан 
әлемді Өзі тәрбиелеген он екі шәкірті арқылы көргеніндей, олардың да сол әлемді 
өздерінің болашақ шәкірттері арқылы көргенін қалады.  Оның мақсат-аяны шәкірттерді 
көбейту арқылы әлемге Ізгі хабар айту тек бір ғана аятта берілмейді, ол бүкіл Киелі Кітап 
соған бағытталған.  
 Сондай ой елші Пауылдың да жүрегінде болып, оны сенімдегі ұлы Тімотеге жазған 
«соңғы еркі мен куәлігінде» көруге болады. 2 Тімотеге 2:2 арналған хатты қысқаша 
талқылап өтейік: "Өзің менен естіп, көптеген кісілер растаған шынайы ілімді басқаларға 
да тәлім беруге қабілеті бар, сенімді жандарға аманатта!" 

Сен деген сөз тұлғаның маңыздылығын атап көрсетеді. Иса Петірмен кездескенде 
былай деді: "Сен Жоханның ұлы Шимонсың … Бұдан былай Кефа деп аталасың», — деді 
Жохан 1:42. Сен Шимонсың, сен ірге тас боласын. Иса Петірге қарағанда оның кім 
болғанын емес, болашақта кім болатынын көрді. Иса үшін адам өмірінің үлкен 
мүмкіндіктері бар.  

Сен …мен деген сөздер өзара тығыз қарым-қатынасты білдіреді. Бір-біріне деген 
жылдар бойы бірге еңбек ету барысындағы қаланып келген сенімділікті білдіреді.  Пауыл 
түрмеде жатқанда, Філіпідегі қауымға оның рухани ұлы Тімотені жіберетіні туралы хат 
жазды. Оның айтайын дегені: «Тімотені мені қабылдғанадай қабылдаңдар».  
 Көп жыл бұрын Пауыл Кіші Азиялық жас балалардың мүмкіндіктерін  көріп, 
өмірін  оған арнауға шешті. Сеніп тапсыру деген бір нәрсені бір адамнан екінші адамға 
беруді талап етеді. Ол қасиетті сенімді аманаттау дегенді білдіреді. Пауыл Тімотеге: «Сен 
менің шәкіртімсің. Бұл екеуміздің арамыздағы қарым-қатынас. Енді осыны басқа 
адамдарға шәкірт-жасаушы ретінде бер»,- деп айтты. Біз басқа адамға салым жасағанда, 
тек білгенімізді ғана емес, одан әлде қайда маңыздырақ өзімізді береміз. Сол арқылы 
әрқайсымыз бір-бірімізге серіктес боламыз. Егер біз Пауыл мен Тімотені көре алсақ, 
олардың да көптеген ұқсастықтарын көрер едік деген сенімдемін.  
 Кейін Паул оған былай деп жазды: "Ал сен маған еріп, менің ілімімді, жүріс-
тұрысым мен өмірлік мақсатымды үлгі тұтып келесің. Сенімім, төзімділігім және 
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сүйіспеншілігімді, әрі қуғындалып, азап шеккен кездерімде көрсеткен табандылығымды 
өз көзіңмен көрдің". (2 Тімотеге 3:10-11).  

Бұл Пауылдың Тімотеге сеніп тапсырғанын, кейін Тімоте оны әрі қарай сенімді 
адамдарға тапсыруы туралы шолу.   
 Сенімді адамдар —осы екі сөз негізінде шәкірттік адал қызметте тұрады немесе 
құлайды. Исраилдің дана патшасы Сүлеймен былай деді "Көп адам берік мейірімін 
мақтан қылар, ал шынымен адал жанды кім табар?" (Нақыл сөз. 20:6) Сенімді ерлер мен 
әйелдер әрқашан аз болған. Құдай оларды әлі іздеуде. "Себебі Жаратқан Ие Өзіне шын 
жүректен бағышталып, адал болып жүргендерді күш-қуат беріп қолдау үшін, бүкіл жер 
жүзін назарында ұстап отырады. Сенің осы істегенің үлкен ақылсыздық болды. Сол үшін 
де бұдан былай соғыстан көз ашпайтын боласың!" (2 Шежіре 16:9). 
 Басқаларды да үйрет — осы арқылы шәкірттік өзінің бастауын табады. Қазір біз 
төртінші ұрпақтамыз.  Пауылмен бастадық, сосын Тімоте, сосын сенімді адамдар, 
соңында басқалар да қосылады. Басқаларды үйрету сыныпта отырып үйретумен ғана 
шектелмейді. Ол Пауыл мен Тімотенің арасында болған сенімдегі қарым-қатнастарының 
терең бағышталуы сияқты өмірдегі тәжірибелерді бөлісуді білдіреді.  

Бұл көбею үдерісі. Сенімді адамдар басқаларды үйретіп жатқанда, Тімоте қосымша 
сенімді адамдарды үйретуде, сөйтіп олар басқа да адамдарды үйрете алады. Исаның 
тапсырмасын орындау тек шәкірттерді көбейту арқылы жүзеге асырылады. Басқа 
қызметтер оны күшейте алады, бірақ орнын баса алмайды.  

Навигаторладың негізін қалаушы Досен Тротман былай деуші еді: «Іс-әрекет 
өндірістің орнын баса алмайды.  Өндіріс жаңғыртудың орнын баса алмайды». Қандай 
қызметпен айналыспасақ та, ол пайдалы болуы керек.  

Жоғарыда айтылып кеткенімдей, шәкірт жасаудың кілті сенімді ерлер мен 
әйелдерден құралады. Сенімді адамның қасиеттері қандай? Оның өмірінде қандай 
игіліктер сипатталуы керек? Ойланып көрейік, сенімді адам болғысы келетін адамның 
қандай мінез ерекшеліктері болуы керек?  

1. Ол адамның мақсаты Құдайдың Киелі Жазбада берген мақсатына сай келуі 
керек.  

Иса былай деді: "Ең бастысы, Оның Патшалығының қамын ойлап, Оның әділ еркін 
орындауға ұмтылыңдар! Сонда көктегі Әкелерің сендерге бұлардың бәрін қосып береді." 
(Матай 6:33). Иса Тәңір адамдарға іздену кеңесін сирек берген, бірақ осы жерде Ол екі 
нәрсені ізде деді, олар әр сенушінің екі еселенген мақсаты болуы керек: Оның патшалығы 
мен әділдігі.  

Байқасаңыз, Ол біздің назарымызды жаулап алатын ақша, әйел немесе тағы басқа 
нәрселерге аударуға кеңес бермейді. Қайта, Оның патшалығы мен әділдігін іздесек, Ол 
өмірімізге қажет басқа нәрселерді қосып беру жауапкершілігін Өзіне алады.  
 Менің бір досым беделді заң фирмасында жұмыс істейді. Жыл сайын ол 
фирмасындағы ең жоғары жалақыны алатын жұмысшы болып саналады, бірақ 
қызметтестері оны жоғарғы серіктес ретінде сайлаймады. Себебі сол жердегі өзге адамдар 
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жұмысқа өмірлерін, уақытын, күштерін бағыштаған. Бірақ менің досым сенуші 
болғандықтан, заң жұмысы оның өмірінде ең жоғарғы орында болмады. Ол қаржы 
көрсеткіштері  бойынша тамаша заңгер болған және жұмысты жақсы атқарған. Бірақ 
оның мақсаты Матай 6:33 болды. Ол үшін заңгер болу негізгі мақсат емес, мақсатқа жету 
құралы. Менің ойымша Құдай оның сенімділігіне қарап соншалық жетістікті сыйлады.  

Мамандығыңыз қандай болса да, ол сіздің өмірлік мақсатыңыз болмауы керек. 
Қаншалықты сәулетті болмасын, ол уақытша. Киелі Жазбада өмірімізді уақытша 
нәрселерге емес, мәңгілікке арнауымыз керек деп жазылған. Сенімді адам ол - өмірін 
мәңгілікке арнаған адам.  
 2. Ол Құдайдың еркі орындалуы үшін кез-келген құнды төлеуге дайын. 

 Бұл маңызды нәрсе. Тімотені басқа сенімді адамдар дайындауға  үйреткеннен 
кейін, Пауыл былай дейді: "Иса Мәсіхтің «адал сарбазы» ретінде азаптарды бірге көр! 
Есіңде болсын: ешбір сарбаз тұрмыстық істермен шырмалмайды, қайта, қолбасшысының 
көңілінен шығуға ұмтылады" (2 Тімотеге 2:3-4).  Өзін Құдайдың мақсатына арнағаннан 
кейін, сенімді адам осы әлемнің тартымдылығына алданудан бас тартады.  

Бір сұрақ қояйын: Құдай мен сіздің араңызда не бар?  Мойындамай немесе 
тастамай жүрген кішкене күнәларыңыз бар ма?  Оның билігіне тапсырмай жүрген 
салаларыңыз бар ма? Қаржыларыңыз ше? Банкте қанша ақшаңызды бар деп сұрап тұрған 
жоқпын, қайта сол ақшаға билікті кім жүргізеді? Барлық қаржыларыңыз Исаның меншігі 
ме? Құрбандық беру дегеннің не екенін білесіз бе? Басқаша сөзбен айтқанда, адам 
тұрғысыннан қарағанда қолдан келмейтін құрбандық.  

Ал «нәрселер, заттар» ше? Сіздің меншіктеріңіз өміріңіздегі шексіз рөл ойнай ма? 
Пауыл былай дейді: "Себебі сендерге бұрын да айтқанмын, қазір де көз жасымды төгіп 
айтып отырмын: көп адамдар Мәсіхтің айқыштағы құрбандығына қас болып жүр. 
Бұлардың ақыры — тозаққа түсу, құдайлары — өз құлқыны, ал мақтаныштары — ұятсыз 
әдеттері. Олар осы күнәлі дүниенің нәрселерін ғана ойлайды." (Філіп. 3:18-19).  «Осы 
күнәлі дүниенің нәрселерін ғана ойлайтын» адам Исаның айқышына қарсы тұрады.   
 Өзіңізге бағалы тұтатын: отбасыңыз, денсаулығыңыз, армандарыңыз, 
ұмтылыстарыңыз және мақсаттарыңыз ашық болуы керек. Егер Құдайдың еркін орындау 
үшін төлейтін құныңызға қарамай орындағыңыз келсе, онда оның нәтижесі сізді Иса 
Мәсіхтің меншігі етуі тиіс. Ол сізді және сіздің қолыңыздағыны қалауынша қолдануға 
еркін болуы керек. Құдайға жүрегіңізді қорққаннан ашуыңыздың керегі жоқ. Құдай сізді 
мінсіз сүйіспеншілікпен сүйеді және сіз үшін барлық жақсылықты тілейді. Бірақ айтып 
кеткенімдей, сенімді адам Құдайдың еркі оның өмірінде орындалуы үшін барлығына 
дайын болады.  
 3. Ол Құдайдың Сөзін сүйеді.  

Еремия пайғамбар былай деді, "Сөздерің маған жеткен кезде, олардан рухани нәр 
алып жан дүниеме азық еттім. Сенің сөздерің маған қуаныш әкеліп, жүрегім ләззат тапты. 
Себебі мен Сенің есіміңмен аталғанмын, уа, Әлемнің Әміршісі Жаратқан Ие." (Еремия 
15:16).  Сізде Құдайдың Сөзіне деген тойымсыздық бар ма? Тамақ аңсағандай Құдайдың 
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Сөзін аңсайсыз ба? Құдайдың Сөзіне бағынасыз ба? Немесе Оның Сөзіне ішінара сеніп, 
бағынасыз ба?  

Мен бір ағаш ұстасын көп жылдан бері білем. Ол кісі Киелі кітапты зерттеуге 
аптасына шамамен 10 сағат жұмсайды.  Бұл адам колледжде немесе семинарияда 
оқымаған. Ол ғалым емес, бірақ Киелі жазба оның өмірінде маңызды орында тұрады. 
Киелі Джаром былай деген: «Киелі жазба - кішкентай бала келіп ішуіне болатындай саяз, 
ал теологтарға жүзуге боларлықтай, бірақ түбіне жете алмайтындай терең».  

Бір күні мен хирургтың кеңсесіне бардым. Ол хирург болуға үйреніп жүгенінде 
көптеген кітаптарды маман ретінде оқып бітірген. Егер ол маған немесе жанұямдағы 
біреуге операция жасау керек болған болса, сол адамдның операция жасағанын қалар 
едім! Соны ойлай отырып, бір нәрсе ойыма келді. Исаның шәкірттері болғандықтан, бізге 
бір ғана Кітапты маман ретінде оқу керек, ол- Киелі Кітап. Бірақ егер мен біреуге Киелі 
кітапты оқуға аптасына бес сағат арнау керек, бірнеше аяттарды жаттау керек десем, олар 
маған адам шошырлық көзбен қарайды.  
 Киелі жазбаға деген тартымдылығыңыз қандай? Сіздің Киелі кітап оқитын жүйеңіз 
бар ма? Киелі жазбаны әрдайым зерттейсіз бе? Сіздің Киелі кітапқа деген әуестіңіз 
соншалық оны қанағаттандыру мүмкін еместей ме?  
 4. Ол қызмет етуге дайын. 

Бірде Иса шәкірттеріне сенбеушілер басқалардың үстінен қарауды ұнатады және 
өздеріне қызмет еткенін қалайды деп ескертті. Бұған қарама-қарсы Ол былай деді, "Бірақ 
сендердің араларыңда ондай болмасын! Керісінше, қайсың ұлы болғысы келсе, сол 
өзгелеріңе қызмет ете берсін!  Қайсың ең бастыларың болғысы келсе, сол сендерге құл 
іспетті қызмет ете берсін! Осы сияқты Мен де Құдай тағайындаған Билеуші бола тұра, 
Өзіме қызмет еткізуге емес, Өзім қызмет етіп, көптеген адамдардың азаттық төлемін өтеу 
үшін жанымды қиюға осы дүниеге келдім." (Maтай 20:26-28). 
 Британдық Патшалық Әскери Академиясының ұраны «Билік ету үшін қызмет ет». 
Иса шәкірттерінің аяқтарын жуғанда сол шындықпен бөліскісі келді (Жохан 13). Егер Иса 
олардың Тәңірі бола тұра, солай істесе, онда олар да басқаларға солай істеулері керек.  

Бір адам сол мақсатқа жетуі үшін басқаларды жалдауы мүмкін.  Алайда шәкірт 
жасаушы өзге адам аян-мақсатына жету үшін, оның өміріне салым (инвестиция) жасайды.  

5. Ол тәнге сенім артпайды.  
Киелі Жазба осы ұстанымға жиі екпін қояды.  Паул былай деді: "Жүрегімізде 

өлімге кесілгендей сезіндік. Бұл жайт біздің өзімізге емес, Құдайға ғана сүйене алуымыз 
үшін де осылай болды. Ол өлгендерді тірілте алады ғой." (2 Қорынт.1:9). Тағы да 
қайталап былай деді: "Менің бойымда, яғни ескі күнәкар болмысымда, жақсылық жоқ 
екенін білемін; (бұл менің тәнім) сондықтан да жақсылық жасағым келсе де, оны жүзеге 
асыратын күшім жоқ." (Рим. 7:18). 

Пендешілік пен тәнге сенім арту бір-біріне өте жақын түсініктер. Пендешілік 
«Құдайға мұқтаж емес өмір» дегенді білдіреді. Мысалы таң-ертең тұрып, Құдаймен уақыт 
өткізбей жұмысқа кету,  мен үшін өзіне тым көп сенім арту дегенді білдіреді.  Бұл «мен 
бүгін Құдайға мүлде мұқтаж емеспін, одан тәуелсізбін» деумен тең.  
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Өзіңізге қаншалықты сенім артатыныңызды білудің жолы - сөйлескенде өзіңіз 
туралы қаншама рет айтып кетесіз. Өзіңіздің қаншалықты күшті екеніңізді және қандай 
керемет істерді жасағаныңызды неше рет айтасыз?  

6. Оның тәуелсіз рухы жоқ.  
Бүгінгі күні «өзіңіздің жеке жұмысыңызды істеу» туралы көп айтылады. Әмірге 

қарсы қоғамымызда мынандай ұстаным бар «Ешкімнің маған не істеу керек екенін айтуға 
құқығы жоқ». Құдайдың ісін істеу ол топтық талпыныс. Ол бір мақсаттағы бауырлардың 
одағы. Шәкірттің өмірінде: «менің еркім орындалмаса, онда мүлдем ешнәрсе істемеймін» 
деген сөзге орын жоқ.   

Бірде жас жігіт маған былай деді: «Мен тек қана Құдайды тыңдаймын, ал 
адамдардың сөзін тыңдамаймын».  Мұндай ұстаным өзін-өзін алдаушылық. Құдай 
адамдарды ыдыс ретінде басқаларға сөйлеу үшін қолданады. Құдай өз ойларын топ үшін 
құрбан етуге дайын адамдарды іздеуде.  
 7. Ол адамдарды сүйе алады.  

Жохан былай деді: "Бұл сүйіспеншіліктің мәнісі мынада: Құдайды сүйген біз емес, 
қайта, Ол бізді сүйгендіктен, құрбандығы арқылы күнәміздің құнын өтеу үшін Өзінің 
рухани Ұлын жіберді." (1 Жохан. 4:10). Құдайшыл болу ол - Құдай сияқты болу.  Құдай 
сияқты болу: ол- адамдарды сүю, өйткені Құдай адамдарды сүйеді. Бірде «Жержаңғақ» 
ертегісін оқығаным есімде, сонда Чарли Браун былай деді: «Мен әлемді сүйем. Менің 
ойымша әлем тамаша, тек ондағы адамдарды жек көрем». Дегенмен Иса адамзат тарихын 
өзгертті. Ол адамдарды құтқару үшін келді. Ізгі хабардың бар мәні осында. Шәкірт 
адамдардың өміріне қатысатын адам. Сенімді адамның адамдарға деген сүйіспеншілігі 
болады.  
 8. Ол күйінішке тұнбайтын адам.    
 Еврейлерге хат жазған автор абай болғанымызды ескертеді: "Абай болыңдар, 
ешқайсың Құдайдың рақымынан құр қалып жүрмеңдер! Әйтпесе улы жеміс беретін 
тамырды қазып алып тастамаса, оның қайтадан көктеп, қаулап өсіп кететіні сияқты, 
мұндай адамдарың өздерінің жаман көзқарастарына көптеген басқаларды да еліктіріп, 
арамдап, зор зиян тигізетін болады." (Еврейлерге12:15). Бұл аяттың мағынасы 
әшкерелеуде жатыр. Көптеген адамдар қайғыға батып кеткен, өйткені кезінде өзгелер 
олардың өміріндегі қателіктерін атап көрсеткен. Оның ойы: «Ол соншама кім еді менің 
қателіктерімді айтатындай? Менің көзімдегі тікенді көргенше, өзінің көзіндегі бөренені 
көрмей ме?» 

Өзіңізді тәрбиелеуді үйрендіңіз бе? Азғырылуларға жоқ деп айтуды үйрендіңіз бе? 
Арыла алмай жүрген әдетіңіз бар шығар.  

Сіз білесіз Құдай сіздің жеңімпаз болғаныңызды қалайды, бірақ өзіңіз 
жеңімпаздыққа жету үшін еш нәрсе істеген жоқсыз. «Егер Құдай менің осы әдетті 
тастағанымды қаласа, онда Ол маған күш беруі керек». Алайда Құдай сізге сол күшті 
бұрын беріп қойған. Оны Киелі Рух арқылы иемденуге болады. Сіз оны тек бағалауыңыз 
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керек, ал оған тәртіп керек. Не істеу керектігін біле тұра қателік жасайтын болсаң, онда 
Құдайды кінәлама.  

Кешкі уақытты Киелі кітап оқуға арнадыңыз, бірақ сол кезде теледидарда сіздің ең 
жақсы көретін бағдарламаларыңызды біреуі болып жатқанын көресіз. Сөйтіп Киелі 
кітапты сосын оқимын деп шешім қабылдайсыз.  Сол кеште Киелі кітапты да оқи 
алмайсыз, келесі күні кеш жатқандықтан таң ертең жұмыс алдында Құдаймен де уақытта 
өткізе алмайсыз. Ол бір екі реттен болатын нәрсе емес. Мәселе бір рет ерекшелік 
жасағаннан басталып, оны тағы да, тағы да қайталайсыз. Ойыңызды еккенде, ісіңізді 
орасыз. Ісіңізді екенде, әдетіңізді орасыз, сосын мәңгілікті орасыз.  

Ол айқын нәрсе, жексенбілік мәсіхші «сенімді адам» бола алмайды. Сенімді адам 
Құдайдың сөзін өмірінің әр саласында қолданады. Шәкірттіктің өмірі тәртіппен 
байланысты, осы екі сөздің мағынасы бір. Шәкірт - тәптіпті адам. Мұндай өмір оңай емес, 
бірақ Құдай бізге оңай өмірді уәде еткен емес. Оңай болмағандықтан, сенімді адамдар да 
өте аз. Алтын медаль еңбекқор, өзін тәртіпке келтірген, сансыз босаңсуларға жол 
бермейтін, өмірінде анық мақсатпен жүретін атлетке беріледі. Осындай адамды Құдай 
қолданады.  
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Екінші бөлім 
 

Иса Тәңір ретінде 
 

 Навигаторлар жұмысшыларының біреуі Ямайкалық еді. Бірнеше жыл бұрын ол 
ауылына жақын Кингстон, Ямайкада банан компаниясында жұмыс істеді. Ол жұмысын 
жақсы атқарып жүрді. Бір күні бастықтардың біреуі оны кеңсесіне болашақты талқылауға 
шақырды.  

Жас жігіттің мүмкідіктеріне қарап, бастық былай деді: «Сенің біздің компанияда 
үлкен болашағың бар, жақсы жұмыс істесең, лауазымыңда көтерілесің. Бірақ біз сенімді 
адамдарды іздеудеміз. Жұмысыңда сәтті болсаң, өміріңді осы банан жұмысына 
ауыстыруың керек».  

Жас жігіт сәл ойланып, өмірін бананға ауыстыра алмайтынын шешті.  
Иса Тәңірдің орны оның өмірінде барлық «банандардан да» жоғары.  
Бұл бөлім Исаны Тәңір ретінде көрудің төрт тармақтарын қарастырады.  
1. Біз қаласақ та, қаламасақ та Иса Тәңір болып қала береді.  
2. Оны Тәңір ретінде мойындамауымыздың себебі.  
3. Оны Тәңір ретінде мойындау деген не?  
4. Иса неге біздің Тәңіріміз болғысы келеді.  

Енді осыларды біртіндеп қарастырып өтейік.  
Біз қаласақ та, қаламасақ та Иса Тәңір болып қала береді.  
Иса Мәсіх барлық нәрсенің Жаратушысы. «Сөзінің құдіретімен» барлығын ұстап 

тұр,"Өйткені көктегі әрі жердегі, көзге көрінетін және көрінбейтін нәрселердің бәрін 
Құдай Өзінің рухани Ұлы арқылы жаратты: тақтар мен үстемдік иелері, билеушілер мен 
әміршілер бәрі де Мәсіх арқылы және Мәсіх үшін жаратылған. Бүкіл әлем жаратылмай 
тұрғанда-ақ Ол бар болатын, бәрін аман сақтайтын да — Сол. Мәсіх — сенушілер 
қауымының, яғни Өзінің рухани денесінің, Басы әрі оның өмірінің Бастауы. Ол — 
өлімнен қайта тірілгендердің ең Бастысы да. Сондықтан барлық жағынан да Оның жолы 
үлкен." (Қол. 1:16-18). 
 Өз өміріңізде билігіңіздің қаншалықты аз екені туралы ойланып көрдіңіз бе?  
Қашан туылатыныңызды сіз шештіңіз бе? Немесе әке-шешеңізді таңдадыңыз ба? Немесе 
қай елде туылатыныңызды таңдадыңыз ба? Тәніңіздің түсін таңдадыңыз ба? Көзіңіздің 
ше? Шашыңыз? Ақыл, дарын, таланттарыңызды таңдадыңыз ба? Бойыңыз ше? Сыртқы 
көрінісіңіз сұлу немесе қарапайымдылығы? Осы сұрақтардың бәріне жоқ деген жауап 
бересіз. Осы саларда немесе тағы да басқаларда сіз шешім қабылдамайсыз. Сіздің сөзіңіз 
тіпті қабылданбайды да.    
 Сонымен сіздің билігіңіз қайда? Киелі кітап сізге өміріңіздің кіші бөлігіне, аз болса 
да маңызды бөлігіне еркіңізге қарай билік жүргізуге кеңес береді. Ол сіздің еркіңізге 
байланысты. Оны Иса Мәсіхке бағындаруды қарастырады. Ол дегеніміз - Иса Мәсіх 
сіздің өміріңіздің бір бөлігі емес, бүкіл өмірңіздің билеушісі болуы. Солай жасауыңыз 
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арқылы сіз өзіңізді қызықтыратын барлық нәрселерді ол сізге ұнаса да, ұнамаса да 
Исаның билігіне бағындырасыз.  

Неге біз Оны Тәңір ретінде мойындамаймыз?  
Әр адамның Исаны Тәңір ретінде мойындамауының өз себептері бар, кейбіреулері 

жиі қайталанады.  
1. Иса біз қаламайтын нәрсені істеуімізді сұрауы мүмкін. 
Әрине Ол сұрайды. Олай болмаса, мәселе де болмайтын еді. Егер сіз Иса Мәсіхті 

өміріңіздің билеушісі етіп қойсаңыз, Ол сізге ұнамайтын нәрселерді істеуіңізді 
сұрайтыны шүбәсіз.  
 Ыбрайым Ысқақты құрбандыққа шалғысы келмеді. Мұса перғауынның алдына 
барғысы келмеді. Жүсіп соншама жыл түрмеде отырғысы келмеді. Иса Мәсіх айқышқа 
барғысы келмеді.  

Айқыш емкімге ұнамайды. Ешкім өлгісі келмейді. Ешкім өзінен бас тартқысы 
келмейді. Бірақ Тәңірге бағыну деген осы. Шәкірт тәртіпті болуы керек. Тәңірге бола 
өзінің қалауынан бас тартады. Шәкірт жеке қалауларын қанағаттандыру арқылы өзін 
еркелетпейді.  

Иса Мәсіх өміріңіздің Тәңірі болғанда, Ол барлығына уәкілдік жүргізе алады: 
ойларыңыз, іс-әрекетіңіз, жоспарларыңыз, жұмыс орныңыз, демалыс уақытыңыз және 
өмірілік мақсатыңыз. Осының бәрі Оның билігінде.  

2. Өзімізге ненің жақсы екенін білеміз деп ойлаймыз.  
  Бұл шындыққа сай емес. Жалғыз қалған бала өзін өлтіріп қоюы мүмкін.  Жеуге 
болмайтынды жеп қоюы мүмкін, көшеге жүгіріп кетуі мүмкін, өткір пышақты алуы 
мүмкін немесе қауіпті нәрсемен ойнауы мүмкін. Ата-ана әрдайым балаға қарап тұруы 
керек. Егер әке-шеше қадағалаудан бас тартса, сот оны жауапкершілікке тарқызады.   

Біз тәни жетілгенде, кейбір нәрселер өзгерді деп ойлаймыз. Сонда біз қателіктер 
жасаймыз. Жалғыз қалған бала өзіне өзі қиянат келтіреді. Есейген адам ретінде біз де 
өзімізге қиянат келтіре аламыз.  

Ғалымдар тобы АҚШ-тың жер бетіндегі әрбір адамды құртатындай атомдық 
оқтығы бар екендігін есркертті. Бұл басқа елдердегі атомдық бомбаларды санамағандағы 
көлемі бір вагонмен тең динамит әрбір ерді, әйелді және балаларды құртуға жетеді. 

Ойланыңызшы соншама полицейлер жұмысқа бізді бір қателік жасап қоймасын 
деп жалданады. Өмірімізге ненің жақсы екенін білетінімізді айтуға батылымыз жетеді.  

3. Құдайдың біз үшін ең жақсысын тілейтініне сенімсізбіз.  
Егер Құдай бізге қиыншылық бергісі келсе, не істей алатынын білесіз бе? Егер Ол 

бізді бейшара қылып, бізге азап көрсеткісі келсе, өмірімізді мүлде төзгісіз етіп жіберуге 
күші жетер еді. Мүмкін біреулері Құдай біздің өмірімізге араласпайды деуі мүмкін, бірақ 
Құдай бізге қиындық көрсеткісі келеді деген сөз күлкілі нәрсе.  

Алайда Иса Мәсіх сіздің өміріңізге араласқысы келмейді деп айтыса алмайсыз. 
Билік жүргізудің маңыздылығы - Ол сіздің өміріңізге қатысқысы келеді. Құдайдың 
Иеремия пайғамбар арқылы не дегісі келетінін тыңдаңыз: "Өйткені сендерге деген ниетім 
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Өзіме аян: сендерге қасірет емес, амандық пен тыныштық бұйырып, болашақ пен үміт 
сыйлайтын ниетім бар, - деп нық айтады Жаратқан Ие." (Еремия 29:11). 

4. Оны Тәңір ретінде мойындау деген не?  
Иса Мәсіхті Тәңір ретінде мойындаудың қолданысы Оның шәкірттеріне үйреткен 

дұғасында көрінеді. "Сонымен Құдайға мына іспетті мінажат етіп сиыныңдар: Көктегі 
Әкеміз! Сенің киелі есімің қастерлене берсін, Патшалығың осында орнасын! Сенің еркің 
көкте орындалғандай, Жер бетінде де орындала берсін! Күнделікті нанымызды бүгін де 
бере гөр. Бізге күнә жасағандарды кешіргеніміздей, Сен де күнәларымызды кешіре гөр. 
Азғырылуымызға жол бермей, бізді жамандықтан сақтай гөр. Патшалық, құдірет және 
ұлылық Мәңгі бақи Сенікі! Аумин." (Матай 6:9-13). 

Байқасаңыз дұға «Көктегі Әкеміз» деп басталады. Иса «Менің Әкем» деп емес 
«Көктегі Әкеміз» деп айтуды үйретті. Шәкірт айналадағы адамдарды тануы керек, олар 
отырған жерге отыруы керек. Шәкірт үйретуге келген адам емес, қайта үйренуші, 
жаһангер. Құдайдың қалауымен өмір сүруші. Сондықтан ол адамдардың мұқтаждары мен 
жетіспеушіліктерін түсінуі керек.  

Сенің киелі есімің қастерлене берсін. Иса Өзінің Есімінің қастеленуі үшін дұға 
еткен жоқ, қайта Әкесінің Есімін қастерлеуде. Оның Тәңір екенін мойындау, Оған 
бағыну. Атыңызды шығарғыңыз келе ме? Адамдардың сізді танығанын қалайсыз ба?  
Сіздің мақсаттарыңыз: ғылыми жаңалық жасау, жұмысыңыздың жақсы жүруі, маңызды 
адамға үйленуіңі бе?  Исаның Тәңіріңіз болуын қалау деген - сіздің атыңыздың емес 
Оның атының көтерілуін қалау.  

Патшалығың орнасын. Құдайдың қалауы көкте билік жүргізгендей жерде де билік 
жүргізу.  

Ол Өз патшалығын құруда. Сіз шаршамай Оның патшалығын құрумен 
айналысудасыз ба? Немесе өзіңіздің кіші патшалығыңызды құрудасыз ба? Қауымыңыз сіз 
үшін жексенбілік мектеп пе, ақсақалдар кеңесі ме, сіздің мекемелік жобаңыз ба немесе 
Ізгі хабар бағадарламаңыз ба? Осы нәрселерге көңіл бөле аласыз ба немесе шындықпен 
бұл Мәсіхтің Патшалығын құру деп айта аласыз ба?  

Құдай Патшалығын Ізгі хабар тарату арқылы іздеу - түнектегі адамдарды нұрға 
және шайтанның құлдығынан Құдайға әкелу. Ізгі хабарды жиі айтасыз ба? Қанша 
сенбеуші адам сізді жақын дос деп біледі?  

Сенің еркің орындалсын. Тағы да байқасаңыз «Менің еркім орындалсын » деген 
жоқ, қайта «Сенің еркін орындалсын» дейді.  

Иса мына ойды айтқан еді: "Мен өздігімнен ештеңе істей алмаймын. Әкемнен 
естігенім бойынша соттаймын. Менің сотым әділ, өйткені өз еркімді емес, Мені жіберген 
Әкемнің еркін орындаймын." (Жохан 5:30). 

Егер сіз Құдай еркін іздеп, оны орындамасаңыз, «Сенің еркің орындалсын» деп 
дұға ете алмайсыз. Киелі жазбадағы Құдайдың еркін орындаумен бастаңыз. Егер солай 
істесеңіз, сіз білмейтін салаларды Киелі Рух Өзі түсіндіреді.  
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Күнделікті нанымызды бере гөр. Егер «мендегінің бәрі Исанікі» деген 
ұстанымымыз бар болса, онда осы дұғаны айта аламыз. Әйтпесе «өзімен-өзі келетін 
нәрсені» сұраудың қажеті не? Пауыл былай деді:  "Әлде денелеріңнің Киелі Рух 
мекендейтін киелі үй екенін білмейсіңдер ме? Сендер Құдайдан қабылдаған Киелі Рух 
бойларыңнан орын алды. Енді өз меншіктерің емессіңдер, Иеміз сендерді үлкен құн 
төлеп, күнәнің құлдығынан азат етті. Ендеше денелеріңмен Құдайдың даңқын 
арттырыңдар!" (1 Қорынт. 6:19-20). 

Иса сізді Өзінің қанының құнымен сатып алғандықтан, сіз өзіңіздікі емессіз. Енді 
сіз Оның меншігісіз. Билікті мойындау - өзіңіздің бар және болатын болмысыңызды және 
меншігіңізді оған бағындыру.  

Қолыңыздағы асыл деп санайтын меншігіңізді қайта қарап шығыңыз. Мүмкін ең 
жақсы көретін мөлдір шыныңыз, кәрленіңіз (фарфор) немесе спорт жарақтарыңыз бар 
шығар. Мүмкін үнжазбаңыз немесе автокөлігіңіз. Не болса да, өзіңізден сұрап көріңіз, 
соның бәрі кімнің меншігі болып саналады? Егер шынымен Тәңір Иса Мәсіхтің меншігі 
болса, онда Исаның оны қолдануына қарсы болмайсыз.  

Басқалардың қарызын кешіргеніміздей, біздің де күнәларымызды кешіре гөр. Иса: 
«бізге күнә жасағандарды кешіргеніміздей, Сен де күнәларымызды кешіре гөр» - деп дұға 
еткенімізді қалайды. Осыны айта алар ма едіңіз? Өзіңіздің басқаларға деген кешіріміңізді 
Құдайдың сізге деген кешірімімен өлшей алар ма едіңіз?  

Билікті мойындау өзара міндеттемеге алып келеді. Онда тек алу ғана емес, беру де 
бар. Рақымдылық Құдайдың Өзін бізге толықтай арнауы. Билікті мойындау өзімізді 
Құдайға арнауымыз. Барлық адамдар Құдай Өзін оларға арнағанын қалайды, ал өздерін 
Құдайға арнағысы келектіндер аз.  

Азғырылуымызға жол берме. Бұл жерде Иса бізді азғыратын жерлерден қорғауын 
Әкеден сұрап тұр. Көптеген жағдайлар өздерімен өзі жаман емес, ал апаратын жолы 
шайтанның қақпаны.  

Иса: «бізге күнә жасауға жол берме» - деп дұға еткен жоқ. Ол: «азғырылуымызға 
жол берме» - деді. Бұл дұғаны айтқанда күмәнді жағдайларды да Оған тапсырамын 
дегенді білдіреді. Өмірімдегі күнәларды ғана емес, сонымен қатар өмірімдегі азғыруға 
апартын салаларды да Оған тапсырамын. Олардың қандай салалар екенін өзіңіз білесіз. 
Иса Мәсіхті өміріңіздің Тәңіріңіз ету сол нәрселердің бәрін шетке ысырып қоюға дайын 
екеніңізді білдіреді. «шайтаннан қорғай гөр деп сұрап тұрмын». Исаны сатып кетер түні 
осы дұғаны шәкірттеріне айтқан болатын. (Жохан 17:15 қара). 

Билікті мойындау дегеніміз, өзіміздің соғысымызды жүргізе алмайтынымызды 
мойындау. Мәсіхтің Өзі бізді сақтауы керек. Ешкім өз шайқасын өзі жеңе алмайды. Иса 
Мәсіхтің Өзі айқыш ағаштың құнымен шайтанды жеңді.  

Исаның бауыры Жақып былай деді: "Сонымен, Құдайға мойынсұныңдар! Әзәзіл 
шайтанға қарсы тұрыңдар, сонда ол сендерден қашып кетеді." (Жақып 4:7). Шайтан біз 
екі нәрсені істегенде бізден безеді: біріншіден, өзімізді Құдайға бағындыру және 
екіншіден: Тәңірдің күшімен оған қарсы тұру.  
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Неге Иса біздің Тәңіріміз болғысы келеді? 
Неге Иса біздің өмірімізге араласқысы келеді? Неге Иса бізді өз 

қиыншылықтарымызда қалдырғысы келмейді? Бұл Киелі кітаптың көптеген 
құпияларының бірі. Бірақ Киелі жазбада Құдайдың бізді сүйетіні және өмірімізде 
қатысқысы келетіні туралы анық жазылған. Ол өміріміздің Тәңірі болғысы келеді. Менің 
күнәкарлығыма, күнәға бейімділігіме қарасам, бұл ойдан ұялып қаламын.  

Оклахомада тұратын бір сатушы кісіні білем, оның жұмысы сырт жерлерде 
болғандықтан жұмысына шағын ұшағын қолданады. Бірде ойлы-қырлы жердің үстінен 
ұшып бара жатқанда, бір машинаның үлкен жүк автомобилді озып өткісі келгенін көрді. 
Машинаның жүргізушісі шыдамсыздықпен сол үлкен көлікті озу үшін жолдың біресе 
арғы бетіне, біресе бергі бетіне шығып жатты.  

Менің досым жылдамдығын басып, соған төбеден қарап отырды. Жүк көлігін 
озайын деген сайын, біресе екі сызықты жолға, біресе дөңге, біресе алдынан басқа көлік 
шығып қала берді. Менің досымның ойы былай болды: «Егер мен сол жүргізушімен 
сөйлесе алсам, қашан жүру немесе жүрмеу керек екенін айтып тұратын едім».  

Ешқашан тоқтамайтын, өмір деп аталатын оқиғада өмір сүргендіктен, ертең немесе 
келесі аптада не болатынын алдын ала біле алмаймыз. Иса Мәсіх біздің Тәңіріміз 
болғандықтан, Ол бұл жолды басынан аяғына дейін көре алады.  

Оның біздің Тәңіріміз болғысы келетіні, өмірімізге қатысып, қауіпті немесе 
қауіпсіз бұрылыстарымызды айтып тұруды қалайды. Сондай рақымды ұсынысты 
қабылдамағанымыз ақымақтық емес пе?  
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Үшінші бөлім 

Жоғалтылған шәкірттік  
 
Бірнеше ай бұрын бір кәсіпкермен түскі асқа бардым. Тамақ жеп отырғанда, оның 

не туралы көп ойлайтынын сұрадым.  Ол корпорациясының құн/нәтиже сәйкестігін қайта 
қарастырып жатқанын айтты. Ұғымы қарапайым еді. Бизнесті жалғастыру үшін өндіріс 
құны сату бағасынан жоғары болмауы керек. 

Мен өзім де құн/нәтиже сәйкестігін түсіндім. Егер 5 долларға өнім жасасам, ал 
сату бағасы 4.50 доллар болса, онда көп ұзамай банкротқа ұшыраймын. Осы ұғым ойлап 
отырғанымда, мәсіхші болу пайдасы оның құнынан әлде қайда жоғары. Шынында 
шәкірттікте Құдай біздің игілігімізді жобалаған. Құдайға көмектесу үшін емес, қайта 
адамдар үшін. Құдайға біздің көмегіміз керегі жоқ, ал бізге Оның көмегі керек. Шәкірттік 
бізге деген көмек үшін ойлап табылған.  

Бір күні көктемде бес адамнан тұратын жанұям Фолксвагенмен Георгияға жол 
тартты. Түнгі уақыт еді, жаңбырдың соншалық жауғанынан алдындағы бірнеше метрлік 
жол әрең көрінді. Жаймен бара жатқанда, бір ер кісі мен әйелді көріп қалды. Жолдың 
шетіне тоқтап, көмек керек пе деп сұрағанда, әйелдің қолындағы кішкене сәбиді көріп 
қалды. Бірнеше километрлік жерде тұратынын және үйлерінің электр боранынан отқа 
жамылғанын айтты. Сөйтіп басқа қалада тұратын әпкесінің үйіне жанұясымен бара 
жатқанын айтты. Оларға жандары ашып, бірақ көлікте оларға орын жетпейтінін көріп, 
қалталарындағы 200 долларды әйелге беріп, ары қарай жүріп кетті. Бірнеше километрден 
кейін жүргізуші: «Бізде қанша ақша бар?» - деп сұрады, олар 100 доллар қалғанын айтты. 
Ол көлікті бұрып бағанағы жерге қайтып келіп, әлгілерден:«Сізге берген ақшам әлі бар 
ма?» - деп сұрады.  

Таңданған әйел: «Иә бар»,- деді.  
«Маған беріңіз».  
Сасқалақтап, қалтасынан 20 долларды алып берді.  
Ол қолындағы ақшаға қосып: «Міне жанұямыздың атынан мынаны да қосып 

алыңыз» - деді.  
Осы оқығаны естігенде, Құдайдың бізге деген қарым-қатынасын дәл осылай 

бейнелейтінін ойладым. Құдайымыз бізге соншама көп сыйларын береді, сосын қайтып 
келіп, қолыңдағының бәрін маған қайтып бер дейді. Олай істегені бізге Өзінің қолындағы 
шексіз жабдықтарға қосып, бәрін қайтып беруі дегенді білдіреді. Шәкірттік - Құдайдың 
шексіз жабдықтарына ие болу мүмкіндігі. Шәкірттік - Құдайға жақсылық жасауымыз 
емес, қайта Оның бізге жақсылық жасап тұрғаны. Шәкірттің осы ойды түсінуі өте 
маңызды.  

Алайда Иса оның құнын жақсылап өлшеуімізді ескертеді. Өйткені, шәкірттің құны 
бар. Өміріміздің құны бар. Бірақ нәтижесі құнынан әлде қайда шексіздігі соншалық, егер 
біреу сол ұсыныстан бас тартса, ақымақтық еткені.  
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Лұқа 14 тарауды бірге қарап өтейік. Онда шәкірттіктің ұстанымдары берілген, 
Исаның ерекше назар аударған ұстанымдарын жазып алып отырыңыз.  

1 аят: "Иса бір діни демалыс күні парызшылдар қауымының қайсыбір 
бастығының үйіне дәм татуға келгенде, бәрі Оны бақылап отырды". Иса қайда барса да, 
адамдардың көзі Исада болды. Ол өзгеше адам еді. Ол өзгеше өмірдің авторы еді.  

Ол айтты: "Ал Мен адамдар шынайы өмірге ие болсын және өмірі рухани игілікке 
толы ағыл-тегіл мол болсын деп келдім" (Жохан 10:10). Оның ерекшелігіне қарап 
адамдар, Оның шынайылығын әрбір қимылын зерттеу арқылы көргісі келді. Мәсіхші - 
Иса Мәсіхтің елшісі. Оның шәкірттері ретінде, шынайы өмірде сүрудеміз, нәтижесінде 
әлем бізді бақылауда.  

Тәңіріміз жағдаймен емес, ұстаныммен өмір сүрді. Оның шәкірттері ретінде, біз 
қалай өмір сүреміз? Жағдайға қарап па немесе ұстанымға қарап па?  

Мысалы, көлігіңіз көнерген, бөлшектері ескіріп, қиындықтар тудыруда. Оны 
сатудың кезі келді. Сатушыға келдіңіз. Көзіңізге дәл қарап «Бұзылған жерлері бар ма?» - 
деп сұрағанда ұстаныммен немесе жағдаймен жауап беру еркіңіз бар. Шыныңызды 
айтасыз ба немесе алдайсыз ба? ШӘКІРТ ӨМІРІНІҢ ӘРБІР ЖАҒДАЙЫНДА жағдайларға 
қарамай КИЕЛІ КІТАПҚА САЙ ӨМІР СҮРЕДІ.  

2 аят:  "Кенеттен Оның алдына шемен ауруына ұшыраған біреу келді". Иса 
мұқтаж болған адамдармен әрдайым қарым-қатынаста болған. Олар оның көз алдында 
еді. Мұқтаж адамның Исаға келіп, көмек алмай кетуі аз немесе мүлдем болмаған.  

Шәкірттіктің тағы да бір ұстанымы бар. Шәкірт дегеніміз - мұқтаж адамдармен 
тұрақты қарым-қатынаста болатын адам. Исаның шәкірті ретінде сіз мұқтажы бар 
адамдармен қарым-қатынас құрасыз ба?  

  8-10 аят: "Біреу сені тойға шақырғанда, төрдегі құрметті орынға жантая кетпе! 
Шақырылғандардың ішінде жолы сенен де үлкен біреу болуы мүмкін. Онда екеуіңді 
шақырған үй иесі келіп, саған: «Мына кісіге орныңды бер», — дейді, ал сен ұялып, 
амалсыздан ең төменгі орынға барып отырасың.  Сондықтан қонаққа барғанда ең төменгі 
орынға отыр. Сонда үй иесі қасыңа келіп: «Досым, жоғары шық», — демек. Осылай 
дастарқандас болғандардың алдында мәртебең өсіп қалады".  

Иса бас діншілдің үйіне келді. Тамақ жейтін кез келгендіктен, адамдар үстел 
басынан жақсы орындарды іздей бастады. Осы жағдайға қарап, Иса мына бір ұстанымды 
үйретті. Үстел басына келіп отырғанда, төрден орын алмаңдар. Өйткені, үйдің қожайыңы 
сыйлы қонақпен келгенде, сіздің басқа жерге отыруыңызды сұрайды. Үй иесі сізді басқа 
жерге отыруыңызды сұрағандықтан өзін ыңғайсыз сезінеді. Оның қонағы да, сол жайтты 
көріп отырғандар да өздерін ыңғайсыз сенізеді. Оданша Иса былай деді: «Үстел басына 
келгенде, аяқ жақтан орын алыңыз. Сосын үй иесі келгенде, сіздің сыйлы қонақ болып 
аяқ жақтан отырғаныңызды көріп, төрге отыруыңызды сұрайды. Отырғызғанда сіздің 
қандай кішіпейіл екеніңізді көреді. Аяқ жақтан төрге өткен сіз сыйлы боласыз». Қандай 
ғанибет! Өзіңізді жақсы сезіну ұстанымын Иса үйретіп жатыр. 
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Осы үш аятта шәкірт үшін маңызды сабақтар бар. ҚҰДАЙДЫҢ БЕРЕТІН 
ӨСИЕТТЕРІ ЫНЖЫҚ НЕМЕСЕ КЕЗДЕЙСОҚ ЕМЕС, ҚАЙТА БІЗДІҢ ИГІЛІГІМІЗ 
ҮШІН БЕРІЛГЕН. Құдай көкте отырып, біздің өмірімізді қиындатуды ойламайды. Қайта 
оның ойы өміріміздің ағыл-тегіл мол болуының жолдарын үйретеді. Құдайдың өсиеттері 
бізге кедергі жасау үшін емес, бізге көмек болуы үшін берілген. Бізді жайсыздықтан 
сақтау үшін берілген. Егер шәкірт осы сабақты үйренсе, онда өмірінің көптеген 
мәселелері шешілетін еді.  

11 Аят: "Өйткені өзін-өзі жоғарылатқан әркім төмендетіледі, ал өзін төмен ұстаған 
жоғарылатылады." 
 Футбол ойынының екі еселі қайтаруы болғанындай, Құдайдың да екі еселі 
қайтаруы бар. Ол мынандай қарапайым шындық: біздің тәбетіміз және табиғи 
қалауларымыз өзінен жаман емес, оларды Құдай жаратқан. Оларды Киелі жазбаға қарсы 
етіп қанағаттандыруымыз дұрыс емес.  
 Мысалы: біздің көтерілуіміз, бірінші орынды иемденуіміз, жетекші болуымыз, 
басқа да қайсарлықтардың еш жаман жері жоқ. Олар Исаның жолымен болуы керек. 
Бірінші болудың кілті соңғы болуда. Еркін болудың кілті Исаның құлы болуда. Алудың 
кілті беруде. Жетекші болудың кілті қызмет етуде. Мадақталудың кілті кішіпейіл болуда.  
Әр адамның өмір сүргісі келеді, бірақ ешкім осы өмірден кеткісі келмейді. Әр адамның 
еркін болғысы келеді, бірақ ешкім құл болғысы келмейді. Әр адамның алғысы келеді, 
бірақ ешкімнің бергісі келмейді. Осы жерде біздің Құдаймен шиеленісіміз басталады.  
 Құдай әлемді жаратты. Ол өмірді жаратты. Біздің өмір сүру ережелерімізді 
жаратты. Құдайдың беретін нәтижелеріне ие болғымыз келеді, бірақ оның құнын 
төлегіміз келмейді. Біздің кішкене миымызда бермей жатып алудың, соңғы болмай 
бірінші болудың, өлмей жатып тірі болудың жолын білу керек деп ойлаймыз. Сөйтіп осы 
өмірдің ойын ойнау мақсатында Құдайдың ерекжелерін айналып өтуге талпынамыз. Бірақ 
Киелі кітап бізге егер біз қысқа жолды таңдасақ, тұйықталуға душар боламыз дейді. 
БЕРУСІЗ АЛУ ЖОҚ, ӨЛІМСІЗ ӨМІР ЖОҚ. Шәкірт осы шындықты үйреніп, өмірінде 
қолданатын адам.  

15-24 аяттар: 
Исамен бірге дастарқандас болғандардың бірі осыны естігенде Оған: «Құдайдың 

Патшалығындағы тойға қатысатындар бақытты!» – деді. Иса оған астарлап былай деді: 
«Біреу үлкен қонақасын дайындап, көп адам шақырады. Тамақ ішетін уақыт болғанда, 
шақырғандарына қызметшісін жіберіп былай дегізеді: 
— Келіңдер, барлығы дайын тұр! Бірақ бәрі бірдей кешірім сұрап, біреуі: 
— Егіндік жер сатып алдым, соны барып көруім керек. Өтінемін, маған кешірім ете гөр! –
десе, келесі біреуі: 
— Бес пар өгіз сатып алып едім, соларды сынап жегіп көруге бара жатырмын. Өтінемін, 
мені кешір! – дейді.  Ал тағы біреуі: 
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— Мен жаңа ғана үйленген едім, сондықтан бара алмаймын - дейді. Қызметшісі қайта 
оралып, мұны қожайынына айтып береді. Үй иесі қаһарланып, қызметшісіне: 
— Тез барып, қаланың үлкенді-кішілі көшелерін аралап, жарлы-жақыбайларды, кемтар, 
ақсақ, соқырларды алып кел! – деп бұйырады.  Кейінірек қызметшісі: 
— Мырза, бұйрығыңызды орындадым, бірақ әлі де бос орын бар – дейді.  

Ал қожайыны былай деп тапсырады: 
— Қаладан шығып, үлкен жолдарда әрі үйлердің айналасында жүргендерді шақырып, 
келуге көндір! Осылайша үйім толсын. Сендерге шындығын айтамын: алдымен 
шақырылғандардың ешқайсысы да қонақасымнан ауыз тимейді!» (Неге десеңдер, 
шақырылғандар көп, ал таңдап алынғандар аз). 
  Иса үлкен діншіл адаммен және оның қонақтарымен тамақ жеп отырғанда, бір 
қуанышқа кенелген адам: «Құдай Патшалығындағы тойға қатысатындар бақытты». Содан 
кейін Иса Үлкен той туралы астарлы сөз айтты. Астарлы сөз Құдай Патшалығы, Құдай 
және Иса Мәсіхпен дастархандас болу жайында. Құдаймен дастархандас болуды кім 
қаламайды? Тек кімнің оны ұзақтатып жатқанын білмегенде ғана. Пауыл былай дейді:  
"Бұны осы дүниелік билеушілердің біреуі де ұққан емес; ұққан болса, олар Ұлылықтың 
Иесін айқышқа шегелетіп өлтіртпес еді." (1 Қор.2:8). Римдіктер мен яһуди парызшылдары 
оны Кім екенін білмегендіктен Оны айқышқа шегеледі. Бүгінгі таңда адамдар Құдайды 
қабылдамайды өйткені Кімнің шақыруды ұзақтатып жатқанын білмейді.  

Үлкен той туралы астарлы сөзі елеусіз нәрселердің теріс ұғымы болашақтың 
маңыздылығын жоққа шығаратынын ашып көрсетеді. Егер бүгін Иса Тәңір астарлы сөз 
айтқанда, Ол бір кесім жерді сатып алғанша керемет үй сатып алуды айтар еді. Бес 
бұқаның орнына, Ол бизнес батылдығын немесе қор биржасын айтар еді. Оның неке 
туралы мысалы өзгермес еді, ғасырлар бойы неке өзгермей келеді.  
 Мәсіхші болу тегін. Ол мүлде ақша талап етпейді.  

"Себебі Құдайдың рақымымен, Мәсіхке деген сенімдерің арқылы құтқарылдыңдар. 
Бұл – өздеріңнің жетістіктерің емес, Құдайдан келген сый. Сондықтан игі істерімнің 
арқасында құтқарылдым деп ешкім мақтанбасын". (Eфес. 2:8-9).  Бірақ оның басқа құны 
бар. Оның құны - өз ісіңізбен емес, Құдайдың ісімен болу. Мәсіхшілердің өз 
армандарымен, ұмтылыстарымен кетіп қалып, Құдайдың оларға дайындап қойған 
жоспарын өткізіп алуы өте оңай. Киелі Рух адамдарға айқайламайды. Оның дауысы 
әншейінде, Киелі кітапта оқығанымыздай самал жел сияқты. ШӘКІРТ ҚҰДАЙДЫҢ 
РУХЫМЕН БІР КЕЛІСІМДІ ДАУЫСТА ТҰРАДЫ.  

25 Аят: "Жолшыбай қарақұрым халық еріп келе жатқанда, Иса оларға бұрылып..." 
Иса туралы сөз айту әрқашан ерекшелік болған. Сайланушы Киелі кітаптан бір-екі аят 
келтіре алса, ол үшін қосымша ұпай болған. Ганди Иса Мәсіхті сыйлаған. Көптеген 
адамдар Исаға ерген, бірақ Оны естігендер кім еді? "Салықшылар мен өзге де күнәкарлар 
Исаны тыңдау үшін көптеп қасына жиналатын." (Лұқа 15:1). Көпшілік Оның артынан 
ерді, салықшылар мен күнәһарлар оны естіді.  

Әрқашан солай болған, болашақта да солай болмақ. Мәсіхшілік құтқарылудың 
сенімі. Ол мұқтаждарға арналған.  Ол өмірлеріндегі мақсатқа өз күшімен қол жеткізе 
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алудан артық нәрсені аңсайтындарға арналған. Олар Исаның сөзін іздейтіндер. Олар 
Оның сөздерін тыңдап қана қоймай, оны орындайтындар. ШЫНАЙЫ ШӘКІРТКЕ ЕҢ 
МАҢЫЗДЫ НӘРСЕ ОНЫҢ ЖАНЫНЫҢ АҢСАУШЫЛЫҒЫНДА ЖАТЫР.  

26-33 аяттар: 
« – Кім Маған келіп, Мені әке-шешесінен, әйелі мен балаларынан, бауырларынан және 

өз өмірінен артық көрмесе, сол Менің шәкіртім бола алмайды. Кім айқышын арқалаған 
кісідей өз мүддесінен бас тартып, тіпті азапты өлімге дайын болып Менің соңымнан еріп 
жүрмесе, сол Менің шәкіртім бола алмайды. Сендердің біреуің бір мұнара салғысы келеді 
дейік. Сонда ол құрылысты аяқтауға қаражатының жетер-жетпесін білу үшін алдымен 
отыра қалып, кететін шығынды есептеп алады. Ол солай етпесе, іргетасын қалағаннан 
кейін бастаған ісін аяқтай алмас еді. Мұны көргендердің бәрі: «Мынаның құрылысты 
бастағанымен аяқтауына шамасы жетпеді, ә?!» – деп оны мазақтар еді. Немесе бір патша 
басқа бір патшамен соғысатын болса, келе жатқан қарсыласының жиырма мың 
жасақшысына өзінің он мыңымен төтеп бере ала ма, жоқ па — алдымен отыра қалып, 
соны ақылға салмас па еді? Шамасы келмейтін болса, ана патша әлі де алыста келе 
жатқан кезде оған елшілерін жіберіп, бітім шартын сұрар еді. Сол сияқты, сендердің 
ешқайсың да бар нәрсеңнен бас тартпай Менің шәкіртім бола алмайсыңдар». 

 Енді оның құны жөнінде сөйлесейік. Бұл Иса Мәсіхтің алдында басқа маңызды 
нәрселерден бас тартудан басталады. Руларды cанау 14 тарауында Исраил халқының 
Қадеште Уәделі елге кіргелі жатқанда он екі барлаушы жаман хабар алып келеді. Біз 
аралап, барлап келген сол ел өз тұрғындарын жалмайтын жер екен! Онда тұрып жатқан 
халықтың адамдары денелі. Сол жерде алыптың тұқымынан тараған Анақтың ұрпақтары 
да тұрады!" (Руларды санау 13:32-33 ).  Қорқыныш келгенде, адамдар шегіне бастады, 
өйткені алыптар олардың бала-шағалар мен әйелдерін өлтіреді деп қорықты.   

Құдай алыптар болмайды деп айтқан емес. Ол уәделі елге аман-есен жеткізуі 
туралы айтты. Бірақ дүрбелең кезде, исраилдіктер өз балалары мен әйелдерінің артыннан 
тығылды. Сенімсіздіктің белгілерінің бірі, жанұяның қамын шектен тыс ойлау. Исаның 
шәкірті болуым үшін Оның айтқанын орындауым керек. Егер ол анамның, әкемнің, 
жарымның, балаларымның құны болса да.  

Толықтай түсіну үшін, Иса осы екі бейнені қолданады - мұнара құру және соғысқа 
дайындалу. 28 аятта мұнара соға бастаған, бірақ оны бітірмеген адам туралы айтады. 
Өміріңізде бір нәрсені бастап, жарты жолда бітірмей тастап кеткен кезіңіз болды ма? 
Берген сөзіңізге тұрмаған кезіңіз болды ма? Берген антыңызды орындамаған кезіңіз 
болды ма? Егер солай болса, Сүлейменнің сізге айтатын кеңесі бар: «Көп уайымдағанда 
адам түс көрер, көп сөз айтылғанда ақымақ та сөз сөйлер». ... Уәде беріп, оны 
орындамағаннан мүлдем уәде бермегенің жақсы. Аузыңнан шыққан сөздерің сені күнәға 
батырмасын. Құдайдың хабаршысы – діни қызметкерге: «Берген уәдем қате» деп 
сылтауратпа. Неліктен сен Құдайдың ашуын шақырып, істеген істеріңді жойдырмақсың? 
(Даналықты уағыздаушы 5:2, 4-5). 
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Форт Уортта тұратын кезімде жұмыстарыммен Далласқа жиі барып тұратынмын. 
Автожолмен жүргенде, жол бойында толық жасалып бітпеген үлкен пәтер үйді 
көретінмін. Қаңқасы бар, бірақ соғып болмаған үй.  Ай сайын өткенімде еш өзгеріс 
көрмедім. Біраздан кейін бір кісінің ғимаратты соға бостағанын көрдім, бірақ ол кісі 
бағасын дұрыс санамағанын естідім. Несиесін жұмсап, ғимараттан пайда таба алмады. 
Ғимараты ескерткіш сияқты болып тұрды.  

ИСА ШӘКІРТ БОЛУДЫҢ АЛДЫНДА ОНЫҢ ҚҰНЫН БАҒАЛАП, СОСЫН 
ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУДЫ ОСЫ МЫСАЛ АРҚЫЛЫ ҮЙРЕТЕДІ. Егер ісіңізді аяқтай 
алмасаңыз, оны бастаудың қажеті жоқ.  

Иса былай деді: "бітіре алмайды". Далластық құрылысшы өз құрылысын бітіре 
алмады. Шәкірт үшін қолдан келу ерікпен тікелей байланыста. Шәкірт болу дарыны Иса 
Мәсіх арқылы іске артатын нәрсе.  

«Құдай бізді құдіретті күшімен және Оны жақыннан танып білуіміз арқылы Өзіне 
ұнамды жаңа өмір сүруімізге қажеттінің бәрімен қамтамасыз етті. Ол бізді Өзінің ұлы да 
ізгілікті болмысы арқылы меншікті халқы болуға шақырады.» (2 Петір 1:3);  теңдікті 
теңестіру үшін біздің еркіміз қажет.  

Иса Тәңір құн санаудың екінші мысалын көрсетеді: патшаның соғысқа аттануы. 
Жауымызға қарсы шығу алдында мына екі сұраққа жауап алу керек. Біріншісі, 
қолымдағы құралыммен оны жеңе алам ба? Екіншісі, онымен соғысу құнын төлегім келе 
ме? Егер жауаптарыңыз жоқ болса, онда елшіні жіберіп, тыныштық сұрау керек.  

Тәңіріміз Иса былай деді: "Бұдан былай сенің атың Петір («Тас») болады. Осы 
іргетастың үстіне Мен Өзіме сенушілердің қауымын саламын. Оны өлімнің күштері де 
жеңе алмайтын болады." (Матай 16:18). Қақпалар шабуыл жасау үшін емес, қорғану үшін 
керек. Соғысқа барған адам өз жауының қақпасының есігімен ойнап кіргенін көрдіңіз бе? 
Кақпа жауды сыртта ұстау үшін керек. Шәкірт шайтанның сансыз күшіне қарсы тұрып, 
тозақтың қақпасын бұзып, тұтқындарды босатуға шақырылған. Иса бізге осындай 
соғысқа шыққанда, тозақтың қақпасы бізге кедергі болмауы керек, бірақ дегенмен 
соғыстың құны бар деді.  

«Егер соғыстың құнын төлеуге дайын болмасаңыз, тыныштық сақтау үшін, 
елшіңізді жіберіңіз». Мәсіхші ретінде, шайтанға былай деуіңіз мүмкін: «Тыңдаш шайтан, 
мен мәсіхші болдым, жұмаққа жолым ашық, бірақ сенімен бір келісімге келгім келеді. 
Сен маған тиіспесең, мен саған тиіспеймін. Мен Иса Мәсіхтің шынайы шәкірті 
болмаймын. Сенің патшалығыңа шабуыл жасамаймын. Сен де менің мазамды алма. 
Жайлылық пен тыныштықта болғым келеді». 

Шайтан сізге былай дейді: «Досым, өзіңе-өзің келісім жасап отырсың». Бірақ 
есіңізде сақтаңыз шайтан алдамшы, ол өтіріктің әкесі. Сізді алдап кетпейтініне кепіл жоқ. 
Сөйтіп, Исаның шәкірті болмауының құны Оның шәкірті болуынан әлде қайда жоғары.  

34-35 аят : "(Тағамды бұзылудан сақтау үшін) тұз пайдалы. Ал егер тұз өз күшінен 
айырылған болса, онысын қалай қалпына келтіруге болады? Ол тіпті жер өңдеуге не қиға 
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қосуға жарамсыз болып шыққандықтан, жұрт оны лақтырып тастайды. Құлағы барлар 
жақсылап тыңдап алсын!"  

Иса өзінің қызметін Дәмсіз Тұз туралы бір түрлі астарлы әңгімемен аяқтайды. Көп 
уақыт осы астарлы әңгіменің шәкірттікке қатысын түсінбей жүрдім. Бір күні бұл бейне 
Исаға шәкірт болғысы келмейтін сенуші туралы екеніне көзім жетті. Әрбір сенушінің 
шәкірт болуы Құдайдың еркі. Бірақ сол адам өз ісіне оралғанда, пайдасыз болып қалады. 
Оны құтқара алмайсың, құтқарылып қойған. Оны қолдана алмайсың, пайдасыз. Ол дәмсіз 
тұз сияқты. Адамдар ондай тұзды лақтырып тастайды.  

Апта сайын оның қауымға бара жатқанын көргенде, ол сияқты болғың келмейді. 
«Тимотеге» былай деп айта аласыз: «Анау адамды көрдің бе? Ол шәкірт болудың құнын 
төлегісі келмейтін адам. Ол орташыл болуды таңдады. Исаның сөзімен айтқанда, ол кісі 
дәмсіз тұз сияқты. Не болса да сенуші өміріңде сол адам сияқты болма».  

Кортез 1519 жылы Вера Крузға 700 адаммен Мексиканы жаулап алуға келгенде, ол 
11 кемесін әдейі өртеп жіберді. Оның адамдары шегіністің жалғыс көзі Мексика 
шығанағындағы жағажайда батып бара жатқан кемелеріне қарап тұрды. Алдынан қандай 
қиындықтар шықса да Мексикаға қарай жол тартты.  

ИСАНЫҢ ШӘКІРТІ БОЛУДЫҢ ҚҰНЫН ТӨЛЕР АЛДЫНДА, БАРЛЫҚ 
ШЕГІНЕР ЖОЛДАРДЫ ҚҰРТУЫҢЫЗ КЕРЕК. Бүгін Исаның шәкірті болудың құны 
қандай болса да, оны төлеуге дайын шешім қабылдаңыз немесе тыныштық сақтаушы 
елшіні жіберіңіз.  
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Төртінші бөлім 
 

Құдай мен адамның шынайы сипаттамасы 
 

Адамның әрбір мәселесі оның Құдай туралы түсінігіне байланысты. Егер сіздің 
үлкен Құдайыңыз болса, онда мәселелеріңіз кіші. Егер сіздің Құдайыңыз кіші болса, онда 
мәселелеріңіз үлкен. Міне сондай қарапайым. Егер Құдайыңыз үлкен болса, онда әрбір 
мәселе сіз үшін мүмкіндік. Егер Құдайыңыз кіші болса, онда әрбір мәселе сіз үшін 
кедергі.  

Әрбір шәкірттің мыналар туралы нақты түсінігі болуы керек:  
1. Құдай кім? 
2. Оның өзі кім? 

Өзіңіздің кім екеніңізді түсінбей, Құдайдың кім екенін түсіне алмайсыз. Керісінше, 
Құдайды білмей, өзіңіздің шынымен кім екеніңізді түсіне алмайсыз. Осы екеуі бір-
бірімен байланысты. Біздің және Құдайдың кім екенін Ишая 40-66 тарауларынан таба 
аласыз. Бірнеше бетті қарап шығайық.  

Құдайдың табиғаты мен мінезі 
Ишая 40:3-5: Жар салған дауыс шығады айдалада: «Жаратқан Иеге жол 

дайындаңдар! Құдайымызға арнап ен далада түзү қылып даңғыл жолды салыңдар! 
Жолдағы сай-салалар толтырылсын, тау-төбелер болса аласартылсын! Бұралаң жерлері де 
түзетіліп, ой-қырлары түгелдей тегістелсін! Сонда Тәңір Иенің ұлылығы адамзатқа 
көрінетін болады, (оның өз халқын құтқарылғанын) барлығы да ап-анық көре алады. 
Себебі Жаратқан Иенің Өзі осы бұйырықты шығарған болатын». 

Киелі кітап Құдайдың ұлы да танулы екенін айтады. Өмірімізді Оған арнаудың бар 
себебі Оның ұлылығын көріп, онымен игерілуіміз. Төртінші аятта Құдай біздің Өзімен 
байланыста болуға кедергі жасайтынның бәрін алып тастағанын айтады. Тәңірдің қарым-
қатынасты бастаушы екенін көреміз. Құдайды тану біздің ойлап шығарғанымыз емес, ол 
Оның ойы. Мәсіхшіліктің басқа діндерден айырмашылығы, адамдар Құдайды емес, Құдай 
адамдарды іздейді.  

Ишая 40:10-11: 
Біліп алыңдар, Жаратушы Тәңір Ие жуырда зор құдіретімен келіп, билікті өз 

қолына алады. Жеңісінің олжасы мен сыйы іспетті құтқарып алған халқын Ол Өзімен 
бірге алып келеді. Тәңір Ие оларды ізгі шопандай бағады: «қозыларын» қолына алып, 
кеудесіне басып көтеріп, «саулықтарын» жайлап алға бастап жүреді. 

Құдайдың керемет теңдігін байқаңыз, бір жағынан Ол құдіреті күшті Құдай, екінші 
жағынан аса мейірімді Құдай. Ол жаратты жердің түкпір-түкпірін (Ишая 40:26, 28).  

Забур Жыршысы былай дейді: "Жаратқанның сөзімен аспан жаралды, аузының 
лебімен жұлдыздар жасалды." (Забур жыры 32:6). Ғылым бізге энергия өз материясының 
нәтижесі деп түсіндіреді. Құдай ғаламды Өзінің Сөзінің дара құдіретімен жаратты. Оның 
Сөзі жасампаз энергия.    
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Ишая 40:11 берілген суреттеме малшының отарын жайып жүргені туралы 
баяндайды. Бұл бізге Құдайдың екі нәрсе істейтінін айтады, Ол бізді асырайды және 
жетелейді. Біздің барлық мұқтаждықтарымыз Оның жауапкершілігінде. Сонымен қатар 
Ол бізге бағыт - бағдар көрсетеді.  

Ишая 40:13-14: "Кім Тәңірдің ақыл-парасатын ұққан, кеңесшісі боп бағыт берді 
Оған? Жаратқан Ие кіммен ақылдасқан, кім түсінік беріп те еді Оған? Кім Тәңір Иені 
білімге үйреткен, Оған даналық жолын да нұсқаған?" 
 Екі риторикалық сұрақ, екеуінің де жауабы «ешкім». Неге ешкім Құдайға кеңес 
бермеген? Немесе Құдайға қай жолмен жүруді ешкім көрсетпеген бе? Нақты айтқанда, Ол 
ешкімнен сұрамаған. Оның Өзі былай дейді: "Жалғыз Мен ғана шынайы Құдаймын, 
Менен өзге құдай жоқ, Маған ұқсас ешкім де болмайды! Мен ақырғы жайттарды әуел 
бастан-ақ және әлі істелмеген істерді баяғыдан-ақ алдын ала білдіріп келемін. Мен 
мақсатымды орындап, Өзіме ұнайтындарды іске асыратын боламын деп уәде беремін." 
(Ишая 46:9-10). 

Ишая 40:15-17: "Міне, халықтар судың шелектегі тамшысындай ғана боп көрінеді. 
Таразыға қонған шаң-тозаң іспетті олар да салмақсыз деп есептеледі. Құдай аралдарды 
түйіршік секілді оп-оңай қолына алып көтереді. Ливан тауындағы бар мал Тәңірге арнап 
құрбандыққа шалынып, өртелсе, олар да жеткілікті болмас еді! Ливан ормандары 
құрбандық отына жетпей қалар да еді жағылуға. Бар халықтар Жаратқанның алында онша 
маңызсыз боп саналады, олар Құдай Иемен салыстырғанда мүлдем жоқ, мағынасыз 
болып шығады." 

Адамдардың қателіктеріне қарап көңіл түсіру оңай - адамгершіліктің азаюы, 
жамандық жасауға жақын болуымыз, өз-өзімізді ұстай алмауымыз, технологияның дамуы 
мәселерді көбейтуі, осының бәрі адамдың арсыз және қиянатты етуге жетеді. Соғыс 
болмаса, қылмыс болады. Қылмыс болмаса, дау болады. Дау болмаса, табиғи апаттар 
болады. Қателіктер әрдайым бар.  

Әлемдік, экономикалық немесе саяси күштер немесе пәлсапалық басшылар  
адамның тағдырын шеше алмайды. Ең ұлы деп саналатын елдер Құдай алдында бір 
тамшыға тұрмайды, шаңның бір нүктесіне де тұрамайды дейді. Билік құдайдың қолында! 
Бұл әлемді дұрыс болашаққа тек Құдай жетелейді.  

Ишая 40:28: "Мынаны естіп, білмеуші ме едің: Мәңгілік Құдай – сенің Жаратқан 
Иең, шексіз зор данышпандығы Оның! Ол жаратты жердің түкпір-түкпірін. Ешқашан 
Құдай шаршап-шалдықпайды". Құдай ешқашан шаршамайды, тапқырлығы бітпейді, 
қайда бару немесе не істеу керектігін нақты біледі. Барлығы Оның кемелді билігінде, Ол 
ешқашан қателеспейді. Егер біз осыған сенген болсақ, өмірлік мәселелеріміз өзімен 
шешілер еді.  

Дүниеде сізге жан ауыруын әкеле алатын екі жан бар: өзіңіз және Құдай. Шайтан 
сізге азап бере алмайды. Бұл Аюптың жазбасында нақты көрсетілген, Аюптың 1 тарауын 
оқыңыз. Ол жерде шайтанның еш нәрсе істей алмайтыны, өйткені Құдай Өзі қорап 
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тұрғаны жазылған. Бұл әр сенуші үшін шынайы нәрсе. Шайтан қасиетті рұқсат (Құдай 
еркі) болмаса, еш нәрсе істей алмайды.  

Киелі кітапта Құдай бізге жақсылықтың бәрін тілейтінін жазылған. Ол бізге 
қиындық әкелгісі келмейді. Оның біз туралы ойы жақсы. Дүниедегі ең жақсының бәрін 
бізге тілейді. Ол Сөзіне сай бізге қиянат келтірмейді. Сөйтіп бізді ренжітетіндердің саны 
азайды.  Сіздің өміріңізді талқандайтын жан - өзіңіз, басқа ешкім сізге қиянат келтіре 
алмайды. Әрине басқа адамдар да қасиетті рұқсатсыз сізге қиянат келтіре алмайды. Олай 
болмағанда, Құдайдың Өз адамдарының тағдырына билігі жоқ дегенді білдірер еді. Егер 
Құдай көкте отырып: «Менің қызметшімді көлік қағып кетпейді, ұшағы жерге құламайды 
деп үміттенімін» - деп отырса күлкілі болар еді.  

Өзіңізден басқа сізге ешкім тиісе алмайды. Киелі кітапта адам өз өмірін талқандай 
алады деп жазылған. Сіздің ең үлкен жауыңыз – өзіңіз. Бірақ егер Құдайға деген сенімде 
жүрсеңіз, Оның Сөзін тыңдасаңыз, Құдай сөзіне берік болсаңыз, ешкім сіздің өміріңізді 
талқандай алмайды, ешкім сізге Құдайдың кемелді еркінен ажырата алмайды.  

Ишая 42:1-4: «Міне, Менің қолдап жүрген Қызметшім, жаным рақат табатын 
таңдаулым! Оған қондырдым Өзімнің Рухымды, Ол халықтарға жеткізеді әділдікті. 
Қызметшім Менің еш айқайламайды, Оның даусы далада да шықпайды. Ол майысқан 
таяқты сындырмайды, бықсыған білтені де сөндірмейді, шынында әділдікті іске асырады. 
Оны жер бетінде берік орнатқанша күші тасып, алған бетінен қайтпайды. Оның тәлімін 
елдер үмітпен осады». 

Бұл Иса Мәсіхке байланысты айтылған пайғамбарлық сөз. Иса соттау Оның 
қолында екенін айтты. (Жохан 5:22-23). Оның билігіндегі сот шындыққа сай және Оның 
табиғатымен келісімде. Оның бұл әлемнің зұлымдығына қарап көңілі түскенін немесе 
қорққанын көрген емеспіз. Біздің Құдай Өзінің әлеміне сот пен теңдікті алып келеді.  
  Ишая 42:8: "Жаратқан Иемін, бұл Менің есімім. Даңқымды басқаға бере 
салмаймын, жалған тәңірлермен оны бөліспеймін!" Құдай бізге Өзінің ұлылығын 
ешкіммен бөліспейтінін қайта-қайта есімізге салып жатыр. Пауыл осыны 1 Қор 1:26-29 
аяттарында  Құдайдың патшалығында дана және абзал адамдардың көп емес екендігін 
айтады. Қайта Құдай ақылсызға даналық береді және оның ұлылығына қолданылғанын 
жек көреді.  

Еврейлердің рухани басшылары Петір мен Жоханды білімі жоқ, сауатсыз деп 
атады Елш 4:13.  Дегенмен осы білімсіз, сауатсыз екі балықшы Жаңа Өсиеттің 7 кітабын 
жазды. Бұл кітаптардың тереңдігі соншалық ғасырлар бойы әлемнің ең ақылды адамдары 
толықтай түсіне алмаған.  

Ишая 43:11-18: "Мен Жаратқан Иемін, Менен басқа Құтқарушы жоқ! Болашақтағы 
жайттарды алдын ала білдіріп, сендерді жаудан құтқарып, мұны жариялаған Өзіммін. 
Бұларды істеген бөгде бір тәңірлерің жоқ. Сондықтан сендер Мен туралы шындықты паш 
етуге тиіссіңдер! … Жалғыз Құдай Менмін, мәңгі Сол болып келемін! Менің қолымнан 
құтқара алатын ешкім жоқ. Менің істегендерімді кім бұрынғы қалпына келтіре алады!?" 
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 Киелі кітап Құдай адамзаттың құтқарушысы деп үйретеді. Тек Ол ғана құтқара 
алады. Нәтижесінде тек Ол ғана біздің қауіпсіздігіміз бола алады. Ол: «Менен басқа 
қауіпсіздік басқа жерде жоқ» - дейді. Жұмыс орындарда зейнетақы қауіпсіздігін, айлық 
көтеруді, жақсырақ жұмыстар, қаржы мүмкіндіктерін уәде етеді. Адам қауіпсіз көліктерді 
ойлап шығарады. Шынында құтқара да, босата да,  құнын да төлей алатын тек қана 
Құдай. Тек қана Құдай адамға шынай қауіпсіздік бере алады.  

Ишаяның жазбасындағы Құдайдың мінезі мен табиғатын жай өттіп кеттік. Біздің 
мәселелеріміз бен уайымдарымыз Құдайдың ұлылығының алдында түкке тұрғысыз 
екенін көреміз.  

Адамның табиғаты мен мінезі.  
Ишая 40:6-7: 
 "– Жар сал! – деп бір дауыс бұйырды. 
– Не туралы жариялайын? – деп сұрады хабаршы. 
– Бүкіл адамзат көк шөпке ұқсайды! Бар салтанаты мен сенімділігі дала гүлдері секілді 
өткінші: Жаратқан Ие ыстық лебін үрлесе, гүлдер солып, шөптер қурап қалады. 
Шынында халық сондай шөпке ұқсайды!" 
Құдай және Киелі кітап адамды ұлы да тәуелсіз, өз тағдырын шеше алады деп көрмейді, 
қайта гүлге ұқсас, бүгін бар, ертең жоқ. Иса Тәңірдің бауыры Жақып былай дейді:  

"Өмірлерің неге ұқсас? Ол әншейін аз уақытқа көрініп, кейін ғайып болатын бу 
іспетті емес пе?" (Жақып 4:14).  

Адамның кім екенін түсіну үшін мынадан бастауымыз керек. Өмірдің қысқалығы 
бізге дұрыс нәрсені таңдауға итермелейді. Жыршы былай дейді:  

«Данышпанның да өлгенін жұрт көреді, дәл солай ақымақ пен ессіз де өледі, мал 
мүлкін басқаға қалдырғанын біледі. Ессіздердің ойынша мәңгі өз үйлері, ұрпақтан 
ұрпаққа сақталар мекендері, әрі өз аттарымен аталған жерлері. Ал қадірлі адам да мәңгі 
қалмайды, өліп құритын хайуанға ұқсайды … Уайымдама, біреу тым баи қалса, үйінің 
салтанаты молайғанда, өлгенде өзімен еш нәрсе алмайды. Салтанаты оған еріп 
бармайды». (Забур 49:11-13, 17-18). 

Жыршының кезіндегі шындық әлі де шындық болып саналады. «Өз аттарын өз 
жерлеріне береді». Мэриленд, Луизиана, Пеннсильвания, Верджиния және Солтүстік 
Каролина соған куә. Мичиганда тұратын бір кісі өте бай болған. Сол жердегі даңғылдар, 
мектептер, кітапханалар оның атымен аталды, өйткені ол кісі үлкен қаржылық көмек 
көрсеткен болатын. Өлер алдында қаланың басшыларына келіп, егер қаланы оның атына 
қойса бүкіл байлығын беретінін айтты. Адам өмірдің қысқалығы үшін ажалсыздыққа бола 
барлық нәрсені істеуге барады.  

Ишая 47:8-10: "Рақатқа батып, бейқам тұрып жатырсың. «Әлемде тек мен ғана 
маңыздымын, мендей ешкім жоқ! Ешқашан жесірдей жалғыз қалмаймын, 
тұрғындарымнан еш айырылмаймын!» - деп мақтанасың. Ал енді, мынаған жақсылап 
құлақ сал: бір күннің ішінде, табан астынан, екеуі де басыңа түсіп, тұрғындарыңнан 
айырылып, жесірдей жалғыз қаласың! Бұл екі қасіретке де ұшырайсың! Сен 
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сиқыршылыққа иланып, бақсылықпен де соншама көп айналысып келсең де, бәрібір сол 
пәледен амал тауып құтыла алмайсың. Жауыздығына кәміл сеніп: «Қылықтарымды ешкім 
көрмейді»  - дейсің. Сені жалған даналығың мен білігің еліктіріп тура жолдан адастырды. 
«Әлемде тек мен ғана маңыздымын, мендей ешкім жоқ» - деп паңданасың. Адамзаттың 
ажалсыздыққа деген қалауы дұрыс жолда болмағандықтан, Құдайдың мақсатына қарсы 
тұрады. Бұл жазбаның тақырыбы Бабыл мұнарасы туралы, бірақ ол барлық адамзатқа 
қатысты.  

Иса Мәсіхтің келуі туралы айтылған әйгілі пайғамбарлық сөзді Ишая жазған: 
"Барлығымыз адасқан қойлардай тентіреп, өз бетімізбен жүрдік" (53:6). Тағы пайғамбар  
былай дейді: "Бәріміз де күнәға батып рухани ластанып кеттік! Күллі әділ істеріміздің өзі 
лас шүберектей жиіркенішті! Солып қалған жапыраққа ұқсаймыз, күнәларымыз бізді 
желдей ұшырып әкетеді" (64:6). 
 Құдай мен адамның шынайы сипаты - адамның басына келетін жамандық пен 
қайғы - қасірет оның өзінің ақымақтығы мен күнәкарлығының нәтижесі. Ал адамның 
басына түсетін барлық жақсылық - Құдайдың рахымы мен мейірімділігі. Ал адам 
пенделік ұғымымен оған қарсылық білдіріп барлық қол жеткізген жетістіктер, 
жарылқаулары мен дамуы өзінің еңбегінің нәтижесі деп санайды. Әйткенмен қиындықтар 
мен бақытсыздық келгенде олар Құдайды кінәлайды.  

Жақсылықтың Құдайдан, ал жамандықтың адамның күнәкарлығынан екенін 
толықтай түсінбейтін адам Құдайдың, не адамның мінезін түсіне алмаған. Енді өзімізге 
ескертейік, өмірімізге келетін әрқилы жағдайлар жамандықтың белгісі емес, ол Құдайдың 
кемелді жоспарының сәулесі. Мысалы Голгофа айқышы. Егер біз сол күні шәкірттермен 
бірге болсақ, Исаның айқыш ағашын қасірет деп санайтын едік. Дәл сол сияқты егер біз 
Исаның бос қабірін көргенде, оны да қасірет деп көрер едік.  

Алайда 2000 жыл өткен соң айқышты да, бос қабірді де қасірет деп емес, қайта 
жеңіс деп санаймыз. Көп жағдайда жақын адамның өлімі сияқты қиын жағдайлар 
келгенде оны қасірет деп қабылдаймыз. Бірақ Құдайдың көз қарасымен Оның ашылмаған, 
жақсылыққа жоспары болуы мүмкін.  

Құдайдың адамға берген уәдесі.  
Ишаяның 40-66 жазбасы мессияндық болып саналады. Ондағы уәделер Мәсіхке 

немесе Исраил халқына арналған. Алайда Киелі Рухтың уәдесі  мынандай: "Жаратқанның 
жоспары мәңгі берік тұрады, бар ұрпақтарға ниеті нық сақталады" (Забур жыр. 32:11). 
Осы керемет тарауларда көрген Құдай мен адамның табиғатын үйреніп,  біз де ондағы 
ұстанымдарды қолдана аламыз.  
 Ишая 58:10-12 аяттарда берілген Құдайдың бізге уәдесі: "Қарны аштарға шынайы 
жанашырлық танытып, зорлық - зомбылық көргендерді жұбатып, мұқтаж нәрселерімен 
қамтамасыз етіңдер! Сонда айналаларыңдағы қара түнекте нұрым сәулесін шашып, 
рухани қараңғылықтарың тал түстей жап-жарық болады. Мен, Жаратқан Ие, сендерді 
әрқашан жетелеп жүріп, шөл далада да қажеттеріңмен қамтамасыз етіп, денелеріңе қуат 
беремін. Осылай сендер суы мол баққа, ешқашан сарқылмайтын бұлаққа ұқсайтын 
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боласыңдар. Халқың ежелде қираған мекендеріңді қайтадан салып, баяғы ұрпақтардан 
қалған негіздердің үстінен қалаларыңды қайта орнатады. Жұрт сендерді «Қираған 
қамалдарды қалпына келтіріп, жолдар мен үйлерді қайта салушылар» - деп атайтын 
болады. 

Сенің нұрың түнектен шығады. Құдай сені жетелеу жауапкершілігін  Өзіне алады. 
Өміріңіздің қиын шақтарында Құдай жаныңызды рахаттандырады. Көптеген 
ұрпақтардың негізі болу артықшылығына ие боласыз. Бірақ мұның бәрі «егер» деген 
сөзбен байланысты. Егер өміріңізді рухани аш және  азап шегушілерге арнасаңыз. Егер 
өміріңізді осындай тапсырмаға және мақсатқа арнасаңыз, Құдай сізді ойлағаныңыздан да 
артық жарылқайды.  

Бұл Құдайдың адамдарға деген уәдесі. Құдай бізді сүйіспеншілігімен Иса Мәсіхтің 
істеген ісі арқылы құтқарып, жарылқап, өркендетіп, Иса Мәсіхтің мінезіне ұқсаған сайын 
басқа адамдардың өмірлерін өзгерте аламыз. Осының бірі мәсіхші үшін бір сөзбен 
айтқанда «мақсат» деп аталады. Шәкірт жасау деген осы.  
  Ишая 40-66 тарауларын оқып шығуыңызды сұраймын. Осы керемет аяттарды үш 
қайтара оқып шығыңыз. Біріншісінде, Құдайдың мінезі мен табиғаты туралы үйренген 
нәрселеріңізді жазып алыңыз. Екіншісінде, адамның мінезі мен табиғаты туралы үйренген 
нәрселеріңізді жазып алыңыз. Үшіншісінде, Құдайдың адамзатқа берген уәдесін жазып 
алыңыз. Үшінші рет оқығаныңызда таң қаласыз. Оның бізге деген ұлылығын біліп тұрып 
күнә жасауымызды көріп Құдайдың қаншалықты рахымды екенін көресіз.  
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Бесінші бөлім 
 

Ізгі Хабар және шәкірт 
 

 Шәкірт болу Иса Мәсіхпен дұрыс қарым-қатынастан және жүрек қалауларыңыз 
Онікімен сай болудан басталады. Шәкірт жасау Ізгі хабар таратудан басталады. Бір кісі 
мәсіхшінің мақсаты жұмақты кеңейтіп, тозақты тарлату деп айтқан болатын. Ізгі хабарды 
бағдарлаушы тек Иса Мәсіхтің Өзі.  

Жохан кітабынің 4 тарауында Ізгі хабар айтудың таңқалдырар мысалдары бар.  
 Мүмкіндікті таңдау 

4 Аят: "Құдайдың еркімен Иса Самария аймағы арқылы жол жүруге тиісті болды."  
Иса Мәсіхтің кезіндегі Палестинаның картасына қарасақ, Иерусалимнен Ғалилеяға  

жететін ең қысқа жол Самария арқылы жүрді. Алайда адамдар бұл жолмен көп жүрген 
жоқ. Самария арқылы жүрудің орнына, олар Иерусалимнің тау жоталарымен, Иорданның 
жағалауларымен Ғалилеяға жететін еді.  

Мұның себебі Исраилдың солтүстік аймағының он тайпасы Ассирия еліне 
тұтқында қалумен байланысты орын алды. Тайпаның қалған бөліктері сол елдегі 
халықтармен ішін-ара үйленіп, аралас халық дүниеге келіп, олар самариялықтар деп 
аталды. Сондықтан еврей халқы оларды жек көретін. Еврелердің «асыл тұқымдылары» 
самариялықтармен байланысқа түспеу үшін кез-келген жолмен айналып өтуге дайын 
болды.  

Бірақ бұл жерде Иса Самария арқылы жүруіне тура келіп тұр. Неге? Неге Иса осы 
шеттетілген халықтың жерімен жүруді қажет деп санады? Ізгі хабар бәріне ортақ екенін 
көрсету үшін деп ойлаймын. Иса Тәңіріміздің хабары тек таңдалған халық үшін ғана 
емес, ол барлық ұлттарға, тайпаларға, руларға арналған.  

Бұл шәкірт болуға талпынатын әрбір адамға арналған маңызды сабақ. Оның 
мақсаты адасқан жандарды табу болу керек. Оны орындау үшін ол Құтқарушымыздың 
үлгісімен «салықшылардың және күнәкарлардың досы» болу керек. Көп ізгі хабар 
таратушылар  бұл әлеммен дос болмау керек деген ұғымды «бұл әлемдік адамдардан 
бөліну» деп түсінеді. Ізгі хабар осы әлемдік адамдармен дос болудан басталады. Шәкірт 
Киелі кітапқа сенімді болуы керек. Ал киелі кітап теологиясына аса сезімтал адамдар 
сенімді болуға міндетті емес.  
 9 аят: Самариялық әйел Исаға былай деді: "Себебі яһудилер (діни сенім бойынша 
арамданбау үшін) самариялықтармен араласпайды". 

Иса оған былай деп жауап берді: "Бүкіл әлемге қатысым бар".  
 Иса Жақыптың құдығына шаршап, шөліркеп жетті 6-7 аят. Оның мұқтаждығы 
қарапайым және түсінікті еді. Оған демалып, қалпына келу керек еді. Бірақ Өзін 
қанағаттандырудың орнына, Ол Ізгі хабарды айтуды шешті.  
 Жохан 4 тараудағы ақиқатты түсінгенімде, қатты ұялдым. Көп жағдайда өзімнің 
Ізгі хабар айтпауға шаршағанымды себеп етемін. Мысалға: Оңтүстік Жағалауда өткен 
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конференция. Демалыс күндері төрт, бес рет уағыз айтып, көптеген адамдармен сұхбат 
жүргізгендіктен, қатты шаршадым. Содан соң ешкіммен сөйлескім келмеді. Қайтар 
жолда, ұшаққа тез отырып, терезе жақтан орын таңдап, қасымдағы орынға ешкімді 
отырғызбау үшін сөмкені қойып қойдым. Өзіме Ізгі хабармен бөліспеуге себеп таптым.  
 Иса демалып отырғанда, самариялық әйелдің құдықтан су алып жатқанын көрді. 
Сол әйел «жақсы мүмкіндік» емес еді. Оған қоса, әйел самариялық еді, ал Иса болса 
яһуди. Яһудийлердің самариялықтарға ешқандай қатысы жоқ. Ол әйел, ал Иса ер кісі еді. 
Ер кісілер әйелдерге кеңес бермейді. Әйел жүгенсіз ал Иса әділ. Әділ адамдар 
жүгенсіздермен байланысқа түспейді. Әйел аластатылған. Иса ұлы Ұстаз.  Әйел беделсіз 
болатын, онымен сөйлескен Иса да өзінің беделін түсіру қаупінде еді.  
 Бірде көне ДС3 жолаушылар ұшағында ұштым. Өзімнің орнымда отырғанда, бірде 
қасыма толықтау келген, жасы 60-қа келіп қалған әйел отырды. Орнына жеткенше 
адамдармен амандасып, жақсы шырай танытты. Қасыма отырғанда «Мә, бақытты жас 
әйелсіз» дедім. Ол қолын менің қолыма қойып: «Жігітім, менің қандай жаман жағдайда 
екенімді білсең ғой. Қалтамда жеткілікті ақшам бар, бірақ күйеуім қайтыс болды. 
Достарымнан айырылып, өмір сүруге деген себебім де жоқ». 
 Сыртқы әлпетіне қарағанда Ізгі хабарға мұқтаж адамға ұқсамайды. Алайда Исаға 
мұқтаж екенін өз әңгімесімен айтып берді. Ізгі хабар айтуға деген мүмкіндіктің мен 
ойлағанымнан көбірек екенін түсіндім.  

Ізгі хабар айтудың ұстанымдары.  
Тәңіріміздің Ізгі хабар қызметінен көптеген ұстанымдарды алуға болады. Оның 

негізі Жоханның төртінші тарауында берілген. Мүмкін олар сіздің Киелі кітап 
зерттеуіңізге себепші болады.  

1. Мүмкіндікті мақұлдаудан бастаңыз. "Сол кезде құдықтан су алу үшін 
самариялық бір әйел келді. Иса одан: 

– Маған ішетін су берші, – деп сұрады." (7аят) 
Бұл біздің адами табиғатымыздың бір бөлігі, өйткені біз басқалардың бізге мұқтаж 

болғанын және бізді маңызды көргенін қалаймыз. Иса су сұрау арқылы самариялық 
әйелді керекті және маңызды етіп сезіндіргісі келді. Оған деген мұқтаждығы арқылы 
әйелдің де Исаға деген мұқтажын ашып айтуға жағдай жасады.  

Университет студенті биология сабағындағы әдемі қызды кездестірді. Көптеген 
жігіттер онымен кездескісі келді, бірақ ешкімге келісімін бермейтін қыз екен. Жігіттің 
спорт киімінің түймесі түсіп қалғанда, қыздан сол түймені тігіп беруін өтінді. Қыз келісіп 
тігіп берді, көмегіне алғыс ретінде кешкі асқа шақыруын талап етті.  

Адамдармен достасқанда, оларды маңызды етіп сезіндіру жолдары көп әрі оларды 
қолданған маңызды. Мысалы, шаңғы тепкенде немесе гольф ойнағанда, біреуге «сіздің 
жақсы ойнайтынызды байқадым, маған да кішкене үйретіңізші» деп айтуыңызға болады. 
Үй шаруасындағы әйелдер де көршісінен тамақ рецептін немесе ұн, тағы да басқа 
нәрселерді сұрау арқылы әңгімені бастауына болады.  

2. Адаммен тіл табысуға бейімделу.  
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"Иса: – Егер Құдайдың өзіңе не сыйлағысы келгенін және су сұраған Адамның кім 
екенін білсең, сен Оның Өзінен су сұрар едің. Сонда Ол саған «өмір суын»  берер еді, — 
деп жауап қатты." (10 аят). 

Иса адамдар қарсы тұра алмайтын екі нәрсе істеді: оған сыйлық ұсынды және 
қызығушылығын оятты.  
 Үйленгенімізден кейін, әйелімнің туған күніне граниттен жасалған ыдыс сатып 
алдым. Уақыты келгенше, оны көлігімнің жүксалғышына салып қойдым.  Жатар кезде 
оған сыйлық алғанымды айтып қойып едім, содан кейін әйелім сол сыйлықты көргенше 
ұйықтай алмады. 

Иса адамдармен жақсы тіл таба алатын. Жохан 3 тарауда Иса Никодемнің рухани 
жетекшісіне не айту керек екенін біліп, «Сен қайта туылуың керек» деді.  

Киелі кітапты оқытудың керемет мұғалімі доктор Х.Клэй Трамбулл пойызда 
отырғанында қасындағы кісі вискиді ашып ұсынғанда ол қабылдамады. Біраздан кейін 
жолаушы тағы да ұсынды, доктор Х. Клэй Трамбулл тағы да жоқ деді. Үшінші рет 
ұсынғанда жолаушы: «сіз мені соншама көп ішетін жаман адам деп ойлап отырған 
шығарсыз» – деді. Сонда доктор Х.Клэй Трамбулл: «Жоқ, керісінше сіздің қандай жомарт 
адам екеніңізді ойлап отырмын» – деді. Бұл кіріспе әңгіменің соңы жаңағы адамның 
Исаға келуімен бітті.  

3. Жауап бергіңіз келетін сұрақты таңдап, басқасына мән бермеңіз.  
Самариялық әйел Исаға: "Себебі яһудилер (діни сенім бойынша арамданбау үшін) 

самариялықтармен араласпайды." (9 аят). Иса бұл күдікті ойды елемеді. 
Самариялықтардың табыну жері туралы даулы сұрақты қойды, 20 аят. Бұл рет Иса былай 
деп жауап берді.  

Ізгі хабар айтқанда, маңызды сұрақтарға мән беріңіз және сондай маңызды сұрақ 
қоюды үйреніңіз. Жалпы айтқанда бұл сұрақтар Құдай туралы білімді көбейтетін 
сұрақтар болуы керек. Иса болмашы әңгімелерден гөрі осындай маңызды сұрақтарға көп 
назар аударған.  

Адамдармен Иса туралы сөйлескенде «егер Киелі кітап бауырларыңа үйленуге 
бомайды десе, Қабыл кімге үйленді?» «Ізгі хабар естімеген адамдармен Құдай не 
істейді?» деген сияқты әр түрлі сұрақтар туындауы мүмкін. 
 Көп уақытта адам жағдайдың қаншалықты қиын екенін толықтай түсінбейді. Ол 
шынымен түсінбейді ме немесе мәселені айналып өткісі келе ме? Оны анықтау үшін оған 
мынандай сұрақ қойса болады: «Егер осы сұрақтың жауабын білгенде, сіздің Иса Мәсіхке 
деген қарым-қатынасыңыз басқаша болар ма еді»? Егер ол кісінің жауабы жоқ болса, онда 
Құдайды жақыннан танудың жолы, шынайы және маңызды сұрақ қоюда деп кеңес бере 
аласыз. Алайда ол кісі иә деп жауап берсе, онда ол кісінің сұрағына жауап беруге 
ынтаңызды салыңыз. Егер жауабын білмесеңіз, онда білмейтініңізді ашық айтыңыз және 
жауапты біліп алуға талпыныңыз.  
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4. Ашық әңгіме жүргізуге талпыныңыз, ол сөйлешунінің мұқтаждығын айтуға 
көмектеседі. Самариялық әйел Исамен оның Жақыптың құдығынан Өзі су ала алатыны 
туралы сұрақ қойды. Иса сонда былай деді:  

– Барып, күйеуіңді шақыр, өзің де кел! – деді" (16 аят). Әйел болса:  «Менің 
күйеуім жоқ» – деп тіл қатты. 

Ал Иса оған: — Күйеуім жоқ деп шыныңды айттың. Бес рет күйеуге шыққансың, 
ал қазіргің күйеуің емес. Мұны дұрыс айттың – деп жауап берді". (17-18 аяттар). 

Ізгі хабар дегеніміз Құдай адамды өзгерте алатыны жайлы айтылатын жақсы хабар. 
Жақсы хабарда әр адамның құндылықтары қамтамасыз етіледі.  

Мәселен, сіз жолдың бойымен келе жатырсыз делік. Біреу алдыңыздан шығып, 
қолыңыздан ұстап: «Сіздің түріңіз жаман, менің кеңсеме жүріңіз сізге операция жасайын» 
– десе, сіз не дейтін едіңіз? Мен бар күшшімен қашып кетуге тырысар едім.  

Ізгі хабармен дәл сондай қателік жібермеуіміз керек. Біреудің алдынан шығып 
бірден «құтқарылғың келе ме?» деп айту ең жақсы ой емес. Оданда сол адамды жақыннан 
тануға күш салыңыз. Иса туралы әңгімені бастамай жатып, басқа тексеру сұрақтарын 
қойып, оның мұқтаждықтарын, не ойлап жүргенін алдымен біліп алыңыз.  

Бірнеше ай бұрын бірге оқитын, үйінен қайтып келе жатқан студентпен сөйлестім. 
Сөйлесіп жатқанымызда ол социология бөлімінде оқитынын және әлеуметтік 
жұмысшысы болғысы келетінін айтты. Оның шынымен мұқтаждағы адамдар туралы 
ойын сұрадым, сөйтіп әңгімеміз Ізгі хабарға ұласып кетті.  

5. Ауыр тисе де шындықты айт. 
"Сендер өздерің білмейтін Біреуге табынып келесіңдер, ал біз Кімге ғибадат етіп 

жүргенімізді білеміз, өйткені Құдай яһудилер арқылы адамзатты құтқармақ" (22 аят). Иса 
Тәңірдің «құтқарылу яһудийлерден» деген сөзі самариялықтарға мүлдем жағымсыз еді. 
Мүмкін олар: «Міне тағы да бәрін білгіш яһуди» – деп ойлауы әбден мүмкін еді.  Алайда 
Оның шыншылдығы самариялық әйелге әсер етіп, Оның тұлғасына күмәнданбай, Оның 
Мәсіх  екеніне сенді. Егер шындықты айта алмасақ, онда бізді тыңдап тұрған адамдарды 
айтып тұрған сөзімізге сендіре алмаймыз.  

Киелі кіапқа сенетін мәсіхшілер кейде Құдайдың іс-әрекетінен ұялады. «Неге Көне 
Өсиетте Құдай адамдардың бәрін жойып тастады»? деген сұраққа көбінесе ішімізден  
«Құдай, Өзіңді тағы да мәселеге ұшыраттың, Сені ақтаудың жолын іздеп көрейік» – деп 
айтамыз.  

Ізгі хабар айтып жатқан кезіңізде, адамдар дәл көзіңізге қарап: «Сонда егер 
адамдар Иса Мәсіхке сенбесе тозаққа кете ме?» – деп сұрағанда сіз не деп жауап бересіз? 
Шындықты білетініңізді айтасыз ба немесе жауаптан қашасыз ба?  

Шындықты айту деген әдепсіз болып, тіл тигізу дегенді білдірмейді. Шындықты 
айтқанда мейірімді және шыдамды болуымыз керек, 2 Тим 2:24-25 оқыңыз. Бірақ 
әрдайым шындықты айтуға дайын болуымыз керек.  

6. Мүмкіндігінше сөйлесіп отырған адаммен келіс сөзге келіңіз.  
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Бұл ұстаным 5-ші ұстанымға тең келеді. Яһудилер мен самариялықтар  арасында 
Құдайға қайда табыну деген қарапайым сұрақ 20-24 аятта көрсетілгендей қақтығыс 
тудыратын. Иса әйелмен келісіп, былай деді: "Сен бір жағынан дұрыс айтасын. Мәселе 
Иерусалим мен осы тау туралы емес. Нағыз сиынушылар Құдайдың Рухына кенеліп, 
Әкеге шындап мойынсұнып сиынатын уақыты  болады, ол тіпті жетіп те қалды: Әке 
Өзіне осылай мойынсынатын сиынушыларды қалайды. Құдайдың Өзі – Рух. Сондықтан 
Оған сиынатындар Оның Рухына кенеліп, шындықпен сиынуға тиіс". 

Бір досым Ізгі хабарды досына айтып жатқанда: «Мен католикпін, ал сен 
протестант» – дегенде, әңгіме осымен бітті деп ойлады.  

Менің досым: «ең қызығы протестант достарыма қарағанда, католик достарыммен 
ұқсастығым көбірек екен» – деген сөзі әңгімені ары қарай жалғастыруға түрткі болды.  

7. Әңгіме тақырыбының өзгеруіне жол бермеңіз.  
Әйелдің өз күйеуімен тұрмайтынын Исаға айтқан жауабынан ұстанымды көруге 

болады. Иса Ол туралы алдын ала біліп отырған. Содан әйел әңгімені теологиялық 
сұраққа өзгерткісі келді. Ол моральдық сұрақтардан теологиялық сұрақтарға көшкісі 
келді.  

Егер адамға жеке сұрақтар қойыла берсе, әңгімені Исаға айналдырып жіберу үрдісі 
байқалады. Жеке сұрақтарды шешудің орнына «Иса Мәсіх туралы естімеген елдердегі 
адамдар не істейді»? – деген сұраққа көшіп кетуі мүмкін.  

Шынайы сұрақты талқылағанда сүйіспеншілікпен адамнан Иса туралы естімегені 
емес, Ол туралы естігеннен кейін не істейсіз деп сұрау керек. Алайда бұл маңызды сұрақ 
мәсіхші болудың кедергі сұрағы болғандықтан, оның жауабын табу үшін 3 ұстанымды 
қарай отырып, бәрін жасауымыз керек.  

8. Киелі Рухтың сол адамның өміріндегі ісіне сезімтал болыңыз.  
Иса самариялық әйелге қысым көрсеткен жоқ. Ол Өзінің айтқан сөзі туралы әйелге 

ойлануға мүмкіндік берді. Әңгімені оқу барысында, құтқарылу Исаның ғана емес, әйелдің 
де ойында болды. Иса оған қысым көрсеткен жоқ. Соңында әйел құтқарылуды шынымен 
қалады.  

Оның әдемі бейнесін Елш 2:36-38- да көруге болады. Петір өзінің елулік уағызын 
енді бітірген уақыты. Ешкімді ынталандырған да жоқ. Жұртқа не істеу керектігін айтқан 
да жоқ.  Исаның Мәсіх екенін бекітіп айтып жатқанда, Киелі Рух олардың жүректерінде 
жұмысын істеп жатты. Сөйтіп құтқарылу тек Петірдің емес, жұрттың да ойында болды. 
Олар ықыластарын білідіріп «Бауырлар не істейміз?» – деп бір-бірінен сұрай бастады.  

Петірдің жауабы: «Тәубе етіп, Иса Мәсіхтің атынан суда шомылу рәсімінен 
өтіңдер».  

Мәсіх туралы адамдармен сөйлескенде, олардың ойларын Ол туралы ойын сезуге 
болады. Оны самариялық әйелдің сөзінен байқауға болады. Бірінші рет Оны яһуди деп 
атады, 9 аят. Сосын Оны Мырза деп атады, 9 аят. Кейін Пайғамбар, 19 аят. Соңында Оны 
Мәсіх деп мойындады, 29 аят.  

Тапсырманы орындауға деген құштарлық.  
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Исаның қалауы Құдайдың еркін орындау екенін айтты. Осының Ол үшін өте 
маңызды екенін білдірді. Иса оларға астарлап былай деді: – Өзімді Жібергеннің еркін іске 
асырып, Оның тапсырғанын толық орындау Маған «нәр» болады. Сендер «төрт айдан 
кейін егін орамыз» дейсіңдер. Ал Мен сендерге былай деймін: көздеріңді ашып, 
егіндіктерге қараңдар, олар жинауға дайын пісіп тұр" (Жохан 4:34-35).  

Иса бұл жерде Өзінің дарындарын жаттықтырып жатқанын немесе адамдарға 
олардың мәңгілік тағдыры туралы айтуды ұнататынын айтып тұран жоқ.  Ол жай 
Құдайдың еркін орындап жатқанын айтып тұр.  

Адамдар Ізгі хабар айтудан қашады, өйткені ол істе мықты емес, ондай дарыны 
жоқ немесе ұнатпайтынын айтады. Мен оны түсіне аламын. Ізгі хабар айту Киелі 
кітаптың айтуы бойынша «рухани соғысу». Ол адамдардың жаны үшін қара күштермен 
соғысуды білдіреді. Шынын айтсақ, соғысуды ұнататындар аз.  

Менің бір досым жаяу әскердің офицері. Бір күні оған әскерлердің жетекшісі болу 
бұйрығы түсті.  Олармен бивак және  манвер жасау оған ұнады. Әскери шерулерді өте 
ұнатты. Бірақ Вьетнамда шынайы жаулармен қақтығыстағы әскерлерінің өлімін көргенде, 
соғысуды жек көретінін түсінді.  

Тәни соғыстағы шындық рухани соғыста да шынайы болып табылады. 
Адамдардың рухани соғысқа қатысқанын ұнатпасаңыз, сіз жалғыс емессіз. Оны 
ұнататындар аз. Ал ол сіздің дарыныңыз ба немесе күшіңіз бе деген сұрақ емес.  

Қойылатын маңызды сұрақтардың бірі – ол Құдайдың еркі ме? Киелі жазбадан Ізгі 
хабар айтуымыз Құдайдың еркі екені бәрімізге белгілі. Шәкірттің қызметі Ізгі хабар 
айтудан басталады.  
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Алтыншы бөлім 
 

Келешек шәкіртті қызметке қабылдау 
 

 Келешек шәкіртті қызметке қабылдау барысында адамдардың адалдығын  иемдену 
бәсекесі жүруі мүмкін. Көптеген азаматтық ұжымдар адамдарды сәттілігімен еліктіреді. 
Қызыл Крест, Юнайтед Уэй (United Way), Бой Скаутс (Boy Scouts), әйелдер клубы немесе 
мыңдаған басқа комитеттер, бағдарламалар, ұжымдар бар. Ол аз дегенде ылғи кездесетін 
әлеуметіміздің секуляризациясы, онымен қатар келетін материализмі бар: театрлар, 
ауылдық клубтар, ат жарысы, теледидар, футбол және басқа да спорт түрлері.  

Біздің заманда егер жас жігіт жұмысында атағын жоғарылатқысы келсе, онда 
өмірін сол жұмысқа арнауы керек. Күніне сегіз сағат, аптасына бес күндік жақсы жұмыс 
жеткілікті емес. Үдемелі корпорациялар жұмысшылары тамақ жегенде, ұйықтағанда және 
дем алғанда мақсаттары мен өнімі туралы ойлап жүргенін қалайды.  

Бәсеке алаңына Иса Мәсіхтің батыл мәлімдемесімен кір. Бұдан кейін Иса 
халықтың бәріне арнап мынаны айтты: – Маған еріп шәкіртім болғысы келген әркім өз 
еркі бойынша өмір сүруін қойсын, әрі айқышын арқалаған кісідей азапты өлімге күн 
сайын дайын болып Менің жолыммен жүрсін!" (Лұқа 9:23).  

Бүгін де, әрқашан да Иса жексенбілік мәсіхшілерді емес, шәкірттерді шақыруда. 
Оның шәкірттері осы әлемдік жүйеге азғырылмайды. Осы әлемде? Иә. Осы әлемдік? 
Ешқашан. Бұндай адамның бір ғана Тәңірі бар – Иса Мәсіх. Шәкірттерінің өмірін Ол ғана 
билейді, уақытын белгілейді, ақшасын және басқа да жабдықтарын қайда жұмсауды Ол 
шешеді.  

Иса Мәсіхтің елшілері ретінде, біз шәкірттік өмірге арналған қызметшілерді 
қабылдаймыз. Соны істегенде Құдайдың адамдарына негізгі, алайда ұмытылған 
ұстанымдарды естен шығармауымыз керек. Жоғарыда Құдайдың қызметшісінің мінез-
құлық ерекшеліктерін айтып кеткен едік. Құдайдың жұмысына сапалы адамдарды 
қабылдау үшін белгілі ережелерді сақтау керек. Тағы да айтам бұл шаршататын тізім 
емес, ол тек қана сіздің ойыңызды ынталандыруға арналған.  

1. Ұжымды емес, мақсат-аянды қабылдаңыз.  
Ұжым қаншалықты мықты болғанымен, Құдайдың құндылық жүйесіне сай келмеуі 

мүмкін. Құдай мақсат-аян береді. Ұжым сол мақсат-аянға қызмет етуі керек. Бірақ өзі 
мақсат-аян бола алмайды. Ұжым дегенім, ұйымдасқан жұмыс, ол Баптист, Методист, 
Пресвитерианин қауымдары. Мәсіхшілік ұжымдар: Йаң лайф (Young Life), Юс фо Крайст 
(Youth for Christ), Зе Навигейторс (The Navigators), Кампус Крусейд (Campus Crusade), 
Интерварсити (InterVarsity) немесе қауым ішіндегі ерлер, әйелдер, жастар тобы.  

Біз қандай да бір ұжымды ашып, оның басшысын, хатшысын тағайындаймаймыз. 
Оған қоса біз Құдайдың еркіне сай жұмыс істейміз. Егер сол жұмысымызда сәтті 
болғымыз келсе, оны жақсылап ұйымдастырып, жауапкершілікпен қарауымыз керек.  
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Шәкірт өзінің ұжымының ісін жақсы жүргізу мақсатында сенімділік туралы 
уағыздауына болмайды. Сол қақпанға түсіп қалу өте оңай. Қауым мүшелерін көбейтуде 
сыртқы көзге көріну, статистика үшін емес, ал шынайы түрде Құдайдың қызметіне 
қатысушылардың қатарын көбейту мақсатында жұмыстар жасалуы тиіс. Егер адамдардың 
рухани мұқтаждықтарына көбірек назарымызды аударылса, қауымға мүшелік саны 
өзімен көбейеді.  

Иса: "Ал Мені жерден көтеріп қойғаннан кейін, адамдардың бәрін Өзім арқылы 
құтқарылуға шақырамын"- деді (Жохан 12:32).  

Жохан келесі аятта Исаның өлімі туралы айтады. Қызметіміз арқылы Иса Мәсіхті 
мадақтауымыз қажет.  
 Бір күні Жоғарғы Мичигандағы қауымда болдым. Әр жылы сол қауымның 
бағушылары ақсақалдарымен, әр топтың уәкілдерінен ары қарай жұмыстарын жалғастыру 
құқықтарын келесі екі критерий бойынша қорқауларын сұрайды екен:  

1) мақсаттары мен міндеттерінің заңды болуы;  
2) қол жеткізген мақсаттары мен міндеттерінің дәрежесі.  
Егер топтардың қызметі сол критерийге сай келмесе, онда ақсақалдар оларды 

таратып жібереді екен. Қандай тамаша ой! Егер біз де қауымдарымызда осындай 
жауапкершілікпен қарасақ, біздің де қарым-қатынасымыз тірі және берекелі болатын еді.  

Сонымен қатар, сол елде әйелдер өз қауымының  демеушілік көрсететін елшілері 
үшін дұға етуді шешеді. Аптасына бір рет сол мақсатта кездеседі. Бірінші аптада миссис 
Джоунстың үйінде жиналады, ол кісі шайын дайындап қояды. Келесі жиналыс миссис 
Смиттің үйінде жиналады, ол кісі де Джоунс апайдан қалыспау үшін жақсы тамақ 
дайындап қояды. Апталар мен айлар өткен сайын тамақ пісіру маңыздырақ болып кетеді. 
Тамақ ішкенде әңгімелер көбейіп, дұға ету азаяды. Басындағы мақсаттары өте жақсы 
болып, бірақ шай ішу мен әңгімелесу сол мақсатты жолынан ығыстырып жіберді.  

Жатаханалар мен казармаларда Иса Мәсіхке қарсы тұратын жас жігіттерді 
кездестіргенмін. Мен біреуге келіп Иса Мәсіх туралы сөйлесейін деп едім, олар маған: 
«Сіз қандай деноминацияға жатасыз?» - деп сұрай бастайды.   Сонда қалай, біз 
сенбеушілер әлеміне Иса Мәсіхке деген сенімнен гөрі деноминацияға сендіретінімізге 
жол бергенбіз бе? Құдайдың еркіне сенімді болудың орнына, қойылған бағдарламаға 
сенім артып кету өте оңай.  

2. Адамдардың Мәсіхке сенуі арқылы сізге немесе Құдайға жақсылық жасай 
алады деген пікір қалдырмаңыз.  

Жохан Иса Мәсіхтің қызметіндегі қақтығыстың арасында жүрді. Адамдар оны 
патша ретінде қабылдады. Соны білген Иса олардың ниеттерін біліп, шыншыл бірақ 
қатты сөз айтты:  

"Сол күннен бастап, шәкірттерінің көбі Исадан бас тартып, бұдан былай Оған 
ермейтін болды." Сонда Иса он екі елшісінен: — Сендердің де кеткілерің келе ме? — деп 
сұрады. (Жохан 6:66-67) 
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 Бұл жерде Иса Өзін аяп отыр деп ойламаңыз. Жоқ, ол тағы да Оның шәкірті 
болудың құнын қайталап кетті. Егер біз осы ұстанымды елемесек, онда алдамшы 
адамдарды қабылдап қою қауіпінде тұрмыз. Заңды Қайталау 20:8 Құдай соғысқа 
қатысайын деп тұрған адамдарды ескертіп жатыр."Басқарушылар әскерге тағы былай 
десін: «Жүрексініп қорқып тұрған адам бар ма араларыңда? Ол да үйіне қайта берсін! 
Әйтпесе, оған қарап бауырластары да үрейленіп, қорқып жүрер!». 

Құдаймен қарым-қатынаста болу, болмау әрқашан адамның өз еркімен болатын 
нәрсе. Мұқтаждықтың үлкенін біле тұра Иса Мәсіх санына бола сапасын қыймайды. 
Оның елшілері ретінде, біз де олай істей алмаймыз.  

Бірде бір қауым бағушысы бір жерге уақытша кететін болғандықтан, менің бір рет 
уағыздауымды сұранған еді. Телефонда қауым ақсақалымен сөйлесіп жатқанымда, таңғы 
уағызбен қоса жексенбілік сабақ беруге мен ұсыныс жасадым. Ол маған жексенбілік 
сабақ беретін адам бар деді. Жексенбілік жиналыстан кейін адамдармен қоштасып 
жатқанымда, жексенбілік мектебінің басшысы келіп, «міне кітаптар Гриффин мырза бүгін 
қауымға келмей қалды сондықтан сіз сабақ беріңізші» - деп өтінді. Маған сабақ берудің 
қажеті жоқ дегеннен кейін сабаққа дайындалған жоқпын деп айттым. Кетіп бара 
жатқанымда әлгі кісі: «Егер сіз сабақ бермесеңіз ешкім бермейді, мен де дайындалмай 
келіп едім» - деді. Сөйтіп қолымдағы кітаптарыммен не істеймін деп ойлап тұрдым. Бұл 
бірнеше ай бұрын болған жетекшінің шешімі шығар. Ол кісі әр адамның сабақ беруін 
сұранған, содан кейін сай келмеген адамдарды алып тастап отырды.  

Енді Эллиот мырзаның мысалын көрейік. Ол өзін білікті емеспін деп ойлаған жоқ. 
Егер жетекші: «Эллиот мырза сіз білікті мұғалім емессіз, негізі осы қызметке сай 
келмейсіз, бірақ біздің қазір қатты мұқтаждығымыз болып тұрғандықтан, осы сабақты 
беріңізші» - десе, Эллиот мырза қауымнан кетіп қалар еді. Негізі оның айта алмай 
тұрғаны, осы қызметтің құнын төлегісі келмей тұрғаны. Барлық қызметшілер 
келіспегеннен кейін, жетекші үмітсіздіктен, басқа адамдарға жалына бастады. Соңынан 
аямпазданған біреу: «Мейлі жарайды, саған көмектесейін, осы сабақты өткізейін» - дейді. 
Енді сізден сұрайын, мұндай айқындамамен бұл адам қалай жұмыс істейді деп ойлайсыз? 
Оның дайындығы шикі және теледидар алдында өтіп, егер келгісі келмей қалса, жексенбі 
күні келмей қалуы да мүмкін.  

Біздің Құтқарушымызға шәкірт болуымызды Өзіне мәртебе тұтады, бірақ сол 
сенімділігімізді Құдайға жасаған жақсылығымыз деп санауымызға рұқсат бермейді.  Сол 
сияқты егер бағдарламаны дұрыс адамдармен толтыра алмасақ, оны тоқтату керек. 
Бағдарламамызды бұрыс адамдармен толтырғанша, оның мүлде болмағаны жақсырақ.  

3. Істі көбейтпей, оны өсіру керек.  
Бұл ұстаным бізге қандай да жұмысты кішісінен бастап, оны тереңдетуді үйретеді. 

Ал егер ісімізді жылдам өсіруге назар салсақ, соңында оны көтере алмауымыз әбден 
мүмкін. Істі өсіргеннен гөрі, оны көбейтуге көп назар салсаңыз, күш-жігеріңізді ысырап 
етесіз. (Нақыл сөз 24:27 оқыңыз) 
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 Мысалға біз екеуміз бұғы аулауға бардық дейік. Біздің мақсатымыз бұғыларды 
барынша көп аулау. Таңмен 30-40 бұғылардың жайылып жүргенін көрдік. 
Тапаншаларымыз, 30-60 телескобымыз, 20 калибрлік оғымыз бар.  

Қуанып саған: «Оқпен ат сонда, бәрін қағып түсіреміз» - деп сыбырлаймын.  
«Бірақ олай ешқайсысын өлтіре алмаймыз ғой, 30-60 телескопты қолданайық, 

сонда еш болмағанда бір-екеуін өлтіреміз» - деп жауап бересің.  
«Иә, бірақ оны қолдансақ, қалғандары қашып кетеді ғой» 
Осы біздің жоспарымыз. Бәрін ұрып түсіріп, бірақ бірде біреуін өлтірмеген жақсы 

ма немесе біреуін немесе екеуін өтіріп басқаларына тиіспеген жақсы ма? Мүмкін бірге оқ-
жарақты қолданғанша 30-60-ты қолданған жөн деп шешерміз.  

Біздің қызметіміз қолдау мен сақтаудың ортасында тамыр соғып тұрғаны жөн. 
Алдымен кіші топтан бастап, санын азайтып сосын олардың өміріне терең еніңіз. 
Шәкірттік дайындаған кейін, оларды басқа қызметке қабылдау бағдарламасына жібересіз. 
Қолыңыздан келген адамдар санымен ғана жұмыс істеңіз.  

4. Адамды жұмысқа емес, жұмысты адамға бейімдетіңіз. Адамдарды қолдану 
мақсатында қызметке қабылдаудан аулақ болуымыз керек. Біздің мақсатымыз оларға 
көмектесу, ал оның айырмашылығын адамдар өздері байқай алады.  

Иса Мәсіх бай жас жігітпен кездескенде бар байлығын кедейлерге беріп, Оның 
артынан еруді айтты. Құтқарушы жас жігіттің байлығын кедейлерге беру арқылы өз 
игілігіне қолданғысы келген жоқ, қайта жігіттің өзіне көмектескісі келіп, оның бірінші 
қадамы шексіз байлыққа деген сүйіспеншіліктен ажырату еді.  

Дұға етіп көмектесіп жатқан адамыңыздың мұқтаждығын белгілеңіз. Қандай 
нәрсені жақсы істей алатынын сұрап біліп алып, сол мұқтаджығын қалай шешуге 
болатынына көмектесіңіз. Уақыты келгенде оның дарындарын мен таланттарын 
көбейтуге назар аударыңяз, ал қазір оның мұқтаждарына көмектесу керек. Иса Мәсіх 
адамның не істей алатынынан гөрі оның өзіне тұлғалық қаситетіне көбірек қызығады. 
«Сен өзіңмен бол, ал Құдай сен үшін барлығын жасайды».  

5. Шәкіртке дайындау барысында адамның толықтай дамуын қарастыруы керек. 
 Даму дегеніміз - үйрету. Біреу: «Үйретуді емес, қызметке қабылдауды талқылап 
жатыр едік қой» - деуі мүмкін. Иә, бірақ сенушінің өмірінде қызметке қабылдау мен 
үйрету қатар жүреді. Бейнелеп берейін.  

Мысалы, жас жігіт теңіз әскери бөліміне келгенде, ең бірінші оны күтіп алатын 
адамы өте әдепті, жылы шырайлы офицер бөлімнің бар құндылықтары мен 
артықшылықтарын айтып береді. Жұмысқа ресми түрде қабылданғаннан кейін, жігітті 
оқу лагеріне жібереді. Онда ол дүниедегі ең жағымсыз, ызақор, жиіркенішті адамды 
кездестіреді, ол- нұсқаушы. Жігіттің бірінші ойы «Қайда келдім өзі?» Ал оның қолынан 
келер ештеңе жоқ. Нұсқаушыға жігіттің үйрену үдерісі немесе теңіз әскері туралы жалпы 
сезімі немесе не ойлайтыны туралы бәрі бір. Ол жұмысқа қабылдаумен емес, жігітті 
үйретумен айналысады.  
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Мәсіхшілік өмірде олай емес. Киелі кітап Иса Мәсіхтің әскеріне қосылу адамның 
өз еркімен болады, ал егер кетемін деген кезінде кетуіне болады деп үйретеді. Қызметке 
қабылдау жаттықтыру үдерісінде жалғастырылады.  

Мәсіхке шәкірт болатын адамды қызметке қабылдау барысында өмірінің әр бір 
саласын дамытуға көмектесетінімізді көрсетеміз.  

Қарапым тілмен айтқанда, даму үш саланы қамтиды: үйрету, жаттықтыру, 
құрастыру. Үйрету - білімді үлестіру, жаттықтыру - шеберлікті үлестіру, құрастыру- 
мінезді үлестіру. Шәкіртті дамыту барысында осы салаларды қамтуы керек: үйрету, 
жаттықтыру және құрастыру.  

Шәкіртімізді Ізгі хабар айтуға үйретейік дейік. Оны істеудің бірнеше жолын 
көрсеттік. Сонымен қатар Исаның самариялық әйелге Ізгі хабар айту жолын айттық. 
Мәсіх туралы әңгімені бастау жолын үйренеді. Ізгі хабар айтуға арналған аяттарды 
жаттайды. Бір екі мысалдарды жаттап та алуы мүмкін. Осының бәрін істеп болғаннан 
кейін ісіміз бітті деп айтуға бола ма? Жоқ, өйткені оның тәжірибесі жоқ әлі.  

Енді оны жаттықтыру керек. Екеуміз Ізгі хабар айтуға шыққанда, екеуміз де 
қорқып тұрмыз, ол менен де қатты қорқып тұр. Сөйтіп мен әңгімені бастаймын, ал ол 
бақылап тұрады. Ол кішкене әңгімеге қосылып үйренгенше осыны бір-екі рет 
қайталаймыз. Өзін батылырақ сезінген сайын әңгімені өзі жүргізетін болады. Соңында ол 
сөйлейді, ал мен бақылап тұрамын. Енді ол Ізгі хабарды менше немесе менен де жақсы 
айтады. Менің жұмысым осымен бітті ме? Жоқ, әлі біткен жоқ.  

Мүмкін осының бәрінен соң, шәкірттің Ізгі хабар айтуға қалауы жоқ олуы мүмкін. 
Оның теологиясы бойынша Құдай құтқарған адамды құтқарады, ал құтқармағаны тозаққа 
барады. Өйткені Ізгі хабар айтуды зерттегенде құтқару адамның емес, Құдайдың жұмысы 
делінген. Олай болса, екеуі де Ізгі хабар айтуды қойғанда, ол да айтуды тоқтатады.  

Қарым-қатнасты дамыту барысында мына соңғы құрастыру ықпал өте қажет. Бұл 
жерде шәкірттің бағалау сезімін өзгерту арқылы, оның бүкіл тұлғасының өзгеруіне ісер 
ете аламыз. Араласуды жалғастырған сайын оның қиындай түскенін байқайсыз. Қарым-
қатнасты құрастыру үйрету мен жаттықтырудан әлде қайда қиынырақ. Адамның өмірін 
қалай құрастыруға болады?  Адамның тұлғасына қалай әсер ете аласыз? Келесі кеңестерді 
қараңыз:  

• Мінезінің жетіспеушіліктерін анықтау үшін Киелі кітапты біргелікте 
зерттеңіз. Осы мәселе жайында Құдайдың көз қарасын көруге көмектесіңіз.  

• Мінез - құлық ерекшелігінің айқын көрінетін жағдайын жасаңыз. Егер ол 
Ізгі хабарда көрінетін мінез- құлық ерекшелігімен танылса, онда ол өмірінде 
де сол мінезімен қалады деп санауға болады.  

Ең маңыздысы оның мінезі жайлы дұға етіңіз. Киелі кітап Иса туралы былай 
айтады:  "Ал Исаның ойы да, бойы да, Құдай мен адамдарға ұнамдылығы да арта түсті." 
(Лұқа 2:52). 

Мұнда Құтқарушымыздың жас бала кезіндегі дамуының төрт саласын көреміз:  
ДАНАЛЫҚ—ақыл 
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ӨСУ— тәни 
ҚҰДАЙҒА ҰНАМДЫ— рухани 
АДАМҒА ҰНАМДЫ— қоғамда 

 Адамдарды Иса Мәсіхтің қызметіне қабылдағанда осы төрт саланы ескеруіміз 
керек. Шәкірттерді үйрету үшін осы салаларды кемелді түрде игеруіміз керек деген сөз 
емес. Біздің ісіміз бүкіл тапсырманың орындалуы емес, оның жалпы жүзеге асатынында 
жатыр.  
 Осы шәкірт жасау қызметінде Исаның қауымы сізді толықтырады. Әр түрлі 
адамдардың тәжірибесі мен шеберлігін ескеріңіз. Өзіңіз Тимотемен жұмыс істегенде, оған 
көмек көрсетуді және назарыңызды аударуды ұмытпаңыз. Ата-ананың баласын 
тәрбиелегендей тәрбиелеңіз.  

6. Сүйіспеншілік пен әшкерелеудің арасында теңдік болуы керек.  
Сүйіспеншілікпен қатар басқа да тақырыптар жеткілікті түрде айтылған. Құдайдың 

бізге деген көз-қарасы сүйіспеншілікте тұр, Ол да біздің басқаларға деген көз-қарасымыз 
сондай болғанын қалайды. Есіңізде болса, Иса Тәңір шәкірттіктің белгілерінің біреуі 
сүйіспешілікте деді.   

"Сендерге бір жаңа өсиет айтамын: біріңді-бірің жақсы көріңдер! Мен өздеріңді 
сүйгендей, сендер де бір-біріңді сүйіңдер! Менің шәкірттерім екендіктеріңді елдің бәрі 
өзара сүйіспеншіліктеріңнен білетін болады." (Жохан 13:34-35). 

Тәңіріміз: «адамдар сендер менің шәкірттерім екендіктеріңді қанша аят 
білетіндеріңнен, қанша рет қауымға баратындарыңнан немесе Исаға қанша адам 
әкелгендеріңнен білетін болады» - деген жоқ. Ол: «Сендер менің шәкірттерім 
екендіктеріңді бір-біріңе деген сүйіспеншіліктеріңнен білетін болады» - деді. 

Бірақ ол сүйіспеншілік әшкерелеумен аралас болуы керек. Мәсіх денесінің үлкен 
кемшіліктерінің бірі, бір-бірімізді тәрбиелеуден бас тартуымызда. Сүлеймен бар 
даналығын ашық түрде айтқан: Нақыл сөздер 27:5-6. 

Бір досым осы аятты оқығаннан кейін, Құдайдан мені аптасына ең болмағанда бір 
әшкерелейтін адам жібергенін сұраймын деді. Бұл батыл қадам, солай емес пе? Нақыл 
сөздер  9:8.  Адамдардың бізді әшкерелемеуінің себебі реакциямыздан қорқуында жатыр. 
Біз олардың сөзін дұрыс қабылдамай, достық қарым-қатынасқа қауіп төнгенін 
қаламаймыз. Сөйтіп өмірімізде бұрыс нәрселерді көргенде, үндемей қаламыз. Өйткені 
бір-бірінің сөзін даналықпен қабылдаудың орнына, оны мүлде елемейді деп күдіктенеді.  

Өміріңіздегі қателіктерді кім қашан соңғы рет айтып кетті?  Егер ешкім олай 
жасамаған болса, сізді әшкерелеуге ешнәрсе табылмаған деген сөз емес. Өмірімізге 
әшкерелеулер мен түзетулер керек. Егер даналығымыз жеткілікті болса, бізге жасайтын 
әшкерелеулер сүйіспеншілікпен айтылатынын түсінсек, онда қасымыздағы адамдар 
қателіктерімізге назарымызды аударуға көмектеседі.  

Адамдар шәкірттікке тек үлкен мөлшердегі сүйіспеншілікпен ғана тартылады. 
Бірақ сол сүйіспеншілік Киелі кітаптағы сүйіспеншілікке сай келсе, онда ол жерде 
әшкерелеу қатар жүретін болады. Сол араласқан сүйіспеншілікке ере алатын және 
әшкерелегенде өзін-өзі аяп отырмайтын адамдарды ғана Құдай қолдана алады.  
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7. Адамды шәкірттікке тек оған қызмет ету арқылы ғана шақыра аласыз.  
Жетекшіліктің белгісі – қызмет ету. Чести Пуллерді көп адам «Марин мырза» деп 

атайды. Марин Корпс «жұмысқа бұйрық беретін емес, жетелейтін адам керек» деді. 
Бұйрық беруші не істеу керектігін айтады, ал жетекші қалай істеу керектігін өз үлгісімен 
көрсетеді.  

Бұл шәкірттіктің ең қиын көрінісінің бірі. Әрқайсымыз біреу бізді еркелетіп, 
қызмет еткенін қалаймыз, бірақ жеңді түріп басқаларға қызмет етуді ұнататындар көп 
емес. Иә дәл осылай шәкірттік қызметіне адамдарды қабылдайды. Өз еркімен адамдарға 
қызмет етіп жатқандарды көп көрмейміз. Ерлер, қашан сіз соңғы рет әйеліңізге ыдыс 
жуып немесе үй жұмысымен көмектестіңіз? Қашан соңғы рет балаларыңыздың төсегін 
салып, бөлмесін жинап бердіңіз?  

Әрқайсымыз Құдай Сөзін білетін қызметші болып аталғанды ұнатамыз, бірақ 
қызмет етуді немесе басқалардың бізге қызметші ретінде қатынасқанын ұнатпаймыз. Бұл 
бейімділіктің адам менмендігі екенін мойындап, оған тойтарыс беруіміз керек.  

8. Қаласаңыз да қаламасаңыз да сіз өзіңіз қандай болсаңыз шәкіртіңіз де сондай 
болады.  

Бұл Киелі кітаптың көптеген зерделі аяттарының бірі. Көп адамдар Пауылдың 
«Менен үлгі алыңдар» деген сөзіне қосылмайды және қосыла алмайды. Біз шын жүрекпен 
«Пауыл мүмкін осылай айта алған шығар, бірақ мен айта алмаймын. Менен үлгі 
алмаңыздар, Мәсіхтен алыңыздар» дейміз. Бірақ қаласаңыз да қаламасаңыз да ол сізден 
үлгі алады.   

Егер адамға рухани өсуге көмектесетін болсаңыз, ол сіздің іс-қимылыңызды жас 
бала ата-анасының артынан қайталағандай қайталайды. Сіздің айқаныңызды емес, 
істегеніңізді істейді. Мен мұны мәсіхшілер өмірінен көп көрдім. Жетекші қаншама рет 
Ізгі хабар айтыңдар деп айқанымен, өзі соны жасамаса, адамдар Ізгі хабар айтпайды. 
Киелі кітапта сол туралы көп мысал бар. Ыбырайым өз өмірін сақтап қалуы үшін әйелін 
әпкесі деп атады (Жар 20:2). Ысқақ та дәл солай жасады (Жар 26:7). Киелі кітапта Еліше 
өз балаларын дұрыс тәрбиелемеді деп жазылған (1 Патша. 2:12-17). Самуел оның 
протежесі болды. (1 Патша. 8:1-5).  

Бұл бұйрық, шәкірттіңіздің қандай болғанын қаласаңыз, өзіңіз де сондай болуыңыз 
керек. Сіз қандай болсаңыз, шәкірттіңіз де сондай болатыны шүбәсіз. Сондықтан 
кітаптың бірінші бөлімі «Құдайдың қолданатын адамы» деген тақырыптан басталады. 
Шәкіртіңіздің бойынан көргіңіз келген қасиеттер, сіздің бойыңызда болуы керек. Егер сіз 
шәкірттің табиғи қасиеттерін бойыңызда жоқ екенін сезінсеңіз, онда бірінші бөлімді 
қайталап оқып, ондайғы қасиеттерді өміріңізде қолдануды бастаңыз.  
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Жетінші бөлім 

Шәкіртті жетілдіру арқылы жаттықтыру керек  
 Шәкірт жасау Ізгі хабардың тапсырмасымен басталады. Егер біз шәкірт жасау 
қызметінде тек қана мәсіхшілермен жұмыс істейтін болсақ, онда Құдайдың 
Патшалығының дәрежесі төмендейді. Сенімді шәкірттің белгісі оның Ізгі хабарды 
табанды айтуында. Оның Ізгі хабар айту жемісі таңдаған шәкіртінде, яғни Тімотеде 
көрінеді.  

Шәкірт жасаудың бірінші қадамы Ізгі хабар болса, екінші қадамы оны жетілдіру. 
Жаумен дауласып тұтқынды еркіндікке жіберу бір іс болса, қалған іс сол адаммен уақыт 
өткізіп, оның рухани өсуіне және Иса Мәсіхке жақындауына көмек беру. Тәни ата-ананың 
жауапкершілігі бала туылғанда басталады. Келесі жылдары оны өсіріп, өзі үйленгенше өз 
жанұясына жауапкершілікті алуды үйретеді.  

Рухани педиатрияда жетілдіру дегеніміз - рухани сәбидің қамын ойлап, оны 
қорғау. Мәсіхтегі міндет балаларды туылғанынан жетілгеніне дейін өсіру болып 
табылады.  
 Киелі кітапта Құдай біздің Әкеміз деп жазылған. Оны біз Ишая 40:66-да оқи 
аламыз. Исаның Өзі Құдайды «Әкеміз» деп атауды үйретті. Жетілдіру дегеніміз - 
Құдайдың бізге көрсеткен сүйіспеншілігін жас мәсіхшіге көрсету.  

Егер біз сәбидің қараусыз қалғанын естігенде қатты толғанамыз, бірақ мәсіхші 
сәбидің қараусыз қалғанын естігенде ұятымыз қинамайды. Жалғыз қалғанда олар 
азғырылуға өте бейім келеді.  

Көп адамдар жетілдіруден қашады, өйткені өздерінің білімі толық емес деп 
санайды. Немесе өздерін үйретуге әлі жас деп санайды. Әр адам бойындағы білімсіздіктің 
сезімі әрқашан болатын нәрсе. Бірақ тәни балаларды өсіріп жатқан ата-аналар да барлық 
нәрсені білмейді ғой.  

Жетілдіру ата-ананың дұрыс мағынадағы баласы үшін жейтін қамы. Мәсіхшінің 
жетілуіне арналған бірнеше нұсқаулар бар. Жаңадан туылған баланың ата-анасының 
жауапкершіліктері қандай? Бірнеше жауапкершілікті қарастырып шығайық.  
 Қиындықтарды шешіп, жақсы күтіммен қараңыз.  
 Менің тұңғышым Дебора Линн гиалит мембрана ауруымен туылды.  Мембрана 
өкпенің бір бөлігі болып, ондағы оттегі мен қанды араластырады. Осындай аурумен 
туылған балалар көп жағдайда тірі қалмайды. Баламыздың тірі қалуы 10 пайыздай болды. 
Дебораның педиаторы өте білікті маман болғанына біз қатты қуандық. Ол дереу баланы 
бөлек ұстап, тірі қалуы үшін бар мүмкіндікті жасады. Құдайдың рақымымен Дебора Линн 
тірі қалды, қазір ол дені сау қыз.  

Дәрігердің Дебора Линнге көрсеткен күтімі мен мүддесі біздің жаңа мәсіхшілерге 
көрсетуге тұрарлық үлгі бола алады. Жаңа туылған мәсіхшіге көрсететін бірнеше күтім:  

1. Құтқару жоспарын онымен қайта қарап шығыңыз. 



43 
 

"Бұл куәліктің мәнісі мынадай: Құдай бізге мәңгілік өмір сыйлады. Осы өмір Оның 
рухани Ұлында: Құдайдың рухани Ұлымен байланысы бар адам шынайы өмірге ие, ал 
Онымен байланысы жоқта шынайы өмір де жоқ." (1 Жохан 5:11-12). 

Ұлға ие болған адамның өмірі бар. Жаңа мәсіхшіден «Иса Мәсіх қазір қайда?» деп 
сұраңыз. Исаның қайда екенін айтса да, оның жүрегінде екенін айтуы керек. Киелі 
кітаптың ішіндегі қаламды мысалға алуға болады. Киелі кітап-Иса Мәсіх, қалам- мәңгілік 
өмір. Егер сенушінің Киелі кітабы (Иса Мәсіх) болса, онда оның қаламы да (мәңгілік 
өмір) бар. Мәңгілік өмір тек қана Ұлда.  

Өкінішке орай мәсіхшілер өмірін күмәнмен өткізеді. Өйткені олар Киелі кітапты 
түсінбейді, сондықтан құтқарылуға деген сенімі де жоқ. Жаңа сенушінің дамуы мен 
өсуірің негізі оның Құдайдың баласы екенін білуінде.  

2. Ол үшін дұға етіңіз.   
 Жаңа Өсиеттегі дұға етушілер құтқарылмағандар үшін емес, жаңа мәсіхшілердің 
өсуі мен дамуы үшін дұға етеді. Пауылдың Ефестіктерге арналған хатында өсу мен 
дамуға арналған екі керемет дұғасы бар (Еф. 1:15-23; 3:14-20).  

Мәсіхші ретінде дұға ету ең қиын іс деп ойлаймын, әрі ол ең маңыздысы да. Егер 
сіз де дұға етуді қиын деп тапсаңыз, ефестіктерге арналған дұғаны айтуыңызға болады. 
Жетілдіру бағдарламасына Жаңа Өсиетте берілген дұғаларды зерттеп, қолдануға болады.  

Сонымен қатар, өзім қиналатын жағдарларды да ойлап шығып, дәл сол 
мұқтаждықтарды досым үшін де дұға етемін. Киелі Кітап: "Сендер әлі күнге дейін қатты 
сыналған жоқсыңдар, еліктірген жағдайлар әдетте адамдардың бастарына түсіп 
жүргендегідей ғана болып келді". (1 Қорынт. 10:13).  Бәріміздің негізгі 
мұқтаждықтарымыз бен азғыруларымыз бірдей.  
 3. Исаға тәубе еткеннен кейін оның жағдайын сұрап тұрыңыз.  
 Оның жағдайын тәубе еткеннен кейін дереу біліп алу керек. Шайтан өзінің әскерін 
қайтару үшін шабуыл жасауға дайын тұрады. Ал жас мәсіхші осал, өйткені ол рухани 
соғыстың мағынасын түсінбейді, сол кезде оған Киелі кітаптың ақиқатын оқып, сынақтар 
мен азғырулар келгенде көмек беретін адам керек.  

Сәбидің дүниеге келгенінен кейін анасы оның қасында үздіксіз болуы керек. Өскен 
сайын бала жаймен тәуелсіз бола бастайды. Тағы да тәни өмірдегі шындық рухани өмірде 
де шындық болып табылады.  

Жас мәсіхшіге көрсетер ең маңызды қызметіңіз - оны жігерлендіру. Енді оның 
Құдай жанұясының мүшесі екенін, ал оның сізге бауыр екенін оған айтыңыз. Шайтан 
болып жатқан мәселелер мен азғыруладың тек оның өмірінде екеніне сендіргісі келеді. Ал  
сіз бәріміздің мәселелеріміздің бір екенін және сол мәселелерге бірге төтеп беру 
керектігін оған айтыңыз.  

Тамақты жақсы жеу керек.  
Кішкентай Дебора Линн ауруды жеңіп, аурухадан үйге қайта оралғанда, біздің 

жауапкершілігіміз оны уақытылы тамақтандыру еді. Тамақты біз емес, өзі қалаған 
уақытта беріп отырдық. Көбіне ол бізге ыңғайсыз уақытта өамақтанғанды қалайтын еді. 
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Өзін-өзі тамақтандыра алмайтынын нақты білетін біз егер біз оған: «Қызым, егер тамақ 
жегің келсе, тоңазытқышта тамақ көп, өзің алып жей бер» - десек, тасбауыр болар едік.  

Жас сенушінің тамағы шамамен мынандай болуы керек:  
1.  Жүйелі түрде тыныш уақыт өткізу. 
Марқа 1:35-те Иса Тәңірдің бір әдеті туралы оқимыз. 
"Ертеңіне таң атпай тұрып, үйден шыққан Иса оңаша бір жерге барып, мінажат 

етті."  Әр күндімізді Құдаймен қарым-қатынаста болумен бастауымыз керек. Сол арқылы 
сенуші өзінің күнделікті азығын ала алады. Тыныш уақытқа дұға ету және Киелі кітапты 
оқу кіреді. Дұғаны бастауға қарапайым МТАӨ жеткілікті:  
 Мадақтау - мадақтауды Құдайдың ұлығынан бастаңыз. Жас сенушіге 1 Шежіре 
29:11-14 оқуды үйреіп, оны жігерлендіріңіз.  
 Тәубе ету- Құдайға тәуелді екенімізді және өзіміздің күнәһар екенімізді мойындау. 
"Егерде күнәларымызды мойындасақ, Құдай сенімді де әділетті болғандықтан оларды 
кешіріп, бізді барлық әділетсіздігімізден тазартады." (1 Жохан 1:9). Бұл аят мәсіхшілердің 
сабыны сияқты. Айталық балам мені тыңдамай сыртқа шығып батпақта ойнады. Содан 
үйге жылап келіп, кешірім сұраса, оны кешіріп қана қоймай, үсті басын жуып, киімдерін 
ластанбағандай тазалап қоямын. Тәңіріміздің беретін уәдесі мынандай:  1 Жохан 1:9. 

 Алғыс айту - Римдіктер 1 тарауда күнәлардың ұзын тізімі берілген, бірақ «алғыс 
айтуды білмейді» дегенмен басталады.  Мәсіхші алғыс айтуды бастан үйренуі керек. Бұл 
дұғаға рақымды Құдайдың бізге берген жарылқауларына алғыс айту кіреді. Киелі кітапта 
былай делінген: "көктегі Әкеміз берген қай нәрсе де игі. Нұр шашқан аспан денелерін 
жаратқан Ол бізге Өзінің мүлтіксіз жарылқауын жаудырады. Аспан денелерінің 
көлеңкелері қозғала бергенмен, Құдайда ешқандай тұрақсыздық жоқ." (Жақып 1:17). 

Өтіну - Біз жанұямыз, достарымыз, қауымымыз, еліміз үшін дұға етеміз. Жас 
мәсіхшіге дұға етуді мына жолмен үйретуге болады. Бір қағазды алып, оның ортасынан 
сызып, сол жағына «мұқтаждықтар», оң жағына «жауаптар» деп жазып қою керек. Әр 
мұқтаждықтың күнін жазу керек. Жауап болғанда күнін қасынан жазып қою керек. Осы 
арқылы жас сенуші Құдайдың дұғаларына деген керемет жауаптарын көре алады.  

Жас сенушіге тыныш уақытты өткізуге пайдалы болатын екі нәрсе бар, олар өзіме 
де ұнайды: Интерварсити баспасында жасалған Тыныш уақыт, Навигаторлар - Құдаймен 
өткізген жеті минут.  

Жас сенушіге тыныш уақытты жүйелі түрде өткізуге көмектесіңіз. Мысалы мен 
сенушінің бірінші аптасында күнделікті онымен бірге тыныш уақыт өткіземін. Екінші 
аптасында екі күнде бір рет кездеміз. Ал сосын бір-екі ай бойы аптасына бір рет 
кездесеміз.  

Басында ұзақ уақыттың орнына қысқаша өткізуді айтыңыз. Құдаймен өткізген жеті 
минутта берілген кішкене жоспар. Бірнеше рет бір сағат отырып жалыққанша, күнделікті 
жүйелі түрде жеті минут уақыт өткізген жақсырақ.  

1. Киелі кітап оқу.  
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"Жаңа туған сәбидің сүтке шөліркегеніндей, әрдайым Құдай сөзінің «таза сүтіне» 
құштар болыңдар. Содан нәр алғанда рухани өсіп, күнәнің құлдығынан толығырақ 
құтқарыла аласыңдар." (1 Петір 2:2).  Жаңа Өсиеттен немесе Забур жырларынан аздап 
бастап, оны тыныш уақытпен байланыстыруға болады.  

Жүзеге асқан тәсілдердің біреуі, бір немесе екі параграфты оқып, пайымдап, 
маңызды аяттардың астын сызып алу. Асты сызылған аят сол күннің ең жақсы көретін 
аяты болады. Осыны алты күн қатарынан жасап, ал жетінші күні өткен алты аятты қайта 
қарап шығу. Алты аяттың ішінен ең жақсысын таңдап, карточкаға жазып, жаттап алуға 
болады.  

2. Киелі кітапты зерттеу.  
Жетілдірудің ең маңызды мақсаты, жас мәсіхшіні Құдайдың Сөзін оқу арқылы 

өзін-өзі тамақтандыруы. Мейлі жас мәсіхші есейген мәсіхшілермен сөйлессін, олардан 
Құдай сөзін үйренсін, бірақ есіңізде сақтаңыз еш нәрсе өзін-өзі тамақтандырумен тең 
келмейді.   

Дебораның кішкентай шағында оны көтеріп, тамақ бергенім әлі есімде. Аяғыма 
отырған екі көзді, мұрынды қызым және оның шынысы. Өскен сайын ол өзі тамақ жеуді 
үйренді. Тамақ жеуді үйренгенде, қолмен жегенде де қарсы болмадық. Тамақ жеуді 
үйрену жай және қиын үрдіс екенін біліп қоймай, оның маңызды екенін түсіндік.  

Жетілдірудің басында бағушыңызбен бірге сәбиді рухани азықтандырумен 
айналысасыз. Көптеген жаңа мәсіхшілерге өзін-өзі азықтандыру үлкен еңбекті талап 
етеді. Егер ол ерініп, қалдырып кететін болса, бұл заңшылдық пен жеміссіздікке алып 
келу қаупі бар. Сол үшін жаңа мәсіхші талпынысты тоқтатуға тырысып көреді. Сондай 
жағдай байқап жатсаңыз, оның рухани азықтандыруын тоқтатуына жол бермеңіз. 

Қазіргі уақытта Киелі кітап зерттеуге арналған материалдар көп, бірақ адамды 
өзін-өзі рухани азықтандыратындар көп емес. Навигаторладың Киелі кітап зерттеуге 
арналған Шәкірттер дизайны деп аталатын топтамасы бар. Ол топтама шәкірт болудың 
мақсатын түсінуге және Киелі кітапты басқа қосымша материалдарсыз Киелі Рухтың 
көмегімен зерттеуге көмектесетін құрал. Тағы да басқа Киелі кітап зерттеуге арналған 
кітап Тәуелсіз түрде Киелі кітапты зерттеу, авторы Л. Дженсен, Муди баспаханасы 
(Муди Пресс). Мұны есейген мәсіхшіге оқуға кеңес беремін. (Редактордың кеңесі: 
Осыған ұқсаған тағы да Ханз Финзел (Виктор кітаптары) жазған Киелі кітапты ашу және 
Кітапты ашу деген кітаптары бар).  

Қандай Киелі кітапты зерттеу құралы қолданылса да, оны жас сенуші зерттегеннен 
бірақ уақыттан кейін, басқа адамдармен оны талқылап бір-бірінен үйренуі керек. Киелі 
кітапты зерттеуді үйрену үшін жас мәсіхшіге сабақ тәртібін рухани жетілген адаммен 
бірге жасап үйрену керек. Үйренудің әр қадамын өтудің маңызы зор.  
 Сүйіспеншілік пен жақындығыңызды қамтамасыз етіңіз.  

Сүйіспеншілікті тым көп беру мүмкін емес. Адамдар шынайы сүйіспеншілікті 
еркелікпен шатастырады. Осы екеуінің бір-біріне еш қатысы жоқ. Психологтар мен 
социологтардың айтуынша, егер бала жас кезінен сүйіспеншілікті жеткілікті түрде 
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көрмесе, онда өскенде шынайы сүйіспеншілікті түсіне алуы екі талай.  Өмірдің негізгі 
шындығы біреудің бізді сүйгені мен қалағаны. Сәби мәсіхшілерімізді (НСС) нәзік 
сүйіспеншілікпен сүюіміз керек. Жас сенушінің сүйіспеншілікпен қоршаңыз!  

1. Оны үйіңізге асқа шақырып, жанұяңыздың бір бөлігі ретінде сезінуіне 
мүмкіндік беріңіз.  

Мені Мәсіхпен таныстырған ұсташы Боб Уиллер болды. Ең маңыздысы мен оның 
жанұясымен қарым-қатынаста болғаным. Оның үйі менің үйім еді. Мені олар әрқашан 
күтті. Үйінде қаншама рет тамақ жегенім есімде жоқ, онымен үйінен сырт жерде де 
олармен тығым қарым-қатынаста болдым. Бобты ойласам, 1 Қор 16:15 аят есіме келеді 
"Степан мен оның үй ішін білесіңдер, олар Ахаядағы алғашқы сенушілер арасында 
болып, өздерін Құдайдың халқына қызмет етуге бағыштап келеді." Осы аятпен 
тәжірибенің маңыздылығы соншалықты, қазір әйелім екеуміз өз үйімізге қатысты 
қолданамыз.  

2. Оны қауымдағы қарым-қатыснастарға қатыстырыңыз.  
Еврейлерге арналған жазба былай деп ескертеді:  "Кейбіреулер сенушілердің 

жиналыстарына бармай қалуды дағдыға айналдырып алған сияқты. Ал біздер солай 
істемей, бір-бірімізді одан бетер жігерлендірейік. Иеміздің қайтып келетін күнінің таяп 
қалғанын білесіңдер ғой." (Евр. 10:25). 

Қауымдағы өмір адамдарды өсуге және тұрақтылыққа алып келетін жер. Бобтың 
мені бірінші рет қауымға апарғаны есімде. Оның достары менің досым болды. Олардың 
қарым-қатынасы мен жігері менің мәсіхші ретінде өсуіме түрткі болып, көмектесті.  

Мен үшін қауым басқа адамдарды бақылап, олардың өмір сүру салтын 
қабылдайтын жер болды. Өткен өмірімді тастап, жаңа өмірді қабылдадым.  Менің 
өмірімнің өтпелі кезеңінде сол кішкене қауым үлкен орын алды.  

3. Оны өзіңізбен алып жүріңіз.  
Иса Тәңір: "араларынан он екісін Өзімен бірге болуға тағайындап, «елшілер» деп 

атады. Оларды уағыз айтуға жіберді" (Mарқа 3:14). Бірге саяхаттап, дем алып, спортпен 
шұғылданып, уақытты бірге өткезіңіз. Нақыл сөздер 27:17. 

Қабылдаушылық атмосферасын жасаңыз.  
 Менің жас кезімде әкеммен кез келген тақырыпта сөйлесе алатынмын. Мені әкем 
түсінбей қалар немесе сөгіс естіп қалармын деген қорқыныш болмады. Енді есейген 
сайын өзіме мұра ретінде соны қабылдап жатырмын. Өз балаларыммен сондай қарым-
қатынасты жүзеге асыруға тырысудамын.  

Жүрегіміздегі ойларды біреуге айтып бөліскіміз келеді, бірақ көп жағдайда 
түсініспеушіліктен қорқып айтпай қаламыз. Мәсіхшіні жетілдіру кезінде оған ашық түрде 
өз күмәндарын, қорқыныштарын ұялмай айта алуына жағдай жасауымыз керек.  

Петір: "Ең бастысы, бір-біріңді шынайы сүйіңдер, сондай сүйіспеншілік 
адамдардың көптеген күнәларын кешіреді." (1 Петір 4:8). Қарым-қатынаста қорқынышты 
жеңе білуді үйренуден артық кеңес бере алмаймыз. Әйелімнің, бала-шағамның, жас 
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мәсіхшінің мұқтажын қамтамасыз етудегі сезімдер кейде ыңғайсыз болады. Бірақ егер 
оған сүйіспеншілікпен қарайтын болсақ, бәрі басқаша болады.  

Жаңа жас мәсіхшіге көмектесу кезінде жауапкершілікті өз басыңызға алу 
қорқынышты  болып көрінуі табиғи нәрсе. Осы ұстанымдарды қолданудың көмегі бар, 
бірақ қорқынышты алып тастамайды. Адамға жақын болып, өз отбасаңыздың мүшесі 
ретінде қабылдаңыз, қалғанын Құдай Өзі істейді.  
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Сегізінші бөлім 
 

Шәкіртті қалай жаттықтыру керек — Негізін қалау 
 
Иса Мәсіхтің шәкірті шәкірт жасау қызметіне кірісуден бұрын, Пауылдың 1 

Салоникалықтарға жазған хатындағы бес мақсатты қарап өтейік.  
 1. Мәсіхті шын жүрекпен қабылдау: "Себебі біз сендерге Ізгі хабарды сөзбен ғана 
емес, құдіретпен, Киелі Рухпен және зор сеніммен де жеткіздік. Сендердің игіліктерің 
үшін араларыңда қалай әрекет еткенімізді өздерің білесіңдер." (5 аят). Пауыл 
салоникалықтарға уағыздағанда Құдайдың Сөзі батылдықпен айтылды. Уағыз Киелі 
Рухтың күшімен айтылды, адамдар Мәсіхті шын жүрекпен және сенімділікпен 
қабылдады. 

2. Шәкірттер "Ал сендер бізге және Иемізге еліктеп көп азапқа ұшырасаңдар да, 
Ізгі хабарды Киелі Рух сыйлаған қуанышпен қабылдадыңдар." (6 аят). Бұл шәкірттіктің 
пайдалы түсініктемесі: Тәңірге және бізге ерген кісі. Адамдар Тәңірге еруді Оның 
адамдарына еруден үйренеді.  Салоникалықтар Пауылға ергендіктен, Пауыл оларды 
тәрбиелей алды. Өйткені Пауыл Киелі кітап және Құдаймен жүйелі түрде қарым-
қатынаста болды, салоникалықтар Тәңірге ере бастады.  

3. Үлгі болу: "Осылай Македония мен Ахая өлкелеріндегі сенушілердің барлығына 
үлгі болдыңдар." (7 аят). Салоникалықтар мәсіхшіліктің үлгісін көрсетті. Олардың өмірі 
Грецияның тұрғындарына үлгі болды.   

4. Көбею: "Иеміздің хабары сендерден Македония мен Ахаяға ғана тараған жоқ, 
Құдайға деген сенімдерің барлық жерде белгілі болғандықтан, бізге бұл туралы айтудың 
қажеті де жоқ." (8 аят). Пауыл өзге қалаларға ізгі хабар жеткізуге барғанда, олардың 
жауабы мынандай болды: «Не туралы айтып тұрғаныңызды білеміз, өйткені 
Салоникадағы сенушілерді көрдік». Пауылдың салоникалықтарға арнаған қызметінің 
жауабы басқаларға Ізгі хабар айтуы болды.  

5. Бағышталу: "Себебі жұрт сендердің бізді қандай жылылықпен 
қабылдағандарың және жалған тәңірлерден бас тартып, Құдайға бет бұрғандарың туралы 
бір-біріне айнала әңгімелеп жатыр. Енді сендер тірі де шынайы Құдайға қызмет ете 
жүріп, Оның рухани Ұлы Исаның көктен түсуін күтудесіңдер." (9- 10 аяттар).  

Мыналар тізімде болды:  

• Пұтқа табынушылықтан бас тарту 
• Шынайы Құдайға бет бұру 
• Қызмет, сенімдерін ашық түрде мойындау 
• Мәсіхті қайта келуін күту  
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Осылай адамдарды Мәсіхке әкелеміз және оларды мәсіхші ретінде жетілдіре 
аламыз. Сөйтіп, адамдарды бастапқы қадамнан шәкірттікке дейін жетілдіру үшін не 
керек? Мұны жаттығу үдерісі деп атай аламыз.  

Жаттығу үдерісі.  
Жаттығу деген сөздің мағынасы сөздікте былай деп жазылған - өсуді бақылау, 

үйрету, тәртіпке келтіру және дайындалу, өсімдікті өсіргендей оны икемдету және 
шырпу.  

Жаттықтырғанда адамдардың Иса Мәсіхпен қарым-қатынасын арттырғымыз 
келеді. Жаттықтырғанда адам Киелі Рухтың ісін өз мойнына алмау керектігін есте сақтау 
керек. Адамның жан-дүниесіне кіріп, оның құндылықтарын және бұрмаланған 
қалауларын өзгерте алмайды.  

Жаттықтырушы шәкірттің өзі қалаған адамы болуға көмек бере алады. Егер адам 
Құдайдың көз қарасына ие болмаса, өмірін Иса Тәңірге арнамаса, Мәсіх қызметшісінің 
құнын төлеуге ашық болып, дайын болмаса, онда ол кісіні шәкірттікке дайындаудың 
қажеті көп емес.  Сондықтан бұл кітаптың көлемді мазмұны адам өмірінің негізгі 
мәселелеріне арналған. Егер адам Иса Мәсіхке бағышталған болса және Оның еркін 
орындауға дайын болса, жаттықтыру үрдісі оңай, тіпті ұнамды болады.  

Соңында жаттықтырушы дайындап жатқан адамның өмірінің екі саласына әсер ете 
алады: уақыт бөлу және үйренуге мүмкіндік. Басқа факторлар: жауапкершілік, 
жанкештілікпен қызмет ету, үйрену мен икемділікті ұстану адамға туа біткен немесе өзі 
бақылауға алған қасиеттер өзгеру мен өсуге ықпалын тигізеді. Сондықтан жаттықтырушы 
толық жауапкершілікті сол адамға беруі керек. Ол жаттығушыға даму әдістерін көрсете 
алады. Жаттықтырушы оған өз мақсаттарына және армандарына жетуі үшін оны жетелеп, 
ынталандыра алады.  

Адамдарды шәкірттікке дайындайтын құралдар мен әдістер көп. Жан-жақты 
қолданылатын ұстанымдарды танып білу керек. Мысалы Иса: "Егер сендер 
айтқандарымды естеріңе сақтап, жүзеге асырсаңдар, шынымен Менің шәкірттерім 
боласыңдар." (Жохан 8:31). Шәкірттіктің ұстанымдарының бірі Сөзді оқуды жалғастыру. 
Киелі кітапты зерттеуге және аяттарды жаттауға арналған тәсілдер көп. Жас шәкірт сізден 
жаттықтырушы ретінде сол тәсілдердің ең жақсысын таңдауға көмек сұрайды. Бірақ 
тәсілдер шәкірт жасаудың мақсатына айналмауы керек.  

Жас мәсіхшімен жұмыс істегенде одан «шәкірт деген кім» деп сұраңыз. Бірнеше  
анықтама бірегеннен кейін Жохан жазған Ізгі хабарды оқуға кеңес беріңіз.  

Бір аптадан кейін екеуіңіз бас қосып Жоханды зерттеп шығыңыз.  Содан өзіңіздің 
Тімотеңізден шәкірт болғысы келе ме деп сұрай аласыз. Жауабы иә болса, Жохан 8:31-ді 
келесі аптаға дейін оқып, Киелі кітап оқу туралы ойлансын. Кейінірек Құдай Сөзін оқу 
жолдарын көрсетесіз, бірақ әуелі ол өзі сол жолдарды айтып көрсін.  

Келесі аптада сол жолдармен сізбен бөліссін. Енді атап болғаннан кейін, оған 
келесі аптада сол жолдарға байланысты Құдайдың еркін сұрасын. Мысалы, мүмкін ол 
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Киелі кітапты зерттеу, Құдай Сөзін тыңдау, Құдай Сөзін оқу және аяттарда жаттау дейді. 
Енді оның мақсаты әрбір салада Құдайдың ол үшін не істеуін қалайтынын біліп алу.  

Келесі кездескенде оның қойған мақсаттарының сіздің ол үшін 
дайындағандарыңыздан әлде қайда жоғары екенін байқайсыз. Сіздің ісіңіз оның 
мақсаттарын ептеп түзеуіне және оларды шынайы түрде сақтауына көмек беру. Бұл 
мақсаттар қандай болса да, олар Құдайдың оған берген мақсаттары.  

Шәкіртіңіздің Киелі кітапты зерттегеннен кейін шәкірттіктің ұстанымдары мен 
қолдануын табуына көмек беріңіз. Жетілдіруге арналған тарауда мұндай жаттығулар 
бірге-бір өткенде ғана тиімді болады деп жазылған. Топпен өткізген сабақтар бұл 
стратегияны толықтыра түседі, бірақ бірге-бір өткізген сабақтарға жетпейді.  

Негіздері қандай?  
 Бірнеше жыл бұрын мен бір кісімен оның Тімотесін тәрбиелеу мақсатында бірге-
бір кездесіп жүрдім. Жас мәсіхшінің ең негізгі мінез-құлқы қандай болу керек? деген 
сұраққа тірелдік. Әрі-бері талқылағаннан кейін, өзіміз жеке зерттеуге шешім қабылдадық. 
Келесі аптада кездескенде, қолымызда мінез-құлықтардың ұзын тізімі болды. Содан осы 
тізімді екіге бөлу керек болды: 1) өзіміз қалайтын мінез-құлықтар және 2) шәкіртке ең 
керекті мінез-құлықтар.  

Тізімді жасағанда мынандай негізгі бейнені жасадық, Навигаторлардың 
«Дөңгелек» деп аталатын бейнесіне өте ұқсас (қосымшаны қараңыз 83 бет, 1 бейне). 

Дөңгелектің мағынасы - Исаға негізделген, Киелі Рухқа толған мәсіхшінің 
мойынсұнушылығы.  

Дөңгелектің ортасы 
 Дөңгелектің ортасы - Иса Мәсіх. Ол барлық нәрсенің ортасы. Пауыл өзінің қарым-
қатынасын былай деп жазады:  "Мен рухани жағынан Мәсіхпен бірге айқышқа шегеленіп 
өлдім, сондықтан өзім бұдан былай өмір сүріп жатқаным жоқ, қайта, бойымда Мәсіх өмір 
сүруде. Ендігі тәндік өмірім — Құдайдың рухани Ұлына деген сенімімнің арқасындағы 
өмір. Ол мені сүйгендіктен, Өзін мен үшін құрбан етті!" (Ғалат. 2:20). Дөңгелектің ортасы 
кем дегенде екі рөл атқарады: дөңгелектің жылжуына күш және бағыт береді. Иса 
Мәсіхтің әр сенушінің өміріндегі орны осыншама маңызды.  

Бала кезімде бір досымның доңғалақтың тысын төбеден дөңгелетіп жібергенін 
бақылап отырдым.  Дөңгеленіп бара жатқанда, бақылаудан шығып бағытын адамдардың 
бақшасына алды, онда гүлдерді сындырып, шөлмектерді ысырып, соңында көршіміздің  
шарбағында тоқтады. Доңғалақ тысының бағыты болмағандықтан осындай болды. Мәсіх 
сенушінің өміріндегі бағыт беруші. Егер Мәсіх бізге бағыт бермесе, әртүрлі 
қиындықтарға ұшырап, адамдармен қақтығысып, айналадағыларға зиян келтіреміз.  

Дөңгелектің сымы 
1. Құдайдың Сөзі. 
Дөңгелектің негізгі сымы Құдайдың Сөзі. Киелі кітап былай дейді: "Мәсіх туралы 

Ізгі хабарға көңілдеріңнен мол орын беріңдер: Забур жырлары, мадақтау өлеңдері және 
Киелі Рух дарытқан басқа да әндер арқылы бір-біріңе зор парасатпен тәлім-тәрбие және 
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бағыт-бағдар беріңдер. Жүректерің ризашылыққа кенеліп, Иемізге арнап ән айтып 
отырыңдар!" (Қолос. 3:16). 
 Досен Тротман Навигаторлардың негізін салушы, сенушінің өмірінде Құдай 
Сөзінің қолдануын бейнелейді. «Қол» деп аталатын бейне. Оның бес негізгі жолы бар: 
есіту, оқу, үйрену, еске сақтау, ойлану. Бесеуі Құдай Сөзін оқығанда бір жұдырықтай 
істеуі керек (қосымшаны қараңыз 83 бет, 2 бейне). 

• Есіту - Шәкіртіңізге жүйелі есіту бағдарламасын дайындауға көмектесіңіз.   
Қауымда бағушының уағыздарын жазып алып отыруға кеңес беріңіз. Жиналыстан кейін 
сол жазбаларды басқалармен салыстырып, талқылауына болады. Бағушы оның жазып 
отырғанын көріп қалса мүмкін кішкене шошып кетер,  бірақ біреудің Киелі жазбаға 
соншалықты назар аударғанын көріп жігерленеді.  

• Оқу – Шәкіртіңізді жылына бір рет Киелі кітапты толық оқып шығуға арналған 
бағадарлама жасауына көмек беріңіз. Күніне шамамен 3 тарау оқыса, бір жылдың ішінде 
Кітапты оқып бітіреді. Ондай бағдарламалар көп, мүмкін бағушыңыз немесе сіз солардың 
біреуін таңдауға көмектесіңіз. Жылына бір рет толық оқып шықса, Киелі кітап 
жазбаларының панорамалық көрінісін көреді. Жазбалар Құдайдың ғасырлар бойы істеп 
келген ісімен таныстырады.  

• "Сен кінәратсыз жұмысшы — Құдайдың шынайы сөзін дұрыс үйретуші ретінде 
Оған ұнамды болуға жан сала ұмтыл!" (2 Tiмотеге. 2:15). Киелі кітапты зерттеу Құдай 
Сөзіне терең бату секілді. Әрбір Киелі кітап зерттеу тәсілдерінен тыс оның бес негізігі 
ұстанымы болуы керек. Олар:   

• Түп-нұсқасын зерттеу – Шәкірт пен Киелі Рух Құдай Сөзін зерттеуге бірге 
кіріседі және Ол Өзі Үйретуші болып табылады. Мүмкін шәкірт Киелі кітап зерттеу 
құралдарына сүйенгісі келеді, бірақ оны істемес бұрын дербес түп-нұсқасын зерттеуі 
керек.  

• Реттілік пен жүйелілік – Киелі кітапты зерттегенде аптасына бір бөлікті оқып, 
содан кейін үш ай бойы оқымай тағы сол жерден жалғастырған тиімді болмайды. Жүйелі 
түрде дегенім, Киелі кітапты оқығанда сәті түскендегі оқу емес, жүйелі жоспармен оқу 
керек.  

• Жазу – Шәкірт Киелі кітапты зерттеген ойларын жазып алады. Бірде біреу былай 
деді: «Ең жақсы еске сақтау қабілетінен, солғын сия артық». Бәріміз де Киелі Сөзге 
байланысты ойларымызды жазып алмағандықтан, оны ұмытып кеткен жағдайлар болған.  

• Мұра – Есіңізде болсын шәкірт жасаудағы сіздің мақсатыңыз «үшінші және 
төртінші ұрпаққа» дейін жалғастыру. Бірде бір досым Киелі кітап зерттеу 
методологиясымен бөлісті. Оның ішіндегі грек және еврей жазбалары мұқият 
біріктірілген. Оның қолданып жүрген методологиясы жақсы әсерлі еді, бірақ оның 
жарамдылығы үлкен болмады, өйткені ол қолма-қол мұра етіліп қалмаған.  

• Қолдану – Киелі кітап бізге білімімізді көбейту үшін емес, өмірімізді өзгерту үшін 
берілген. Доктор Хоуард Хендрикс, Даллас Теологиялық Семинариясының профессоры 
былай дейді: «Қолданыссыз берілген түсініктеме түсікпен тең». Киелі кітапты оқығанда 
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онда жазылған сөзді біліп қана қоймаймыз, оның бізге не қатысы бар екенін анықтау 
керек.  

Келесі сұрақтарға берілген жауаптар Киелі кітап зерттеуге жақсы  тәсіл бола 
алады:  

1. Онда не жазылған? Берілген бөлікті немесе тарауды әрбір аятпен зерттеңіз 
және ойға келген ұқсас аяттарды жазып алып отырңыз. Мысалы 2 Тім 3:16 оқығанда, 2 
Петір 1:21 ойға келеді. Жазбаға қатысты ойыңызға келген бақылауларыңызды жазып 
қойыңыз.  

2. Мен түсінбейтін не нәрсе жазылған?  Түсініксіз нәрселердің бәрін жазып 
қойыңыз. Киелі кітапты зерттеуді жаңадан бастағанымда, түсініксіз нәрселер аз болған 
сайын, жазбаны жақсырақ түсінемін деп ойладым. Бірақ Киелі кітапты зерттеген сайын 
оның қарама-қайшылығы шын екенін түсіндім. Киелі кітапты көп оқыған сайын түсініксіз 
нәрселер көбейеді. Кейбір сұрақтарыңыздың жауабын Киелі кітапты оқыған сайын 
табасыз, ал кейбіреулерін адамдармен сөйлесіп табасыз, ал қайсы біреулеріне жауапты 
ешқашан таппауыңыз да мүмкін.  

3. Оның мазмұны мен негізгі ойы қандай? Жазбаның негізгі ойларын немесе 
тараудың мазмұнын жазып алыңыз. Мазмұнын жазғанда көп сөз болып кетпесін. 
Кейбіреулер екі тәсілді де қолданады: негізгі ойлары мен қысқаша мазмұнын жазып 
шығады.  

4. Оның маған қатысы қандай? Өзіңіздің мына формаға қарап өзіңіздің жеке 
қолдану жоспарыңызды жасаңыз. а) мәселеңіз қандай? ә) мәселеге белгілі мысал 
келтіріңіз? б) Құдай Рухының сізге беретін шешімін белгілеңіз; в) сол шешімге баратын 
қадамдарды белгілеңіз. Тек қана жеке есімдіктерді қолданыңыз: мен, өзім, менің, менікі. 
Біз деген есімдікті мүлде қолданбаңыз.  

Есіңізде болсын, бұл біздің мәселеміз емес, менің мәселем.  
• Есте сақтау -  Киелі кітапты сіңірудің ең тиімді тәсілі аят жаттау, одан артық еш 

нәрсе жоқ шығар. Өзім аяттарды біраз жылдардан бері жаттап келемін, өзімді сол үшін 
марапатталуға лайық шәкірт деп санаймын. Бірақ оған қол жеткізу үшін өзіме қатал 
болуым керек.  

Қазіргі таңда аят жаттауға арналған бағдарламалар өте көп. Солардың сізге сай 
келетін біреуін таңдауға бағушыңыз көмек бере алады деген сенімдемін. Өзіме 
ыңғайлысы Навигаторлардың басылымынан шыққан Тақырып пен есте сақтау 
бағдарламасы. Оның жақсы жері аяттарды өз бетіңізбен жаттауға үйретеді.  

• Пайымдау  
Қол бейнесінде ойлану бас саусақта тұр және оны басқа төрт саусақпен жүзеге 

асыруға болады.  Сөзді естігенде ойланыңыз, оқығанда ойланыңыз, зерттегенде 
ойланыңыз, есте сақтағанда ойланыңыз. Ойлану Жазбаны оқып, миыңызға сіңдіріп, 
қолдануға көмек береді.  

Егер мен Құдай Сөзін есітіп ойлансам, онда Киелі кітапты бас саусағыммен 
ұстағандай боламын. Қолымнан түсіп қалуы мүмкін. Егер Киелі кітапты есітіп, оқып 
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ойлансам, қолыммен мықтырақ ұстағаным, бірақ бәрі-бір жеткіліксіз. Ал егер Киелі 
кітапты оқудағы барлық ұстанымдарды қолдансам, онда Құдай Сөзін мықтап ұстағаным.  

• Дұға 
Бұл  сым Сөзге қарама-қарсы тұрады және сенушінің өмірін теңдікте ұстайды. Егер 

адам Сөзді жақсы білсе, бірақ дұға етпесе, онда ол адам еті жоқ қаңқа сияқты. Дұға мен 
Сөз екеуі дұрыс теңдікті сақтайды.  
 Дұғаға керемет методолгияның қажеті жоқ. Ол қарапайым тілмен айтқанда 
Құдаймен тілдесу. Бірақ дұғаның мәсіхшілер өмірінде стратегиялық рөлі болғандықтан, 
шайтан оның іске аспауына бар күшін салуда. Егер дұға етуде әлсіз болсаңыз, дұға серігін 
тауып, онымен бірге жүйелі түрде дұға етіп тұрыңыз. Колледжде оқып жүргенімде осы 
әлсіздігімді көріп, досымнан апта сайын бірге дұға етуді сұранған болатынмын. Біз 
аптасына бір рет жатақхананың бос бөлмесіне кіріп, сағат таңғы 11-ден 16-ға дұға етуші 
едік. Не туралы дұға еткеніміз дәл есімде жоқ, бірақ сол дұғалар менің өміріме дұға ету 
әдетін кіргізді.  

Дұға туралы оқыған буклеттерімнің бірі Е. М. Баундстың жазған «Дұғаның күші» 
деген кітап. Оны оқуға және қолдануыңызға кеңес берем.  

• Күәлік айту.  
Шәкірттің тағы да бір белгісі - күәлік айту, оның өмірінің ажыратылмас бөлігі. Иса 

Тәңірдің шәкірттеріне айтқан соңы сөзі: "Бірақ Киелі Рух өздеріңе қонғанда Оның 
құдіретін қабылдайсыңдар. Содан сендер Иерусалимде, бүкіл Яһудея мен Самария 
аймақтарында және жердің шетіне дейін Маған куә боласыңдар." (Елшіл. істері 1:8). 
Куәлік айтудан біз әншейінде аулақ жүреміз, бірақ айтып көргенде жүрегімізге қуаныш 
келеді. Неге сонда айтудан тартынамыз?  

Адамдар шеттетілуден қорқып күәлік айтпайды. «Ол мені тыңдағысы келмейді» 
деп айтамыз. «Мүмкін оның мені тыңдауға уақыты жоқ, қолы бос емес. Қалай болса да 
рухани әңгіме айтқаныма ренжіп мені кінәлайтын шығар».  Бірақ егер сіз Иса Тәңір 
туралы сөйлескенде адамдардың сізге ренжігенін көрдіңіз бе? Әдетте адамдар рухани 
нәрселер туралы әңгімеден қашпайды.  

Бірнеше жыл бұрын мен күәлік айтудан қашқақтайтын бір жігітке көмектестім. Ол 
студенттер қызметіне жаңадан қосылған болатын. Мен одан: «Джоу, сен қанша студентті 
өзің жеке танисың?,-  деп сұрадым. Яғни, сені көргенде атыңды айта алатын неше студент 
бар»?  

Оқуды бастағанына бір неше ай болды, содан бері тек үш немесе төрт жігітті 
таниды екен. Мен оған «Джоу, келесі төрт аптада сен кем дегенде елу студентпен 
танысуың керек. Оларға Ізгі хабар айтудың немесе өзіңнің сенуші екеніңді айтудың 
қажеті жоқ. Тек қана олардың бөлмелеріне барып, сөйлесіп, теннис ойнап, спорттық 
жарыстарға барып, бірге тамақ жеп танысуың керек. Ал келесі келгенімде олардың 
әрқайсысымен мені таныстырасың» дедім.   
 Бір айдан кейін қайтып келгенімде, Джоу алты адамды Мәсіхке әкеліпті. Елу 
адаммен таныстың ба деп сұраудың да қажеті болмады. Ол «салықшылар мен 
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күнәһарларға» дос бола бастағанда, Тәңір куәлік айтуға жағдайлар туғызып берді. Ізгі 
хабар айтудың басы достықтан басталады. Ал достық күшейген сайын Құдай Өзі куәлік 
айтуға жағдай туғызады.  

Шәкіртіңізді дайындағанда, оны өзіңіздің сенбеуші достарыңызбен таныстырыңыз. 
Ізгі хабарды қалай айтатыңызды оған көрсетіңіз. Содан өзіне сенімділік пайда болғанда 
ол өз сенбеуші достарымен бөліссін.  

Студенттермен жұмыс істеп жүргенімде таға ды бір күәлік айтуға қорқатын баланы 
кездестірдім. Билл Киелі кітапты зерттейтін, аяттарды жаттайтын бірақ Ізгі хабар айтудан 
бас тартатын.  

Бірнеше ай бойы оны көндіріп, соңында оны өзіммен бірге куәлік айтуға алып 
жүрдім. Тек ол еш нәрсе айтпайды деп келістік. Менің бірнеше рет достарыммен Иса 
туралы сөйлескен әңгімелерімді тыңдап, өзіне сенімді бола бастағанда ол өзінің 
достарымен бөлісуге мені алып барды. Бірақ бұл рет мен тек бақылаушы ретінде бардым.  

Біз Ронның бөлмесіне бардық. Біраздан кейін Билл әңгімені Ізгі хабарға бұра 
бастады. Тыңдап тұрғанымда Биллдың бәрін қате жасап жатқанын байқадыс. Ол дұрыс 
емес аяттарды қолданып, кітаптағы барлық «ережелерді» бұзды. Әңгімеге араласып, оны 
«құтқаруға» кірісіп кетуіме аз қалды.  

Бірақ біраз ыңғайсыз уақыттан кейін Билл «Рон Мәсіхті қабылдағың келе ме?» 
деді. Күтпеген жерден "Әрине қабылдағым келеді" - деді Билл. Ронның төсегінің 
жанында тізерлеп отырғанымда өзімді бір түсте жүргендей сезіндім. Рон дұға етіп, Исаны 
қабылдады! Билл келер айларда онымен жұмыс істеп жүрді. Рон өзінің шәкірт  екенін өз 
жолымен көрсетті.  

Осы арқылы Киелі Рух маған күшті сабақ көрсетті. Ізгі хабар адамның емес, 
Құдайдың ісі. Киелі Рух адамның әлсіз әрекетін басқа адамдарды Иса Мәсіхке алып 
келуге қолдана алады.  

2. Қарым-қатынас 
Келесі тарауда адамдардың рухани дарындары және оларды қолдану туралы 

айтамыз. Исаның ортада болуы және Оның Сөзінің, дұғаның мәсіхші өмірі үшін өте 
маңызды. Шәкіртіңізді өзімен бір ойлы сенушілер қауыма апару арқылы оны өсиеттей 
аласыз. Қауым туралы көп нәрсе айтудың қажеті жоқ, өйткені әдеттегі сенуші үшін 
қауымның орны үлкен. Осыған мұқият қарамасақ, оның көлемі басқа «сымдармен» 
сәйкес келмей қалады.  
 Дөңгелек тербеліске ұшырамауы үшін оның сымдары теңдікті сақтауы керек. 
Шәкірттің өміріндегі сымдардың салмағы да, алатын орны да бірдей болуы тиіс. 
Сонымен сымдар ұзынырақ болған сайын, дөңгелектің шеңбері де үлкенірек болады, 
көбірек жерді алады. Шәкірттің мақсаты - әрбір сымды өсіру. 

Сымның тағы да атқаратын рөлі орта мен бүкпенің арасындағы байланыс. Мәсіхші 
Иса Мәсіхпен сым арқылы байланыста тұрады. Оның екеуі: Сөз және дұға - қабылдаумен 
айналысады, қалған екеуі: Ізгі хабар айту мен қауым – өндірумен айналысады. Біреу «егер 
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өндірісіңіз қабылдаудан асып түссе, онда мөлшеріңіз азаяды» деп айтқан екен. Бұл жерде 
сенушілер өмірінің теңдігі туралы айтылған.  

Дөңгелектің бүкпесі 
Иса, "Менің өсиеттерімді жүректеріне сақтап, орындап жүргендер — Мені 

сүйетіндер. Оларды Әкем де сүйеді. Мен де соларды сүйіп, Өзімді оларға жақынырақ 
таныстырамын." (Жохан 14:21). Мойынсұну сенуші өмірінің нәтижесі. Әлемге ең анық 
көрінетіні сенушінің мойынсұнуы.  

Үндістаннан келген бір жас жігіт біздің университтеріміздің бір факультетінде 
оқып жүр еді. Бір студент онымен Мәсіх туралы айтып бөліскісі келді. Үндістандық кісі 
мәсіхшілердің өмірін бақылап, «Сендер мәсіхшілер сөйлегенде соншалықты қатты 
дауыспен сөйлейгендерің соншалықты не деп тұрғандарыңды естімей қалам». 
Мәсіхшілердің айтқан сөзімен ісі сай келмей жжатады.  
 Бүкпе мен ортаның арасындағы байланысты тек сым ғана бере алады, сол сияқты 
Иса Мәсіх те әлеммен тек бүкпе арқылы байланыста тұра алады.  Сенбушілердің көре 
алатын Мәсіғі - біздің ішіміздегі Иса. Адамдар сізге қарағанда ішіңіздегі Исаны көре ала 
ма?  

Дөңгелек бейнесін қолданғанда, шәкірттің мінезінде мына сипаттамаларды 
дамытқан жөн: өмірдің пәктігі, сенім, сүйіспеншілік және адалдық. Алайда мынаны есте 
сақтау керек, көздеген мақсатымызға қол жеткізу шәкірттің мұқтаждарымен сай келуі 
керек.   

Мұқтаждарға қарап, жоспар дайындаңыз. Әрқашан өзіңізден мына сұрақтарды 
сұраңыз: 1) Оған не керек? 2)Оған қалай қол жеткізе алады? 3) Оған қол жеткізгенін 
қалай біле аламын? Мына үш сұрақты әр түрлі қоюға болады. Мысалы: 1) Мен қайда бара 
жатырмын? 2) Мен сол жерге қалай жетемін? 3) Келгенімді қалай біле аламын? Қалай 
айтқыңыз келсе де, осы үш сұрақты сұраңыз.  

Мұны белгілі бір жайтқа келтірейік: сенім. Бірінші сұрақтың жауабы сенім. Екінші 
сұрақтың жауабын беру қиынырақ, әсіресе сенім туралы айтқанда. Бұл жерде өнерпаздық 
керек. Оның сенімін көбейту үшін мүмкін бірнеше кітап оқуы керек. Жоспарыңызға 
өзіңіздің және оның жағынан дұғаны белсендіру маңызды болады. Сенім туралы 
аяттарды жаттасын. Өмірінің белгілі бір саласын Құдайға тапсырып үйренуіне  көмек 
беріңіз, мүмкін қаржылық жағдайда немесе шәкірт жасауда.  Жоспарлағанда Құдайдың 
көмек біруін сұраңыз!  

Үшінші сұрақ ең қиын болуы мүмкін, өйткені ол бағалауды талап етеді. Онсыз 
оған қол жеткіздіңіз бе жоқ па біле алмайсыз. Қандай жоспар құрсаңыз да, оны өлшейтін 
тәсіл енгізуіңіз керек, сол арқылы оған қандай дәрежеде қол жеткізгеніңізді білу 
мүмкіндігі туады.  

Шәкіртіңізбен істейтін жоспарларыңыз өте икемді болуы керек. Қатал 
жоспарларыңыздан бас тартуыңыз керек. Жоспар құрғанда спонтанды жағдайлардың 
болуына жол беріңіз. Адамды жоспар үшін емес, қайта жоспарды адам үшін жасаңыз.  

Шәкіртті басқаларға беру ұғымымен таныстыру.  
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Шәкіртті үйрету барысында мәліметпен бөлісу деген ұғым емес. Қайта оларға 
«қалай істеу» дегенді түсіндіріп, одан ары қарай өздерінің мақсаттарына қол жеткізуі. 
Осыны есте сақтай отырып, шәкіртіңізге басқаларды шәкірттеуге үйретіңіз. Оның 
мақсаты:  

1. Өз нанымын пысықтайды. 
Көбінесе шәкірт басқалардың мәсіхшілік туралы өткір сұрақтарына жауап 

бергенде, сол жауаптар өзінің жүрегіне мөр болып, сенімін көбейтеді.  
2. Өзінің өсуіне түрткі болады.  
Басқаларды шәкірт ету барысында, өзінің істеп жүргені басқалардың қолдануына 

жарайтынын немесе жарамайтынын көре алады.  
3. Өзінің ынтасын және үйренуге құштарлығын ашады.   
Өзінің шәкіртінің қойған қиын сұрақтарына жауап табу үшін, өзі ізденісте болады.  

Менің бір досым Оклахомада Форт Силлда артиллерияға сабақ беретін. Сабақтың 
ортасында офицерлер зейінсіз болып, ұйықтап қалатын. Бірнеше жылдан кейін Вьетнам 
соғысы жүріп жатқанда маған Форт Силлде тағы да сабақ беруге тура келді. Студенттің 
ешқайсысы зейінсіздік білдірмей, қайта сұрақтар қойып, бар назарын мұғалімге аударып 
отырды. Сондай айырмашылықтың себебі қарапайым. Студенттер сабақтары біткеннен 
кейін дереу Вьетнамға жол жүретіндерін білді. Бірінші топтың жағдайында, соғыс бітіп 
кеткен еді.  

Шәкірт жасау үдерісіндегі есте сақтайтын нәрселер:  
 Шәкірт жасау үдерісінде көптеген нәрселерді үйренуге болады. Менің қалауым бұл 
тараудың сіздің ойыңызда катализатор сияқты жұмыс істеп, сізді сарап жасауға итергені. 
Әрбір жеке қарым-қатынастың істеуге болатын және болмайтын ережелері бар. Мына 
келесі көрсетілген мысалдарға назар аударыңыз:  

1. Есіңізде сақтаңыз ол Құдайдікі.  
Бұл Құдайдың қызметі және шәкірт өсірумен Құдай айналысуы керек.  

"Егер Тәңір үйдің құрлысын жарылқамаса, құрылысшылардың еңбегі түгелдей зая. Егер 
қаланы күзетпесе Жаратқан Ие, босқа тұрады онда қарауылшылар күзетте". (Забур 126:1). 

2. Сіздің оған сенетініңізді және сенімді екеніңізді ол білуі керек.  
Оған бір жұмысты тапсырып, сосын оны алып қоюшы болмаңыз.  
3. Оны өзіңізге тәуелді етпеңіз.  
Оны тәуелсіз ойлауға үйретіңіз. Сіздің  ісіңіз оны Құдайдан үйренуге жаттықтыру. 

Оны «алжапқышыңызға» байлап алмаңыз.  
4. Қателік жасауға мүмкіндік беріңіз.  
Кәсіпкерлік әлемінде көптеген бастықтар жетістіктен гөрі қателіктен көп нәрсе 

үйренеді, алайда бәрі-бір адамдар қателік жасаудан қорқады. Шәкіртіңіз қателік жасай 
алатынын және оны жасағанда сіз одан бас тартып кетпейтініңізді біліуі керек.  

5. Ықтимал шәкіртті бағалауды оған үйретіңіз.  
Он екісін таңдауға Иса асыққан жоқ. Ол қызметіне нық кіріскенде ғана шәкірттерін 

таңдады. Пауыл: "Адамдардың үстеріне қол қойып батаңды беруде асығыстық жасама! 
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Әйтпесе олардың күнәларына сен де жауапты боласың. Өзіңді пәк таза ұста." (1 Tiмоте 
5:22). 

6. Сенімділікті егіңіз.  
Шәкірт өзіне сенімді болуды үйренуі керек. "Мен рухани жағынан Мәсіхпен бірге 

айқышқа шегеленіп өлдім, сондықтан өзім бұдан былай өмір сүріп жатқаным жоқ, қайта, 
бойымда Мәсіх өмір сүруде. Ендігі тәндік өмірім — Құдайдың рухани Ұлына деген 
сенімімнің арқасындағы өмір. Ол мені сүйгендіктен, Өзін мен үшін құрбан етті!" (Ғалат. 
2:20). Бұл аятта екі «мен» есімдігін көреміз. Шәкірт дайындау кезінде біз «ескі менді» 
айқышқа тағуға көп әрекет жасаймыз, бірақ шәкіртке «жаңа мені» Исада қайта тірілтуге 
көп уақыт жұмсамаймыз. Біз тәніміздегі күшке емес, Исадағы күшімізге сенімді 
болуымыз керек.   

Қорытынды  
 Шәкірт жасауға уақыт керек. Ол қауымда өткізілетін лекциялар мен семинарлар 
немесе кітап оқу арқылы жүзеге асырылмайды. Оны асықтыруға болмайды. Біздің 
заманымыздың басым сипаттамасы көптеп шығаруға ұмтылу. Біз барлығын көптеп 
шығарамыз: көліктер, құралдар, жиһаздар, ыдыстар және үй жарақтары. Біз тіпті үйлерді 
де көптеп тұрғызуға  үйрендік! Көптеп шығару үрдісін шәкір жасауға да қолданғымыз 
келеді. Алайда олай істеуге болмайды. Шәкірттерді жасауға болады, бірақ көптеп 
шығаруға жарамайды. Олардың әрқайсысы Құдайдың Рухымен ерекше жекелеп 
қалыптасады.  

Қаншалықты уақыт алатынын дәл айтып табуға болмайды, өйткені әрбір адамның 
өзінің белгілі деңгейі болады. Бірақ бір нәрсе бәріне бірдей-уақытты талап етеді. Иса 
Тәңір он екісін монотеистік, Құдайды қастерлейтін, парасатты жан ұядан шыққын 
адамдардан бастады. Иса оларды үйрету мен жаттықтыруға Өзінің бар уақытын арнады. 
Ол үйретудің шебері болды, соның өзінде олармен жұмыс істеуге үш жыл уақыт керек 
болды. Бізге одан аз уақыт жетеді деп айту мүмкін емес.  
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Тоғызыншы бөлім 
 

Шәкіртті қалай жаттықтыру керек – көз жеткізу және 
болашақ мүмкіндік 

Басқа спорт түрлері сияқты бейсболдың да өзінің «Ұлылар залы» бар. Оклахома 
қаласында «Ковбой ұлылар залын» көруге болады. Оң жақта Уилл Роджерс, арғы 
жағында Буффало Билл және тағы басқа батыстың ұлы адамдары бар. Олар американдық 
өмір сүру салтын құрғандар. Еврейлерге 11 Құдайдың «Ұлылар залы» туралы жазылған. 
Ол жерде өткен заманның батыр әйелдері мен ерлерін көресіз, олардың жалпы 
анықтамасы - Құдайға деген сенімі!  

Сенімнің қарапайым түсініктемесі – Құдайдың берген уәделеріне сеніп, сол 
арқылы өмір сүру. Құдайдың берген уәделеріне бағыну. Сенімде пассивті емес, әрқашан 
белсенді (активті) сенімге ие болу. Тарауда берілген етістіктерге назар аударыңыз. Әбіл 
ұсынды - 4 аят. Нұх дайындады - 7 аят. Ыбырайым мойынұсынды - 8 аят.  

Құдайға деген сертсіз (ақылсыз) сенімді сенім деп атауға болмайды. Оны болжам 
деп атайды. Құдай Еврейлерге арналған хаттың  11 тараудағы адамдарға керемет 
уәделерді берді және олар сол уәделерге сай өмір сүрді. Құдайдың берген уәделерісіз іс-
әрекеттері себепсіз болар еді.  

Біз екеуміз 5000 мың км биіктікте ұшақты жүргізіп бата жатырмыз делік. Егер мен 
секіріп түссем Құдай мені ұстап алар ма еді?  

Нақты жауабын білмей «М-м-мүмкін» деп айтар едіңіз.  
Сенімсіздікпен айтып тұрғаныңызды көріп «ол ұстай алатынына сенем» деп 

секіріп кетсем, төменге түсіп бара жатқанда үлкен қорқынышпен «Ия Ол ұстай алады, 
бірақ Ол маған ондай уәде берген жоқ» деген ой келеді. Сенімсіздіктен емес, Құдайдың 
уәде етпегенінен қайтыс болуым мүмкін. Ол тек қана болжам болар еді. Сенімнің 
болуына негіз болу керек.  

Құдайдың уәделеріне сенімді болудың алдында екі нәрсе болу керек. Оның 
сенімділігі мен болашақ мүмкіндігі болуы керек. Еврейлерге 11 тарауда Мұсаның 
осындай ерекше белгілері болғанын көреміз.  

23 аят:  "Мұса пайғамбардың әке-шешесі Құдайға сенгендіктен, жаңа туған 
бөбегін үш ай бойы жасырып қойды. Оның ерекше бала екенін көрген олар Мысыр 
патшасы перғауынның жарлығынан қаймықпады. "Байқасаңыз Мұсаның сенімі оның ата-
анасынан басталды. Мұса сәби болғандықтан Құдайдың берген уәделеріне сай іс-әрекет 
жасай алмады. Оның орнына ата-анасы іске қосылды.  

24 аят: "Сеніміне бола Мұса жасы кәмелетке келгенде перғауынның қызының 
баласы деп аталудан бас тартты. "Алдымен оның бойында ата-анасының сенімі еді, енді 
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Мұсаның өз сенімі қалыптасты. Ол қалай болды? Ол қашан Мұсаның сеніміне айналды? 
Жасы кәмелетке келгенде.  

Мұса жас кезінде анасының Құдайға деген сеніміне еліктеп өсті деп ойлаймын.  
(Есіңізде болса, перғауынның қызы Мұсаны анасына қайтарып берді). Кішкене баланың 
«Иса менің жүрегімде» деген сөзді есіту сүйкімді. Алайда ол оның ата-анасының 
сенімімен айтылған нәрсе болуы мүмкін. Бірақ басқалардың сенімімен өмір сүру дәйекті 
болмай қалады. Мұса 23 аятта жазылған ата-анасының сенген Құдайына, 24 аятта өзінің 
жеке тәжірибесімен сенеді.  

24-27 аятта Мұса өзін перғауын қызының ұлы болып аталудан бас тартады. Ол 
уақытша күнәһар ләззаттан бас тартып, Құдай халқымен бірге азап шешуге бел буады. Ол 
Мысырдан бас тартты. Бұл Мұсаның сеніммен жасаған іс әрекеттері еді.  

Біз үйренуді енді бастағанда іс әрекетіміздің көбісі бізге көмектесетін адамға 
байланысты болып келеді. Кішкене баланың айтқаны мен сенімі ата-анасының іс-
әрекетінің негізіне қаланады.  Оның дұғасын тыңдау күлкілі. Өйткені айтып тұрған 
сөздерінің мағынасын толық түсінбейді, басқалардан естіген сөздерді шатастырып 
қайталайды.  

Сенушілер де солай істейді. Олардың тамақ алдында дұға етуі, қауымға баруы 
өзінің сенімінен шыққан нәрсе емес, ол басқалардың айтқан кеңесін тыңдағандықтан 
болады. Бұл жаман нәрсе деп айтуға болмайды. Өзгенің әсерімен Иса Мәсіхке сену және 
оның кеңесін тыңдауды жалғастыру табиғи нәрсе. Бірақ бұндай іс-әрекеттерді қаталауды 
тоқтататын кезі де болады. Адам өз сенімімен өмір сүруді бастауы керек. Нені қалай істеу 
керек екенін білуі маңызды. Бұл кітап сол нәрсеге көп ден қояды. Бірақ Құдайдың 
қалауымен нені қалай істеу керектігін адам өзі түсінуі керек.  

Джоу Марин Оңтүстік Каролинадағы Паррис аралына немесе Солтүстік 
Каролинадағы  Леюн оқу лагеріне барады. Сегіз аптадан кейін офицер жалпы тексеру 
өткізеді. Егер командирдің айтқанын орындасақ, Джоудың төсегі қандай болар еді? 
Төсегінің бұрыштары түп-түзу жиналған төсек. Шкафы? Мінсіз, барлық нәрсе өз 
орнында. Ванна бөлмесі? Ешкім ешқашан қолданбағандай тап-таза. 

Төрт жылдан кейін Джоу Марин Калифорния Университетінің екінші курс 
студенті болды. Біз оның бөлмесіне бардық. Төсегі қандай? Төсегі ешқанаш жиналмаған 
төсекке ұқсайды. Шкафы? Астан-кестен. Ванна бөлмесі? Шет ауылдағы жанармай 
станциясының дәретханасына ұқсас.  

Неге сондай айырмашылық дейсіз бе? Джоудың нені қалай істеу керектігін 
білмегені емес. Джоудың мәселесі мынада - теңіз әскерінің тексерісінен кейін соның 
бәрін істеудің мағызын көрмеді.  

Көптеген мәсіхшілердің шәкірт жасауға деген сенімі немесе тәсілі жоқ. Егер сенім 
мен тәсілдің біреуін таңдау керек болса, сенім маңыздырақ. (Өзім сондай таңдаудың 
керегі жоқ деймін, ал бірақ сенімнің маңыздылығын көрсету үшін біреуін таңдаған дұрыс 
деп ойлаймын).  
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Тәсілі жоқ бірақ шәкірт жасауға деген сенімі бар адамға қарасаңыз, ол кісі біраз 
уақыттан кейін тәсілді өзі тауып алады. Ал сенімі жоқ адамға дүниедегі бар тәсілді 
үйретсеңіз, біраз уақыттан кейін ол шәкірт жасауды тоқтатады. Тәсілі бар бірақ сенімі 
жоқ адам, кесілген гүл шоғы сияқты, өте әсерлі бірақ көпке шыдамайды.  

Еврейлерге арналған хаттың 11 тарауындағы Мұсаның тарихына оралайық:  
26 аят: "Осылай Мұса (Құдай уәде еткен) Мәсіх үшін масқара болуды Мысырдың 

қазыналарынан артық байлыққа санады. Себебі ол болашақтағы зор сыйды көздеді". 
Д.Б Филлипс соңғы аятты былай түсіндіреді: "Ол осы шақтағы емес, болашақтағы сыйға 
қарап тұрды". Бұл қабілет ең басында  соңында не боларын көріп тұру. Біз оны екі жақты 
мақсат-аян деп атаймыз - болашақты осы шақпен көру. 

Болашақ мүмкіндігі бар адам кейін болатын шешімдерді осы шақта көре алады. 
Тас негізінің бірі сенім, екіншісі болашақ мүмкіндік.  

Іздену адамның өмірлік философиясымен, оған маңызды нәрселермен, 
құндылықтарымен, уәждерімен тікелей байланысты. Иса былай деді: Қарғаларға назар 
салыңдаршы: олар егін екпейді де, оны ормайды да, ешқандай қоймалары мен қамбалары 
да жоқ, бірақ Құдай оларды асырайды. Ал сендер құстардан қаншама артықсыңдар! 
Сондай-ақ, осындай мәселелерді уайымдап араларыңдағы қайсың өз бойын тіпті бір 
қарыс ұзарта алады? Сондай кішкентай нәрсе қолдарыңнан келмесе, неге басқа 
мәселелерді ойлап уайымдап жүрсіңдер? Қызғалдақтардың қалай өсіп тұрғанына көңіл 
бөліңдерші: олар еңбек те етпейді, жіп те иірмейді. Сендерге былай деймін: тіпті 
Сүлеймен патша өзінің бар сән-салтанатында сол гүлдердің біріндей әдемі киінбеген еді. 
Ал енді, бүгін далада өсіп тұрған, ертең отқа тасталатын шөпті Құдай солай киіндірсе, 
сендерді, әлбетте, одан бетер киіндіреді, сенімі аздарым-ай! Сондықтан не ішіп-жейміз 
деп ойлап уайымға салынбаңдар! Осы күнәкар дүниенің адамдары сондай нәрселердің 
бәріне ие болуға тынымсыз ұмтылуда. Ал бұлардың сендерге қажет екенін көктегі 
Әкелерің біледі ғой. Ең бастысы, Құдайдың Патшалығының қамын ойлаңдар! Сонда 
Құдай сендерге бұлардың бәрін қосып береді. Шағын қауым, қорықпа! Көктегі Әкең 
Патшалықты сендерге тапсыруға ризалық еткен. Мал-мүліктеріңді сатып, мұқтаждарға 
үлестіріңдер! Осылай өздеріңе «тозбайтын қалта» жасап, таусылмайтын байлықты көкте 
жинаңдар. Сол жерде оған ұры да жақындамайды, күйе де жемейді. Байлықтарың қайда 
болса, жүректерің де сонда." (Лұқа 12:24-34). 

Бұл болашақ мүмкіндіктің керемет мысалы: басынан соңына дейін іздену. Қазір 
Иса болшаққа әсер ететін шешімдер қабылдауымызға ниет беріп тұр.  

Болашақ мүмкіндіктерді жоғалтқан адам біліп тұрып күнә жасайды. Ол күнә жасап 
құтылып кете алам деп өзін-өзі алдайды. Адам банкке кіріп $100,000 тонайды. Сол ісі 
үшін түрмеге отыратынын ойлады ма? Жоқ! Ол ісінің салдарын көрмегендіктен сол іске 
барады. Ол болашағын көрмей тұр. Осындай кезде біз күнә жасаймыз.  

Мұсаның сенімі мен болшақ мүмкіндігі оның өмірін сипаттайды. Осылар жаттығу 
үдерісіндегі ең маңызды көріністер. Ол «Шәкірт жасау өнерінің» маңызды құрамдас 
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бөлігі. Егер талапкердің сенімі немесе болашақ мүмкіндігі жоқ болса, онда ол 
жаттықпаған.  

Сенім мен болашақ мүмкіндікті қалай дамытуға болады? Оның өз өміріңізге және 
өзгенің өміріне қалай енгізе аласыз? Жыршы былай деген: "Егер Тәңір үйдің құрлысын 
жарылқамаса, құрылысшылардың еңбегі түгелдей зая. Егер қаланы күзетпесе Жаратқан 
Ие, босқа тұрады онда қарауылшылар күзетте". (Забур 126:1). Жаттығудың басы да аяғы 
да Құдайда. Егер Ол бізбен Өз еркіне сай игілітерін жасамаса, біздің еңбегіміз бекер.  
Сенімді және болшақ мүмкіндікті Құдай береді.  

Сонымен қатар біз жауапкершілігімізді іске асыруымыз керек. Оның төртеуін  
сіздің пайымдауыңыз және қолдануыңыз үшін айтып кетемін. Осы төртеуімен 
шектелмеңіз. Қаласаңыз оларды жетілдіруіңізге немесе толықтыруыңызға болады.  

1. Тәсілдерге қарағанда ұстанымдарды үйренуге талпыныңыз.  
Басқа келтірген ұстанымдар сияқты «қарағанда» деген сөз «әлде.... немесе» күмән 

мағынасында емес. Ұстаным мен тәсілдің біреуін таңдап екіншісін елемеу деген деген сөз 
емес. Сенім мен болашақ мүмкіндіктің құрылымымен айналысқанда, ұстанымды 
шеберлендіруіміз қажет. Қоятын екпінге байланысты.  

Иса егінші туралы астарлы әңгімесінде (Лұқа 8) ұрықтың не үшін егілгені, қандай 
жағдайда және қашан болатыны жайлы айтты.  Бірақ Ол ұрықты қалай егу керек екенін 
айтпады. Қалай болатыны Исаға тәуелді. Иса тәсілден гөрі оның ұстанымын қарастыруда.  

Басқа мысал Ұлы тапсырма туралы. Тапсырманың мәні әрбір тірі жанға Ізгі 
хабарды жариялау. Оның Өмірі мен қызметі қалай істеу керектігіне үлгі болды.  

Марқа 3:14: "араларынан он екісін Өзімен бірге болуға тағайындап, «елшілер» деп 
атады. Оларды уағыз айтуға жіберді." Исаның үлгісі бойынша бірнеше адамды таңдап, 
оларға уақытымызды және өмірімізді арнауымыз ең дұрыс жол.  

Бірақ негізгі тәсілдердің майда-шүйдесі шәкірттердің шешіміне байланысты 
болды. Елшілердің кітабында шәкірттердің Құдайдың Ұлы Тапсырмасын қалай 
орындағаны жазылған. Олар Исаның үйреткен ұстанымдарын жүзеге асырды. Елшілер. 6 
тарауда жесір әйелдердің еленбегені жазылған. Осы сұрақ ақсақалдардың шешімінде 
болды. Иса жер бетіндегі қызметінде ақсақалдардың кеңесін құрумен айналысқан жоқ. 
Сондай кеңес әр түрлі мұқтаждықтарды шешу үшін қолданылды.  

Мәсіхші ретінде біздің өз тәсілдеріміз бар. Қауымда жиналыстар, жексенбілік 
мектеп және кешке тағы басқа жиналыс өткізуіміз мүмкін. Әр деноминацияның 
мадақтауға, су рәсіміне, доктриналық ережелерге және жексенбілік мектепке байланысты 
өз тәсілдері бар. Бұның бәрі дұрыс әрі жақсы болуы мүмкін. Тәсілдерді қолданудың 
жамандығы жоқ.  

Алайда егер тәсілдер біздің дәстүрге айналып кетсе («біз әрқашан осылай 
істегенбіз»), жаңа да жақсырақ нәрселерге ашық болмасақ, мұның бәрі ұстанымдардан 
жоғары болып кетсе, өзгерістер қауіпке айналады. Бірақ Киелі кітаптық ұстанымдар 
біздің ісіміздің негізі болса, онда жаңа да жақсырақ жолдарға ашық боламыз.  
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Асхананы мысалға алсақ. Менің әйелім ыдыстарды өзінің тәсілімен жуады. 
Көпірген суға бірінші болып шынылар, сосын қасықтар мен шанышқылар, кейін 
тостағандар соңында қазан мен таба салынады. Бұл оның ыдыс жуу тәсілі. Бірақ мен де 
солай ыдыс жууым керек деп ойламадым. Бір күні ыдысты қазан жуудан бастадым, ол 
мені түзетті. Ыдыстарды жуудың мақсаты оларды залалсыздандыру деп маған түсіндірді. 
Егер тамақты алып тастау керек болса, онда оны итке де жалатуға болады. Алайда 
ыдысты жуғанда оларды залалсыздандыру керек. Сөйтіп, ыдыс-аяқ жуғанда ауызбен 
байланыста болатындарын бірінші жуу маңызды. Ал өздерін злрасыздай алатын 
ыдыстарды соңынан жууға болады.  

Соның нәтижесінде ыдыстарды жуғанда шыныларды бірінші жуамын.  Мен оны 
әйелім бақылап тұрғандықтан жасамаймын. Тәсілдің арқасында оның ұстанымын 
түсіндім, сол арқылы оған байланысты өз ойым пайда болды. Сенім тәсілді орындағаннан 
емес, оның ұстанымын түсінгеннен пайда болады.  
 Шәкірт сұрақ қою арқылы кейбір істелініп жатқан іс-әрекеттерді зерттейді. Неге 
деген сұрақ кейде мазаны алатын және жауап беруге қиын болуы мүмкін. Шәкіртті 
дайынғанда осы сұраққа боямалы жауап берудің орнына терең мағыналы жауап беруге 
тырысыңыз. Шәкіртке мынандай сұрақтар қойыңыз: «Тыныш уақыт өткізудің ең жақсы 
жолы осы ма? Оның басқа жолдары бар ма?» Бұндай тексерулер болашақ мүмкіндіктің 
және сенімнің негізін қалауға көмектеседі.  

2. Шеберлігіңізді әртүрлі техниканы дамытуға емес, адамдардың мұқтажына 
көмектесуге арттырыңыз.  

Иса  шәкірттерімен ғибадатханаға қарай келе жатты. Олардың алдынан көзі соқыр 
адам шықты. Оның мұқтаждығы айқын еді. Егер мен сонда болсам жүгіріп барып Ізгі 
хабар айта бастар едім. Содан кейін ғана оның көзінің көре алмайтынын байқаған болар 
едім.  

Иса басқаша істеді. Оның алдына жерге отыра салып, лайды алып соқырдың көзіне 
жақты. "Силоғам тоғанына бар да, жуып таста!"- деп тапсырды. Зағип барып бетін жуды, 
сонда көзі ашылып, ұйіне қайта оралды" (Жох 9:7). 

Соңында оның жаны құтқарылғанын көресіз, себебі Иса оның мұқтаждығына 
жауап беруден бастады.  

Көптеген сенушілер шәкірттікті дайындау сыныпта отырып, әртүрлі техниканы 
жаттау деп санайды. Ол жексенбілік сабақ беруді, қауым мүшелеріне қаржылық 
презентация жасауды, кітап таратуды, Ізгі хабар презентациясын дайындауды үйренеді. 
Алдындағы мысалда көп адамдар сіздің Ізгі хабарыңызға зейін аудармайды, сөйтіп сіздің 
көңіліңіз түсіп басқа сабақтарды іздейсіз немесе мүлдем бәрін тастайсыз. Адамдардың 
зейін қоймауының себебі сіз оның мұқтажына зейін қоймағаныңыз. Ол әңгімені ары 
қарай жалғастырудағы мәнін көрмейді, сіз де қойылған сұрақтарға жауап болмағаннан 
кейін бұл пайдасыз әңгімені жалғастыруды қоясыз.  

Мичиганда студенттерге қызмет етіп жүргенімде, Тәңірдің қызметке берген біраз 
жемісін көрдім. Мәсіхші студенттердің сенбеушілермен қарым-қатынаста болып, олармен 
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бірге сабаққа, ойындарға және де басқа жерлерге барғанын көрдім. Қарым-қатынастар 
түзеліп Ізгі хабар айтуға жол ашыла бастады. Кейбір кезде біздің үйде пицца жеп, 
жаңадан сенуші болған студенттермен танысу артықшылығына ие болдым.  

Осындай күәліктерді естіген Огайодағы қауым, бір топ адамды Ізгі хабар айтуға 
жіберуді ойластырды. Олар студенттерді шақырып, кішкене Ізгі хабармен бөлісіп, 
артынан презентация жасаймыз деп ойлады. Уақыты келгенде қауым мүшелері келді де 
ал шақырылған сенбеуші достары келген жоқ.  

Біз отырып осы жағдайды талқылағанда, адамдардың келмеген себебін таптық. 
Шақырылған сенбеушілер біздің досымыз емес, тек жай ғана танысымыз екен. Ал жай 
таныс адамдар шақыруды қабылдай бермейді.  

Сөйтіп сенбеуші адаммен қалай дос болуға және оның мұқтаждығын айыра алуға 
болады? Бірнеше кеңес ұсынайын:  

• Жақсы тыңдаушы болыңыз. Біз адамдардың сөйлегісі келетін ал тыңдағысы 
келмейтін заманда өмір сүреміз. Өзгелер сіздің тыңдауға деген құлшынысыңызды 
көргенде сөйлесуге ашық болады. Осындай достық жағдайда адамдар өздерінің 
мұқтаждықтары мен ойларын ашып айта алады.  

Сіз біреумен сөйлескенде оның «иә, иә» деп отырғанын естідіңіз бе? Өзіңізде 
тыңдап отырғанда осындай дыбыс шығармай, жақсы тыңдаушы болыңыз.  

• Өзіңіздің жеке мұқтаждықтарыңыз, әлсіздіктеріңіз және тәжірибеңізбен 
бөлісіңіз. Досыңыздың осындай жағдайда жалғыздықты сезінуіне жол бермеңіз. Киелі 
кітап былай дейді: Еліктірілген кездеріңде соған шыдауға күш-қуат беріп, құтылып 
шығудың лайықты жолымен қамтамасыз етеді" (1 Cor. 10:13).  Осының сіздің 
өміріңізде шындық екенін мойындаңыз. Өзіңіздің кемшіліктеріңізбен бөліскенде, 
басқаларда өздерінің қиындықтарын айтуға еркін сезінеді.   

Амарилло Техаста бір топ ерлер апта сайын дұға етуге және қарым-қатыснаста 
болу үшін жиналады. Мұқтаждарына байланысты Киелі кітаптан үзінді оқып оны 
талқылайды. Сенушілер мен сенбеушілер мәселерін ортаға қою арқылы достасады. 
Мәсіхшілер «біз» және «олар» деген сөздерден аулақ болғаны жөн. Қайта «біздің» 
мәселеміз, «біздің» қиындықтарымыз, «біздің» күнәміз деп айтқаны жөн. Сосын олар 
бірге дұға етеді, сол арқылы Иса Мәсіхті жақыннан тани береді.  

• Уақытты бірге өткізіңіз.  
Достарыңызды кешкі асқа шақырыңыз. Тойларына барыңыз. Балық аулауға 

шығыңыз. Қарым-қатынастар өскен сайын, тосқауылдар жоғалады. Шынайы достық 
деген адамдардың бір-бірін қабылдауы. Егер мен оны бар болмысымен қабылдасам, 
арамыздағы еркін қарым-қатынаста мұқтаждықтарымыз және қиындықтарымызбен 
бөлісу оңайға түседі.  

Мұқтаждарын көрген сайын, Иса туралы айту өте оңай болады. Мына үш 
мүмкіндікті қолдануға болады. Мүмкін сізге тағы басқа да ойлар келген шығар.  

Мұқтаждықтарға жауап алу сізге және шәкіртіңізге сенім мен болашаққа 
мүмкіншілік ашылады. Мәсіхшілік өмірдің негізін өзгелермен талқылағанда көптеген 
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нәрселер өзіңізге айқын бола бастайды. Бұрынғы теологиялық жаргондар сізге қалыпты 
сенімге айналады.  

3. Дағдыңыздың орнына ойлау үдерісін дамытыңыз.  
Исаға Сіздің не істей алатыныңыздан өзіңіздің кім екеніңіз мағыздырақ. «Сен 

өзіңмен бол, ал Құдай сен үшін жасайды» деген қарапайым бірақ дана сөз. Құтқарушы 
біздің компьютеріміздің ойлау үдерісін толықтай өзгерткісі келеді.  

Неге Иса парызшылдарға наразы болды? Ізгі хабар айта алмағаны үшін бе? 
Исаның Өзі жаңадан келген адам үшін теңізді өтіп кетеді деді. Құдай Сөзін білмегені 
үшін бе? Олар жүйелі түрде Сөзді зерттеді. Олар ондығын беріп, дұға етіп, ораза ұстап 
жүрді. Сыртқы көрініске олар жақсы адам болды.  Нақыл сөздер 23:7. 

Осыған Иса наразы болды. Олардың өмірлік пәлсапасы, ойларына қарама-қарсы 
болды. Олардың мәселесі жүріс-тұрыстарынан, құндылықтарынан, өмірге деген көз 
қарасынан көрініп тұрды.  

Адамның өзгерісін мына тұжырыдамаларға сай көруге болады: Құдайға деген 
толық сенім болғандықтан тағдырды толықтай өзгертудің қажеті жоқ; қызметші болу; 
басқалардың мүддесін өзінікінен жоғары қою. Иса Мәсіхтің шәкірті болу 
тұжырымдамасының тізімін өзіңіз де жасауыңызға болады.  

Көбінесе мұндай өзгерістер жай және нәзік түрде келеді. Оларды салыстырмалы 
түрде ғана байқауға болады. Менің бір досым Калифорнияда мәсіхшілік сабақтарына 
барғаннан кейін үйіне қыдырып барды. Сол жерде достарымен көріскенде өзінің 
өміріндегі үлкен өзгерістеді байқады.  

Көп адамдар сабақтарды былай елестетеді. Мұғалім өз ойларын және дағдыларын 
қарым-қатынас арқылы сыныпта отырып қана үйретеді деп ойлайды. Ал біз адам  
мінезінің және құндылықтарының өзгеруі туралы айтып отырмыз.  

Әлем былай дейді: «Қолыңнан келгенше бәрін ал, ал қалғанын құртып таста».  
Құдай: «Бергенде қайтып алуды ойлама». 
Әлем: "Жұбайыңды ізде".  
Құдай:" Мен Өз уақыты келгенге саған жұбай беремін».  
Әлем: «Табысқа ие болу үшін басқаларды жолдан ысырып таста».  
Құдай: «Өз пайдаңды емес, басқалардың мүддесін ойла».  
Адам өміріндегі осындай өзгерістер Құдайға өте маңызды. Олар Киелі кітап 

зерттеудегі үйренген тәсілдерден де жоғары. Өмір пәлсапасын Киелі кітапқа теңеңіз, ал 
сенім мен болашақ мүмкіншіліктер өзі келеді.  

4. Құдай туралы теорияны үйретудің орнына Оған сенім арту шеберлігін 
дамытыңыз.  

Осы тараудың басында егінші туралы астарлы әңгімені айтқан болытынбыз (Лұқа 
8). Оны тағы да қарап шықсақ деймін. Оның атын басқаша «Төрт түрлі топырақ туралы 
астарлы әңгіме деп атауға» немесе «Құдайға берілген төрт түрлі жауап» деп те атауға 
болады.  
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Құдайдың Сөзіне берілген бірінші жауап сенім емес. 12 аят былай дейді: «оларға 
әзәзіл шайтан келіп, сенбесін, құтқарылмасын деп, жүректеріне себілген бұл сөздерді 
ұрлап алып кетеді».   

Екінші жауап нанымсыз сенім.  
"Тастақ жерге түскендері мынаны көрсетеді: адамдар Ізгі хабарды естіген бойда 

оны қуанышпен қабылдайды, бірақ тамыр жаймағандықтан уақытша ғана сенеді. Олар 
сынақтан өтіп жүрген кезде сенімдерінен безіп кетеді" (13 аят). Мұндай адамдар Құдай 
Сөзіне миымен келісім береді, ал сынақ кезі мен құрбандық келгенде «қашады». Олар 
мәсіхшілік құнын төлеудің маңыздылығына сенбейді.  

Төртінші жауап 14 аятта берілген:  "Тікен арасына түскен дәндер болса, мынаны 
білдіреді: адамдар Ізгі хабарды естиді. Алайда былай шыға бере, тұрмыс қамын ойлап 
абыржиды, байлық пен ләззаттың қызығына алданады. Осылайша Ізгі хабар ескерусіз 
қалып тұншығып, өнімі пісіп үлгермейді". Бұл сенімнің болашақ мүмкідігі жоқ. Сөзді 
қабылдағаннан кейін мұндай адамдар артықшылықтарды шатастыра бастайды. Бірде 
маңызды болған нәрселер өз құндылығын жоғалтып, енді маңызсыз нәрселерге көп мән 
беріледі.  Болашақ мүмкіншілктің жоқтығынан нысанасыздық пайда болады.  

15 аят Құдайдың Сөзіне соңғы жауап береді: "Ал құнарлы топыраққа себілген 
тұқымдар мынаны бейнелейді: бірсыпыра адамдар Құдайдың хабарын тыңдап, ізгі де таза 
жүректерінде сақтап, шыдамдылықпен өнім береді." Осындай адамдар Құдайдың Сөзін 
есітіп іс-әрекеттерін соған сәйкестіреді. Төртінші мысал Құдайдың Сөзіне сай келетін  
жауап – жемісті сенім.  

Сөйтіп астарлы әңгіменің нәтижесі: сенімсіздік, нанымсыз сенім, болашақ 
мүмкіншілігі жоқ сенім және жемісті сенім. Сенім туралы берілген сабақтан кейін, Иса 
шынайы өмірлік жағдайларды мысалыға келтіреді. Шынайы сеніммен жүруді көруге 
мүмкіндік береді. Лұқа 8 тарауын былай бөлуге болады:  

22-25 аят- дауылды теңізді өту 
26-39 аят- Ғадарадағы жын қинаған кісінің одан босатылуы 
40-56 аят- Жайырдың қызының қайта тірілуі 
43-48 аят- Қан кетіп ауырған әйел 
Осы жағдайлар арқылы Иса сенімнің маңыздылығын көрсетіп жатыр. Олардың 

үлгілері негізінде бірдей:  
1. Мұқтаждық пайда болады 
2. Иса келіп, көмек беруге уәде береді.  
3. Апат келмей жатып, Иса берген уәдесін орындайды. 
4. Иса адамдарды Өзіне сенуге шақырады: «Тек сенімің болсын» / «Маған сен» 
Жайыр ауыр халде. Иса көмектесуге уәде берді. Қызы қайтыс болды. Иса: "Бірақ 

мұны естіген Иса Жайырға: – Қорықпа, тек сенімің болсын, сонда қызың аман қалады, — 
деді" (50 аят). Адамдардың Құдай қасиеттеріне қатысты теориларды үйреніп жетілгенін 
қаламады. Олардың Құдайға сенім артқанын қалады.  
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Құдай туралы ең көп кім білді деп ойлайсыз? Көне Өсиеттегі Ыбырайым ба әлде 
біздің заманымыздың теологы ма? Теолог деп ойлаймын. Ыбырайым Иса екі рет келуі 
туралы айта алмас еді. Алдындағы-, кейінгі-, мыңжылдық кезеңдер немесе Исаның екі 
табиғаты, пәк туылу және де тағы басқа теологиялық сұрақтарды түсіндіріп бере алмас 
еді.  

Бірақ Ыбырайым Құдайды білді! Ол Құдайға ұнамды адам болды. Ол туралы Жаңа 
Өсиетте 74 рет айтылады.  "Ыбырайыммен де солай болды: ол Құдайға сенді, сондықтан 
Оның алдында ақталды." (Ғалатт. 3:6).Құдай олардың Құдайы болудан бас тартпайды. 
Еврейлерге 11:16 былай айтылған, "Сол себептен де Құдай олардың Құдайы деп аталудан 
бас тартпайды." Құдайдың сізді білуі бір нәрсе. Ал сіздің Құдайды тануыңыз мүлде басқа 
нәрсе. Көк пен жердің Жаратушысы Құдай былай дейді:  "Мен Ыбырайымның 
Құдайымын". Керемет! Жаратылыс өз Жаратушысын таниды. «Егер Менің қандай 
екенімді білгілерің келсе, онда Ыбырайымға қараңдар» - дейді Құдай. Құдай былай деп 
айта ала ма? «Егер Менің Кім екенімді білгің келсе, онда осы кітапты оқып отырған 
адамның өміріне қара».  

Шәкіртті дайындағанда мынаны істеу керек дедік: 
1. Тәсілдерден жоғары ұстанымдарды үйренуде шеберленіңіз.  
2. Шеберлігіңізді әртүрлі техниканы дамытуға емес, адамдардың мұқтажына 

көмектесуге арттырыңы. 
3.  Дағдыңыздың орнына ойлау үдерісін пысықтаңыз.  
4. Құдай туралы теорияны үйретудің орнына Оған сенім арту шеберлігін 

дамытыңыз.  
Осы төрт кеңес ақиқаттың төрт қыры деп түсінген боларсыз. Гауһар тастың да 

қырлары болады. Біздің зерттеп тұрған бағалы тасымыз: сенім мен болашақ мүмкіндігі. 
Біреу былай деген екен «сенушінің өмірінің 90 пайызы - тірі қалушылық». Егер 

мәсіхшілік өмірде тірі қалу сіздің мақсатыңыз болса, онда сәтсіздікке ұшырайсыз. 
Шаршы алаңға тек қорғану үшін шыққан боксшы сияқты боласыз. Ондай боксшының 
жеңуі мүмкін емес. Ол шабуыл жасауды да білуі керек.  

Мәсіхші үшін әртүрлі шабуылдарды басқаша жоспар немесе талпыныс деп атауға 
болады. Құдаймен өмір сүргенде шешуші шабуылдарға қарсы сенім мен болашақ 
мүмкіншіліктер қажет. Оған қол жеткізу оңай емес. Жаттығу қиын. Бірақ есіңізде болсын, 
жаттығу дегеніміз өсу, ал өсу дегеніміз ұлғаю. Өсу үдерісі ешқашан жағымды болмаған 
және болмайды. Балалардың жылауы да сондықтан. Жүруді үйреніп жатқан сәби құлап 
өзін жарақаттайды. Сіз оған: «Тұр да тағы да жасап көр» - деп айтасыз.    

Ол сізге: «Жоқ, мен бірнеше рет жасап көрдім, қолымнан келмейді, енді осы жерде 
өмірімнің соңына дейін жатам» - деп айта ма? Жоқ ол орнынан тұрып, тағы да талпыныс 
жасауы керек. Менің ұлым көп рет құлай бергенінен біз оны «тыртық бет» деп атап 
кеттік.  

Өсу қиын үдеріс болғандықтан, бір құлағаннан беріле салғымыз келеді. Бірақ жас 
баланың тоқтамауына әртүрлі себептер бар. Дененің өсуі солардың бірі. Бірде қызым 
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маған «Әке, мен өсуімді өсіп болдым. Менің бойым да ойым да маған ұнайды. Осы 
жерден тоқтайтын шығармын» деп айтты. Өскісі келмегендіктен өсуді тоқтата алмады. 
Биологиялық жақтан өсуге мәжбүр болды. Мемлекеттік заң да бізді өсуге мәжбүр етеді. 
Бала бесінше сыныптан кейін мектепке барғысы келмесе де, заң оған жол бермейді. 
Қоғамымыз бізді өсуге қысым жасайды. Бізді кәсіп немесе мамандық алуға итермелейді.  

Адам жиырма бестерге келген шақта осындай қысым басылады. Тәни өсіп болдық. 
Білім алып, өмір сүруді үйрендік. Мектеп, колледж, университетті бітіргенде, өсу үдерісін 
тоқтатқымыз келеді. Ал қоғам оны «сапардың басталған нүктесі» деп атайды.  Осының 
бәрі біздің өсуімізді жалғастыру үшін жасалынады. Өсудің қиындықтарынан қашу біздің 
үлкен қалауымызға айналады. Сөйтіп өміріміздің өткен тәжірибесімен төмен түсіп кете 
береміз. Басын жақсы бастап, соңында орташылыққа түсіп кетеміз.  

Болашақ мүмкіншілік пен сенім (басында тұрып соңын көре алу және Құдайдың 
жүрегіндегісіне терең сену) табиғи бейімділікті белгілейді.  

Джон В. Гарднер Керемет деп аталатын кітабында былай деді: «Бақыт 
оңайлықпен, әзіл-күлкімен, реттілікпен келуі керек деген қате ойға берілеміз. Көп адамға 
бақыт өсу үдерісі арқылы емес, белгілі мақсаттарға қол жеткізу арқылы келеді.  Ісіне адал 
адам барлық мақсаттарына әлі қол жеткізген жоқ. Оның өмірі мақсаттарға ұмтылу, ал 
кейбіреулері қол жетпейтін мақсаттар болып қала береді. Өзіне сәндік заттар алуға 
уақыты жоқ. Көп жағдайда тынышсыз, уайымшыл, шаршаған адам. Демалуға бос уақыты 
көп емес. Бірақ ол басқа мағыналы бақыт тапты. Шынайы бақыт адамның талпынысында 
емес, толық ләззатты сезінуде. Ол бізге емес, сиырлар мен құстарға арналған. (Харпер 
және Роу) 

Мәсіхтің шәкірті болуға үйретудің іргетасы сенім мен болашақ мүмкіншілікте. 
Осы екеуі «істі аяқтаушы» мен «бірге жүгірушінің» айырмашылығын көрсетеді. Мұсаға 
оңай болған жоқ, сізге де оңай болмайды. Мұса өмірінің қырық жылын перғауынның 
сарайында өткізді. Келесі қырық жылды басқа біреудің малын бағумен өткізді. Ал соңғы 
қырық жылды өз халқымен шөл далада азап шегумен өткізді. Басы керемет болғанмен, 
соңы нашарлады. Ол жан дүниесімен бұл істі тастағысы келген шығар. Бірақ берілмеді. 
Ол істі аяқтаушы болды. Нәтижесінде бүкіл әлем Мұсаны таниды. Әр араб, яһуди және 
мәсіхші Мұса туралы біледі. Әрбір білімді адам заңберушіні таниды.  

Мұсаның көзге көрінетін іс-әрекеттері көңілі қалушылығы мен сәтсіздігі 
табыстылығының ақиқатында болды. Ол істі қалайша сондай жақсы бітірді? Өйткені 
оның сенімі мен үміті болды.  
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Оныншы бөлім 
 

Шәкіртті қалай жаттықтыру керек – дарындар мен 
шақырылу 

 Иса Голгофадағы өлімінде Өзінің жүрегін Әкесіне ашты. Оны Жохан 17 тарауда 
оқи аламыз. Исаның ойы мәсіхшілердің бірлікте болуы.  

Киелі Рухтың қауымға берген дарындары Иса Тәңірдің бірлікке байланысты 
дұғасының орындалуы үшін берілген. Сонымен қатар, мәсіхшілердің барлығы бірдей 
бірнеше дарындарға ие болып қызмет ету. Бұл арқылы әрбір мәсіхшінің маңыздылығын 
көрсету және сол арқылы басқа мүшелерді жарылқау үшін берілді. Сонымен қатар, бұл 
мәсіхшілердің бір-біріне тәуелділігін көрсетті. Өзінде жоқ дарын оның бауырында бар 
болса, сол арқылы олар бір-біріне мұқтаж болады. Бұл Құдайдың бірілік үшін жаратқан 
формуласы еді. Алайда бұл бірлікке қауымға келген кейбір мәселелер арқылы қауіп те 
келіп жатады.  

Көптеген мәселелердің кейбіреулері мәсіхшілердің өткен шағынан көрініс табады. 
Көп адамның өткен өмірі экзистенциализммен байланысты. Экзистенциализм өмірдің 
шындығы мен мағынасы - «тәжірибеде». Есірткі, жыныстық қатынас-өмірдің мақсатын 
табу үшін немесе ең болмағанда «ауру қалжың» деп аталады. Осы «тәжірибеге ие болу» 
қалауы мәсіхшілікке де енді. Көп жағдайда бұл мәсіхшілердің Киелі Рухтың 
дарындарынан жасай алатын әсерін іздеу арқылы басталады.  

Қауымның тағы да бір мәселесі дарындарды өзара салыстыру мен жарыстыру. 
Менде бар дарын сенде жоқ сондықтан мен сенен артықпын немесе сендегі дарын менде 
жоқ сондықтан мен сенен кеммін деген сияқты. Сөйтіп бізді біріктіру үшін жаратылған 
дарындарды кейде бізді ажырату үшін қолданып жатамыз. Осы алауыздықтың себебі 
мәсіхшілік сүйіспеншіліктің бізде болмағандығының көрінісі. Осыны Пауыл дарындар 
туралы айтқан тақырыптың ортасында Қорынтықтарға арналған хаттың 13 тарауында 
қосып айтады.  
 Мәселенің басқа түрі мәсіхшілердің өз бойындағы дарындарды білмеуі. Олардың 
дарыны болуы керектігін біледі, Киелі кітап солай үйретеді. Бірақ дарындарын сұрасаңыз, 
жауап бере алмайды.  

Сөйтіп жас мәсіхшіні шәкірттікке үйреткенде, бойындағы дарындарын ашуға және 
дамытуға көмек беруіміз қажет. Өйткені Құдай әрқайсымызға қауымда қолдануға және 
оны дамытуға арнайы дарын берген. Шәкірт жасағанда біздің мақсатымыз мамандарды 
дайындау емес, қайта өз дарындары мен қабілетін қолданып жүретін шәкірттерді 
дайындау.  

Сіздің дарындарыңыздың мақсаты мен маңыздылығы.  
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Осы тақырыпты түсіну үшін Пауылдың жазған 1 Қорынтықтарға арналған хаттың 
12 тарауын қарастырайық. 1-11 аяттарда дарындарды бөлу мен бірнеше түрін көреміз. 
Көбінесе адамдар мынандай сұрақ қояды «Киелі кітаптағы дарындар мысал үшін бе 
немесе толық түрінде берілген бе»? Дарындардың  көбірек тізімі бар ма? Киелі кітаптағы 
берілген дарындарды тізіп айтқанда, Құдайдың дарындарының толық тізімі бар ма? 
Көрнекіліктің дәлелі ретінде дарындардың саны толық емес, ал 8-10 аятта берілген 
дарындар мысал ретінде берілген деп ойлаймын.  
 Адамның дарындарын табуға көмектескенде, Киелі кітапта берілген дарындармен 
шектелесіз бе немесе ол тақырыпты кеңірек талқылайсыз ба, соны білу маңызды. 
Адамдарға дарындарын табуға көмектескенде Құдай берген дарындар мен қабілеттерді 
Киелі Рух бақылайтын және қуаттайтын болса, онда олар рухани дарындар деп 
аталатынын түсіндіремін. Жаңа Өсиетте берілген дарындардан басқа музыка, жазу немесе 
өнер саласында әр түрлі қабілеттерді іздеуге болады. Адамның дарындарын тапқаннан 
кейін, сол дарындарды басқа шәкірттерді жасауға даналықпен қолдануға болады.  

Құдайдың бар маған көрсеткен сүйіспеншілігі Иса Мәсіхтің айқыш ағашы арқылы 
келді, енді менің жауапкершілігім сол мүмкіндіктерге сай келу. Менің шәкіртке өз 
дарындарын табуға, дамытуға және қолдануға көмектесуім Мәсіхтің айқышы арқылы 
берген мүмкіндіктерін жауапкершілікпен орындауына түрткі болуы керек.  

12-31 аятта дененің мүшеге және мүшенің денеге тәуелділігін көреміз. Ертерек 
айтып кеткенімдей, Киелі Рухтың мәсіхшілерге берген белгілі дарындары оларды бір-
біріне тәуелді етеді.  

Бұл үзінді салыстырушылықтың қаншалықты ақымақтық екенін көресетеді. Өзімді 
бауырыммен, ал қолымды аяғыммен салыстырғандай күлкілі жайт. Егер мен дене 
мүшесіндегі орынымды білсем, онда бауырларымның жетістіктеріне қуанамын, өйткені 
ол бүкіл денеге пайдасы болады.  

Мексико қаласына барғанымда, бір университеттің мозайкалық әшекейін көрдім. 
Егер сол әшекейдің бір тасын алып тастаса, сонша әдемі болмас еді. Дәл сол сияқты егер 
сіздің дарыныңызды денеден алып тастаса, Мәсіхтің ісін толықтырмас еді.  

Линия төрешінін футбол командасында елестетсек. Жалғыз өзі ойынды жеңе 
алмайды. Бірақ доппен келе жатқан ойыншыға оның бөгет жасауы өте маңызды. Гобой өз 
басымен соло музыкалық аспап емес, ал егер оны басқа аспаптармен ойнаса, дыбысы өте 
әдемі болып шығады.  

11 және 18 аятта Құдайдың әр адамға беретін дарыны туралы оқимыз. 
Мәсіхшілердің сәйкессіздік пен құндылық сезімдері дұрыс болмағандықтан, олар өздерін 
бір-бірімен салыстырады. Мысалы, егер мені бағушы Мәсіхке алып келгенде, ол сияқты 
уағыз айта алмай, өзімді жаман сезінген болар едім. Егер дарынды музыкант мені Мәсіхке 
әкелсе, біраз уақыттан кейін мен оның дарынын қайталай алмай, өзімді кем сезінген 
болар едім.  

Адамның өз дарындарын ашқысы келетінін және маңызды ерекшелігін түсінетін 
адамды дереу байқауға болады. Оның дарындары қандай болса да, оны тұлға ретіндегі 
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құндылығын бекітеді. Бірақ дарындар адамның өз мұқтаждықтарын қанағаттандыру үшін 
берілмейтінін есте сақтау керек. Әр бір берілген дарын Мәсіхтің денесін өсіру үшін 
беріледі. Дарынның құндылығы Мәсіх жанұясының игілігі үшін қолданылатын 
дәрежесімен өлшенеді.  

25-26 аят Мәсіх денесінің мүшелері бір-біріне тәуелді болуының себебі дұрыс 
қызмет атқаруы үшін жасалады. Пауыл Қолостықтарға әдеттен тыс нәрсені айтады.  
Қолостықтарға 1:24: "Қазір мен сендер үшін тәнімде бейнет шегіп отырғаныма қуанамын. 
Мәсіхтің өз рухани денесінің, яғни бүкіл қауымның, игілігі үшін басымнан өтсін деп 
белгілеген азаптарын кешіп жүрмін, осылайша соларды толықтыра түсудемін". 
Пауылдың мұнда айтайын дегені Мәсіхтің әлі азап шегіп жатқаны. Оның денесі 
азапталып жатқан жоқ, өйткені ол айқыш ағашта болып кеткен нәрсе. Ол біздің Басымыз 
ретінде азабын тартуда 1 Қорынтықтарға арналған хаттың 12:25. Егер басқа қауіп төнейін 
деп тұрса, онда қол дереу оны өзімен жабады.  

Егер дененің бір мүшесі Иса Мәсіх үшін азаптанса, онда басқа мүшелер де 
қиналады. Мысалы, Джим Эллиот және оның бірге қызмет атқарған төрт досы Эквадорда 
қиянат шекті, онымен барлық қауым бірге қиналды. Олардың өлімінен бос қалған орын 
біздің жауапкершілігіміз еді. Тағы да Пауылдың 1 Қорынтықтарға арналғн хаттың 12-ші 
тараудағы мысалын келтірсек, егер аяқты кесіп тастаса, дене қимылдай алады, алайда 
бұрынғыдай толық түрде емес. Сөйтіп ол адамды бұдан былай мүгедек деп атаймыз.  

Егер адамның дарыны денеге пайда әкелмесе, ол адам өзін қауым мүшесі ретінде 
сезіне алмайды және біраздан кейін өзінің тұлғалық құнын жоғалта бастайды. Лайанс 
Клаб  (Арыстан клубы), Оптимист Клаб (Оптимисттер клубы), Масон Лодж (Масон 
шатыры) ұжымдарының сондай сәтті болуының себебі мүшелерінің өз маңыздылығын 
және керектігін түсінуінде жатыр.  

Дарындарыңызды ашу 
Әрбір сенуші өзінің дарындарын білуі және оларды қауымның игілігі үшін 

қолдануы керек. Егер мүшелер өз дарындарын дұрыстап іске қоспаса, онда қауым 
мүгедек болып саналады. Адамдардың өз дарындарын ашып, оларды қолдануына қалай 
көмек бере аламыз. Төрт кеңес берейін:  

1. Егер ол шәкірт болса, оны адамдармен қарым-қатынасқа түсіріңіз.  
1 Қорынтықтарға арналған хатта рухани дарындарды адамдарға өсиет беру үшін қолдану 
керек деп жазылған. Дарындар өзіміз үшін берілмейді. Егер адам өзінің дарынын білмесе, 
онда ол өзін адамдарға жеткілікті мөлшерде бермегені. Адам өзін басқаға арнау арқылы 
тани алады. Сөйтіп көмек беріп жатқан адамды басқалармен араласуға кеңес беріңіз. 
Басқаларға қызмет етуі арқылы өзінің дарындарын көре алады.  

2. Бойында бар деп ойлайтын дарынды жаттықтыру керек.  
Мысалы сабақ беру/уағыз айту. Егер шәкіртіңіз өз бойында дарын бар деп ойласа, онда 
әрбір уағыз айту мүмкіндігін пайдалануы қажет. Уағыздаған сайын дарынының бар 
жоқтығын біле алады.  
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3. Жалпы айтқанда адамның дарыны оның қызығушылықтарымен және оның 
сенімін іске қосатын салаларға байланысты.  

Өмірімнің мысалын келтірейін. Менің сауықтыру дарыным жоқ. Ауру адамдарды 
кездестіргенде, олардың сауығуына сенімімді іске қосу мен үшін қиын. Алайда мен уағыз 
айтамын. Көпшіліктің алдына шығуға қорққанымда сенімімді іске қоса аламын.  

4. Адал баға бере алатын адамдардың алдында өз дарынын қолдануына 
жігерлендіріңіз.  

Егер оның уағыз айту дарыны бар деп ойласа, онда уағыздаушылардың оны 
бағалауын сұраңыз. Егер шешендік дарыны бар деп ойласа, онда шешендердің оны 
бағалауын сұраңыз.  

Бұл жерде енді ептілік керек. Дарынның болмауы сізді Құдайға 
мойынсұнушылықтан босатпайды. Осы жерде Ізгі хабар мысалын келтірейік. Мүмкін 
сіздің және менің Ізгі хабар айту дарынымыз жоқ, алайда Құдай бізді куәлік айтуымызға 
өсиет етті. Тек біздің Ізгі хабар дарынымыз болмағандықтан Оның өсиеті жойылуға тиісті 
емес. Мүмкін мен дарынды Ізгі хабаршы емеспін, бірақ Ізгі хабар айту менің парызым.  

Дарындар мен Құдайдың шақыруы.  
Құдай біздің қолымыздан келмейтін нәрселерді істеуге шақырмайды. Кейде істей 

алмаймын деп ойлайтын адамды іске шақырады. Құдай Мұсаны перғауын мен Мысыр 
елінің алдында Өзінің елшісі болуға шақырды. Өзін ыңғайсыз сезініп, Мұса Құдайға 
былай деді «Тәңір, Сен дұрыс адамды таңдаған жоқсың». Бірақ Құдай дұрыс адамды 
таңдағанына және оған тапсырманы орындауға керекті дарындардың бәрін беретініне 
көндірді.  

Дарындар мен Құдайдың шақыруы әрқашан бірге жүреді. Көп қауымдарда 
бағушылыққа қою рәсімдері болады. Әншейінде сол рәсімдер тексеру кеңесімен өтеді. 
Кеңес сол адамдың қызметке деген дарыны бар-жоқтығын белгілейді.  

Адам қауымға былай дейді: «Мен бағушы болуға шақырылдым».  
Қауым: «Сенің бағушы болуға дарының мен шақырылуың бар ма соны тексеруіміз 

керек» - дейді. Батасын алады, содан кейін оның дарыны мен Құдайдың шақырылуы 
қабылданады. 

Жас шәкірт бастапқы кезеңнен өз дарынын іздеп, оны дамытуы шарт. Оның 
дарындары мен Құдайдың шақыруы үндестікте болуы керек. Көптеген мәсіхшілер 
бойындағы дарындарын білмегендіктен өмірде немен айналысу қажеттігін білмейді. 
Шәкірттің өмірі толы, өйткені ол өмірдің беретін ең қуанышты да қанағаттандырарлық 
мүмкіндіктеріне қатысып отырады. Атап айтқанда адамның Иса Мәсіхке ұқсау үдерісіне 
қатынасады.  

Осындай толық сезімді сезіну үшін шәкірттің өмірі Құдайдың жоспарымен жүруі 
керек. Оның ісі дарындарымен сәйкес боулы керек. Шәкірттің үйрену кезеңі қандай 
сабақтардан тұрса да, бірақ өз дарындарын ашып, дамыту оның ажырамас бөлігі болуға 
тиіс.  
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Он бірінші бөлім 

 

Талпыныстарыңызды арттыру 
 

 1945 жылы ұлы ғалымдар әдеттен тыс Жаңа Мексикода жиналды. Мақсаттары- 
көптеген айлар бойы жасалған жұмыстардың нәтижесін шығару. Оның нәтижесі бағасыз 
құнды болуы мүмкін еді. Ұзаққа созылған және қымбатқа түскен соғыстың жалғасуы 
мүмкін еді. Атомдық бомбаның сынағы болмақ еді.  

Атомдық энергия - ядролық оқтың немесе өсімдіктердің бағалы энергия өндіруінің 
түрінде Хиросима мен Нагасакидің кезінен бергі өркениеттің дамуына әкеліп соқты.  

Атомдық бомба механизмінің принципі қарапайым. Жылдам жылжитын 
нейтрондар бөлінуі бомбаның ішінде іске қосылады. Нейтрон уранның ядроактивті 
материясының ядросына тигенде, олар бөлініп екі жаңа ядро пайда болады, ал сол 
арқылы тағы да үш нейтрон пайда болады. Осы үш нейтрон басқа ядроға тиіп, үдерісті 
қайталайды. Әрбір ядро бөлінген сайын, энергия босай береді. Осы реакция бірінен соң 
бірі қайталанғанда энергияның босауы жарылысқа алып келеді.  

Көбеюдің жарылыс күші бар. Ол күш Иса Мәсіхтің Ізгі хабары арқылы босай 
алатынын шәкірт көре алады.  

Көбеюдің ұстанымдары 
Көбею ғаламның негізгі заңы болып табылады. Қой, ірі қара мал, жабайы аңдар, 

ағаштар, гүлдер немесе бактериялар - әрбір өсетін нәрсе көбею арқылы іске асырылады. 
Көбею - Құдайдың ісі.  

Жаратылыстың басталуы 1:28 "Оларға оң батасын беріп: «Өсіп - өніп көбейіңдер! 
Ұрпақтарын жайылып, жер бетін толтырыңдар!» Оны өздеріңе бағындырып, теңіздегі 
балықтарға, аспандағы құстарға және жер бетіндегі барлық жануарларға иелік етіңдер!» - 
деді". 

Осы аятта Құдайдың адамға берген бірінші көбею өсиетін көреміз. Құдайдың бізге 
берген өсиеттерінің ішінде осы өсиетті ең жақсы орындап келеміз. Адамзат жер бетін 
толтырғанын көріп тұрмыз.  

Сан жағынан қарасақ, егер ата-ананың екі баласы болса, онда статус-кво іске 
асады, яғни адамзат көбеймейді. Ата-ананың үш немесе одан да көп баласы болса, сонда 
көбею басталады. Бала көп болған сайын көбею үдерісі де жылдамдайды.  

Көбеюдің өзіндік құны бар. Әрбір ата-ана көбеюдің бағалы екенін түсінеді. 
Балаңыз көп болған сайын, оларды өсіру құны жоғарылайды. Жанұяның ішінде жеке 
қарым-қатынастар бар. Қабылдайтын шешімдер көбейеді, жанұя мүшесінің ауруға 
шалдығуы мүмкін. Жүрек ауруы немесе көңіл қалушылыққа мүмкіндік туындайды. Бала 
көбейген сайын уақыт азаяды.  
 Арқан балыққа көбею үшін өлуі керек. Арқан балық ағысқа қарсы жүзіп барып, 
тұқымын тастап, содан кейін өледі. Дән де дәл солай, көбею үшін өледі. Иса: "Сендерге 
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өте маңызды шындықты айтайын: егер бидайдың дәні жерге егіліп, жойылмаса, онда ол 
жалғыз дән болып қалады. Ал егер ол жерге егіліп, көктеп, өзі жойылса, сонда ғана одан 
көп өнім өсіп шығады" (Жохан 12:24).  

Атомдық бомбаны шығарудың құнын төлеу керек еді. Қаржылық және де басқа 
қорларды санамағанда, атомның өзінің «құнын» төлеуі керек болды. Оның әсері іске 
қосылу үшін екіге бөлініп, ажырауы керек болды.  

Көбею құнының жай екенін, қосылу үдерісінен байқауға болады. Бұл Ұлы 
тапсырманы орындау өте маңызды. Мысалы, дарынды ізгі хабаршы күніне 1000 адамды 
Исаға алып келе алады дейік. Жылына 365000 адам, керемет қызметтің болғаны.  

Ал енді күніне 1000 адам емес, бір ғана адам болса. Соңында шәкірттің бір адамы, 
ал ізгі хабаршының 365000 адамы бар. Шәкірт адамды Мәсіхке алып келіп қана қоймай, 
оны шәкірттікке үйретті. Онымен дұға етті, Киелі кітап оқуды үйретті, қауымға апарды 
және Ізгі хабарды басқаларға айтуды үйретті. Жылдың соңында ол енді басқа адамды 
Мәсіхке алып келіп, онымен қарым-қатыста бола алады.  

Екінші жылдың басында шәкірт қызметін екі еселеді, біреуі екеуге айналды. 
Екінші жылы әрқайсысы 1000 адамды емес, бір адамды Мәсіхке алып келеді. Екінші 
жылдың соңында, төрт адам болды. Үдерістің қандай жай екенін көре аласыз. Бірақ 
байқасаңыз, бізде келуші емес, шәкірт бар, олар өздері көбейе алады. Жыл сайын екі 
еселеу арқылы, шәкірт бір адамды Мәсіхке алып келеді, ізгі хабаршыны сан жағынан 24-
ші жылы ғана озады. Одан кейін, шәкірттің қызметі ондаған дарынды Ізгі хабаршылардан 
аса түседі.  

Ізгі хабар қызметінің қажеті жоқ деп тұрған жоқпын, жалғыз ізгі хабаршының өзі 
құрып бара жатқан әлемдегі жоғалған қойлардың бәрін Мәсіхке алып келе алмайды.  

Бұл әкесінің ұлдарына аптасына бір доллар немесе бірінші аптада бір центтен 
алып, кейінгі 52 аптада оларды көбейтуді ұсынды. Бірінші ұлы бір долларды алды. Екінші 
ұлы: «Әке мен центті көрейін, не болар екен» - деді. Бәріміз кімнің жеңгенін білеміз: бір 
центтен алған ұлдың ақшасы апта сайын екі еселеніп тұрды. Оның ұтысы таңқаларлық. 
Центті таңдаған ұлдың жылдың соңына дейін жинаған ақшасы қалған өмірін жақсы сүріп 
өтуге жетеді.  

Құдай тәни принциптердің рухани салада қолданылғанын қалайды. Қауымның 
Ұлы тапсырманы орындай алмауының себебі адамзаттың көбеюі қауымның өсуінен әлде 
қайда алда. Қосылу көбеюмен тең келе алмайды.  

Біраз уақыт бұрын Чикагода Ғылым және Өндіріс мұражайында бір көрсетілім 
өтті. Шахмат тақсасының бірінші шаршысына 1 бидай дәні қойылды, екіншісіне 2, 
үшіншісіне 4, кейін 8, 16, 32, 64, 128 т.б. Шахматтың соңғы шаршыларында бидай дәні 
сыймай, көрші шаршыларға шашыла бастады, содан кейін көрсетілім тоқтатылды. Сонда 
мынандай сұрақ қойылды: «Әрбір шаршыны көбейткен сайын, 64-ші шаршыға жеткенде 
шахмат тақтасында қанша бидай дәні болады»? 
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Бұл жұмбақтың жауабын табу үшін алдында тұрған тетікті басу керек, сонда 
жауабы тақтаның үстіндегі экраннан шығады. «Оның саны бүкіл Индияның 25 метр терең 
жер көлеміне жетеді». 

Бастапқы кезде көбеюдің бағасы жоғары болар, бірақ барған сайын Мәсіхтің Ұлы 
Тапсырмасын орындау өте әсерлі де жалғыз тәсіл болып табылады.    

Көбеюдің кілті сапада.  
Көбеюдің кілті шәкіртті терең үйретуде жатыр. «Руханилікті көрсететін» кезде 

оның нәтижесін екіге бөліңіз.   
Адольф Гитлердің мақсаттарының бірі еврей халқын қыру еді. Бірақ оның 

талпынысы іске аспады. Еврей халқының көбеюі Гитлер дүниеге келгенге дейін басталып 
кеткен болатын. Ал егер ол Ыбырайыммен Мория тауында бірге болып, Ысқаққа 
пышақты қадаған болса, онда бүкіл еврей халқын жойған болар еді.  

Бүгінгі таңда ядролық реакциялар энергия шығару үшін қолданылады. Графит 
тежегішінің бір қатарын бөлменің ішінде реакцияға әкелсе, онда ол ядролық реакцияны 
бақылап тұрады. Ол көбею үдерісін бәсеңдетіп, жарылысқа жол бермейді. Иса Мәсіхтің 
қауымы «жарылу» арқылы көбейгісі келген сайын, шайтан өзінің тежегішін қосып қойып 
отырады. Иса Мәсіх ол туралы былай дейді: "Алайда бұ дүниелік тұрмыс қамын ойлап 
абыржып, байлыққа алданады. Өзге нәрселерге деген құмарлықтар да бойларына сіңеді. 
Сондықтан Ізгі хабар оларда ескерусіз қалып тұншығып, өнім бермейді." (Maрқа 4:19). 

Пауылдың өзінің рухани ұлы Тімотеге былай дейді: "Өзің менен естіп, көптеген 
кісілер растаған шынайы ілімді басқаларға да тәлім беруге қабілеті бар, сенімді жандарға 
аманатта!" (2 Тімотеге 2:2). Пауылдан төрт ұрпақ тарады: Тімоте, сенімдегі адамдар және 
басқалар. Көбею адамдардың сенімі өздері дұрыс үйреніп, сол үйренгенін ары қарай 
келесі ұрпақтарға жеткізгенде іске асады.  

Көбею - үйренудің жай және құнды үдерісінің нәтижесі. Оған өте көп уақыт керек. 
Сол үдерісті қысқартқан кезде, бүкіл үдерісті қауіпке ұшыратасыз. Сондықтан көбею 
қызметі адамдар арасында танымал болған емес. Адамдар оның нәтижесін ұнатады, ал 
оның құнын төлегісі келетіндер аз.  

Бір досыммен шәкірттік туралы сөйлесіп жатқанымда, ол «елу адамды шәкірттікке 
үйретіп жатқанын айтты». Сол кезде екеуміздің мүлде әр түрлі нәрсе туралы айтып 
жатқанымызды түсіндім, өйткені елу адамды бір дегенде шәкірттіктен өткізу мүмкін 
емес. Шәкірттер көптеп шығарылмайды.  

Иса Мәсіх жер бетінде жүргенде адам бейнесіндегі Құдай болды. Оның бойында 
барлық дарындар болды; оның жанұя құру немесе кәсіп жүргізу жауапкершіліктері 
болмады; Оның бар уақыты қызметке арналды. Бойындағы артықшылықтары 
болғанымен, тек қана он екі шәкіртті үйретті, оның ішінде үшеуіне көбірек мән берді. 
Егер біздің Тәңіріміз он екісін ғана тәрбиелеуді шешсе, онда біз барлық шектеулерімізбен 
елуін тиімді түрде тәрбиелей алатынымызға күмәндімін.  

Пауыл Қорынтықтарға арналған 2-ші хатында өз ісін былай деп түсіндірді: "Мәсіх 
туралы Ізгі хабарды уағыздау үшін Трояға келген кезімде Иеміздің маған Өзінің жұмысы 
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үшін есік ашып қойғанын көрдім. Бірақ сол жерден бауырласым Титті таба алмай мазам 
кетті. Сондықтан ондағы сенушілермен қоштасып, Македонияға жөнелдім." (2 Қор. 2:12-
13). 

Пауыл Трояға келгенде, Тәңір оған уағыз айтуға мүмкіндік беріп қана қоймай, оны 
тыңдайтындар да табылды. Бірақ Пауыл Титтің қайда жүргенін білмегендіктен, Титті 
іздеу мақсатында бүкіл қалаға уағыз айту мүмкіндігінен бас тартты.  

Біз оның і- әрекетін бұрыс және Пауылды сезімге берілді деп ойлауымыз мүмкін. 
Алайда бүкіл қалаға уағыз айтудан гөрі Титті табу Пауыл үшін маңыздырақ болды. Неге? 
Өйткені егер ол Титті тауып, оны тиімді шәкірт етсе, бір қаланың орнына, екеуі бірге екі 
Троя қаласына уағыз айта алар еді.  

Көбею үдерісіндегі жеке адамның маңыздылығын Елшілер 8-ші тарауда да көруге 
болады. (ертерек таңдалған ақсақалдардың біреуі Елш 6) Самарияға барып, Ізгі хабарды 
уағыздады. "Көптеп жиналған халық Філіптің уағыздарын естіп, оның Құдайдың 
құдіретін көрсеткен кереметтерін көргенде, барлығы бірдей Філіптің айтқандарына зейін 
қойды". (6 аят). Қызметтің сәтті болғаны соншалық, Иерусалимдегі жетекшілердің біреуі 
келіп көріп, батасын берді.  

Осы Ізгі харабар шарасы жүріп жатқанда, Құдай Філіпті Газа жерінде бір 
Эфиопиялық қызметшімен (26-27 аят) сөйлесуге шақырды. Сол қызметші арқылы бүкіл 
Эфипияға Ізгі хабар айту мақсаты бар еді.  

Шәкірттік қызмет үлкен немесе тартымды жиналыс емес. Бірақ тәлімді дұрыс 
адамға берудің маңыздылығын айтып кеткен жөн. Ол адамның аян-мақсаты мен тәртібі 
бар, Иса Мәсіхке өзін арнаған, Құдай еркінің оның өмірінде орындалуына барын беретін 
адам. Сол адамның шәкірт болуына кедергі болатын нәрселерді жеңіп шығып, онымен 
соңына дейін болу ұзақ және қиын тапсырма.  

Көбінесе адамдар мынандай сылтау айтады: «Мұндай қызмет жүргізетін дарыным 
жоқ» немесе «Құдай мені бұл қызметке шақырмаған». Матай 28:19-20: «Сондықтан күллі 
халықтарға барыңдар! Оларды Менің шәкірттерім етіп, Құдай Әкенің, рухани Ұлының 
және Киелі Рухының атымен шомылдыру рәсімінен өткізіңдер, әрі сендерге өсиет 
еткендерімнің бәрін де ұстануға үйретіңдер!"  Ұлы тапсырма бәрмізге берілген. Шәкіртті 
жасауға шәкірт жасаушы керек. Тарих бойынша бұл Ұлы тапсырма кейбір таңдалғандарға 
емес, барлық адамдарға берілген. Егер олай болса, барлық сенушілер шәкірт жасаушы 
болуы керек. Басқа сөзбен айтқанда, шәкірт жасауға дарындар мен шақырылуды өту 
керек. Дарыдарымыз бен шақырылуымыздан басқа бәріміз шәкірт жасаушы болуымыз 
керек.  

Әр адамның шәкірт жасауға керекті дарындары бар. Мұғалім, үй шаруасындағы 
әйел немесе инженер болуыңыз мүмкін, бірақ өз мамандығыңыздан тыс сіз шәкірт 
жасаушы болуыңыз керек. Егер шәкірт жасаушы болмасаңыз, онда Тімоте, Петір, Жақып, 
Жоханнан үлгі алыңыз. Олар өздерін Иса Мәсіхке арнады. Өзіңізді шәкірт жасаушыға 
қолжетімді етуіңіз  шәкірт жасаушы болуға көмек береді. Оған жармасып алыңыз. Басқа 
адамдарға қалай рухани жағынан көмектесе алатыныңызды сол адаман үйреніңіз.   
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Әрбір сенуші өзіне мынандай сұрай қоюы керек: «Кім менің Пауылым бола алады? 
Мен кімнен үйрене аламын? Кім маған шәкірт жасауды үйрете алады»? Екінші сұрақ: 
«Кім менің Тімотем? Мен кімді шәкірт жасауға үйрете аламын»? 

Көбеюдің Киелі кітаптық мысалы 
Ру басы Жақыптың он екін ұлы болды. Киелі кітапта олар көбейіп Мысыр елін 

толтырды деп жазылған.  "Ал Исраилдің үрім бұтағы өсіп өніп, сансыз көбейіп, күшейіп 
алғандары соншалық, жер солармен толып кетті" (Мысырдан көшіп шығу 1:7). Исаның да 
осы сияқты он екі рухани балалары болды. Иса оларға Өзінің үш жыл өмірін арнады. 
Оларға жемісті болып, көбейіп, әрбір тірі жанға Ізгі хабар таратуды өсиеттеді. Рухани 
өндіріс іске асты!  

Пауылдың екінші саяхат қызметінің қалауы бүкіл Азияға Ізгі хабар тарату еді. 
Елшілердің істері 16:6-11-де Киелі Рух Пауылдың қалауын көріп, оны Трояда қалдырды. 
Сөйтіп Киелі Рух Азияға баруға тыйым салғадықтан, Пауыл өз тобымен қазірші Европа 
жеріне бет алды.  

Енді Пауылдың үшінші сапарында не болғанын Елшілердің істері 19 тараудан 
көрейік. Пауыл Азиядағы Ефес қаласына келді 8-10 аят: "Пауыл үш ай бойы 
мәжілісханаға барып, именбей, емін-еркін уағыз айтып, адамдармен сөйлесіп, Құдай 
Патшалығы туралы шындыққа сенерліктей дәлел келтіріп берді. Алайда кейбіреулері 
қасарысып, Иемізге сенгісі келмей, Оның ізгі жолына ел алдында тіл тигізе бастады. 
Сонда Пауыл бұлардан бөлініп кетті де, Иеміздің шәкірттерін олардан айырып алды. 
Бұдан былай ол Тиран есімді кісінің дәрісханасында күн сайын тәлім беріп жүрді. Бұл екі 
жылға созылып, яһудилер болсын, гректер болсын Азия аймағының барлық тұрғындары 
Иеміз туралы Ізгі хабарды естіді". 

Бұл жерде рухани көбеюдің әдемі мысалы келтірілген. Тиран мектебінде 
Пауылдың шәкірттік қызметі арқылы Азиядағы шет аймақтағылар Иса Тәңірдің Ізгі 
хабарын естіді. Лұқа «яһудилер мен гректер» деп атап жазды.  

Жаңа Өсиеттің аян-мақсаты: шәкірттерді көбейту және берілген тапсырманы 
орындау. Осы тарауда Киелі кітаптық көбеюдің принциптерін терең қарастырған жоқпыз, 
бірақ осы тақырыпты өз бетіңізбен зерттеуіңізге болады. Өзіңізге пайдалы болады.  

Шәкірт жасау ерекше бір ұжым немесе қауым емес. Бұл Құдайдың қызметі. Бұл 
оның әуел бастағы жүрек қалауы. Құдай адамдардың тәни көбеюін негіздеген кезде, 
рухани көбеюді де негіздеген болатын. Бірақ рухани соғыстың жүруіне байланысты, 
көптеген шәкірттер өздерін жарамсыз етеді. Иезекиел пайғамбардың жазған Құдайдың 
зары бүгінге дейін жалғасуда:  "Менің сол елді құртуға мәжбүр болмауым үшін, оны 
қабырғадай қоршап-қорғайтын әділдікті орнатып, қабырғаның құлаған жерін өз 
денесімен жауып тұратын біреуді іздедім. Бірақ ешкімді таппадым." (Eзекиел пайғ. 
22:30). Оның зарын естігенсіз бе? Сіз сондай адам боласыз ба? Құдайдың шәкірт 
жасаушысы  боласыз ба? 
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Он екінші бөлім 
 

Өмірлік мақсатты таңдау 
  

Вебстер сөздігі мақсатты «нысана немесе іс әрекеттің соңы; жететін пункт» 
деп түсіндіреді. Бізге нысана немесе мақсат керек.  

Сіздің өміріңізді түзу сызықпен сызып көрсетуге болады. Оның басы мен соңын 
туылған күн мен қайтыс болған күн деп белгілейік. Ешкім қанша өмір сүретінін білмейді, 
бірақ осы жағдайда мысалы сіздің жасыңыз жиырмада, енді өміріңізді қырық жылы 
қалды дейік.  

Мынандай сұраққа жауап беріңіз: Сол қырық жылдың соңына келдіңіз, енді алда 
өлімнен басқа еш нәрсе жоқ, артқы өміріңізге қарағанда «Менің өмірім сәтті өтті» деп қай 
шағын атай аласыз?  

Егер сол сұраққа жауап бере алмасаңыз, онда қырық жыл өмір сүруге дайын 
емессіз. Оған дейін сіздің өміріңіз бағыт-бағдарсыз, нысанасыз және мақсатсыз деп 
айтуға болады. Сұраққа не ғұрлым дәл жауап берсеңіз, сол ғұрлым мақсатыңызға жету 
мүмкіндігіңіз көбейеді.  

Тәңір Иса осы сұраққа жауап бере алды. Ол "Маған тапсырған ісіңді аяқтап, жерде 
Сенің ұлылығыңды көрсеттім". (Жохан 17:4). Иса Тәңір қызметінде екі рет мынаны 
айтты: "Орындалды".  Бірінші рет айқыш ағашта, құтқарылудың құны төленді. Оның 
алдына Гетсиман  бағында Ол " Орындалды" деп сол кезде Өз қызметі туралы айтты. 
Жохан 17 тарауда шәкірттеріне...... олар Оның қызметі екенін айтты. Өз өмірінің үш 
жылын арнаған шәкірттері туралы қайталап айтады. Сол конспектте: "Маған тапсырған 
ісіңді аяқтадым". Шын мәнінде Иса Әкесіне «Құдайым, Менің өміріме арнаған 
жүрегіңдегі қалауыңды орындадым».  

Өміріңіздің соңында Құдайдың көзіне қарап: «Құдайым, Сенің менің өміріме 
арнаған жүрек қалауыңды және тапсырмаңды орындадым» - деп айта аласыз ба? Егер 
шын жүрекпен иә деп жауап бере алмасаңыз, сөйтіп айта алу үшін барлығын істеуіңізге 
кеңес беремін.  

Осындай  сәттілікті мәлімдей алған тағы бір кісі Пауыл болды. "Мен «ізгі күреске» 
қатысып болдым, «жарыста жүгіріп, мәреге жеттім», сенімімді сақтап қалдым. Енді мені 
«жеңімпаздың жүлдесі» — «әділдіктің тәжі» күтіп тұр, оны маған сол күні әділ Төреші — 
Иеміз бермек. Ол тек маған ғана емес, Оның қайта оралып, анық көрінуін 
сүйіспеншілікпен күткендердің бәріне де сол «жүлдені» сыйлайды". (2 Тімотеге 4:7-8). 
Оның алдында былай деді: "Менің қаным төгіліп құрбан болып, бұ дүниеден аттанатын 
кезім таяу қалды" (6 аят). Өмірден кетудің алдында Пауыл сияқты «жарысты бітірдім, 
Сенің маған арнаған тапсырмаңды орындадым» деп айта аласыз ба?  
 Колледжде оқып жүрегенімде, өмірімнің мақсатын, мағынасы және шынайылығын 
іздеп жүрдім. Ішімде бір үлкен бос қуыс болды. Онымен ешнәрсе істей алмадым. Сосын 
мен Бобты кездестірдім, ол маған Иса Мәсіх сол бос қуысты толтыра алатынын айтты. 
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Құдіреті күшті Құдай менің өміріме келіп, оны Өзімен толтырғысы келетінін түсіндім. 
Сол ой маған мүлде жаңа болды.  
 Бобтың маған Киелі кітапты түсіндіріп жатқанында, өзіме былай дедім, Хенрисен, 
осы ұсынысты қабылдамасаң, ақымақ боласың. Аспан мен жерді, жұлдыздарды 
жаратқан, өміріңе кіруге дайын тұрған Құдайды қалайша қабылдамайсың?  

Сол түні Бобтың қонақ бөлмесінде тіземе тұрып, Мәсіхті қабылдадым. Не істеп 
жатқанымды толықтай түсінбесем де, орнымнан тұрғанда мен басқа адам болдым, содан 
бері өмірім өзгеруде.  
 Бос қуыс толтырылды.  
 Өмірдің мәні неде? Қандай нәрсе шынымен маңызды? Өмірімді неге арнағаным 
жөн? деген сұрақтарға жауапты Киелі кітаптан іздедім.  

Сосын 2 Петір 3:10  "Ұрының табан астынан түсетіні сияқты, Иеміздің қайта 
оралатын күні де білдіртпей кенеттен келмек. Сол күні аспан қатты шумен жоқ болып, 
дүниенің құрамдас бөліктері өртеніп құрып кетеді. Жердің өзі де, ондағы бүкіл 
жаратылыс пен адам қолымен істелгеннің бәрі де өртеніп жоқ болады".  

Менің назарымды аударған мына сөз болды : дүниенің құрамдас бөліктері өртеніп 
құрып кетеді. 

Мен сол кезде инженерлікті оқып жүрген едім. Инженерлікті таңдаған мақсатым, 
оның алдында Сьерра-Невада Тауларында құрылыста жұмыс істедім. Жұмысым өте қиын 
болды, ал қиын жұмыс маған ұнамайды. Анда-санда инженерлердің ары-бері жүргенін 
көретінмін, олардың көп жұмыс істегенін байқамадым. Олар не істеу керектігін айтып 
жүретін, сонда мен Олардың жұмысы ең күшті жеп санадым! Сонда мен инженер 
болуды шештім, ары-бері жүріп, ережелерді айтып, басқаларды жұмсап жүремін деп 
ойладым.  

Менің мақсатым инженер құрылысшы болып, көпірлер, тоғандар, жолдар құру еді. 
Бірақ 2 Петір 3:10 оқығанымда, Құдайдың бар жаратқанын бұзатынын түсінгенімде 
қалауым жоғалып кетті. Менің көңілім түсіп кетті. Егер Құдай мен салған көпірлерді 
құртатын болса, онда онымен айналысқым келмейді. Пайдасы жоқ. Құдай құртам деген 
нәрсеге уақытты, күшті жұмсаудың не пайдасы бар?  

Оқуымды жалғастырған сайын, көңілім одан да түсе бастады. Мен "Расында да 
Құдайға ұнамды өмір сүріп, барға қанағат ету зор рухани байлыққа жеткізеді. Бұ дүниеге 
ештеңе де әкелген жоқпыз, одан ештеңе алып кетпейтініміз де айдан анық. Сондықтан 
ішер ас пен киер киім болса, соған қанағат етейік". (1 Tiм. 6:6-8). Мынандай көрініс 
ойыма келді. Дүниеге бос қолыммен келдім, сосын тоғандар мен көпірлерді соқтым, 
сосын Құдай артынан оның бәрін қиратып тастады, сөйтіп дүниеден бос қолыммен 
кеттім. Мұңды көрініс!  

Сөйтіп «Құдай, өмірімді мәнсіз нәрселерге арнағым келмейді. Өмірдің жетпіс 
жылын Сен құртатын нәрсеге арнаудың қандай пайдасы бар?» - деп дұға еттім.  
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Өмірдің мақсаты, мағынасы, бағыт-бағдары бар екеніне сенімдімін. Құдайдың 
құртпайтын нәрсесі болу керек. Киелі кітаптағы ізденістерімді жалғастырдым. Құдайдың 
рақымымен өз өзімірімді арнай алатын тұрғылықты екі нәрсе таптым.  

Біріншісін Жохан 5:28-29-да таптым "Бұған таңданбаңдар, өйткені қабірдегілердің 
бәрі Құдайдың рухани Ұлының даусын еститін уақыт болады. Сонда өлгендер қабірден 
шығады: жақсылық жасағандары мәңгі өмір сүру үшін, ал жамандық жасағандары 
сотталу үшін тіріледі". Кім бірінші тіріледі? Жақсы ісі барлар да, жаман ісі барлар да 
болады. Бәрі мәңгілік өмір сүреді.  

Қайта тірілуге сенбейтін адамдарды естідім. Олар қайта тірілгісі келмейді. 
«Досым, қаласаң да қаламасаң да қайта тірілесің».  

Адамдар «Мүмкін мен жаман адам болсам, Құдай мені жойып жіберер, сөйтіп сот 
бітеді» - деп ойлайды. Жақсы адамдар да, жаман адамдар да қайта тіріледі. Жақсы ма 
жаман ба адамдар мәңгі өмір сүреді.  

Мәңгі болатын екінші нәрсе Ишая 40:8 "Даланың шөбі қурап, гүлдері солады, 
Құдайымыздың сөзі мәңгілік қалады" Құдай былай дейді: "Шөптер де гүлдер де 
жойылады, ал Менің Сөзім мәңгі". Тағы да басқалар: Құдай, періштелер, сүйіспеншілік. 
Бірақ мен қолыммен ұстай алатын, өмірімді арнай алатын нәрсенің болғанын қаладым. 
Өмірімді адамдар мен Құдай Сөзіне арнай алар едім. Оларды Құдай жоймас. Оларды 
Құдай мәңгі болады деді. Иса былай деді: "Өткінші тамаққа емес, мәңгілік өмір беретін 
рухани нәрге ұмтылыңдар! Оны сендерге көктен келген Мен ғана бере аламын, өйткені 
Құдай Әке Маған билігін берді" (Жохан 6:27). 

Енді адамдар мұғалім, үй шаруысындағы әйел, кәсіпкер немесе инженер бола 
алмайды деген сөз емес. Осындай жұмысты орындау Құдайдың ерекше еркі болу мүмкін, 
бірақ оған бүкіл өміріңізді арнауыңызға Құдай тыйым салады!  
 Пауыл күн көру үшін шатырлар жасаған. Егер сол шатырлардың біреуін сатып 
алған болсаңыз, жақсы бір жабдыққа ие болар едіңіз. Пауылдың өзі былай деген: "Қандай 
жұмыс болса да, оны адам баласы үшін ғана емес, Иеміз үшін істеп жүргендей жан-
тәндеріңмен атқарыңдар!" (Қолост. 3:23). Бірақ Пауылдың мақсаты Рим Империясының 
ең үлкен шатыр жасаушысы болу емес еді, қайта өмірін басқа адамдарға арнау болды.  

Мына аят маған ерекше жігер береді. "Себебі өз халқы – Жаратқанның үлесі, 
Жақыптың ұрпақтары – Оның меншігі" (Заңды қайталау 32:9). Мұрагерлікке ие болу 
үшін туысқандарының қайтыс болуын күтетін адамдар туралы білеміз. Кұдіретті Құдай 
Өзінің қалағанынша мұрагерлікті таңдай алады. Егер ондай жоқ болса, бір Сөзімен оны 
жарата алады. "Жаратқанның сөзімен аспан жаралды, аузының лебімен жұлдыздар 
жасалды." (Забур 32:6). Сонымен Оның таңдауы қандай? Адамдар! Өзінің адамдары! 
Керемет!  

Дүниедегі барлық нәрселерден Құдіретті Құдай Өзінің мұрасы ретінде адамдарды 
таңдады, Ишая 43:4: "Мен үшін аса қымбат, қадірлісің, сені сондай қатты сүйемін! Сенің 
орныңа көп адамды қиып, өмірің үшін халықтарды төлем етемін". Бұл сөз Исраилдіктерге 
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айтылғанмен, оның ұстанымдары бізге де қатысты. Құдайдың ыдысы болуды таңдаған 
адамға өмірімізді арнаймыз. Сол арқылы Құдайдың Өзіне таңдап алған мұрасымыз.  

Иса айтқандай: "Иса оларға тіл қатып: «Соңымнан еріңдер! Мен сендерді балық 
аулағандарың сияқты бұдан былай адамдарды жинап әкелетін етемін»,— деді". (Maтай  
4:19). 

Кейбір адамдар өмірлерін ақшаға, дүниеге тағы да басқа нәрселерге арнайды; 
алайда Құдай оларды құртпақ. Оның керемет уәдесі: Оның мұрасы біздікі бола алады. Біз 
адамдарды аулай аламыз. Осындай уәдені ұстанған жөн. Өміріңізді басқа адамның 
өміріне арнаңыз.  

Өмірді басқа адамға арнау деген не? Пауыл "Осылай жақсы көріп, Құдайдың Ізгі 
хабарын ғана жеткізген жоқпыз, жүрегімізді де алдарыңа жайып салдық, өйткені сендер 
бізге сүйкімді болып кеттіңдер". (1 Салониқал. 2:8). Мұның мағынасы басқа адамдардың 
өміріне әсер ету. Пауыл Салоникаға барғанда, ол тек хат жазып қана қойған жоқ, оларға 
өмірін арнады, өйткені олар Пауыл үшін өте қымбат болды.  

Өміріңізді басқаларға арнау деген- өмірдің қиындықтарына төзу. Ол комитеттерге 
немесе бағдарламаларға қатысудан мүлде айрықша. Бағдарламалардың қаншалықты 
жақсы болғанымен, олар жеке өмірлік қатынастардың орнын баса алмайды. Адамдар 
сабақтарды, комитеттерді, бағдарламаларды өз жүректерін ашпай-ақ өткізе алады. Оның 
құнын төлеудің қажеті жоқ. Алайда егер тұлғаның рухани туылуына көмек берсеңіз, онда 
оған жай жеңілтек көз-қараспен қарай алмайсыз. Онда сіздің жауапкершілігіңіз бар, оның 
құны бар, сондықтан адамдар тұлғаның өміріне қатысудың орнына бағдарламалар 
өткізгенді жөн көреді.  
 Жас бала отбасында басқа бауырларымен бірге өсті. Олар қаланың шетінде тұрды, 
өткені ата-аналары сол арқылы балалар жауапкершілікке жақсырақ үйрене алады деп 
ойлады. Қаланың шетінде тұру көптеген өмірдің ләззатынсыз өмір сүру дегенді білдірді. 
Олардың қалада тұратын балалары жоқ достары болды. Жыл сайын достары осы 
жанұяның балаларын қалаға шығарып қыдыртатын. Олар паркте, хайуанаттар бағында, 
мейрамханада таңертеңнен кешке дейін уақыт өткізетін. Уақыттары өте ерекше өтетін.  

Жас бала үйге пойызбен қайтып бара жатқанда екі жанұяның өмірін салыстырды. 
Оның отбасында жұмыс көп, бала-шаға өсіру, демалу аз. Ал екінші жанұяның әдемі 
пәтері, жаңа көлігі, теартлар, ұзақ демалыстары болды. Ол өскенде сондай өмір сүруді 
шешті. Бірақ үйленген соң, өмірге басқа көз қараспен қарай бастады. Ыңғайлы және 
құнды некенің айырмашылығы балаларда екенін түсінді.  

Дәл сол сияқты ыңғайлы және құнды мәсіхшіліктің айырмашылығы рухани 
балаларда. Басқа адамдардың өміріне қатысудың құны бар. Сондықтан Құдайдың 
рақымды ұсынысын қабылдауда зорлық жоқ. Өйткені оның құны Исаның өмірін 
басқаларға қиғанындай, біз де өмірімізді басқалар үшін қиюға дайын болуымыз қажет.  

Ишая 58:10-12-де жазылған тағы да бір керемет уәде: "Қарны аштарға шынайы 
жанашырлық танытып, зорлық - зомбылық көргендерді жұбатып, мұқтаж нәрселерімен 
қамтамасыз етіңдер! Сонда айналаларыңдағы қара түнекте нұр сәулесін шашып, рухани 
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қараңғылықтарың тал түстей жап-жарық болады. Мен, Жаратқан Ие, сендерді әрқашан 
жетелеп жүріп, шөл далада да қажеттеріңмен қамтамасыз етіп, денелеріңе қуат беремін. 
Осылай сендер суы мол баққа, ешқашан сарқылмайтын бұлаққа ұқсайтын боласыңдар. 
Халқың ежелде қираған мекендеріңді қайтадан салып, баяғы ұрпақтардан қалған 
негіздердің үстінен қалаларыңды қайта орнатады. Жұрт сендерді «Қираған қамалдарды 
қалпына келтіріп, жолдар мен үйлерді қайта салушылар» деп атайтын болады"  

Мынау Құдайдың берген уәделерінің тізімі, бірақ олардың бәрі егер деген сөзбен 
шартта тұрады. «Ашыққандарға шынайы жанашырлық танытып, зорлық - зомбылық 
көргендерді жұбатып, мұқтаждарымен қамтамасыз етіңдер!» Біздің заманымызда аш 
және қиналған адамдар көп. Мүмкіндіктер өте көп, адамдардың өміріне қатысуға керемет 
мүмкіндіктер бар. Адамдардың Құдайға былай деп айтқанын көп естимін: «Құдай, 
өмірімді адамдарға арнаймын, қиналғанда көмегімді беремін, аш адамдарды 
тойдырамын». Бірақ мүмкіндік туындағанда оны орындамайды.  

Адамдар сіздің қалауыңызды естігенде, есігіңіздің алдына келеді. Телефоныңыз 
шырылдап, үйіңізде адамдар толып кетеді. Рухани аш және қиналғандар алдыңыздан 
кетпейтін болады. Оларға көмек беру үшін дарынды болудың қажеті жоқ. Тәжірибелі 
кеңесші болудың керегі жоқ, тек жай оларды тыңдасаңыз болды. Аш, қиналған 
жандардың қаншалықты сізбен бөліскісі келетінін және сұрақтарына жауап алғысы 
келетінін көргенде, таң қаласыз.  

Осындай іске қатынасқанда сіз Құдайдың екінші жаратылыс қызметтесі боласыз. 
Мынандай бейне: Құдай аспан мен жерді жаратты. Жаратылыстың бәрі Оның қолынан 
шыққан. Күнә келгенде, Құдай былай деді: "Мына әлемді жойып, қайта жаратамын. 
Екінші жаратқан әлем біріншісінен әлде қайда керемет болады. Оның айбаттылығы 
сондай, Өз адамдарыммен бірге қызметтес боламын».  

Өміріңізді басқаларға арнағанда, Иса Мәсіхтің Ізгі хабарының түсіндіруге 
келмейтін игілігімен басқа адамдармен бөліскенде, олардың мәселеріне көмектескенде, 
Құдайдың керемет етіп жаратқан жаратылысындағы қызметтесі бола шығасыз.  

Алайда адамдар осы мүмкіндікті қабылдамай келеді. Бірде Киелі кітап зерттеу 
тобындағы біреу, қызметті бастап беруге көмек берер едім деп айтты. Ерлердің уақыты аз 
болғандықтан, апта сайын досымыздың үйінде таңғы бесте кездесуге келістік.  

Жиналыстың алдыңғы күні сабақтардың материалдарын қалдырып кетейін деп 
кіргенімде, сол үйдегі жағдайдың ауырласқанын сезіндім.  Досымның әйелі сабақтардың 
үйлерінде өткізілгенін, жиһазда адамдардың отырғанын, кофе мен бәліштің кілемге 
шашылғанын қаламайтынын айтып отыр екен. Сонымен қатар, таңғы бесте жиналу деген 
күлкілі деп айтты. Ерлердің Киелі кітап оқығысы келгендігінен не үшін отбасының 
қалған мүшелері сондай ерте уақытта тұруы керек? Әйелдің қиналғандығы соншалық, 
оның дауысы дірілдеп, көз жасы ағып, өзі қалтырай бастады.  

Оны тыңдап отырғанымда ішімнен «Құдайым, өз қонақ бөлмемді адамдардан 
артық көру қарғысынан сатай гөр» - деп дұға еттім.  
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Құдайдың құртайын деп тұрған жиһаздан, кілемнен адамдардың өмірі артық емес 
пе? Өйткені адамдардың өміріне қатысу құнды нәрсе, сондықтан оны маңызды деп 
санайтын адамдар да аз. Уақытыңыздың құнын талап етеді. Мысалы, түн ортасында бір 
жоғалған жан өз мұқтаждықтарына жауап іздеп, сізге телефон соғады. Өміріңіздің құнын 
төлеуіңізге тура келеді, өйткені сіздің өміріңіз өз меншігіңіз емес.  

"Осылай бола тұра, сен өзің үшін ұлы нәрселерге қол жеткізуге ұмтыласың ба? 
Солай істеме! Мен бүкіл адамзатқа апат жіберемін. Алайда Мен сені қайда барсаңда, тірі 
қалдырып, өз жаныңды өзіңе олжа етемін. Мен, Жаратқан Ие осыған уәде беремін!" 
(Еремия 45:5). Керемет нәрселерді өзіңізге тілеп жатырсыз ба? «Олай істемеңіз», өйткені 
Құдай «тәни нәрселердің бәрін жоямын» деді.  

Иса "Себебі кім өмірімді сақтаймын десе, одан айырылады, ал өмірін Мен үшін 
қиған әркім оны (мәңгі) аман сақтап қалады". (Лұқа 9:24). Сізді өміріңізді басқаларға 
арнаудан артық тұрарлық ешнәрсенің жоқ екені туралы ойлануға шақырамын.   
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