
 ازدواج را خدا اختراع کرد

 ۲۰۲۱ سپتامبر ۱۲موعظه 
۲۴ تا ۱۸ آیه ۲؛ فصل ۲۵ تا ۲۰ آیه ۱پیدایش فصل 

هفته گذشته، ما یک سری پیغامهای جدید درباره ازدواج شروع کردیم و من شما را با چهار فصل داستان بزرگ خدا آشنا کردم.
می توانید این تصویر را روی صفحه مشاهده کنید.

 ایجاد شد، نگاه می کنیم.۱این هفته ما به اولین ازدواج، که در فصل 
 سقوط اتفاق افتاده است، بررسی می کنیم.۲هفته آینده، ما اولین درگیری ازدواج را که در فصل 

در اینجا خالصه پیغام امروز ما آمده است.
(۲۵ تا ۲۰ آیه ۱: آفرینش خوب خدا )پیدایش فصل ۱نکته 
(۲۴ تا ۱۸ آیه ۲: خدا ازدواج را اختراع می کند )فصل ۲نکته 
(۲۴تا ۲۳ آیه ۲: یک جسم شدن )فصل ۳نکته 

لطفاً قبل از اینکه با هم به بررسی کالم خدا بپردازیم ، لطفاً با من دعا کنید. 
روح القدس، لطفاً قلب و ذهن ما را به روی عیسی کالم زنده باز کنید.

پدر، ما می خواهیم فرزندان و دختران مطیع ، شاد و مولد باشیم.
لطفاً با استفاده از قدرت روح ، از کلمه خود استفاده کنید تا ما را بیشتر شبیه عیسی کند.

ما به نام او دعا می کنیم.
آمین

: آفرینش خوب خدا۱نکته 
 ۲۱ تا ۲۰ آیه ۱پیدایش فصل 

 پس از آن خدا فرمود: »آبها از انواع جانوران و آسمان از انواع پرندگان پُر شوند.«  ۲۰
 پس، خدا جانداران بزرگ دریایی و همه جانورانی که در آب زندگی می کنند و تمام پرندگان آسمان را آفرید. خدا از دیدن آنچه۲۱

کرده بود، خشنود شد

من دوست دارم چیزهایی را با چوب بسازم.
این تصویری از کابینت هایی است که در آشپزخانه خود ساخته ام.

اینها قفسه های کتابی است که من در خانه ام ساخته ام.
عشق من به ایجاد کردن ) خلالق بودن من( و ساختن از طرف خداست.

در مورد شما هم همینطور است.
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ما هنگام ساختن چیزها تصویر خدا را منعکس می کنیم.

چرا این قفسه های کتاب را ساختم؟
بله، برای نگهداری کتاب.

عجیب خواهد بود اگر تمام این کابینت ها و قفسه ها را بسازم و آنها خالی باشند.
آنها برای نگهداری چیزها ساخته شده اند تا با چیزهای مناسب پر شوند.

وقتی خدا زمین و دریا و آسمان را خلق کرد ، آنها خالی بودند.
 می خوانیم که چگونه آنها را با انواع مناسب حیوانات پر کرده است.۲۱ و  ۲۰سپس در آیات 

هر گیاه و جانوری توسط خداوند برای محیط خاصی طراحی شده است.
درست مثل قفسه های بلند برای کتابهای بزرگ و چند قفسه کوتاه برای کتابهای کوچک.

۲۳ تا ۲۲ آیه ۱پیدایش فصل 
 و همه آنها را برکت داد و فرمود تا بارور شوند و دریا را پُر سازند و به پرندگان فرمود: »بارور و کثیر شوید.«۲۲
 شب گذشت و صبح فرا رسید، این بود روز پنجم.  ۲۳

خداوند به حیوانات این برکت را داد که بیش از حد بارور و تکثیر شوند.
او به حیوانات و ماهیان و پرندگان برکت می دهد تا آنها بتوانند ”بارور، تکثیرشوند و زمین را پر سازند”.

بعداً او به آدم و حوا می گوید که همین کار را انجام دهند.

چگونه حیوانات تکثیر می شوند؟
خداوند الگویی را در خلقت قرار داده است که برای بچه دار شدن نیاز به یک مرد و یک زن دارد.

خداوند به همه چیز در خلقت با توانایی تکثیر نسل به نسل برکت داد.
برای انجام این کار، یک زن و مرد باید در یک رابطه کامال شخصی با هم جمع شوند.

برای حیوانات، این فقط یک رابطه فیزیکی است.
اما از آنجا که انسانها دارای روح هستند و ما به صورت خدا ساخته شده ایم، روابط انسانی باید پیوندهای عمیق قلب، روح و بدن

باشد.

 ۲۵ تا ۲۴:آیه ۱ پیدایش  فصل  
 سپس خدا فرمود: »زمین، انواع جانوران و حیوانات اهلی و وحشی و خزندگان را به وجود آَوَرد.« و چنین شد.۲۴

و این چنین بود.
 خدا انواع حیوانات اهلی و وحشی و تمام خزندگان را به وجود آورد، ۲۵

و از کار خود خشنود گردید.

هنگامی که خدا ماهی و پرندگان و حیوانات را خلق کرد ، آنها را ”بر اساس گونه شان ” آفرید.
 می بینید؟۲۵ و ۲۴ و ۲۱آیا آن عبارت را در آیات 

گاو و اسب انواع مختلفی از حیوانات هستند.
سگ ها یک نوع حیوان هستند و گربه ها گونه ای دیگر.

دو سگ مختلف می توانند مخلوطی از خود درست کنند ، مانند سگ ما "راسکو".
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نژاد این سگ مخلوطی ازایشنازرو پودول هست)نصف نصف( 
راسکو یک ایشنودول است.
 ایجاد کنند، درست است؟Datاما سگ و گربه نمی توانند 

دوستان من را می بینید ، خدا در نوع موجوداتی که خلق کرده است فوق العاده خالق است.
او انواع مختلفی از حیوانات را ایجاد کرد، اما خدا نیز نظم و ساختار ایجاد کرد، با قوانینی برای نحوه کار همه چیز.

 ، خدا گفته است که چیزهایی که او ساخته خوب است.۲۵ و ۲۱به همین دلیل است که در آیات 
خدا جهان خوبی را ایجاد کرد ، با محیطهای خوب و پر از غذا و آب خوب و همه چیز مورد نیاز برای زندگی.

خداوند مرزهای خوبی با قوانین فیزیک و زیست شناسی و اخالق برای کنترل چگونگی عملکرد همه خلقت ارائه کرد.
 را می خوانیم کمی متعجب می شویم.۱۸از آنجا که همه چیزهایی که خدا ساخته است بسیار خوب است ، وقتی آیه 

: خداوند ازدواج را اختراع می کند۲نکته 
 ۱۸ آیه ۲ پیدایش  فصل 

 خداوند فرمود: »شایسته نیست آدم تنها بماند. باید برای او یار مناسبی به وجود آورم.«۱۸

 چیزی خوب نیست.۱۸ناگهان در آیه 
خوب نیست آدم تنها باشد.
مشکل تنهایی آدم نیست.

مشکل این است: آدم کامل نیست.
او نمی تواند وظیفه ای را که خدا برای او انجام داده بود انجام دهد.
خدا به آدم گفت که از زمین مراقبت کند و همه حیوانات را نام ببرد.

خدا همچنین از آدم خواست تا زمین را با افراد بیشتری پر کند.
آدم قطعا نمی تواند به تنهایی بچه دار شود!

تنها بودن برای آدم خوب نیست زیرا خداوند کارهایی را برای او در نظر گرفته است که نیاز به یک معاون )همیار( دارد.
می دانم برخی از شما ازدواج نکرده اید.

شاید احساس تنهایی می کنید.
می خواهم بدانید که من احساس شما را نادیده نمی گیرم.

خدا به تنهایی تو اهمیت می دهد.

خداوند برای افراد مجرد نیز کارهایی دارد.
همه فرزندان او از راههای خاصی برای برکت دیگران و رشد پادشاهی او برخوردار هستند.

لطفا فکر نکنید ازدواج با شما خوشبختی کامل را به همراه خواهد داشت.
مجرد بودن سخت است چون همه چیز خراب است.

و متاهل بودن دشوار است زیرا همه چیز خراب است.
همه چیز در اثر سقوط آسیب دیده است.

هیچ چیز روی زمین امروز نمی تواند شادی و رضایت کامل زندگی را برای ما به ارمغان آورد.
ما بین باغ و شهر زندگی می کنیم.
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زوج های متاهل بدون فرزند باید این پیام را بشنوند.
اگر نمی توانید بچه دار شوید ما با شما غمگین هستیم.

گاهی خداوند به زوجهای نابارور با فرزند خواندگی برکت می بخشد ، که بسیار زیباست و تصویری عالی از این است که چگونه
خود خدا ما را در خانواده خود پذیرفته است.

و با این حال الگویی در آفرینش وجود دارد که همه ما در قلب خود درک می کنیم.
الگویی از زوج هایی که عاشق هم می شوند تا فرزندان را به عنوان تصویری از خود ایجاد کرده و نام آنها را بگذارند.

وقتی یک زوج نمی توانند در آن برکت خلقت شرکت کنند، مسلما دردناک هست.

 داستان بزرگ خدا، ما دیگر در باغ زندگی نمی کنیم.۲به دلیل سقوط در فصل 
ما بین باغ و شهر زندگی می کنیم.

، ما حتی در این جهان شکسته امیدوار هستیم.۳اما به دلیل فصل 
هفته آینده در مورد آن بیشتر صحبت خواهیم کرد.

فعال بیایید بیشتر به طرح اصیل و بینطیر خدا نگاه کنیم.

۲۰ تا ۱۹ آیات ۲پیدایش فصل 
 آنگاه خداوند همه حیوانات و پرندگانی را که از خاک سرشته بود، نزد آدم آورد تا ببیند آدم چه نامهایی بر آنها خواهد گذاشت.۱۹ 

بدین ترتیب تمام حیوانات و پرندگان نامگذاری شدند. 
 پس آدم تمام حیوانات و پرندگان را نامگذاری کرد، اما برای او یار مناسبی یافت نشد. ۲۰

در اینجا کار بزرگی به آدم داده می شود.
خدا همه حیوانات را نزد آدم می آورد و تماشا می کند تا ببیند آدم آنها را چه خواهد نامید.

این راه دیگری است که انسانها مانند خدا میشوند.
خدا شب و روز را آفرید و نام آنها را گذاشت.

او زمین و آسمان را ساخت و نام آنها را گذاشت.
اگر یک شرکت جدید راه اندازی می کنید، می توانید نام آن را بگذارید.

اگر کتابی بنویسید یک عنوان به آن می دهید.
و اگر فرزند دارید، نام آنها را انتخاب می کنید.

خداوند مسئولیت ایجاد و نامگذاری را با آدم در میان می گذارد.

جالب است که خدا قبل از وجود حوا این کار را به آدم داد.
فکر کنم خدا دلیل خوبی داشت.

در واقع ، خدا همیشه دلیل خوبی برای کارهایی که انجام می دهد دارد ، درست است؟
البته او انجام می دهد.

وقتی آدم این کار را می کرد ، باید به هر حیوان نگاه می کرد و در مورد بهترین نام برای هر یک فکر می کرد.
من فکر می کنم احتماالً آدم در مورد همه این موجودات متوجه چیزی شده است.

هر نوع موجودی دو نوع است.
در مورد این جفت حیوانات به چه چیزی توجه می کنید؟
می توانید بگویید که آنها یک گونه هستند ، درست است؟

اما آیا آنها یکسان هستند؟
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نه ، زن و مرد متفاوت هستند.

خداوند انواع مختلفی از حیوانات را آفریده است.
هر مرد یک شریک زن مناسب خود داشت.

 آمده است: لیکن برای آدم معاونی موافق وی    )یارویاهمدم مناسبی(  یافت نشد.۲۰در آیه 
 می خوانید ، لطفاً به یاد داشته باشید که خدا حوا را بیشتر برای دستیاری به آدم آفرید.۲۰وقتی کلمه ”یاور” را در آیه 
او یک معاون ضروری بود.

این گونه است که ما باید از همسرمان به عنوان یک شریک ضروری فکر کنیم.

کلمه عبری ”یاور” در عهد عتیق شانزده بار برای توصیف خدا استفاده می شود.
خدا هرگز دستیار ما نیست ، دوستان.

خداوند نجات دهنده و یاور قوم خود در مواقع ناتوانی است.

 می خوانیم:۲۰ آیه ۳۳ مزامیر  فصل  
” جان ما منتظر خداوند می باشد.او مددکار و مدافع ماست.”

 می بینیم.۲۰ آیه ۲این همان کلمه عبری برای کمک است که در پیدایش فصل    
خداست که آنچه را که نداریم تأمین می کند.

خدا آدم را به حوا داد زیرا آدم شریکی نداشت که به او در انجام رسالت خدا برای انسان ها کمک کند.

 ۲۲ تا ۲۱ آیه ۲پیدایش فصل 
 آنگاه خداوند آدم را به خواب عمیقی فرو برد و یکی از دنده هایش را برداشت و جای آن را با گوشت پُر کرد،۲۱
 و از آن دنده، زنی سرشت و او را پیش آدم آورد. ۲۲

توجه کنید که خدا حوا را نزد آدم آورد.
خدای پدر عروس را به داماد می دهد، درست مثل امروز ما در عروسی ها.

حوا یک هدیه و برکت از طرف خدا به آدم است.

گاهی اوقات در زبان انگلیسی به همسرمان می گوییم ”نیمه بهتر ما”.
و شاید این عبارت از این قسمت از کتاب مقدس آمده باشد.

But I want to say to my single friends, you are not half a person without a spouse .
You do not have to be married to be a complete and healthy person .

 به کل طرف آدم، نیمی از بند بازوی او اشاره دارد.۲۱کلمه عبری ”دنده ها” در آیه 
بخش بزرگی از آدم برای ایجاد حوا قربانی شد.

خدا می توانست حوا را از خاک درست کند، مانند آدم.
اما خدا تصمیم گرفت قسمتی از آدم را برداشته و از آن برای ساختن حوا استفاده کند.

در پس این امر معنای زیادی نهفته است.
به نقل قول متیو هنری گوش دهید:

زن ”نه از سر او ساخته شده است و نه از پاهایش که زیر پا گذاشته شود، بلکه از کنار او قرار گرفته تا با او برابر باشد، زیر
بازوی او برای محافظت قرار گیرد و نزدیک قلبش محبوبش باشد.”
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زیباست.
این طرح خدا برای ازدواج بود.

اما به دلیل گناه، روابط انسانی ما آسیب می بیند.
زن و شوهر برای قدرت و کنترل رقابت می کنند.

ما احساس می کنیم مثل افراد بیگانه در حالی زندگی میکنیم که بسیار عجیب و سخت به نظر میرسد.
در این لحظات تنها طرح خداوند که  ”درازدواج یک تن شدن”هست کمک کننده میباشد .

: یک تن شدن در ازدواج۳نکته 
  ۲۳ : ۲پیدایش  فصل  

 آدم گفت: »این مانند خود من است. استخوانی از استخوانهایم و قسمتی از بدنم. نام او نساء است، زیرا از انسان گرفته شد.«۲۳

وقتی آدم نام گاوها، عقابها و تمساحها را می گذاشت ، احتماالً فکر می کرد: ”آن حیوان استخوان های متفاوتی با من دارد.
گوشت آن حیوان متفاوت از من است. ”

هر حیوانی متفاوت از آدم بود.
اما بعد آدم حوا را دید.

او فکر کرد: ”باالخره این یکی مثل من استخوان دارد!
او مانند من گوشت دارد!

اما او از جهات فوق العاده ای نیز متفاوت است! ”

این تصویری است از اولین باری که نعومی را در لباس عروسی اش دیدم.
ظاهرم احمقانه است ، درست است؟

اما من از زیبایی و قلب او شگفت زده شدم.
آنقدر هیجان زده بودم که خدا این زن را به من آورد.

شاید آدم وقتی حوا را دید چنین چهره ای داشت، فکر نمی کنی؟

اولین اقدام رهبری آدم در ازدواج این است که نامی را به حوا بگذارد.
با این حال، او از او مانند حیوانات نام نمی برد.

نام او نشان دهنده ارتباط یک بدن بین آدم و حوا است.
: " אש " ویا "ایش"  است.۲۳کلمه عبری برای انسان درآیه 

و کلمه زن " ایشان" ویا "אישאן" است.
این همان چیزی است که ازدواج یک نفره را بسیار قدرتمند و زیبا می کند.

در این کلیسا ما سخت تالش می کنیم تا روابط عاشقانه ای را بین مردم از فرهنگ های مختلف ایجاد کنیم.
این می تواند سخت باشد.

اما ازدواج مکانی عالی برای یادگیری نحوه انجام خدمات بین فرهنگی است.
زیرا ، اگر خوب فکر کنید، ازدواج اولین رابطه بین فرهنگی در تاریخ بود!

خدامردان وزنان را ”از یک جنس” ساخته است،اما او تفاوت های قابل توجه و شگفت انگیزی را به ما نشان داد.همانطور که
فرانسویها می گویند:  
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!Vive La différence

دوستان من ، گاهی اوقات درگیری در ازدواج نتیجه این است که می خواهید طرف مقابل مانند ما باشد.
مثل ما فکر کنید ، مثل ما رفتار کنید ، مثل ما زندگی کنید.

برای بارگیری ماشین ظرفشویی مثل من.
اما شما واقعاً نمی خواهید با خودتان ازدواج کنید.

آدم و آدم نمی توانند مأموریت هایی را که خدا به آدم داده بود انجام دهند.
”ایش” به ”ایشان " نیاز داشت.

تفاوت بین زن و شوهر نیز باعث ایجاد اصطکاک در ازدواج ما می شود.
اما این اصطکاک برای نشان دادن گناه و خودخواهی ما است تا بتوانیم از آن شفا یابیم.

هنگامی که ما توبه و بخشش را یاد می گیریم، خداوند می تواند از اصطکاک و تضاد برای شبیه سازی بیشتر مسیح استفاده کند.
خدا می خواهد که ما از خودخواهی گناهکار خود بیرون بیاییم و بیاموزیم که فداکارانه به دیگران خدمت کنیم، همانطور که مسیح

به ما خدمت کرد.

 می گوید:۸ تا ۳ : آیه ۲فیلیپیـان  فصل  
 هیچ عملی را از روی هم چشمی و خود خواهی انجام ندهید، بلکه با فروتنی، دیگران را از خود بهتر بدانید . ۳
 به نفع دیگران فکر کنید و تنها در فکر خود نباشید . ۴
 طرز تفکر شما دربارۀ زندگی باید مانند طرز تفکر مسیح عیسی باشد:۵
 اگر چه او از ازل دارای اولوهیت بود ولی این را غنیمت نشمرد که برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ کند،۶
 بلکه خود را از تمام مزایای آن محروم نموده به صورت یک غالم در آمد و شبیه انسان شد . ۷
 چون او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را پست تر ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ حتّی مرگ بر روی۸

صلیب را بپذیرد .

این انجیل است ، دوستان من.
اینکه خدا گناهکاران را از طریق زندگی کامل و مرگ قربانی عیسی مسیح نجات می دهد.

اگر اعتقاد دارید که این حقیقت انجیل برای شما است، که قربانی عیسی برای گناهان شخصی شما بوده است، پس نجات خواهید
یافت.

و دریافت آن عشق فداکارانه از جانب مسیح تنها راهی است که می توانید ”هیچ کاری را از روی خودخواهی یا خودخواهی انجام
 می گوید.۳ندهید، اما با فروتنی دیگران را از خود مهمتر بدانید” همانطور که آیه 

دوستان من، آیا می دانستید که ما می توانیم انجیل را برای جهان قابل مشاهده کنیم؟
ما وقتی حقوق و ترجیحات خود را برای افرادی که دوستشان داریم واگذار می کنیم ، این کار را انجام می دهیم.

اپر بدانیم که عیسی مسیح به خاطر ما چطورعاشقانه فداکاری کرد، می توانیم به مردم در درک انجیل کمک کنیم.
بیایید اکنون به آخرین آیه امروز خود نگاه کنیم.

 ۲۴ : ۲پیدایش  فصل 
 به همین دلیل مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و با زن خود زندگی می کند و هر دو یک تن می شوند. ۲۴ 24
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بین مردان و زنان جاذبه مغناطیسی وجود دارد.
ما آرزو داریم که به عنوان یک تن یکی شویم ، زیرا خدا زن را از تن مرد آفرید.

اما یک تن بودن تنها مربوط به رابطه فیزیکی نیست.
در زبان انگلیسی ما گاهی اوقات رابطه جنسی را ”عشق ورزیدن” می نامیم.

اما رابطه جنسی نمی تواند ”عشق ورزیدن” باشد.

تبدیل شدن به یک بدن به عنوان زن و شوهر باید ابتدا در روح و قلب اتفاق بیفتد.
وحدت روح بدین معناست که آنها در ایمان یکسانی، در اعتماد خود به عیسی مسیح مشترک هستند.

به همین دلیل خداوند به مسیحیان هشدار می دهد که فقط با سایر مسیحیان ازدواج کنند.
اگر در عمیق ترین سطح معنوی به هم متصل نیستید، اتصال به قلب و بدن بسیار دشوار است.

وحدت قلبی به این معنی است که ما برای یکدیگر فداکاری می کنیم و به یکدیگر گوش می دهیم و با هم تصمیم می گیریم.
وقتی دو قلب عمیقاً با هم متحد شوند، آنگاه وحدت فیزیکی نتیجه خواهد شد.

به عبارت دیگر، اگر می خواهید یک رابطه فیزیکی سالم در ازدواج خود داشته باشید، این ثمره وحدت واقعی قلب و روح خواهد
بود.

ازدواج خوب مثلث روابط است.
ما در تثلیث همین الگو را می بینیم، با پیوند محبت آمیز بین پدر ، پسر و روح القدس.

پسر تسلیم پدر است و روح القدس تسلیم پدر و پسر است.
همه آنها از نظر قدرت، عظمت و الوهیت برابرند.

آنها تصمیم می گیرند از این طریق با یکدیگر ارتباط برقرار کنند ، به عنوان الگویی برای ما.

در طرح ازدواج خدا، آدم تسلیم خدا می شود و آدم همسرش را عاشق می کند.
ی كه زن خود را فداكارانه و مالیمت رهبري نكند ، تسلیم خدا نیست. شوهِرِ

اما وقتی زن و شوهر در رابطه قوی با خدا در باال باشند ، می توانند توبه کنند و یکدیگر را ببخشند و همانطور که خدا قصد
داشته دوست داشته باشند.

در یک تن شدن در ازدواج

وقتی آن ازدواج فرزندان به بار می آورد ، والدین این فرصت را پیدا می کنند تا به فرزندان خود کمک کنند تا مثلث های جدیدی
از خدا ، زن و شوهر را ایجاد کنند.

 معادله ای را با سه مرحله ارائه می دهد.۲۴برای تبدیل شدن به یک تن، آیه 
A + B = C

A.مرد باید پدر و مادر خود را ترک کند :
B.مرد با همسرش یکی خواهد شد :
C.آنها باید یک تن شوند :

اگر مرد از پدر و مادر خود جدا نشود ، نمی تواند به همسر خود وصل شود.
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من می دانم که در برخی از کشورهای محل زندگی شما ، طبیعی است که یک زن خانواده خود را ترک کند و با خانواده شوهر
خود زندگی کند.

من نمی گویم این شیوه فرهنگی اشتباه است.
اما من تعجب می کنم که آیا جدا شدن شوهر از والدین و وابستگی به همسر برای او دشوارتر می شود.

آیا می توانم از مردان اینجا س سوالی بپرسم؟
اگر بین همسرتان و مادرتان اختالف نظر وجود داشته باشد ، چه می کنید؟

آیا از همسرتان حمایت می کنید یا مادرتان؟
چه کسی وفاداری شما را دارد؟

 از زیمبابوه وجود دارد.Onesimus Ngunduیک الهیات آفریقایی به نام 
او این شیوه فرهنگی زندگی با خانواده شوهر را درک می کند.

او توصیه می کند که والدین شوهر با گفتن چنین چیزی در عروسی به یک زوج تازه ازدواج شده در جدا شدن و دلبستگی کمک
کنند:

”ما به صورت عمومی در حضور شما به رسمیت شناختن رابطه جدید پسرمان با عروسش را اعالم می کنیم.
ما با خوشحالی او را آزاد می کنیم تا وارد یک رابطه جدید زن و شوهر شود.

این رابطه منحصر به فرد و خاص او را ملزم می کند که ”پدر و مادر خود را رها کرده و خود را به همسر خود بپیوندد و یک تن
شود”.

بنابراین ، ما اکنون او را علنی آزاد می کنیم.
ما می خواهیم در رابطه جدید ازدواج این دو به عنوان زن و شوهر دخالت نکنیم. ”

حتی اگر با خانواده شوهر یا همسر خود زندگی نمی کنید، من فکر می کنم در اینجا برای هر ازدواج چیزی مهم وجود دارد.
آیا از هر چیزی که مانع دلبستگی کامل به همسرمان شود جدا شده ایم؟

آیا چیزی وجود دارد که مانع تبدیل شدن به یک تن شود؟
از خداوند بخواهید به شما نشان دهد که این چیست ، بنابراین می توانید این مانع را از ازدواج خود بردارید.

هفته آینده خواهیم دید که چگونه شیطان سعی می کند مثلث روابط عاشقانه بین خدا ، آدم و حوا را از بین ببرد.
او این کار را با ایجاد شک به عشق خدا و تمرکز بر خود به جای افرادی که دوست داریم ، انجام می دهد.

بنابراین ما باید دعا کنیم ، دوستان من!
آیا اکنون می توانیم این کار را با هم انجام دهیم؟

پدر ، از برنامه خوب شما برای انسانها تشکر می کنم.
من می دانم که بسیاری از دوستان من در اینجا فاصله زیادی با باغ و برنامه خوب شما احساس می کنند.

برخی از افراد اینجا مجرد هستند و می خواهند ازدواج کنند.
یا می خواهند بچه دار شوند.

یا آنها درگیر یک ازدواج واقعاً سختی هستند، و نمی بینند که چگونه می توانند بهبود ببخشند.
پروردگارا سپاسگزارم که پدر بی پدرانی هستی.

شما تنهایی را در خانواده ها تنظیم می کنید.
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به خانواده کلیسای خود کمک کنید تا منبع آرامش ، امید و رشد هر یک از ما باشند، زیرا در کنار هم در این جهان شکسته زندگی
می کنیم.

از ما برای جالل خود در همه کارهای ما استفاده کنید ، ما به نام عیسی میخواهیم.
آمین
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