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Отбасыңыздың 
бақытты болғанын 
қалайсыз ба?  С

А
Б

А
Қ

Бізге Киелі Кітап отбасын Құдай жаратқандығын айтады. 
Құдай еркек пен әйелді ерлі-зайыпты болып бірге өмір сүргендерін 
және дүниеге балалар әкелулерін жоспарлады. Осы себептен біз 
отбасымыздағы барлық істерде Оның көмегіне сүйене аламыз.

Құдайдың Өзі біздің үйімізде бірге тұрып, бізге көмектеседі. 
Мәсіхшінің үйінің басты Иесі – Иса Мәсіх. Оның бізбен бірге тұруы 
үйді қуанышқа, тыныштық пен сүйіспеншілікке толтырады.

Құдай бізге отбасылық өмірге қатысты өнеге беру арқылы да 
көмектеседі. Осы өнегелер жанұяда ерлі-зайыптының, балалар 
мен ата-ананың қалай қарым-қатынас құруын түсіндіру арқылы 
көмектеседі. Сол өнегелер туралы сіз осы сабақта үйренесіз.

Бұл дүниеде шынайы мәсіхші отбасында болудан үлкен бақыт 
жоқ. Мұндай отбасы – тынышсыз әлемнің алапатынан және күнәнің 
дауылынан қорғаныш бола алады. Балалардың өзін қауіпсіздікте 
және сүйіспеншілікте сезіне алатын жері – отбасы. Егер Құдайдың 
айтқандарын орындасаңыз, өз үйіңізді «кішкентай жұмаққа» 
айналдыра аласыз.
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1 Мақсат.  Отбасыңыз үшін қалай сиынуды білу.

А. ОТБАСЫҢЫЗДЫҢ ҚҰТҚАРЫЛУЫ ҮШІН   
      СИЫНЫҢЫЗ

Құдайдың еркі – отбасыңыздың құтқарылуы екенін 
біліп, сеніммен сиына аласыз. Егер отбасыңыздың мүшелері 
Құтқарушыны бірден қабылдамаса, рухыңыз түспесін. Құдай 
мінәжаттарыңызға жауап береді. Сиынуды жалғастыра беріңіз. 
«Жаратқан Ие Иса Мәсіхке сен, сонда өзің де, барлық үй-ішің де 
құтқарыласыңдар» (Елш. 16:31).

А. Отбасыңыздың құтқарылуы үшін сиыныңыз.
Ә. Отбасыңызда үлгілі мәсіхші болыңыз.
Б. Некеңізді қасиеттілікте сақтаңыз.
В. Құдайдың белгілеген отбасылық өмір үлгісіне еріңіз. 

1. Отбасыңыз үшін қалай сиынуды білу.
2. Отбасында Мәсіх үшін өмір сүруді сипаттау.
3. Жұбайлық қарым-қатынасты жақсарту жолдарын көрсету.
4. Берік, бақытты отбасын құруды көрсету. 

Сіз осы сабақта келесі тақырыптарды 
оқып білесіз

Осы сабақтың мақсаты

Тапсырма
1  Егер ... өз үйіңізді «кішкентай жұмаққа» айналдыра аласыз.

а) жақсы жиһазға толтыру үшін ақшаңыз жеткілікті болса,
ә) көп достарыңызды қонаққа шақырсаңыз,
б) отбасылық өмірге қатысты орнатқан Құдайдың ережесін  
     ұстансаңыз,
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2  Егер сіздің отбасыңыздың мүшелері бірден мәсіхші болмаса, онда  
    сіз...

а) олар үшін табандылықпен сиынуды жалғастыра беруіңіз керек. 
ә) олар үшін сиынуды доғаруыңыз керек.
б) Құдай оларды құтқармайды деп ойлауыңыз керек. 

3  Дәл қазір отбасыңыздың мүшелері үшін сиыныңыз. Күнде олар  
    үшін сиынуды әдетке айналдырыңыз. 

2 Мақсат.  Отбасында Мәсіх үшін өмір сүруді сипаттау.

Ә. ОТБАСЫНДА ҮЛГІЛІ МӘСІХШІ БОЛЫҢЫЗ

Қауымда үлгілі мәсіхші болып көріну қиын емес, бірақ өз 
үйіңізде қандай мәсіхшісіз?

Төменде Киелі Кітаптан берілген өнеге-ғибраттарды оқып 
шығыңыз. Үйде осы тәлімдердің деңгейіне қаншалықты сай өмір 
сүретініңізді ойланыңыз:

Сіз жұбайыңыздың (әйеліңіз немесе күйеуіңіздің) еңбегін; 
балаларыңыздың немесе аға-әпкелеріңіздің көмегін; ата-анаңыздың 
сіз үшін жасаған құрбандығын бағалайсыз ба? 

Сіз сүйіспеншілік көрсетесіз бе, әлде тек жеке басыңыздың 
қамын ойлайсыз ба? Сіз айғайлағыш әрі ашуланшақсыз ба, әлде 
шыдамды да кешірімдісіз бе? Сіз айтқаныңызды істетіп билік 

«Ал мына қылықтарды енді тастаңдар: ашу-ыза, кек сақтау, 
қаралау, бейпіл ауыздық; бір-біріңе өтірік те айтпаңдар!»  
(Кол. 3:8-9). 
«Ал енді, Құдай сендерді сүйіп, өз халқым деп таңдап 
алғандықтан, ұдайы жанашыр, мейірімді, кішіпейіл, 
ілтипатты, сабырлы болып, осы қасиеттерге бөленіңдер! 
Өзара төзімді болыңдар. Егер біреуге реніш сақтап, тағатын 
кінәларың болса, кешірімді болыңдар: сендерді Иеміз Мәсіх 
қалай кешірсе, сендер де солай етіңдер! Барлық қасиеттердің 
бастысы ретінде сүйіспеншілікке бөленіңдер, ол бәріңді 
толықтай біріктіреді» (Кол. 3:12-14). 
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етесіз бе, әлде басқалардың пікірін тыңдауға бейімсіз бе? Сіз ата-
анаңызды сыйлап, оларға мойынсұнасыз ба немесе өз бетіңізбен 
тыңдамаушылық көрсетесіз бе?

Сіз жәрдем және құрмет көрсетуге дайынсыз ба, әлде еріншексіз 
бе? Сіз басқа адамдармен оларды сынамай және арыз-шағымсыз, 
ынтымақтасып бірге жұмыс істей аласыз ба? Егер жұмысыңыз 
ойдағыдай жүрмесе, сіз өзіңізді ұстай аласыз ба, әлде сіздің 
рухыңыз тез арада түсіп кете ме? Басқа адамдарға сіздің жаныңызда 
өмір сүру оңай ма?

Күнәні мойындап, кешірім сұрау әрқашан оңай емес, дегенмен 
мазалаған ыңғайсыз сезімдерден арылып, үйіңнің тыныштығын 
сақтап қалудың жолы – осы. Сіздің мінезіңіз қиын ба? Өзіңіздің 
кемшіліктеріңізді мойындап, жақындарыңыздың сіз үшін сиынуын 
сұрауыңыз жеңіске жеткізетін жол. «Сондықтан сауығып кету үшін, 

«Сонымен сен Құдайға арнаған сый-тартуыңды 
ғибадатханадағы құрбандық үстеліне алып барғанда, 
бауырласыңның өзіңе өкпелеп жүргені сонда есіңе түссе, 
алып келгеніңді сол жерде қалдыр да, бауырласыңа барып, 
онымен татулас! Бұдан кейін қайтып келіп, сый-тартуыңды 
Құдайға бағыштап ұсын» (Мат. 5:23-24).

Тапсырма
4  Егер сіз бақытты отбасында өмір сүргіңіз келсе, өз  
    кемшіліктеріңізді кішіпейілділікпен мойындауыңыз керек.  
    Содан соң кемшіліктеріңізді жеңуге Құдайдан көмек сұраңыз.  
    Егер өзіңізге тиісті үлесіңізді орындасаңыз, Тәңір Ие сізге 
    міндетті түрде көмектеседі.

Иса өзіміз ренжіткен адамдардан кешірім сұрауымызды 
үйретеді. Егер сіз осылай етуді қаламасаңыз, онда бұл сіздің 
Құдаймен қарым-қатынасыңызға кедергі болады.

Өзіңіздің күнәларыңыз үшін кешірім сұраңыз
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жасаған күнәларыңды бір-біріңе айтып мойындап, бір-бірің үшін 
сиыныңдар! Әділ адамдардың Құдайға сиынуларының күші орасан 
зор» (Жақ. 5:16). 

Тапсырма
5  Егер сіз ... отбасыңыз бақыттырақ болады.

а) өзіңізге жамандық жасаған әркімді өзіңізден кешірім сұрауға  
     күштесеңіз
ә) өзіңіздің бұрыс істеріңіз үшін жанұя мүшелерінен кешірім  
     сұрасаңыз
б) өзіңіздің үй қожайыны екеніңізді бәріне көрсетіп, сізден қорқу  
     керектігін дәлелдеуге тырыссаңыз

6  Жақыптың хатындағы 5:16 аятты бірнеше рет оқып шығыңыз.

Тіпті бәрі түнекте сияқты болып көрінсе де, Құдайға сеніп, 
мінәжаттарыңызға жауап бергені үшін Оның атын мадақтаңыз. 
Нехемия былай деді: «Осымен барыңдар, дәмді тамақ жеп, тәтті 
сусын ішіңдер! Мерекелік ас дайындамағандарға үлестерін беріп 
жіберіңдер! Өйткені бүгінгі күн — Иемізге бағышталған қасиетті 
күн. Сонымен қайғырмаңдар! Себебі Жаратқан Иеге деген 
қуаныштарың сендерге күш-қуат беріп, паналарың болады!» (Нех. 
8:10). 

Егер ұстамды болу сізге әлі де қиын болса немесе мінезіңіздің 
жаман жақтарынан әлі арыла алмай жатсаңыз, оған бола еңсеңіз 
түспесін. Сіздің жеңіске деген ұмтылысыңыздың өзі – сіздің Тәңірге 
деген сүйіспеншілігіңізді білдіреді. Ол сізге рухани өсуге көмектесіп 
жатыр. Рухани өсу тым жай жүріп жатқан сияқты ма? Өзіңізден гөрі 
Иемізге көбірек назар аударыңыз, сонда Жаратушы Иенің сіздің 
үйіңіздің мәселелерін қалай шешіп жатқанын байқап таңырқайсыз. 
Құдай – сіздің сүйікті Әкеңіз және Ол сізді қамқорлайды.

Көңілді болыңыз
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Енді Құдайдан осыны істеуге сізге көмектесуін сұрай беріңіз.

Тапсырма
7  Сіз отбасыңыздың мүшелеріне қалай қарайтыныңыз жайлы  
     ойланыңыз. Алдымен сізге нені өзгерту керек?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3 Мақсат.  Жұбайлық қарым-қатынасты жақсарту жолдарын  
  көрсету.

Б. НЕКЕҢІЗДІ ҚАСИЕТТІЛІКТЕ САҚТАҢЫЗ

Құдай сіздің бақытты отбасында болғаныңызды қалайды. Оның 
Сөзі некеңізді бақытты етуге көмектесетін өнеге береді.

Қаншама жұптар некеге тұрмай-ақ бірге өмір сүре бастайды. 
Мәсіхші болғаннан кейін адам өзінің некесін заңды етуге тырысады. 
Осылайша ерлі-зайыптылар өз елінің заңы арқылы отбасын қорғап, 
сенімдеріне сай куәлік болып, Мәсіхті даңқтайды. Егер керекті 
заңды құжаттар туралы кеңес керек болса бағушыңызбен сөйлесіңіз. 
Ол сізге бұл істе қуана көмектеседі.

«Алайда жаратылыстың басталуында-ақ «Құдай адамды 
бірін еркек, бірін әйел қылып жаратты». «Сондықтан еркек 
әке-шешесін тастап, әйеліне қосылады, сөйтіп екеуі біртұтас 
болады»  (деп те Тауратта жазылған). Осылайша олар енді 
екеу емес, біртұтас! Сонымен Құдай қосқандарды адам 
баласы ажыратпасын» (Мар. 10:6-9).

«Жамандыққа жамандықпен қайтармаңдар! Іс-әрекеттеріңнің 
жұрт алдында ізгі болуына тырысыңдар» (Рим. 12:17).
«Құдайға мойынсұнбайтын халықтар арасында адал өмір 
сүріңдер! Олар сендерді жамандық жасаушылар деп 
айыптайды. Алайда Құдай бізді құтқаруға келген күні олар өз 
көздерімен көріп жүрген игі істеріңе бола Оны мадақтайтын 
болады» (1 Пет. 2:12).
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Құдай Сөзі некеден тыс жыныстық қатынастарға қарсы. Ерлі-
зайыптылардың некеден тыс басқа біреуге қылымсып қырындауына 
және басқа адаммен ойнас жасауына тиым салады. Еврейлерге 
арналған хат 13:4 аят былай ескертеді: «Некеге барлығың да 
құрметпен қарап, жар төсегін былғамаңдар! Азғындар және неке 
адалдығын бұзғандар Құдайдың сотына түспек».

Өзінің некелік уәделеріне адал болған жұбайлар үлкен 
жарылқауларға ие болады. Мұндай жұптарда жұбайлар бір-біріне 
сене алады, өйткені олар ойларында, сөздерінде және істерінде 
де бір-біріне адал екендерін біледі. Ерлі-зайыптылар Жаратқан 
Иеге бірігіп қызмет еткенде, үйлері кішкентай жұмаққа айналады. 
Олардың қарым-қатынасы көп отбасылардың қирауына себеп 
болатын өтіріктен, күмәншілдіктен, қызғаныш пен опасыздықтан 
азат.

Тапсырма
8  Төменде отбасындағы қарым-қатынастың бірнеше үлгісі      
    берілген. Мәсіхшілік тәлімге сай келетін сөйлемдердің адындағы 
    әріпті шеңбермен қоршаңыз.  

а) Некеге тұрмай тұрып, бір-біріне сай келетінін білу үшін     
    қосылып бірге өмір сүру керек.
ә) Бір-бірін шын сүйетін жұптарға заң жүзінде некеге тұру  
    маңызды емес.
б) Бір-біріне және Құдайға құрмет көрсеткісі келетін жұп заңды  
     некеге тұрады. 
в) Некеден тыс ойнас жасау құпия болып қалса ғана рұқсат  
     етіледі.

Сіз Мәсіхті өміріңіздің Иесі ретінде қабылдадыңыз. Егер 
күйеуіңіз немесе әйеліңіз Құдайға қызмет етуден бас тартса, 
өзіңіздің оларға қарсы бағытта жүріп бара жатқаныңызды көресіз. 
Сіз әрдайым екі оттың ортасында боласыз: бір жағынан, барлық 
жағдайда Мәсіхке ұнамды болғыңыз келеді, ал екінші жағынан, 
жұбайыңызға ұнауды қалайсыз. 

Тек мәсіхшімен неке құрыңыз



113

Мәсіхші болғандықтан, сіз Құдайға ұнамды болуды қалайсыз. 
Қауымға барып, басқа мәсіхшілермен қарым-қатынаста болып, 
қауымның қызметіне араласу арқылы Оған пайдалы болғыңыз 
келеді. Сіз өз үйіңізде жанұяңызбен бірге сиынып, Жаратушы Иені 
мадақтап, Оған отбасыңызбен бірге қызмет еткіңіз келеді.

Құтқарылмаған күйеудің немесе әйелдің осыларға деген 
қызығушылығы болмайды. Кейде ол сізбен қауымға барғанның 
өзінде де, сізден өзімен бірге мәсіхші үшін еш келіспейтін ойын-
сауық орындарына баруыңызды қалайды. Немесе әркім өз бетімен 
кетіп, сіздің отбасылық өміріңіз бақытсыздыққа тап болады. Бұдан 
да сорақысы, көптеген мәсіхшілер жұбайларына өздерін Жаратушы 
Иеден алыстатуларына жол береді.

Құдай шайтанның көптеген мәсіхшілердің өмірінде қолданған 
шырмауына түскеніңізді қаламайды. Құдайдың Сөзі сенбеушімен 
некеге тұрмауды айқын ескертеді. Төмендегі Киелі Кітаптың аяты 
сіздің болашақ күйеуіңізді немесе әйеліңізді таңдауыңызға қатысты: 
«Сенбейтіндермен қоян-қолтық бірге жүріп, жаман ниеттеріне 
ортақтаспаңдар! Себебі әділдік пен заңсыздық арасында ортақ не 
бар? Яки жарық пен түнек қалай тығыз байланыста тұрмақ?» (2 Қор. 
6:14).

Егер сіз басқа дінді ұстанатын адаммен некеге тұрсаңыз, бұл 
сізге көптеген қиындықтар алып келеді. Балаларыңызды діни 
тәрбиелеуде қалай бір пікірге келе аласыз? Сіз оларды Тәңірге 
қызмет етуге қалай үйрете аласыз?

Әрине, егер сіз қазір некеде болсаңыз және сіздің әйеліңіз 
әлде күйеуіңіз сенуші болмаса, мінәжат ету және оны Мәсіхке 
жақындатуға тырысу – сіздің міндетіңіз. Сіз жұбайлық уәдеңізге 
адал болуыңыз керек, осылайша сіздегі Құдайдың нұры үйіңізде 
жарқырасын. Бірақ сіз әлі отбасын құрмасаңыз, енді некеге тұруға 
дайындалып жүрсеңіз, тек мәсіхшімен ғана некеге тұруды таңдаңыз. 
Бұл – отбасында тыныштық пен түсіністікті сақтаудың жалғыз 
мүмкіншілігі.
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Тапсырма
9  Сіздің мәсіхші досыңыздың Құдайға сенбейтін сүйікті қызы бар  
     делік. Досыңыз сізден Киелі Кітап сенбеушілермен некеге тұру  
    жайлы не айтатынын сізден сұрады. Сіз оған қалай жауап бересіз?

4 Мақсат.  Берік, бақытты отбасын құруды көрсету. 

В. ҚҰДАЙ БЕЛГІЛЕГЕН ОТБАСЫЛЫҚ ӨМІР ҮЛГІСІНЕ
      ЕРІҢІЗ  

Ата-аналар бала тәрбиелеуде Құдай алдында жауапты. Олар 
отбасының  материалдық және рухани мұқтажын қамтамасыз етуге 
тиіс. Олар балаларына сүйіспеншілікпен қамқорлық көрсетулері 
керек. Қауымның жұмысы ата-ананың отбасы алдындағы 
жауапкершілік міндетінен босатпайды. «Туысқандарының, әсіресе 
үй ішінің, қамын ойламайтын адам сенімінен бас тартқан, ол тіпті 
Құдайға сенбейтіннен де жаман» (1 Тім. 5:8). 

Егер сіз балаларыңызды жас кезінен Құдайды сүйіп, Оның 
Сөздерін тыңдауға үйретсеңіз, өзіңізді және балаларыңызды да 
өскенде көптеген күйзелістен сақтайсыз. Отбасыңызбен күнделікті 
сиынып, Киелі Кітап оқуға бірге жиналыңыз. Әрқайсысына өз 
үлесін қосуға мүмкіншілік беріңіз. Отбасыңыздың әрбір мүшесінің 
мұқтаждықтары үшін Құдайға сиыныңыз. Құдайдың жарылқаулары 
үшін бірге алғыс білдіріңіз. 

Жексенбілік мектепке және қауым жиналыстарына бірге 
қатысыңыз. Балаларыңызды жастайынан өмірлерін Иемізге арнауға 
жігерлендіріңіз. Құдайды бірге мадақтап, Оған қызмет етсеңіздер, 
онда Оның сүйіспеншілігі отбасыңыздағы қарым-қатынасты 
нығайтады. «Бірге мінәжат еткен отбасы бірге қалады» дегендей 
болсын. Пауыл былай деп жазады: «Ал ата-аналар, балаларыңа 
шектен тыс ұрыспаңдар, керісінше, ақылмен жөн сілтеп, Иемізбен 
жүргендерге лайықты тәрбиелеңдер!» (Еф. 6:4).

Жақсы ата-ана болыңыз

Балаларыңызды Құдайды сүюге үйретіңіз
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Егер сіздің балаларыңыз болса, олардың әрқайсысы үшін қазір 
сиыныңыз. Жаратушы Иеден сізге шыдамды әрі түсінгіш ата-ана 
болуға көмектесуін сұраңыз. Отбасыңыздың мүшелері бір-бірін 
бұдан да қатты сүюлері үшін өтініңіз. 

Құдай – сүйіспеншілік. Құдай қаншалықты сіздің өміріңізді 
толтырса, соншалықты сіз өз отбасыңызды сүйе аласыз. Ал сіз 
отбасыңызды қаншалықты сүйсеңіз, отбасыңыз соншалықты 
қуанышты және бақытты болады. Балаларыңыз тентектік жасаса, 
ашуланбай, оларды сүйгендіктен тәртіпке салыңыз. 

Өз отбасыңызды сүйіңіз

«Сүйіспеншілік шыдамды да қайырымды, Еш қызғанбайды, 
мақтанбайды, паңданбайды, Әдепсіз, өзімшіл, ашушаң 
да болмайды, Ол көрген жәбірін есінде сақтамайды, 
Әділетсіздікті еш құптамайды, Қайта, ол ақиқатқа сүйсінеді, 
Дәйім қорған болып, ұдайы сенеді, Үмітін еш үзбей, бәріне 
шыдайды» (1 Қор. 13:4-7).

Тапсырма
10  Құдайдың отбасылық өмір үлгісіне сай берілген жауаптардың  
      алдындағы әріпті шеңбермен қоршаңыз.

а) Арман өзінің Құдай сөзін уағыздауға шақырылғандығын сезеді.  
    Ол әйелін және балаларын қалдырып, ізгі хабаршы ретінде 
    жолға шықты
ә) Мариям өзінің балаларына Құдай жайлы тек қауым жетекшілері
     үйрету керек деп санайды.
б) Асқар мен Сәния балаларына күн сайын Киелі Кітап оқып,  
    олармен бірге сиынады. 
в) Берік өзінің балаларын әділеттікпен жазалайды. Ол олардан не    
    күтетінін  түсіндіреді. 
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10  б) Асқар мен Сәния балаларына күн сайын Киелі Кітап оқып,  
           олармен бірге сиынады.

в) Берік өзінің балаларын әділеттікпен жазалайды. Ол олардан  
    не күтетінін түсіндіреді. 

9  2 Қор. 6:14 аятта сенбеушілермен бірге бөтен мойынтұрыққа  
    мойынсұнбаңдар деп айтылған деп жауап беруіңіз керек. Мәсіхші  
    сенбеушіге үйленетін болса, онда ол осы бұйрықты 
    орындамағаны. Сіз де досыңыздың өз мәселесі үшін сиынып, 
    Құдайдан мәсіхші қызды жар етіп беруін сұрауы керектігіне оның  
    көзін жеткізуіңіз керек. 

2  а) олар үшін табандылықпен сиынуды жалғастыра беруіңіз керек.

5  ә) өзіңіздің теріс істеріңіз үшін отбасы мүшелерінен кешірім  
         сұрасаңыз.

1  б) отбасылық өмірге қатысты орнатқан Құдайдың ережесін  
          ұстансаңыз.

8  тек б) мәсіхшілік ілімге сай.

Өз жауаптарыңызды тексеріңіз




