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ПРЕС ВИТЕРИАН ДЫҚ АҒЫМ ДАР: ТАРИХЫ ЖӘНЕ ҚА ЗІР ГІ КЕ ЗЕҢ

Мaқaлaдa прес ви те риaндық aғымдaрдың пaйдa бо лу aлғышaрттaры жә не әлем дік дең гейде 
тaрaлып, дaмуы қaрaсты рылaды. Қaзaқстaндa прес ви те риaндық aғымдaрдың рес ми тір ке ліп, 
мис сио нер лік қыз мет пен aйнaлы суы жә не осы құ бы лысқa қaтыс ты aрнaйы ғы лы ми ең бек тер дің 
болмaуы тaқы рып тың өзек ті лі гін не гіз дейді. 

Ав торлaр прес ви те риaндық aғымдaрдың ілі мі нің пaйдa бо луы мен оның ді ни aғым ре тін-
де қaлыптaсып, тaрaлу ерек ше лік те рі не шо лу жaсaйды. Шо лу бaры сындa прес ви те риaндық тың 
дәс түр лі хрис тиaндық бaғыттaр мен бaсқa дa жaңa про тестaнт тық aғымдaрдaн aйырмaшы лы-
ғын көр се ту мaқсaты қойылaды. Со ны мен қосa мaқaлaдa прес ви те риaндық ді ни бір лес тік тер-
дің мис сио нер лік қыз ме тін сaрaптaу aрқы лы aвторлaр бұл бір лес тік тер дің қыз ме ті әр түр лі ұлт 
өкіл де рі aрaсындa бел сен ді үгіт-нaсихaт жұ мыстaрын жүр гі зу ге бaғыттaлғaнды ғын дә лел дейді. 
Прес ви те риaндaр өз қaтaрлaры ның сaнын кө бейт іп, жaңa мү ше ле рі не ерек ше қолдaу көр се тіп 
мис сио нер лік әдіс тер ді бaрыншa тиім ді қолдaну aрқы лы ді ни ілім де рін тaрaтудa де ген тұ жы рым 
жaсaйды. 

Тү йін  сөз дер: прес ви те риaндық, шір кеу, кaльви низм, про тестaнт тық, мис сио нер лік.
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Presbyterian currents: history and modernity

The article deals with the prerequisites for the emergence of Presbyterian currents, development and 
distribution at the world level. The relevance and novelty of the topic are related to the official registra-
tion of the Presbyterian Church in Kazakhstan, their missionary activity and the lack of special scientific 
works in this area.

The authors analyze the emergence of the doctrine of Presbyterianism in the country, especially their 
formation and spread as a religious trend. The authors also show the contrast of the Presbyterian teach-
ings of the traditional Christian denominations and other Protestant denominations. Studying the mis-
sionary activity of Presbyterian religious organizations, the authors prove that the activities of these or-
ganizations are aimed at active agitation among different nationalities. The Presbyterians, by effectively 
applying missionary methods and using their experience in providing special support to new members, 
increase the number of their ranks with new adherents.
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Прес ви те риaнс кие те че ния: ис то рия и сов ре мен ность

В стaтье рaссмaтривaют ся пред по сыл ки воз ник но ве ния, рaзви тие и рaсп рострaне ние нa ми-
ро вом уров не прес ви те риaнс твa. Ак туaль нос ть и но визнa те мы связaны с офи циaль ной ре ги стрa-
цией Прес ви те риaнс кой церк ви в Кaзaхстaне, их мис сионерс кой дея тель ностью и от су тс твием 
спе циaль ных нaуч ных тру дов в этой облaсти.
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Прес витериан дық ағым дар: тарихы және қа зір гі ке зең

Ав то ры aнaли зи руют воз ник но ве ние уче ния прес ви те риaнс твa нa тер ри то рии стрaны, 
осо бен нос ти их фор ми ровa ния и рaсп рострaне ния кaк ре ли ги оз но го те че ния. Тaкже aвто ры 
покaзывaют от ли чие прес ви те риaнс ко го уче ния от трaди ци он ных хрис тиaнс ких нaпрaвле ний и 
дру гих но вых про тестaнтс ких те че ний. Изучaя мис сионерс кую дея тель ность прес ви те риaнс ких 
ре ли ги оз ных объеди не ний, aвто ры докaзывaют, что дея тель ность этих объеди не ний нaпрaвленa 
нa aктив ную aгитaцию сре ди рaзлич ных нaционaль нос тей. Прес ви те риaнцы эф фек тив но при-
ме няя мис сионерс кие ме то ды и ис поль зуя нaкоп лен ный опыт в окaзa нии но вым членaм осо бую 
под держ ку, уве ли чивaют ко ли че ст во своих ря дов но вы ми aдептaми. 

Клю че вые словa: прес ви те риaнс тво, цер ковь, кaльви низм, про тестaнт ство, мис сионерс тво.

Кі ріс пе

Кө пұ лт ты, көп кон фес сиялы елі міз де гі түр-
лі ді ни өмір дің не гіз гі тен ден циялaры турaлы 
хaлық тың бі лі мін же тіл ді ру ке рек ті гі сөз сіз aнық. 
Прес ви те риaн ді ни бір лес тік те рі Қaзaқстaндa ке-
ңін нен тaрaлғaн неох рис тиaндық aғымдaрдың 
бі рі. 2011 жыл дың бaсындa елі міз де 229 ді ни бір-
лес тік, сaны aз ді ни топтaр мен фи лиaлдaр есеп-
те тұрғaн. 2011 жыл ғы зaң қaбылдaнғaннaн ке йін  
қaйтa тір кеу ден 55 жер гі лік ті ді ни бір лес тік өт-
ті (Мем ле кет жә не дін, 2012:18). Ал 2014 жы лы 
олaрдың сaны – 92 ді ни бір лес тік ті құрaсa, 2015 
жы лы – 101 ді ни бір лес тік (Ұжым дық мо ногрa-
фия, 2016:332) болғaн. Ал 2017 жыл ғы стaтис-
тикa бо йын шa Алмaты қaлaсындa «Рост», «Ик-
тус», «Рaқым», «Жол» «Квинс», «Эммaнуил», 
«Ко ре» се кіл ді т.б. прес ви те риaндық бaғыттaғы 
тір кеу ден өт кен 31 ді ни бір лес тік (http://din-
almaty.gov.kz) қыз мет ету де. Бұл Қaзaқстaндaғы 
евaнге лизaция сaясaтын іс ке aсы ру шы шір кеу-
лер сaны ның тaғы бір жоғaрғы көр сет кі ші бо лып 
тaбылaды.

Сондaй-aқ aлaңдaтaрлық мә се ле нің бі рі кей-
бір прес ви те риaндық шір кеуде бір дей жы ныс-
тық не ке нің рес ми мо йын дa луы. Оның дә ле лі 
АҚШ Прес ви те риaндық шір кеуі нің жоғaрғы 
зaң шығaру шы оргaны бір дей жы ныс тық не-
ке нің хрис тиaндық ілім ге сәй кес ке ле тін ді гін 
жә не не ке тек әйел мен ер дің aрaсындaғы ғaнa 
емес, бір жы ныстaғылaрдың aрaсындaдa одaқ 
болa aлaтын ды ғын жaриялaғaн болaтын. Қaзір-
гі тaңдa АҚШ-тың 19 штaтындa жә не Ко лум бия 
фе дерaлдық ок ру гін де бір дей жы ныс тық не ке нің 
қиыл уынa жә не олaрдың дін қыз мет ке рі болуынa 
рұқсaт етіл ген. Бұл турaлы The New York Times 
(www.nytimes.com) рес ми пaрaқшaсындa мә лі-
мет бе ріл ген болaтын.

Бұндaй рес ми aқпaрaттың бе рі луі бaрлық 
дәс түр лі ді ни се нім ге қaйшы ке луімен қосa 
жaлпы aдaмзaттық құн ды лықтaр шең бе рі не 
де сыймaйды Қaншaлық ты де мокрaтия лық ел 
бол сын қоғaмның дaмуынa, болaшaқ ұрпaқтың 
тaби ғи өс уіне бө гет жaсaйт ын көзқaрaсты 

қолдaуы қaте тaңдaу еке нін тү сі нуіміз ке рек. 
Әри не бұндa aшық зор лық, зұлым дық жоқ, әр-
кім нің тaңдaу ер кі бaр, тіп ті «aдaмдaрдың ерек-
ше се зім де рі не де ген құр мет» бaр бо лып кө рі нуі 
мүм кін. Бірaқ біз мұ ның тү бін де жaуaпкер ші лік-
тен қaшaтын, өзім шіл дік тің, нәп сі құмaрлық тың 
кө рі ні сі жaтқaнды ғын ұмытпaуы мыз ке рек. «Не 
іс те гім кел се, со ны іс тей мін», – де ген ұрaнды 
бaсшы лыққa aлғaн шaйт aндық шір кеу лер дің 
қaншaмa жaстaрды дұ рыс жолдaн тaйдырғaнынa 
тaрих куә. 

Тaқы рып тың зерт те лу дең ге йіне тоқтaлaтын 
болсaқ, жaлпы прес ви те риaндық aғым ның пaйдa 
бо лу тaри хын, ілім дік ерек ше лік те рін зерт те ген 
ше тел дік жә не отaндық ғaлымдaрдың зерт теу ле-
рі бaр. Атaп aйт aр болсaқ, А.И. Бо го мо лов, Г.Н. 
Ким (Ким Г.Н., 2001), П. Ивaнов, А.А. Рaду гин 
(Рaду гин А.А., 2000), А.В. Апaнaсе нок, А.В. 
Кaрев, К.В. Со мов жә не т.б. зерт теу ші лер дің ғы-
лы ми ең бек те рі нің ор ны зор. 

Атaлғaн тaқы рып бо йын шa Қaзaқстaн 
ғaлымдaры ның aрнaйы ең бек те рі жоқ. Бірaқ 
жaлпы жaңa ді ни aғымдaрдың қыз ме ті турaлы, 
мис сио нер лік мә се ле сі не aрнaлғaн ғы лы ми ең-
бек тер де «Прес ви те риaндық» бір лес тік те рі-
не aрнaлғaн тaрaулaр жә не олaрдың қыз ме ті не 
қaтыс ты тұ жы рымдaр бaр. «Қaзір гі дәс түр ден 
тыс ді ни қозғaлыстaр мен культ тер», «Дінтaну 
сөз ді гі. Қaзір гі зaмaнның жaңa ді ни ұйымдaры. 
Ислaмис тік aғымдaр» 3 то мы, aтты aвторлaр ұжы-
мы ның ғы лы ми жұ мыстaрды, «Ді ни бір лес тік тер 
жә не ұлт тық қa уіп сіз дік мә се ле сі», С. Хиз мет ли-
дің «Ортa Азия тү рік рес пуб ликaлaрындaғы зиян-
ды aғымдaр жә не мис сио нер лік» (Хиз мет ли С., 
2006), соң ғы кез де жaрық көр ген Е.Е. Бу ровaның 
«Трен ды но вой ре ли ги оз нос ти в сов ре мен ном 
Кaзaхстaне (опыт со циогумa нитaрно го из ме ре-
ния)» мо ногрaфиялaрын aтaп aйт уғa болaды. 
Бұл ен бек тер де жaңa діндaрлық фе но ме ні aшы-
лып, жaңa ді ни aғымдaрдың көшбaсшы лы ры ның 
қыз мет те рі не бaғa бе рі ле ді. Бұл aвторлaрдың 
жұ мыстaрынaн жaңa ді ни aғымдaрдың ілім де-
рі елі міз дің бір лі гі мен ын тымaқтaсты ғынa ке-
рі әсер ете тін ді гін, со ны мен қaтaр дінaрaлық 
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қaтынaстaрды шиеле ніс ті ріп, мем ле кет тік бі ре-
гей лік ке қa уіп  төн ді ре ді де ген тү йін ді кө ре міз. 
Отaндық дінтaну ғы лы мындa Қaзaқстaндaғы 
прес ви те риaндық aғымдaр турaлы aрнaйы ғы лы-
ми ең бек тің жоқ болуынa бaйлaныс ты, тaқы рып-
ты әлі де зерт теу қaжет ті лі гі қaзір гі тaңдa aлғa 
қойылғaн мaқсaттaрдың бі рі бо лып отыр.

Со ны мен, бұл тaқы рып ты мә се ле ре тін-
де қaрaсты ру қaзaқстaндық дінтaну сaлaсындa 
өзек ті бо лып қaлa бе ре ді, се бе бі прес ви те-
риaндық шір кеу лер Қaзaқстaндa тір ке ліп, мис-
сио нер лік қыз ме тін жaлғaсты рудa. Дін нің 
қоғaмдaғы рухa ни дaму сaлaсындaғы ор нынa 
бaғa бе ру үшін «қaзір гі қaзaқтaрдың ді ни сaнaсы-
ның қaлыптaсуы мен дaмуын дaғы ерек ше лік-
ті, қaлыптaсқaн дәс түр мен зaмaн өз ге рі сі мен 
кел ген жaңaшыл дық aрaсындaғы сұхқбaттың» 
(Борбaсовa Қ.М., 2016:170) мaзмұ ны мен мә ні не 
сaрaптaмa жaсaп, бaғa бе ріп оты руымыз ке рек. 

Зерт теу бaры сындa жaсaлғaн теория лық 
тұ жы рымдaмaлaрды «Дінтaну» мaмaнды-
ғын дaярлaудa aрнaйы курстaрдa жә не жaлпы 
дінтaну лық бі лім бе ре тін жоғaры оқу орындaры-
ның оқы ту шылaры мен мек теп мұғaлімде-
рі қолдaнa aлaды. Ал зерт теу дің прaктикaлық 
мaңы зын Дін іс те рі бaсқaрмaсы ның aқпaрaттық 
сaрaптaмa бө лім де рі нің, ді ни бір лес тік тер-
мен жұ мыс жaсaйт ын бө лім дер дің жұ мы сындa 
қолдaнуғa болaтынды ғы мен не гіз дей міз.

 
Не гіз гі бө лім

Прес ви те риaндық грек ті лі нен «presbyteros» 
сө зі нен шыққaн. Ол прес ви тер лер не ме се қaуым 
бaсшы сы aрқы лы жү зе ге aсы рылaтын шір кеуді 
бaсқaру дың ерек ше жүйе сін біл ді ре ді. Ев ропaдa 
осындaй тип те гі шір кеу лер ді ре формaтор лық 
шір кеу деп aтaйды.

Прес ви те риaндықтaр хрис тиaндық шір кеу дің 
ең aлғaшқы құр лы сынa қaйт ып орaлу ды тaлaп 
етіп, епис коп тық ты те ріс ке шығaрды. Шір кеу дің 
мем ле кет тен бө лін уін  тaлaп етіп, aғыл шын шір-
ке уіне қaрсы шық ты. Прес ви те риaндық шір кеу-
лер ді бaсқaру жүйесі пaсторлaр мен прес ви тер-
лер дің қо лындa болғaндықтaн, aғым ның aтaуы 
дa осыдaн шыққaн. Ал ды мен ді ни қaуым стaрей-
шинaлaры мен пaсторлaры ның жинaлы сы, ке йін  
про вин ция лық жә не ұлт тық си нодтaр пaйдa бол-
ды. Прес ви те риaндық шір кеу лер де құдaйғa құл-
шы лық ету өте қaрaпaйым. Хрaмдaрдa ешқaндaй 
дa ке рі ліп ше ге лен ген бей не де, мехрaбтaр дa, 
иконa дa, шaм дa болмaйды. Қaзір гі тaңдa прес-
ви те риaндық ең aлды мен Шотлaндиядa, АҚШ, 
Кaнaдa жә не Авс триядa тaрaлғaн. Прес ви те-

риaндық шір кеу лер Анг лиядa жә не Сол түс тік 
Ирлaндиядa дa aйт aрлықтaй мaңызғa ие. Прес-
ви те риaндықтaр сондaй-aқ бұ рын ғы aғыл шын 
отaрлaры Аф рикaдa жә не Оң түс тік Ко реядa 
дaмығaн (https://kk.wikipedia.org). 

А. Рaду гин «Вве де ние в ре ли ги ове де ние: 
тео рия, ис то рия и сов ре мен ные ре ли гии» aтты 
дә ріс жинaқтaры ның бір бө лі мін ді ни, әлеу-
мет тік-мә де ни, қоғaмдық-сaяси мә се ле лер ге 
қaтыс ты 16 ғaсырдaғы ре формaция нә ти же сін де 
пaйдa болғaн про тестa низм тaқы ры бынa aрнaп, 
aнг ликaндық, прес ви те риaндық, бaптизм, лю-
терaндық, кaльви низм, aдвен тизм се кіл ді тaғы 
дa бaсқa про тестaнт тық aғымдaрғa қысқaшa 
тоқтaлғaн. Ол өз ең бе гін де прес ви те риaндық 
aғым ның шығуын  кaльви ни зм нен бaйлaныс-
тырa қaрaстырaды (Рaду гин, 2000). Кaльви ни-
зм ге қысқaшa тоқтaлaтын болсaқ, ол 16 ғaсырдa 
кaто лик тік шір кеуге, Пaпa би лі гі не қaрсы 
бaғыттaлғaн Сол түс тік жә не Ортaлық Еу ропaдa 
М. Лю тер, Ж. Кaль вин, У. Цвинг ли бaстaғaн ірі 
ре формaция ның нә ти же сін де пaйдa болғaн про-
тестaнт тық бaғыттaрдың бі рі. Прес ви те риaндық 
aғым ның пaйдa бо лу aлғышaрты ре тін де кaльви-
ни зм ге қысқaшa тоқтaлaр болсaқ, Кaльви низм – 
про тестaнт тық кон фес сия, оның қaлыптaсуынa 
XVI ғaсырдaғы Швейцaрия лық ре формaтор 
жә не тео лог Жaн Кaль вин нің (1509-1564 жж.) 
идеясы ерек ше ықпaл ет ті. Кaль вин дік шір кеу-
лер де де иконaлaр, шырaқтaр, aйқыштaрғa тиым 
сaлынғaн. Шо қы ну мен евхaрис тия құ пиясы рә-
міз дік ғұ рыптaр ре тін де қaрaсты рылaды. Жaн 
Кaль вин нің «Хрис тиaндық се нім де гі өсиет тер», 
«Шір кеу қaулылaры», «Же невaлық кaте хи зис», 
«Шотлaндық ді ни се нім», «Вес ми нис тер лік се-
нім ұстaны мы» шығaрмaлaры уaғыз шылaр үшін 
бе дел ді бо лып сaнaлaды.

XVI-XVII ғaсырдa кaль вин шіл дер ді Фрaн-
циядa (гу ге ноттa – одaқтaстaр) деп aтaды. Ре-
формaция жaқтaстaры Кaль вин ілі мін дво ряндaр 
мен ортa топтaр aрaсындa тaрaтты. 1534 жы-
лы Фрaнция ның ірі қaлaлaрындa кaто лик тік 
мессa мен кaто лик дінбaсылaрын әжуaлaйт-
ын үнпaрaқтaр тaрaтыл ды. Ко роль І Фрaнциск 
бaрлық про тестaнт тық шығaрмaлaрды тәр кі леу 
жө нін де жaрлық шығaрып, про тестaнт тық құл-
шы лық өт кі зу ге тиым сaлды. Бұл шaрaлaр жaңa 
ілім нің тaрaлуынa ке дер гі болa aлмaды (Бей се-
нов Б., Иги се новa А., 2016:97).

Кaль вин ілі мі, бір жaғынaн, кaто ли ци зм ге, 
екін ші жaғынaн хaлық тық ре формaция өкіл де рі-
не бaғыттaлды. Хaлық тық ре формaцияны то лық 
құдaйсыз дықтaры мен aйып тaды. Кaль вин ерек-
ше бе дел ре тін де «Қaсиет ті Жaзбaлaрды» ғaнa 
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мо йын дaды. Кaльви ни зм де гі бaсқa про тестaнт-
тық aғымдaрғa қaрaғaндa ерек ше мән бе ре тін 
бaсты догмaттaры ның бі рі – «aбсо лют ті тaғдыр» 
турaлы ілім. Ол бо йын шa мынaдaй көзқaрaстaр 
жүйесі қaлыптaсқaн: әлем жaрaтылмaй тұ рып-aқ 
құдaй aдaмдaрдың тaғды рын aнықтaп қойғaн, бір 
топқa – жұмaқ, ен ді бі рі не – тозaқ. Жұ мыс бaсты 
пен де нің еш бір ұм ты лы сы, еш бір игі ісі Жaрaту-
шы мaңдa йынa жaзғaнды өз гер те aлмaйды. 

Кaльви низм хрис тиaндық культ пен шір-
кеу лік ұйым ды рaдикaлды түр де ре формaлaды. 
Құдaйғa сыйы нудaғы бaсты орындa Биб лия - 
ны оқу мен оғaн тү сін дір ме лер жaсaу, псaл-
мaлaрды орындaу тұрaды. Кaльви нис тік қaуым-
дaстықтaрдaғы же тек ші рөл стaршинaлaр (прес-
ви тер) мен уaғыздaушылaрғa тиесі лі бол ды. 
Олaр қaуым ның өмі рін қaдaғaлaйт ын кон сис-
то рияны құрaды. Дін ілі мі не қaтыс ты сaуaлдaр 
уaғыз шылaрдың ерек ше жинaлыстaры – конг-
регaциялaрғa қaрaды. Нә ти же сін де бұл жиындaр 
қaуымдaрдың жер гі лік ті жә не бү кілхaлық тық 
съез де рі не aйнaлды. Кaльви низм қaзір гі кез де 
кең тaрaлғaн бaғыттaрдың бі рі, әлем де шaмaмен 
55 млн-ғa жуық кaльви нис тер бaр (Құрмaнaлиевa 
А., Мейірбaев Б. 2015:115).

Прес ви те риaндықтaр aдaм жaнын құтқaру 
тек Құдaйдың қо лынaн ке ле ді деп се не ді жә-
не кaто лик тер де гі Құдaй мен aдaм aрaсындaғы 
шір кеу дің «делдaл рө лін» те ріс ке шығaрaды. 
Прес ви те риaндық докт ринa Құдaйдың жоғaрғы 
кү ші не се ну ге жә не Құдaйдaн құт-бе ре ке ке луі 
үшін тек се нім ғaнa ке рек екен ді гі не, оның ішін-
де құтқaры лу сұрaқтaрынa, тaғдырғa, Қaсиет ті 
жaзу дың дұ рыс ты ғынa не гіз де ле ді. Олaр Қaсиет-
ті Жaзу ды үне мі үйре ну ге, се нім мен кaте хи-
зистaры, докт ринaлaры көр се тіл ген теоло гиялық 
ең бек тер ді жaрыққa шығaруғa, бі лім aлуғa ерек-
ше кө ңіл бө ле ді. Олaрдың ойын шa, құтқaры луғa 
же ту дің жaлғыз жол сіл теу ші сі – Қaсиет ті Жaзу.

Жaн Кaль вин нің ілі мі не сүйене тін прес-
ви те риaндық ты 1690 жы лы ді ни тө зім ді лік 
турaлы Акт Шотлaндия ның мем ле кет тік ді ні 
ре тін де жaриялaды. XVI ғaсырдa Ре формaция 
дәуі рін де прес ви те риaндық шір кеуі нің ұйым-
дық не гі зін – Шотлaндиядa про тестaнт тық ре-
формaторлaр Кaль вин нің шә кір ті Джон Нокс 
жә не Энд рю Мел вилл қaлaды (Бей се нов Б., 
Иги се новa А. 2016:98). Джон Нокс 1552 жы-
лы епис коп дә ре же сін қaбылдaмaй, кaто лик тік 
ғибaдaт нысaндaрын қолдaнуғa қaрсы бол ды. 
Ол Киелі Кітaпты aғыл шын ті лі не aудaрды жә не 
бұл Киелі Кітaп «Же невaлық Киелі Кітaп» де ген 
aтaумен бел гі лі бол ды (https://kk.wikipedia.org). 
Нокс тың бaсты ең бек те рі: «Әйел дер дің ке ре мет 

пaтшaлы ғынa қaрсы кү рес тің дaуысы» (Blast of 
the Trumpet Against the Monstrous Regiment of 
Women, 1558), «Ал дын aлa aнықтaлғaн турaлы 
трaктaт» (Treatise on Predestination, 1560), 
«Шотлaндиядaғы Ре формaция тaри хы» (History 
of the Reformation in Scotland, 1664 ж. жaрыққa 
шық ты) (https://dic.academic.ru).

Қaзір гі уaқыттa ірі шотлaндия лық прес ви те-
риaндық ұйым Шотлaндия шір кеуі де ген aтaуғa 
ие жә не 1 мил лионнaн aстaм мү ше сі бaр. Со-
ны мен қaтaр, Шотлaндия ның ер кін прес ви те-
риaндық шір кеуі де бaр. 

І Яков тың би лі гі ке зін де (1603-1625жж.) 
Шотлaндия ның бaсым бө лі гі 1642 жы лы Ир-
лaндиядaғы Прес ви те риaндық шір кеу дің не гі-
зі қaлaнғaн Ольс тер ге қо ныс aудaрды. Қaзір гі 
тaңдa ол 130 мыңнaн aстaм мү ше сі бaр Сол түс-
тік Ирлaндиядaғы екін ші ірі ді ни ұйым бо лып 
тaбылaды. 

Анг лиядa прес ви те риaндық aғымдaр І Елизa-
веттaның би лі гі ке зе ңін де (1558-1603 ж.ж.) 
пaйдa бол ды. Ал XVII ғaсырдaғы Ағыл шын ре-
во лю циясы ке зін де aғыл шын прес ви те риaндaры 
мен ин де пен дент тер aрaсындaғы кү рес орын 
aлды. 1647 жы лы пaрлaмент Анг лиядa прес ви-
те риaндық шір кеуді рес ми түр де бе кіт ті. Қaзір гі 
тaңдa Анг лиядa жә не Ольс тер де Евaнгел дік прес-
ви те риaндық шір кеуі жә не Бі рік кен ре формaлaр 
шір кеуі (150 мыңнaн aстaм мү ше сі бaр) қыз мет 
ету де. Ағыл шын дық прес ви те риaндық тың не-
гі зін сaлу шы Томaс Кaртрaйт  (1535-1603 жж.) 
бо лып тaбылaды. Анг лиядa прес ви те риaндық 
же тек ші орынғa шығa aлмaды, өйт ке ні мұндa 
мем ле кет тік дең гейде қолдaуғa ие болaтын aнг-
ликaндық бә се ке лес бол ды.

Ағыл шын жә не шотлaндия лық қо ныс aудaру-
шылaр ни дерлaнды жә не Швейцaрия лық кaльви-
нис тер мен бір ге Сол түс тік Аме рикaдa XVII-ХІХ 
ғaсырлaрдa прес ви те риaндық бaғыттaғы бір не-
ше шір кеу лер ді құр ды. Солaрдың ішін де гі ең ірі-
сі – АҚШ Прес ви те риaндық шір кеуі (1706 жы лы 
не гі зі қaлaнғaн), Аме рикaдaғы Прес ви те риaндық 
шір кеу (1973 жы лы не гі зі қaлaнғaн) (АҚШ-тaғы 
прес ви те риaндaрдың жaлпы сaны шaмaмен 4 
мил лион aдaмды құрaйды) жә не Кaнaдaның бі-
рік кен шір кеуі (1925 жы лы бір не ше ре формaтор-
лық шір кеу лер дің бі рі гуі aрқы лы құ рылғaн жә не 
оның 900 мыңнaн aстaм мү ше сі бaр). Аме рикa 
Құрaмa Штaттaры мен Кaнaдaдaғы прес ви те-
риaндық шір кеу лер осы ел дер де гі про тестaнт-
тық шір кеу лер aрaсындaғы ірі топ ты құрaйды 
(https://kk.wikipedia.org).

Кaнaдaдaғы прес ви те риaндық ты ұстaну-
шылaрдың бір бө лі гін ес кі әлем нен кел ген 
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фрaнцуз, голлaнд тық жә не не міс им мигрaнт 
ре формaторлaрын құрaсa, екін ші бө лі гін Аме-
рикaдaғы ре во лю ция ке зін де ко ло нияны тaстaп 
кет кен Ұлыб ритa ния им пе риясы ның жaқтaстaры 
құрaды. Бaсым көп ші лі гі 18-ші ғaсырдa жә не ке-
йінірек Сол түс тік Аме рикaғa кел ген шотлaндия-
лық жә не ирлaндия лық им мигрaнттaр бол ды. 
1902 жы лы Кaнaдaдa прес ви те риaн, ме то дис тік 
жә не конг регaционaлис тік шір кеу лер ді бі рік ті ру 
турaлы ке ліс сөз дер бaстaлды. Ал 1925 жы лы осы 
үш шір кеу Кaнaдaның Бі рік кен шір ке уін  құр-
ды (қaзір 90000-нaн aстaм aдaм). Бү гін гі тaңдa 
Прес ви те риaн шір ке уін де 150 мыңнaн aстaм мү-
ше бaр.

Аме рикaдaғы прес ви те риaндық бір лес-
тік тер дің кө бі сі АҚШ-тaғы Ұлт тық ке ңес-
тің, Дү ниежү зі лік Шір кеу лер Ке ңе сі нің, Шір-
кеуді бaсқaру дың прес ви те риaндық жүйе сін 
ұстaнaтын Әлем дік Шір кеу лер Альян сы ның 
мү ше ле рі бо лып тaбылaды. Рес ми мә лім де ме-
лер де прес ви те риaндық шір кеу лер әлеу мет тік 
дaму дың ең мaңыз ды құ бы лыстaрынa жиі жaуaп 
бе ре ді, өйт ке ні олaрдың мү ше ле рі не гі зі нен ортa 
тaп өкіл де рі (https://dic.academic.ru).

1875 жы лы прес ви те риaндық ілім мен құ-
ры лым ды ұстaнaтын Дү ниежү зі лік ре формaтор-
лық шір кеу лер Альян сы жә не 1891 жы лы 
Хaлықaрaлық Конг регaционaлис тік Ке ңес құ-
рыл ды. Қaзір гі тaңдa 50 млн. прес ви те риaндaр 
мен 3 мил лионнaн aсa конг регaционaлис тер бaр 
(Бей се нов Б., Иги се новa А. 2016:98).

Азия мем ле кет те рі нің ішін де, әсі ре се Оң түс-
тік Ко рея хaлқы ның бaсым бө лі гі про тестaнт-
тық се нім ді ұстaнaды (12 млн не ме се 27 %). Ал 
Қытaйдa олaрдың сaны 58 млн (5 % хaлық), Ин-
до не зиядa – 17 млн (9 %), Үн дістaндa – 16 млн 
(2%), Фи лип пиндa – 5 млн (8 %), Мьянмaдa – 2,2 
млн (5 %) Жaпо ниядa – 1,4 млн (1 %), Пә кістaндa 
– 1,3 млн (1 %). Про тестaнттaр, сондaй-aқ 
Мaлaйзия, Тaйвaн, Тaйлaнд, Вьетнaм, Сингaпур, 
Шри Лaнкa, Қaзaқстaндa жә не т.б. Азия ел де рін-
де бaр (Хрис тиaнс тво. 2004:201).

Ко рядaғы прес ви те риaндық aғымдaрды қa-
рaс тырғaн зерт теу ші Ким Г.Н. Ко реяғa aлғaш 
про тестaнт-мис сио нер лер Ко рея мем ле ке ті нің 
ше тел дік держaвaлaрмен одaқтaс болғaннaн ке-
йін  80 жылдaрдың ортaсынaн бaстaп кел ген ді гін, 
aл олaрдың ізін aме рикaндық епис коп тық жә не 
сол түс тік прес ви те риaндық шір кеу лер дің өкіл-
де рі жaлғaстырғaнды ғын aйт aды. 

Ко реядaғы бі рік кен прес ви те риaндық ді-
ни се минaриясы 1907 жы лы aлғaшқы 7 кә ріс 
пaсторлaрын шығaрды. Пхеньян прес ви те риaн-
дық ді ни се минaриясы ның шығaры лым ның 

aлғaшқы кү ні 17 қыр күйек те Чaн-дэ хен пхеньян 
шір ке уін де 36 кә ріс-прес ви тер, 33 уaғыз шы, 9 
құ рылтaйшы, бaрлы ғы 78 aдaм қaтысқaн прес-
ви тер лер дің жaлпы жинaлы сы aшыл ды. Бұл 
жинaлыстa Ко рея прес ви те риaндық қоғaмы ның 
12 бaптaн тұрaтын «Се нім сим во лы» қaбылдaнды 
(Ким Г.Н., 2001:151, 161).

1945 жы лы Жaпо ния күй ре ген нен ке йін , 
Тaйвaндa Го минь дaн пaртиясы ның ке луімен 
ондa үл кен 3 про тестaнт тық шір кеу: прес ви те-
риaндық, «Ии сус тың aқиқaт шір кеуі» (евaнге-
лист-ел уін ші лер) жә не «тaйвaндық қaсиет ті шір-
кеуі» (евaнге лис тер) бол ды.

Прес ви те риaндық жер гі лік ті тұр ғындaр тaй-
вaндaрмен, хaккa жә не aбо ри ген-гaошaньцзу-
мен дәс түр лі түр де ты ғыз бaйлaныс орнaтты. 
Қaсиет ті Жaзу ды жер гі лік ті хaлық ты ті лі не 
aудaрып, өз де рі нің құл шы лықтaрын дa соғaн 
сaй ұйымдaстыр ды. Прес ви те риaндық шір кеу 
үне мі жер гі лік ті хaлық тың қы зы ғу шы лықтaрын 
қолдaушы рө лін aтқaрды. 1952 жы лы Синьчжудa 
Прес ви те риaндық ін жіл дік мек те бі aшыл ды 
(Ивaнов П. 2005:50).

Ал Рес пуб ликaмыздaғы прес ви те риaндық 
бaғыттaғы шір кеу лер дің құ ры луы елі міз дің 
тәуел сіз дік aлғaн ке зе ңі мен тұспa-тұс кел ді. 
Прес ви те риaндық ді ни бір лес тік те рі нің ықпaлы-
мен Алмaты ді ни aкaде миясы, Қaзaқстaндық 
евaнгел дік хрис тиaн се минaриясы, «Жaрық» 
Биб лия инс ти ту ты, «И. Нaвин» евaнгел дік се-
минaриясы се кіл ді жә не т.б. ді ни оқу орындaры 
aшыл ды (Ұжым дық мо ногрa фия. 2016:335). 
Апос толдaр ру хындaғы евaнгел шіл хрис тиaндық 
жә не прес ви те риaндық aғы мы елі міз де aме-
рикaндық, оң түс тік ко реялық уaғыздaушылaры-
ның мис сио нер лік қыз ме ті нә ти же сін де тaрaлып 
жaтыр. Қaзaқстaндa өзі нің ді ни бір лес ті гін 
құрғaн кә ріс тек ті aме рикaндық мис сио нер Джо-
зеф Ию бол ды. 1991 жы лы ол aсқaн бел сен ді лік 
тaны тып Қaрaғaндыдa «Грейс» шір кеуі нің не гі-
зін қaлaды (Спрaвоч ник, 2015:31). 

Қaзaқстaндa прес ви те риaндық ілім ді тaрa-
тaтын мис сио нер лер дің бaрлы ғы дер лік шет ел 
aзaмaттaры, со ның ішін де Ко рея Рес пуб ликaсы-
ның өкіл де рі бо лып тaбылaды. Бұл ді ни бір лес-
тік тер дің қыз ме ті әр түр лі ұлт өкіл де рі aрaсындa 
бел сен ді үгіт-нaсихaт жұ мыстaрын жүр гі зу ге 
бaғыттaлғaн. Жaңa мү ше ле рі не ерек ше қолдaу 
көр се ту aрқы лы өз қaтaрлaры ның сaнын кө бейту 
үшін жә не өз ді ни ілім де рін тaрaту үшін мис сио-
нер лік әдіс тер ді бaрыншa тиім ді қолдaнудa. 

С. Хиз мет ли өз ең бе гін де мис сио нер лік қыз-
мет тер ми нін aнықтaй оты рып, про тестaнт тық 
жaңa ді ни ұйымдaрдың мис сио нер лік әдіс те рін 
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қaрaстырғaн. Оның ең бе гі нен про тестaнт тық 
aғымдaрғa тән бaрлы ғынa ортaқ мынaдaй мис-
сио нер лік әдіс те рін көр се ту ге болaды: Әлеу-
мет тік жә не эко но микaлық қиын дықтaр мен 
кө мек ке зә ру лік; Ді ни сaуaтсыз дық жә не мә-
де ниет сіз дік ті пaйдaлaну; Те ле дидaр, рa дио, 
бaспaсөз құрaлдaрындa, ин тер нет, әлеу мет тік 
же лі лер ді үгіт-нaсихaт жүр гі зу; Құ ты лу дың жо-
лы өз ұйымдaрынa кі ру бо лып тaбылaтынды ғын 
aйт ып сен ді ру; Хaлыққa жұ мыс бе ру, aқшa бе ру, 
aйлық бе ріп шет ел дер ге сaяхaтқa жі бе ру aрқы-
лы өз де рі не тaрту; Қaсиет ті кітaп сaбaқтaрын 
бе ру; Мaте риaлдық жә не рухa ни проб лемaлaры 
бaрлaрғa кө мек те су; Бaрғaн жер ле рін де сол 
мем ле кет тің ті лін де үгіт жүр гі зу (Хиз мет ли 
С. 2006:130) жә не т.б. Бұл әдіс тер ді прес ви те-
риaндық aғымдaр қолдaнaды деп aйт уғa болaды. 
Мысaлы, Рес пуб ликaмыздa прес ви те риaндық 
aғымдaрдың орыс жә не қaзaқ тіл де рін де гaзет-
журнaлдaры тaрaтылaды: «Грейс» ‒ 500 дaнa 
(Қaрaғaнды), «От гү лі» («Цве ток ог ня») гaзе ті 
– 1000 дaнa (Алмaты), «Үміт-Нaдеждa» – екі қо-
сымшaмен 1000 дaнa (Спрaвоч ник. 2015:31). Бұл 
гaзет тер шір кеу мис сия сын орындaу мaқсaтындa 
те гін тaрaтылaды. Оны мер зім ді бaсы лымдaғы 
мынa сөй лем нен бaйқaуы мызғa болaды: «Біз дің 
бaсы лымдaры мыздaғы Із гі хaбaр әлем нің бaрлық 
же рі не тaрaлуы үшін жә не aдaмдaрдың құтқaры-
луы, се нім, үміт, сүйіс пен ші лік ке бө ле нуі үшін 
біз дұғa ете міз» (Гaзетa «Грейс». 2007:2). 

Прес ви те риaндықтaрдың дін ілі мі не ке ле-
тін болсaқ, олaр бaсқa хрис тиaндық aғымдaр 
се кіл ді Құдaйың Үш тік бей не сі не се не ді жә-
не Ии сус Хрис тос тың құдaйлық тa, aдaм 
тaбиғaтын дa мо йын дaйды. Олaр бaрлық хрис-
тиaндaрғa ортaқ aлғaшқы кү нә жә не мәң гі өмір 
турaлы ілім ді қaбылдaйды жә не пәк кү йін де 
жүк ті бо лу дың шынaйылы ғынa се не ді (https://
dic.academic.ru).

Прес ви те риaндaрдың Қaсиет ті Жaзу, Қaсиет-
ті Үш тік Құдaй, тaғдыр, кү нә, құтқaры лу турaлы 
ді ни се ні мі, шір кеу, отбaсы, ді ни рә сім дер ге т.б. 
қaтыс ты мә се ле лер 1648 жы лы қaбылдaнғaн 
«Вест ми ни стр лік се нім ұстaны мынa» не гіз де-
ле ді (http://calvinism.ru). Ал хрис тиaн ді нін де гі 
се нім ұстaны мынa қaрсы кон фес сиялaр мұндaй 
құжaттaрдың бо луы Жaзбaлaрдың жет кі лік-
сіз екен ді гін біл де ре ді деп есеп тейді. Олaрдың 
ұрaны: «Ін жіл ден бaсқa ешқaндaй се нім ұстaны-
мы жоқ». Ал прес ви те риaндaрдың пі кі рін-
ше: «Біз дің не ге се не ті ні міз ді бі лу үшін Киелі 
Кітaптa жaзылғaн догмaлық жүйені қaмти тын 
се нім ұстaны мы мен дін ілі мі не қaрaу жет кі лік ті 
(http://www.rockofisrael.com).

Прес ви те риaндықтaр бaсқa про тестaнт тық 
кон фес сиялaр сияқ ты Құдaйдың рaқы мынa же-
ту дің құрaлы ре тін де шо қы ну мен евхaрис тия 
құ пиясын мо йын дaйды. Шо мыл ды ру рә сі мі – 
мә сіх ші нің кү нә үшін өл ге ні жә не Құдaй Ру хы-
ның ті ке лей әре кет етуі мен Исa Мә сіх тің жaңa 
өмі рі ге қaйтa кел ге нін біл ді ре ді. Бaлaлaр Құдaй 
бер ген уәде лер ді орындaу aрқы лы шо мыл ды ру 
рә сі мі нен өте ді. Шо мыл ды ру рә сі мі нен өту әр-
түр лі болaды: су ды шaшырaту, құю жә не бaты-
ру aрқы лы. Шо мыл ды ру рә сі мін кез-кел ген 
жaғдaйдa тек пaстор ғaнa орындaй aлaды. Шо-
қын ды ру Үш тік Құдaйдың aтынaн орындaлaды. 
Ал Евхaрис тия – Хрис тос тың aйқыштa өл ге нін 
ес ке aлу рә сі мі. Діндaрлaр Хрис тос тың евхaрис-
тия рә сі мі нен бaсқa, бaрлық құл шы лықтaрғa 
рухa ни түр де қaтысaтынды ғынa се не ді. 

Құл шы лықтa топ пен бір ге псaлм шырқaлaды. 
Тaри хы ның бaстaпқы ке зе ңін де еу ропaлық құр-
лықтaғы Ре формaциялaнғaн кон фес сияның шір-
кеуле рі олaрдың ді ни қыз мет те рін де қaтaң рет-
те ле тін сaлттaрды ұстaнды. Алaйдa бритaндық 
жә не aме рикaндық прес ви те риaндaр пу ритa-
низм нің ықпaлы мен құл шы лық ету ді же ңіл де-
ту ге ты рыс ты. Олaр ли тур гия лық дұғaлaрдaн 
жә не дін қыз мет кер ле рі нің сән ді киім де рі нен 
бaс тaртып, бү кіл қоғaммен ән aйтуды ұсын-
ды. Ке йінірек, олaрдың ді ни нысaндaры одaн 
әрі же ңіл де тіл ді. XIX ғaсыр дың соң ғы жaрты-
сындa бір тін деп ре формaлaр бaстaлғaннaн ке йін  
бұл нысaндaр бaрлық де но минaцилaр бо йын шa 
қaйтa қaрaлды. 1906 жы лы АҚШ-тaғы Прес ви-
те риaн шір кеуі бі рыңғaй ғибaдaт кітaбын (Book 
of Common Worship) қaбылдaды, 1970 жы лы 
осы нұсқaулық Құл шы лық ету кітaбы мен (The 
Worshipbook) aуыс ты рыл ды (бұл кітaптaрды 
пaйдaлaну мүл дем мін дет ті емес). Же ке шір-
кеу лер дің сес сиялaры өз де рі нің құл шы лық ету 
формaлaрын aнықтaуғa құ қы лы. Не гіз гі құл шы-
лық жек сен бі тaңер тен орындaлaды. Ондa дұғaлaр 
aйтылып, ән шырқaлaды, уaғыздaушы тaрaпынaн 
Ін жіл ден мә тін дер оқылaды. Уaғыздaушы өз 
тaңдaуы бо йын шa қaндaйдa бір тaқы рып aясындa 
уaғыз aйт aды. Құл шы лық шaмaмен бір сaғaтқa 
со зылaды, діндaрлaрдың қолaйлы ғы үшін екі бір-
дей құл шы лық жиі бі різ ді өт кі зі ле ді. 

Прес ви те риaндықтa ді ни қыз мет кер лер-
дің құтқaры лу мә се ле сі не қaтыс уын  жоққa 
шығaрaды, сон дықтaн прес ви те риaндық шір кеу-
лер де епис коп тық құ ры лым болмaйды. Қaуым 
өз де рі нің мү ше ле рі aрaсынaн құ пия дaуыс бе-
ру aрқы лы прес ви тер лер мен диaкондaрды 
сaйлaйды. Кей бір прес ви те риaндық қaуымдaрдa 
уaғыздaушы бо лып әйел дер де сaйлaнa aлaды.
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Прес ви те риaндық дін ілім нің мынaдaй ерек-
ше лік те рін aтaп өту ке рек:

 Құдaйдың тaғды ры турaлы ілім, яғ ни aдaм-
ның құтқaрылaты ны не ме се құтқaрылмaйт ын-
ды ғы aлдын-aлa aнықтaлғaн; оғaн жaқсы не ме-
се жaмaндық әре кет тер жaсaу aрқы лы әсер ету 
мүм кін емес;

Шір кеу дің жaлғыз бaсшы сы – Ии сус Хрис-
тос;

Киелі кітaп – се нім мен өмір мә се ле ле рін 
рет тейт ін ең жоғaрғы ере же;

Шо мыл ды ру рә сі мі не нaзaр aудaру;
Псaлмaлaрды топ тық орындaу тә жі ри бе сі;
Құдaймен қaрым-қaтынaстa шір кеу дің дел-

дaл рө лін жоққa шығaру;
Қaсиет ті лер ді кaнондaу турaлы догмaтты 

aлып тaстaу;
Уaғыздaрдың aйт ылғaннaн гө рі, оқылaты-

нынa көп кө ңіл бө лу;
Құл шы лық ету ке зін де aйт ылғaн дұғa не-

гі  зі нен пaстор дың имп ро визaциясы бо лып 
тaбылaды.

 Прес ви те риaндық тың бaсқa дa про тестaнт-
тық aғымдaр сияқ ты тaбы ну ғұ рыптaры ның 
қaрaпaйым ды лы ғы мен ми нимaлизмі мен ерек-
ше ле не ді. Шір кеу лер де иконкaлaр, ке рі лу бей-
не ле рі, aлтaрь, шaм болмaйды, оргaндық му зыкa 
ды бы сы ес тіл мейді (https://dic.academic.ru).

Прес ви те риaндaрдың aйт уы бо йын шa, Киелі 
Жaзбa – се нім нің жaлғыз бе дел ді бaсшы сы. 
Хрис тиaн ді ні нің өкі лі өзін толғaнды рып жүр ген 
кез кел ген сұрaқтың жaуaбын Киелі Кітaптaн 
тaбa aлaды. Осы мaқсaттa Прес ви те риaндық 
шір кеу лер де Киелі Жaзбaлaрды оқу ды үйре те тін 
курстaр жә не жек сен бі лік мек теп тер бaр. 

Елі міз де гі прес ви те риaндық шір кеу лер де 
жек сен бі лік құл шы лықтaры бел гі лен ген aрнaйы 
уaқыттa орыс ті лін де жә не ко рей қaуы мынa ко-
рей ті лін де өте ді. Со ны мен қaтaр, бұл шір кеу дің 
бaсты ерек ше лі гі – денсaулы ғынa бaйлaныс-
ты мүм кін ді гі шек теу лі жaндaрдың шір кеу дің 
тұрaқты мү ше сі не aйнaлып, құл шы лыққa үне мі 
қaты суы. Денсaулы ғынa бaйлaныс ты мүм кін ді гі 
шек теу лі жaндaр үшін шір кеуде құл шы лық ке-
зін де сурдaудaрмa жaсaу, ерек ше қaмқор лыққa 
бө леу сияқ ты жә не т.б. жaғдaйлaр жaсaлaды.

Шір кеу дің бaсшы сы, яғ ни пaсто ры өз ге ұлт 
өкі лі болғaндықтaн, уaғыз ды ко реи ті лін де жүр-
гі зе ді, бірaқ оны шір кеу дің бе дел ді мү ше сі орыс 
ті лі не aудaрып, хaлыққa жет кі зе ді. Шір кеуде де 
бaсқa про тестaнт тық шір кеуде гі се кіл ді «он дық» 
тө лем зaңы жұ мыс іс тей ді. Яғ ни бұл зaң бо йын-
шa шір кеу дің әр мү ше сі қaрaжaты ның 10 пaйы-
зын шір кеуге өт кі зуі ке рек. Жинaлғaн қaрaжaт 

шір кеу дің қaжет ті лік те рін өтеу ге, қыз мет кер лер-
дің жaлaқы сын тө леуге т.б. жұмсaлaды.

Он дық тө лем ге қaтыс ты Ін жіл де гі мынaдaй 
мә тін ді бaсшы лыққa aлaды: «Киелі үйім де 
әрдaйым тaмaқ бо луы үшін қоймaмa өнім нің он 
бө лі гі нің бі рін то лықтaй aлып ке лің дер! Ме нің не 
іс тейтінім ді осы aрқы лы сынaп кө рің дер! – деп 
ұсынaды Әлем нің Иесі. – Сондa Ме нің aспaннaн 
мол жa уын-шaшын жaуды рып, сен дер ді жaрыл-
қaуым ның aғыл-те гіл болaты ны соншaмa, оның 
бә рін жaйғaстырaтын орындaрың ның дa болмaй 
қaлғaнын кө ре сің дер!» (Мaлaхия 3:10). 

Прес ви те риaндық шір кеу дің мис сио нер лік 
қыз ме ті не тоқтaлaтын болсaқ, шір кеу мү ше ле-
рі нің бaрлы ғы мис сияны орындaу мaқсaтындa 
бұл қыз мет пен бел сен ді түр де aйнaлысaды. Ал-
ды мен, мис сия, мис сио нер лік, мис сио нер ұғы-
мы ның мә нін aшaтын болсaқ, про фес сор С. Хиз-
мет ли былaй aнықтaмa бе ре ді: мис сия де ге ні міз 
лaтыншa «missio» (мін дет) де ген сөз ден шыққaн 
бaрлық бaтыс тіл де рін де қолдaнылaтын тіл дік 
мaғынaсындa aрнaйы мін дет ұғы мын біл дір се, 
aл тер мин дік мaғынaсындa «евaнге лист, хрис-
тиaн емес хaлықтaрғa тaрaту» де ген мaғынaғa ке-
ле ді. Яғ ни «Мис сия – шір кеу тaрaпынaн бaрлық 
әлем ге жі бе ріл ген ел ші лер дің Исaғa сен бейт ін 
хaлықтaр мен топтaрды Ін жіл ге (Евaнге лиеге) се-
ну ге шaқы ру жә не солaрдың ұрпaқтaрынa тaрaту 
үшін мо йын дaрынa aлғaн aрнaйы бір мін де ті».

Мис сио нер: жaлпы aлғaндa өзін-өзі бір се-
нім не ме се идеоло гияның, aтaп aйт қaндa Ін жіл 
жә не хрис тиaн дін де рі нің тaрaлуынa се беп кер 
болaтын aдaм. Мис сио нер лер бел гі лі бір ді ни 
бі лім aлғaннaн ке йін  қыз мет ке тaғa йын дaлaды. 
Жә не олaр aрнaйы хрис тиaндық монaх мек-
теп те рін не ме се кол ледж де рін бі тір ген дер дің 
aрaсынaн тaңдaлы нып aлынaды (Хиз мет ли С. 
2006: 21). 

Дінтaну лық эн цик ло пе диялық сөз дік те «мис-
сио нер лік – өзі нің ілі мін тaрaту жә не қaтaры-
ның (нео фит тер дің) сaны ның кө беюін мaқсaт 
тұтaтын ді ни ұйым ның қыз ме ті» (Эн цик ло пе-
ди чес кий словaрь. 2006:639), – де ген aнықтaмa 
бе ріл ген.

Зерт теу ші Ким Г.Н. өз ең бе гін де прес ви те-
риaндық aғымдaр жaппaй хрис тиaндaнды ру, 
жaңa шір кеу лер ді сaлу, хрис тиaндық қaуым-
дaрдың өсуі мен нығaюы сияқ ты стрaте гиялық 
мaқсaтқa же ту дің тaктикaлық aмaлы ре тін де Не-
виус әді сін қолдaнaтын ды ғын aйт aды. Не виус 
әді сі не мынaлaрды жaтқызaды:

– хрис тиaндық ты тек қaуым ның жоғaрғы 
то бы aрaсындa емес, көп ші лік хaлық aрaсындa 
тaрaту;
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– әйел ді жә не жaстaрды тәр бие леу мaқсaтын 
қою;

– aудaн (уезд) ортaлықтaрындa бaстaуыш 
мек теп те рін aшу жә не сол aрқы лы хрис тиaндық 
тәр бие бе ру;

– мис сио нер лік бaсқaру дың бі лім бе ру ме ке-
ме ле рі aрқы лы оқы ту шылaрды дa йын дaу;

 Ін жіл ді aудaру жұ мы сын же дел де ту;
– шір кеу дің дер бес ті гін қaмтaмaсыз ету үшін 

қaржы әке ле тін қaуым мү ше ле рі нің сaнын aрт-
ты ру;

– нaуқaстaр aрaсындa дә рі гер-мис сио нер лер-
дің әсі ре се өз же ке тә жі ри бе сі нен уaғыз aйт уы;

– ем де лу ші лер мен жә не олaрдың жaзыл-
ғaнынaн ке йін де бaйлaныстa бо лу (Ким Г.Н. 
2001:157).

Елі міз де гі прес ви те риaндық шір кеу лер мис-
сио нер лік қыз ме тін де мынaдaй ұстaнымдaрды 
не гіз ге aлa оты рып өз се нім де рін нaсихaттaйды: 

– «Бі ліп aлыңдaр: Жaрaтқaн Ие нің қо лы сен-
дер ді құтқaруғa дәр мен сіз емес, Оның құлaғы 
мінaжaттaрың ды ес ту ге мү кіс те емес» (Ишaя 
59:1). Құдaйдың сөз де рін дұ рыс тү сі ну қaжет. 
Құдaйдың кө мек те су ге жә не біз ді құтқaруғa то-
лықтaй кү ші бaр! Тек бaр мә се ле – aдaмдaрдaғы 
се нім нің жоқ ты ғындa не ме се қaтты ықылaстың 
болмa уын дa деп тү сін ді ре ді. «Егер біз жі гер-
лі түр де Құл шы лық ету ге кел сек, Құдaйғa қыз-
мет ету ге жә не Оны мен кез де су ге, дұғa ету ге, 
Сөз де рін оқуғa нaзaр aудaрсaқ, ондa Құдaйдың 
құтқaрылуынa то лық же те міз», – дей ді; 

– Адaмдaрдың құтқaры луы турaлы дұғa ету ді 
жaлғaсты ру;

– Құдaй қaтысaтын Құл шы лық ету ге де, түс-
кі aсқa дa қaты су, aдaмдaрмен қaрым-қaтынaс 
орнaту;

– Шір кеуге шaқырaтын aшық сөз де рі: «Бaр-
лы ғы мыз «шір кеу құ ры лы сы» деп aтaлaтын игі 
іс ті сәт ті aяқтaдық. Ен ді біз ге бос орындaрды 
тол ты ру қaжет. Қaне, тaғы кү ші міз ді жинaп, еш-
кім тозaққa түс пеуі үшін бел сен ді уaғыздaйық! 
Әрқaшaн бір-бі рі ңіз ге хaбaрлaсып, шір кеуге бір-
ге ке лі ңіз дер!»

– Шір кеу, шір кеу мү ше ле рі, отбaсы, хaлық 
үшін жә не шір кеу дің 200 aдaмғa де йін  өсуі үшін 
дұғa ету (Бро шюрa. 2018) Қaзір гі кез де елі міз-
де гі прес ви те риaндық шір кеу лер ге күн де лік ті 
ке лу ші лер дің сaны ортaшa есеп пен 10-70 aрaлы-
ғын құрaйды.

Прес ви те риaндықтaр шір кеуге жaңaдaн кел - 
 ген мү ше ле рін бір ме зет те нaзaрдaн тыс қaл-
дырмaйт ын ды ғы мен ерек ше ле не ді. Түс кі aсқa 
шaқы ру aрқы лы қaрым-қaтынaс орнaтуғa ты-
рысaды. Құл шы лық бaры сындa жaңaдaн кел-

ген мү ше ле рін шір кеу дің ес кі мү ше ле рі мен 
жaлпылaй тaныс ты рып, шір кеу дің жaңa мү ше-
сі не сә лем де су әнін aрнaйды. Шір кеу дің жaңa 
мү ше сін жы лы қaрсы aлу, мaхaббaтқa бө леу 
жоғaрғы дең гейде. Со ны мен қaтaр, шір кеу-
дің әр бір мү ше ле рі не ерек ше ықылaс тaны тып, 
олaрдың өмі рін де гі елеу лі күн дер ді нaзaрдaн тыс 
қaлдырмaйды. Со ның мысaлы, шір кеу мү ше-
ле рі нің туғaн кү нін бaршa хaлық aлдындa құт-
тықтaп, сый лық бе ріп, ән aйт уы.

Прес ви те риaндық aғымдaрдa қaмқор лық 
тaны ту, жaңa мү ше ле рі не ерек ше нaзaр aудaру, 
жaқсы қaрым-қaтынaс орнaту, тез aрaдa тіл тaбы-
сып, қы зы ғу шы лықтaры мен бө лі су, сүйіс пен ші-
лік се зі мі, кі ші пейіл ді лік се кіл ді т.б. aдaмгер ші-
лік қaсиет тер ді тaны ту өте жоғaрғы дең гейде.

Прес ви те риaндық aғымдaрдың бaсқa про-
тестaнт тық aғымдaрдaн бaсты ерек ше лі гі өзін дік 
бaсқaру жүйесі нің бо луы. Шір кеуді бaсқaру дың 
прес ви те риaндық жүйесі – хрис тиaн шір кеуі-
нің бaсқaруын  ұйымдaсты ру формaсы, ондa 
би лік шір кеу бaсшылaрынa (пaпa, пaтриaрх) 
бaғынaтын, епис коптaрдың (мит ро по лит тер дің) 
иерaрхия сынa не гіз дел ген епис коп тық жүйе-
ден aйырмaшы лы ғы би лік уәкі лет ті лі гі aлқaлы 
сaйлaнғaн оргaндaрғa (прес ви тер, си нод, Бaс 
aссaмб лея) бе рі ле ді. Прес ви те риaндық жүйе нің 
пaйдa бо луы Швейцaрия мен Шотлaндиядaғы 
Ре формaция мен бaйлaныс ты жә не оны то лықтaй 
жү зе ге aсы ру прес ви те риaндық шір кеу лер де, не-
гі зі нен шотлaнд тықтaрдa жү зе ге aсы рыл ды. 

Ұйымдaсқaн түр де шір кеу дің не гі зі конг-
регaция (не ме се сес сия) aрқы лы бaсқaрылaтын, 
құрaмынa пaсторлaр, құл шы лық ету ге, құ пиялaр 
жә не оқу дың ұйымдaсты рылуынa жaуaптылaр 
ене тін шір кеу лік при ходтaр бо лып тaбылaды.

Конг регaция ның мін де ті не қоғaмдық жұ-
мыстaрды жә не қaйы рым ды лық ты ұйымдaсты-
ру кі ре ді. Бір не ше конг регaция прес ви тер ге 
бі рік ті рі ле ді. Прес ви тер лер өз өкіл де рін Прес-
ви те риaндық шір кеу лер дің ке зек ті Бaс Ассaмб-
леялaрынa (не ме се Бaс си нод) жі бе ре ді. 

Бaс Ассaмб лея шір кеу іс те рін де зaң шығaруғa 
құ қы ғы бaр жә не сол уaқыттa шір кеу зaңындa ең 
жоғaры сот би лі гі бо лып тaбылaды. 

Кей бір ел дер де (Кaнaдa, Авс трa лия, Аме-
рикa Құрaмa Штaттaры) си нодтaр прес ви тер лер 
мен бaс aссемб лея aрaсындaғы aрaлық бaйлaныс 
бо лып тaбылaды. Шір кеу дің прес ви те риaндық 
ұйымы епис коптaрдың болмaуы мен ерек ше ле-
не ді. Ал Епис коп – хрис тиaн шір кеуле рін де гі – 
жоғaрғы дә ре же лі дін қыз мет ке рі.

Прес ви те риaндық бaсқaру жүйесі нің теория-
лық не гіз де рі 16-шы ғaсырдa Жaн Кaль вин нің 
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Жaңa Өсиет ті про тестaнт тық тү сін дір ме сі не гі-
зін де жaсaлды:

– епис коп – шір кеу дің жоғaрғы пaсторлaры 
бо лып тaбылaды, бaсқaлaрғa бaғы ныш ты емес 
(пaпa дa, пaтриaрх тa Жaңa Өсиет те aйт ылмaғaн);

– Киелі кітaпқa сәй кес, епис коп пен прес ви-
тер бір aдaм;

– Із гі хaбaрдaғы «епис коп» («қaмқор шы», 
«бaқылaушы») сө зі aрнaйы шір кеу лaуaзы мын 
емес, тек прес ви тер дің функ ция сын біл ді ре ді;

– Дін дер қaуымдaсты ғы ның жaлпы ді ни мәр-
те бе сі бaр. Прес ви тер лер өз мін дет те рін бaрлық 
се ну ші лер дің aтынaн жә не ке лі сі мі мен жү зе ге 
aсырaды.

Прес ви тер лер (не ме се қaуым бaсшы сы) не-
гі зі нен, өмір бо йынa не ме се бел гі лі бір мер-
зім ге сaйлaнaтын при ход тың бе дел ді зaйыр-
лы тұр ғындaры бо лып тaбылaды. При ход тық 
жинaлыстың құ зы ре ті не құл шы лық ету ді ұйым-
дaсты ру, шір кеу өкіл де рі не пaстор лық қaмқор-
лық тaны ту, тәр тіп ті сaқтaу жә не шір кеу өмі-
рі нің жер гі лік ті мә се ле ле рін ше шу кі ре ді. 
Пaстор дың мә жі ліс тер де ше шу ші дaуыс бе ру-
ге құ қы ғы жоқ, бірaқ ол әдет те төрaғaлық ете-
ді. Пaстор дың қыз ме ті не сондaй-aқ уaғыздaрды 
оқу, ді ни бі лім бе ру ді ұйымдaсты ру жә не шір кеу 
құ пиялaрын (шо мыл ды ру рә сі мін жә не евхaрис-
тия) орындaу кі ре ді. Кей бір прес ви те риaндық 
шір кеу лер де пaстор дa aвтомaтты түр де жоғaры 
шір кеу ұйымы ның (прес ви тер) мү ше сі бо лып 
тaбылaды. Сондaй-aқ, дья кон лaуaзы мы дa бaр, 
оның құ зы ре ті не әдет те, при ход тық жинaлыс 
қыз ме ті нің қaржы лық-шaруaшы лық мә се ле ле рі 
жaтaды (https://kk.wikipedia.org).

Бұл aғым ның aтa уын aн кө рі ніп тұрғaны-
мыздaй, прес ви те риaндықтa бaсшы лық ты (прес-
ви тер ді) сaйлaуғa не гіз дел ген шір кеу дің ұйым-
дық құ ры лы мы aйрықшa рөл aтқaрaды.

қо ры тын ды

Прес ви те риaндaр хрис тиaндық ілім нің не-
гіз гі догмaттaрын Құдaйың Үш тік бей не сін, 

Ии сус Хрис тос тың құдaй – aдaм тaбиғaтын, 
Мaрия ның қaсиет ті лі гін мо йын дaйды. Әйт-
се де олaрдың тaри хы мен тaны су aрқы лы бұл 
aғым ның ре формaция лық қозғaлыс тың нә ти-
же сін де пaйдa болғaнды ғын олaрдың ді ни се-
нім де рі 1648 жы лы қaбылдaнғaн «Вест ми ни-
стр лік се нім ұстaны мынa» не гіз дел ген ді гі жә не 
дәс түр лі хрис тиaндықтaғы же ті құ пияның шо-
қы ну мен евхaрис тияны ғaнa қaбылдaғaны дә-
лел дейді. 

Прес ви те риaндaрдaғы тaғдыр мә се ле сін-
де, мысaлы ел уін ші лер ден aйырмaшы лы ғы 
бaр. Олaр үшін тaғдыр aлдын aлa бел гі ле ніп 
қойылғaн, aл ел уін ші лер де ке рі сін ше тaғдыр әр 
aдaмның өзі нің қо лындa. Со ны мен қaтaр прес-
ви терaндық ді ни бір лес тік тер бaсқa про те сттaнт-
тық бaғыттaрдaн епис коптaрдың болмaуы мен 
ерек ше ле не ді. Мұндaй епис коп тық бaсқaру 
жүйесі aнг ликaндық шір кеу лер ге тән. Ал прес ви-
те риaндық шір кеуді прес ви тер лaуaзым ды тұлғa 
бaсқaрaды. Адaм мен Құдaйдың aрaсындaғы 
шір кеу дің делдaлдық рө лін, иконa, крест ті жоққa 
шығaру, қaсиет ті әкей лер ге, Мә риям aнaғa ерек-
ше кө ңіл бөл меу, евхaрис тия мен шо қы нудaн 
бaсқa құ пиялaрды мо йын дaмaу, құл шы лық ты 
топ пен орындaуғa, ді ни ілім ді тaрaтуғa ерек-
ше нaзaр aудa руы, Ін жіл ді ғaнa мо йын дaуы – 
бaрлық про те сттaнт тық, оның ішін де прес ви-
те риaндық aғымдaрғa тән ортaқ се нім жүйесі 
бо лып тaбылaды.

Кез кел ген дін, ді ни ұйымдaр өз ілім де рін 
тaрaтуғa мүд де лі. Сол се кіл ді прес ви те риaндық 
aғымдaр дa мис сио нер лік қыз ме ті aрқы лы жaңa 
ұйым ре тін де әлем нің көп те ген мем ле кет те рін де 
қыз мет ету де. Қaзaқстaндa дa прес ви те риaндық 
идеясы өз ізбaсaрлaрын тa уып  жaтыр. Шір кеу-
дің мис сио нер лік қыз ме ті әсі ре се, жaстaрғa 
бaғыттaлып, бел сен ді жүр гі зі лу де. Оның aлдын 
aлу үшін жaстaрдың бо йын дa дәс түр лі ді ни 
сaнaны, рухa ни құн ды лықтaрды қaлыптaсты-
руымыз қaжет жә не ең бaсты сы мис сио нер лер-
дің ығындa кет пейт ін дей ді ни сaуaтты лы ғын кө-
те ру ке рек.

Әде биет тер
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