“Уағыздаушының суреттемесі”
Стотт Р.У. уағыздау қызметіндегі сөздерді оқып-зерттеу
1. Басқарушы – Уағыздаушының хабары және билігі
2. Жариялаушы – Уағыздаушының жариялауы және өтінуі
3. Куәгер – Уағыздаушының тәжірибесі және кішіпейілдігі
4. Әке – Уағыздаушының сүйіспеншелегі және мейірбандылығы
5. Қызметші – Уағыздаушының күші және ниеті
1. Басқарушы – Уағыздаушының хабары және билігі
A. Уағыздаушы Пайғамбар Емес – уағыз Құдайдан келетін тікелей және түп нұсқа аян
емес
1. Кейде біз уағыздаушының көргіштігін немесе батыл жариялауын сипаттау үшін сипаттама
сөз ретінде, «пайғамбарлық» деген сөзді қолданамыз. Бірақ Құдай берген бұл қабілет
пайғамбардың қызметіне тең емес.
2. КК пайғамбарлары Құдайдың тура сөйлейтін жаршылары болды
Құдайдың бауыры Аронның жұмысы жайындағы Мұсаға айтқан хабары “...”
Мыс.4:15,16
Кейін Тәңір Мұсаға былай деді, "..”
Мыс.7:1
Заң қайталау 18 келетін Мұса сияқты пайғамбардың сипаттамасы “...”
18:18-19

Заңды қайталау

Амос 3:7
Ишая 1:20
2 Пет.1:21
Соңғы КК пайғамбары: “...” Лұқа 3:2
ЖК пайғамбарлары Киелі Жазбалар Киелі Кітап болып жинақталып жатқан кезде қызмет
етті.
Елш. 21:10-11
1 Қор.14:1-5
3. Кәзір мәсіхші уағыздаушыларға тікелей аяндар беріліп жатқан жоқ; олар Жазба арқылы
бір жолата берілген Сөздерді уағыздайды.
1 Пет.4:11
Рим.3:2
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4. Ол Киелі Рухтың тікелей жетелеуімен емес, Оның күшімен уағыз айтады.
1 Қор.12:7,8
B. Уағыздаушы Иса Мәсіхтің Қауымының негізінде тұрған жаршы– елші емес
Ефес. 2.19,20
Ефес. 3.4,5
1. Елші – “жіберілген” жіберген адам толық билік беріп уәкілі ретінде арнайы жіберген
1 Қор. 9:1
1 Сал. 2:13
1. КК пайғамбарлары және ЖК елшілері арасындағы жақын жанама нәрселер бар
Ефес. 2:19,20
2 Пет.3:15,16
2. Киелі Кітап толық аяқталғандықтан бұл қызметтер қазір жабылған.
ЯҺуда 3
Аян 22:18,19
C. Уағыздаушы жалған пайғамбар немесе жалған Елші емес
1. Шынайы пайғамбардың белгілері
Ер:23.22
2. Жалған пайғамбардың белгілері
Ер.23:16,25,26,36
D. Уағыздаушы ,мылжың, емес
Афиналық пәлсапашылар Пауылдан былай деп сұрады: "..." Елшілер 17.18
Сөзбе сөз анықтамасы (Babbler): “дән теруші” – кез келген тапқан нәрсені теріп алатын
қоқыс жинағыш құс секілді
Уағыздаушы қайнар көз ретінде өзінің әбден жетілген ойларын, түсінігін нығайту үшін басқа
адамдардың ойларын қолдануы мүмкін.
Мылжың: Өзінің жеке ойы жоқ, ойланбастан басқа адамдардың ойларын алады; еш нәрсені
ажырата алмайды.
E. Басқарушы – Басқа біреудің заттарын үлестіретін Қамқоршы
1 Қор. 4:1,2
2

1. КК мысалдары
Жар. 43:16
3 Пат. 4:6
Ишая 22:15
1 Қор.28:1
2. ЖК мысалдары
Мат.20:8
Тит 1:7
Mат.24:14-30
Лұқ.19:13
1 Пет.4.:10
F. Уағыздаушы басқарушы сияқты
1. Ниеттің қайнар көзі: Сеніп тапсырылды, Ие оған тәуелді.
1 Сал.2:4
1 Қор.9:16,17
Рим 1:14,15
2. Хабарымыздың мазмұны: Біздің өзіміздің ойларымыз емес, бірақ Құдайдың сеніп
тапсырған Сөзі
1 Тім. 1:11
1 Қор.3:11
Лұқ.8:11
Евр.13:7
1 Тім.6:20
2 Тім.1:14
2 Қор.4:2
Елш.4:29
Заң. 29:29
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3. Хабрымызды қолдану : Құдай, үй иесі, Оның Қамбасына (Оның Сөзіне) ненің еніп
жатқанын анықтап отырады. Басқарушының жауапкершілігінде сол нәрселерді белгілі
уақытында, белгілі мөлшерінде, белгілі адамдарға беріп отыру
Лұқ.12:42
2 Тім.4:2
Кол.1:25
Елш.20:27
2 Tiм.3:16,17
4. Уағыздаушының билігінің болмысы: “Киелі кітап былай дейді:…”
• «Жаратқан Ие осылай айтады» дейтін пайғамбардың болмысы емес
• Құдайдың орнына тікелей сөйлейтін елшінің болмысы емес
• «Мен сендерге айтып тұрмын» дейтін Құдай ұлының болмысы емес.
•
Езра 9:4, 10:3
Ишая 66:2
2Сал.3:14-15
Билік Жазба мәтінін мұқият талқылауға байланысты. Үйдің адамдары басқару үлестірген
үйдің иесінің берген тамағымен тамақтанады. Тыңдаушыларымыз Құдайдың даусын біздің
даусымыз арқылы естісін.
5. Уағыздаушының тәртібі: Басқарушылар Қожайындарының үлкен қорлары болып
табылады; олар Оның Сөзін жақсы біледі.
2Тім.2:15
Елш.6:4
Езра 7:10
2Тім.2:7
Мат.13:52
2. Жариялаушы – Уағыздаушының жаряилауы мен өтінуі
A. Басқарушы мен жариялаушының арасындағы айырмашылықтар
1. Басқарушы үйінің адамдарын тамақтандырады; жариялаушы әлемге хабарды жариялайды.
Лұқ.9:60
2. Ұлы оқиғаны таныс, түсінікті сөздермен хабарлау; Құдайдың айтқандарын басқарушылар;
Құдайдың жасағандарын жариялаушылар.
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1 Жох.1:1-5
3. Басқарушылар қызмет етуге жауапты; жариялаушылардың тыңдаушылары жауап беруге
жауапты.
Елш.17:30
4. Басқарушылар да, жариялаушылар да, дәнекерлер болып табылады; басқарушы орны
үйдің иесі мен үйдің ортасында, жариялаушының орны Патша мен халықтың ортасында.
Еф.2:15-17
Елш.10:36
B. КК мысалдары:
Жар.41:43
2Шеж.30:6
Естер 6:11
Дан.3:4
C. КК мысалдары:
Мар.1:2-5
Tiм.2:7
2 Tiм.1:11
C. Біз Мәсіхті жариялаймыз
ҚҰТҚАРУШЫ: 1Қор.1:23
ТӘҢІР ИЕ: 2 Қор.4:5
D. Жариялау: Құдайдың біз үшін не істегенін
2 Қор.5:15,18-19,21
•
•
•

Құдай біздің күнәларымызды бетімізге салмайды
Құдай Мәсіхті біз үшін күнә етті
Құтқару рақымды әрі аяқталған жұмыс.

E. Өтіну: Құдай бізден нені талап етеді?
2 Қор.5:19-20
•
•

Біз Құдайдың елшілеріміз – біз адамдарға өтініш жасймыз
Құдай Өзінің өтінуін біз арқылы жасайды
5

F. Біз жариялайтын хабар – Жариялау және өтіну
1. Жариялаусыз жасалған өтіну сезімге қатысты болып табылады.
2Қор.4:2
2. Ізгі хабар ақыл-санаға бағытталады – Адамдардан шындыққа жауап беруді өтінердің
алдында оны оларға түсіндіру керек.
Елш.9:22
Елш.17:2-4
Елш.17:17
Елш.18:4
Елш.19:8-9
Сонымен қатар – Елш.18:19, 24.35, 9.29, 18.28, 19.26, 28.23,24, 14.3, 16.12,14, 18.11,18, 13.12,
17.19, 5.42, 28.31 қараңыз.
3. Шынайы түсінік бергеннен кейін, адамның өзгеруі орын алады.
Рим.6:17-18
2Қор.4:4-6
1Сал.2:13
2 Сал.2:13-15
Тит.1:1
4. Біз жариялағаннан кейін өтіну жасауымыз керек, яғни хабарды пайдалануға адамдарды
нандыру
Петірдің тепе-тендікте уағыз айтуының мысалы:
Елш.3:13-20
Maр.1:15
3. КУӘГЕР – Уағыздаушының тәжірибесі және кішіпейілділігі
Басқарушы – үйге қатысты метафора – Үйдің иесі басқарушының қолына өзінің иеліктерін
тапсырады
Жариялаушы – саяси метафора – Патшаның қаулысын жұрт алдында жариялау
Куәгер – Заңға қатысты метафора – Көргенін және естігенін қорғайтын адам
Елш.20:24
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A. Біз өмірлеріміз және хабарымыз арқылы Оны білетінімізді жариялаймыз.
1 Тім.4:16
Жох.13:35
B. Соттағы Иса
1. Яһуди сыншыларының алдында бірінші ғасырда
Елш. 4:19-20
Елш.26:1-2
2. Бүгін сенбеуші Әлемнің алдында
1Жох.5:19
1 Жох.3:13
1 Жох.2:17
Maт.10:18-20
C. Біз күнәға не өзімізге емес, Исаға кәу боламыз
Елш.2:32
Елш.3:15
Елш.10:38-41
Аян 1:1-2
D. Киелі Рух – біздің Иса туралы куәлігімізді күшті етеді.
Жох.15:26-27
Жох.16:14
1 Жох.5:6
E. Әке – Исаның соңғы куәгері
Жох.5:37
Жох.8:54
Жох.17:1
F. Жазба: Әке Исаға қалай кәулік береді
1. Көне Келісім
7

Жох.5:7,39
1 Пет.1:10-12
2. Жаңа Келісім
Жох.7:16
Жох.12:49
Аян 19:10
G. Қауым арқылы
Заң.19:15
Елш.1:8
Maт.18:15-17
Лұқ.10:1
H. Кәугердің қасиеттері
1. Иса Мәсіхтің жеке тәжірибесі
1 Жох.1:1-3
Өлімнен тірілген Исаның Саулға көрінуі:
Елш.22:15
Елш. 26:16
1Тім.1:7
2. Кішіпейлділік – Жақия шомылдырушының берген куәлігінің үлгісіне еру
Жох.1:7-8
Жох.1:15
Жох.1:19-20
Жох.3:30
“Бір адамның өмірі, бір адамның толық өмірі уағыздың негізінде жатыр. Уағыз айту бір
сағатта жасалмайды. Ол бүкіл өмірдің ағымын қамтиды. Уағызды жасау үшін 20 жыл кетеді,
өйткені адамды өсіру үшін 20 жыл кетеді.”
E.M. Боундс
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4. Әке – Уағыздаушының сүйіспеншілігі мен мейірбандығы
Басқарушы > Үй
Жариялаушы > Қаладағы жұрт жиналатын жер
Куәгер > Заңгерлік соттар
Әке > үй > балаларын сүйіп, оларға қамқорлық көрсетеді.
Уағыз айту уағыз айтудың алдында, уағыз барысында, уағыздан кейін уағыздаушы мен
халқының арасындағы жеке қарым-қатынасты қамтиды.
A. рухани тәуелді болудан сақ болыңыз > Әкенің БИЛІГІНЕН
Мат.23:9
Біз адамға емес > толығымен Құдайға туәелді болуымыз керек . Тек Құдай ғана біздіңтәндік
және рухани мұқтажыдықтарымызды қамтамасыз етуші.
Қол.1:28
Еф.4:11-15
Еф.1:3
B. Әкенің баланы жақсы көруі
Ғал.4:19
Філ.10
1Сал.2:11-12
C. Әкенің тәртібі
1Қор.4:14-15
Евр.12:5-9
D. Әкенің түсіну қабілеті
Елш.1:24
Еф.6:4
Жох.2:25
E. Әкенің мейірбандығы
1Қор.4:21
2Қор.10:1
1Сал.2:7-8
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2Тім.2:24-25
F. Әкенің қарапайымдылығы
Жақсы уағыздаушы «қиын нәрселерді оңай етуге» тырысады.
1Қор.2:1-5
G. Әкенің байсалдығы
Елш.20:31
Рим.11:22
H. Әкенің үлгісі
1Қор.4:16-17
1Пет.5:2-3
I. Әкенің дұғасы
Філ.1:8-9
Рим.10:1
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5. Қызметші – Уағыздаушының күші және ниеті
A. ‘Қызметші’ деген сөз грек тілінде
1. ‘oiketes’ – үйдікі, үйде қызмет ететін қызметші, басқарушы
Лұқ.16:13
Елш.10:7
Рим.14:4
2. ‘doulos’ – міндеттері бар құл, заңды құқықтары жоқ, қожайынның жеке мүлікі
1Қор.7:22
1Пет.2:16
3. ‘huperetes’ – қол астындағы, әскери кеменің артқы қатарындағы адам
1Қор.4:1
4. ‘diakonos’ – басқа адамның бұйрықтарын орындайтын адам, жәрдемші, қызметші
Жох.2:5
1Қор.5:7
• Уағыздаушы Құдайдың құралы, Оның құдіретті күшті хабарының агенті
• Пауыл Қорынт қаласындағы ‘жеке культты’ тоқтатқысы келді.
• Біз қауымға ‘адамды тыңдауға емес’, ‘Құдайға табыну’ үшін барамыз – көңіл
көтеруге емес рухани пайда алу үшін.
• Уағыздар өнер шығармалары емес, бізді Мәсіх сияқты етуде құралдар болып
табылады.
B. Біз уағыздауымызда Құдайдың күшіне мұқтажбыз
1. Көптеген жерлерде қауым өзгеріссіз тұрып қалған немесе тіпті қатты төмен түсіп кеткен,
біраз ғана тәубе еткендер.
Лұқ.24:49
2. Біз кішіпейілдікпен Құдайдың алдында әлсіздігімізді және мұқтажыдғымызды
мойындауымыз керек.
2Қор.4:3-5
Еф.2:1-2
C. Құдайдың Сөзіндегі күш
1Қор.1:19-21
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‘Білу ’ және ‘құтқарудың’ арсындағы қарамақайшылық – Құдай ақыл-санамызды білімге
толтырмайды, құтқарады
•
•

Құдай құтқарату туралы білімді Өзі арқылы алып келді, Өзінің Сөзін ашып беру
арқылы
Құтқарылуға дана және ақылды адамдар ие болмайды, құтқарылуға Құдайға сенім
артқан адамдар ие

Ер.23:29
D. Мәсіхтің айқышындағы күш
1Қор.1:17-18, 21-24
Яһуди: Заңшыл адам үшін айқыш тәкаппарлығын жаралайтын кедергі тас.
•

Басқа ұлт адамы: Ақылды адамдар үшін ақылдылықтарына тіл тигізетін, жанжал
тұғызатын нәрсе.

1Қор.2:1-3
•
•

Құтқаратын құдірет уағыздаушыда емес
Құдай әлсіздік және дірілдеу арықыл жеткізілген дұрыс айтылмаған хабар арқылы
құтқарады

E. Киелі Рух арқылы келетін күш
1Қор.2:4-5
•
•
•

Пауыл өзінің ақылына не шешндігіне сенген жоқ
Киелі Рух адамдардың жүрегіне сөзді енгізу үшін Ізгі хабарды уағыздауды қолданады.
Біздің уағыздауымыздағы сенімділігіміз Киелі Рухта

“Ізгі хабар уағыздау баршаның құлағына уағыздалған; ол тек күш арқылы келеді. Ізгі
хабардағы күш уағыздаушының шешендігіне негізделмейді., әйтпесе, адамдар жандарды
тәбе еткізіетіндер болар еді. Уағыздаушының үйренгеніне де негізделмейді, әйтпесе уағыз
адамдардың даналығынан тұратын еді. Тілдеріміз әбден шаршағанша, өкпеміздің саудасы
біткенше уағыз айтуымыз мүмкін, бірақ құпиялы күш Киелі Рух келіп, адамның еркін
өзгерткенше адам тәубе етпейді. O, Мырзалар! Сонымен қатар Киелі Рух Құдайдың Сөзімен
болып, Оған адамды тәубе еткізуге күш бермегенше, біз адамдарға уағыз айтқандай тастан
жасалған қабырғаларға уағыз айта аламыз. Чарльз Спержен
Уағыз бен үгіттің арасындағы айырмашылық –
•

Үгіт шындықты басады, бұрмалайды, әдемілейді; уағыздау бізге сеніп тапсырылған
Құдайдың Сөзін сенімділікпен жариялайды.

•

Үгіттің мақсаты - танымал болу; уағыздау тәкаппарларды ренжітеді және өздерін
ақылды деп санайтын адамдарға кедергі тас болып табылады.
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•

Үгіт психологиялық әдістерге, басымға шабытқа, логикаға және жағымпаздануға
негізделеді; уағыздау Киелі Рухтың көрінбейтін күшіне негізделген қарапайым хабар.

F. Киелі болу және кішіпейілділік
1. Қожайынымыздың қолында пайдалы құрал болу үшін біз киелі болуға тырысуымыз керек.
2Тім.2:20-22
“Сіз Құдайдың семсері – Оның құралы екеніңізді есіңізден шығармаңыз. Мен Оның есімі
үшін таңдалған ыдыс екенінe сенемін. Үлкен мағынада, құралдың тазалығы мен
кемелденуіне сай жетістік келеді.. Исаға көп ұқсау сияқты дарынды Құдай қатты
жарылқайды. Киелі қызметші Құдайдың қолындағы мықты құрал.”
Роберт Марей Мак Чейн
2. Біз кішіпейіл болуға тырсуымыз керек.
•

Құдайдың құдіреті адамның әлсіздігі арқылы, ал Құдайдың даналығы адманың
Құдайдың алдында киелі өмір сүруі арқылы ашылады.

•

Адамдар ораторлық өнер арқылы құтқарыла алмағандықтан, Пауыл әлсіздік арқылы
дірілдеп уағыз айтты.

•

Ол өзінің үлкен ақыл-санасына сенгісі келген, Мәсіх үшін Оның алдында ‘ақымақ’
болғысы келді.

•

Құдай әлсіз әрі Құдайдың алдында ақымақ болғысы келетін адамның уағыз
құрметтейді.

•

Пауылдың уағыз айтудағы соңғы мақсаты – Құдайдың салтанатын паш ету

1Қор.1:27-31
*****
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