
خۇدا نىكاھنى كەشىپ قىلغان

-سېنتەبىردىكى خۇتبە12-يىل 2021
24-18: 2; 25-20: 1يارىتىلىش 

ئالدىنقى ھەپتە ، بىز نىكاھ توغرىسىدا يېڭى ۋەز-نەسىھەت يۈرۈشلۈكلىرىنى باشلىدۇق ، مەن سىزگە تەڭرىنىڭ چوڭ ھېكايىسىنىڭ
تۆت بابىنى تونۇشتۇردۇم.

بۇ رەسىمنى ئېكراندا كۆرەلەيسىز.
-باب: يارىتىلىشتا يۈز بەرگەن تۇنجى نىكاھنى كۆرۈپ ئۆتىمىز.1بۇ ھەپتە بىز 

-باب: كۈزدە يۈز بەرگەن تۇنجى نىكاھ توقۇنۇشىنى كۆرۈپ ئۆتىمىز.2كېلەر ھەپتە ، 

مانا بۇ بۈگۈنكى خۇتبىمىزنىڭ تېمىسى.
(25-20: 1-نۇقتا: تەڭرىنىڭ ياخشى يارىتىلىشى )يارىتىلىش 1
(22-18: 2-نۇقتا: خۇدا نىكاھنى كەشىپ قىلىدۇ )يارىتىلىش 2
(24-23: 2-نۇقتا: بىر تەنگە ئايلىنىش )يارىتىلىش 3

تەڭرىنىڭ سۆزىگە بىرلىكتە قاراشنى باشالشتىن بۇرۇن ، مەن بىلەن بىللە دۇئا قىالمسىز؟
مۇقەددەس روھ ، تىرىك سۆز ئەيساغا قەلبىمىزنى ۋە زېھنىمىزنى ئېچىڭ.

ئاتا ، بىز ئىتائەتچان ، خۇشال ۋە ئۈنۈملۈك ئوغۇل-قىز بولۇشنى خااليمىز.
بىزنى ئەيساغا ئوخشىتىش ئۈچۈن ، روھىڭىزنىڭ كۈچى بىلەن سۆزىڭىزنى ئىشلىتىڭ.

بىز ئۇنىڭ نامىدا دۇئا قىلىمىز.
ئامىن

-نۇقتا: تەڭرىنىڭ ياخشى يارىتىلىشى1
21-20: 1يارىتىلىش 

 خۇدا: »سۇالر توپ-توپ جانلىقالر بىلەن تولسۇن ، قۇشالر يەر يۈزىدە ئاسماننىڭ ئۇدۇلىدا ئۇچسۇن« دېدى.20
 شۇنىڭ بىلەن ، خۇدا چوڭ دېڭىز جانلىقلىرىنى ۋە ھەر خىل جانلىقالرنى ھەرىكەتلەندۈردى. خۇدا بۇنىڭ ياخشىلىقىنى كۆردى.21

مەن ياغاچ بىلەن نەرسىلەرنى ياساشنى ياخشى كۆرىمەن.
بۇ مېنىڭ ئاشخانىدا قۇرغان ئىشكاپالرنىڭ رەسىمى.

بۇالر مېنىڭ ئۆيۈمدە سالغان بەزى كىتابخانىالر.
يارىتىش ۋە قۇرۇشقا بولغان مۇھەببىتىم خۇدادىن كەلگەن.

سىزگىمۇ ئوخشاش.
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بىز ئىشالرنى قىلغىنىمىزدا تەڭرىنىڭ ئوبرازىنى ئەكىس ئەتتۈرىمىز.

نېمىشقا بۇ كىتابخانىالرنى قۇردىم؟
شۇنداق ، كىتاب ساقالش.

ئەگەر مەن بۇ ئىشكاپ ۋە تەكچىلەرنىڭ ھەممىسىنى قۇرسام ، ئۇالر قۇرۇق ئىدى.
ئۇالر نەرسىلەرنى ساقالش ، مۇۋاپىق نەرسىلەر بىلەن تولدۇرۇش ئۈچۈن ياسالغان.

خۇدا زېمىننى ، دېڭىزنى ۋە ئاسماننى ياراتقاندا ، ئۇالر قۇرۇق ئىدى.
-ئايەتلەردە ئۇنىڭ قانداق قىلىپ مۇۋاپىق ھايۋانالر بىلەن تولغانلىقىنى ئوقۇدۇق.21- ۋە 20ئاندىن 

ھەر بىر ئۆسۈملۈك ۋە ھايۋاننى خۇدا بەلگىلىگەن مۇھىت ئۈچۈن اليىھىلىگەن.
خۇددى مەن چوڭ كىتابالر ئۈچۈن بەزى ئېگىز پەشتاقالرنى ، كىچىك كىتابالر ئۈچۈن بەزى قىسقا دۇكانالرنى قۇرغانغا ئوخشاش.

23-22: 1يارىتىلىش 
 خۇدا ئۇالرغا بەخت تىلەپ مۇنداق دېدى: »كۆپىيىڭالر ، كۆپىيىڭالر ، دېڭىزدىكى سۇالرنى تولدۇرۇڭالر ، قۇشالر يەر يۈزىدە22

كۆپەيسۇن«.
 كەچ بولۇپ ، بەشىنچى كۈنى ئەتىگەن ئىدى.23

تەڭرى ھايۋانالرغا ئۆزىنى تېخىمۇ كۆپ قىلىش كۈچى بىلەن بەخت ئاتا قىلدى.
ئۇ ھايۋانالرغا ، بېلىقالرغا ۋە قۇشالرغا بەخت تىلەيدۇ ، شۇنداق بولغاندا ئۇالر »مول ۋە كۆپىيىدۇ ۋە يەرنى تولدۇرىدۇ«.

كېيىن ، ئۇ ئادەم بىلەن ھاۋا ئانىغا ئوخشاش ئىشنى قىلىشنى ئېيتىدۇ.

ھايۋانالر قانداق كۆپىيىدۇ؟
تەڭرى يارىتىلىشتا ئەر-ئايالدىن بوۋاق تۇغۇشنى تەلەپ قىلىدىغان ئەندىزە قويدى.

خۇدا يارىتىلىشتىكى ھەممە نەرسىگە ئەۋالدمۇ ئەۋالد ئۆزىنى كۆپەيتىش ئىقتىدارى بىلەن بەخت ئاتا قىلدى.
بۇنىڭ ئۈچۈن ئەر-ئايال ناھايىتى شەخسىي مۇناسىۋەتتە بىر يەرگە جەم بولۇشى كېرەك.

ھايۋانالرغا نىسبەتەن بۇ پەقەت بىر فىزىكىلىق مۇناسىۋەت.
ئەمما ئىنسانالرنىڭ روھى بولغاچقا ، بىز تەڭرىنىڭ سۈرىتىدە يارىتىلغانلىقىمىز ئۈچۈن ، ئىنسانالر مۇناسىۋىتى يۈرەك ، روھ ۋە

تەننىڭ چوڭقۇر باغلىنىشى بولۇشى كېرەك.

25-24: 1يارىتىلىش 
 خۇدا: »يەر يۈزىدىكى جانلىقالرنى ، ھايۋانالرنى ، ئۆمىلەيدىغان ھايۋانالرنى ۋە يەر يۈزىدىكى ھايۋانالرنى ئۇالرنىڭ تۈرلىرى24

بويىچە چىقارسۇن« دېدى.
شۇنداق بولدى.

 خۇدا يەر يۈزىدىكى ھايۋانالرنى ، چارۋىالرنى ۋە ئۇالرنىڭ تۈرلىرى بويىچە ، يەر يۈزىدە ئۆمىلەيدىغان بارلىق نەرسىلەرنى25
ياراتتى.

خۇدا بۇنىڭ ياخشىلىقىنى كۆردى.

خۇدا بېلىقالرنى ، قۇشالرنى ۋە ھايۋانالرنى ياراتقاندا ، ئۇالرنى »ئۇالرنىڭ تۈرىگە ئاساسەن« ياراتتى.
-ئايەتلەردە كۆرەمسىز؟25 ۋە 24 ۋە 21بۇ جۈملىنى 
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كاال ۋە ئات ھەر خىل ھايۋانالردۇر.
ئىتالر بىر خىل ھايۋان ، مۈشۈكلەر يەنە بىر خىل ھايۋان.

بىزنىڭ ئىت روسكوغا ئوخشاش ئوخشىمىغان ئىككى ئىت ئۆزلىرىنى ئارىالشتۇرااليدۇ.
ئۇ يېرىم شناۋزېر ۋە يېرىمى پودلې.

Roscoe بولسا Schnoodle.
 قۇرالمايدۇ ، شۇنداقمۇ؟Datئەمما ئىت بىلەن مۈشۈك 

دوستلىرىمنى كۆرىسىز ، خۇدا ئۆزى ياراتقان جانلىقالردا ئاجايىپ ئىجادچان.
ئۇ ھەر خىل ھايۋانالرنى ياراتتى ، ئەمما خۇدا يەنە تەرتىپ ۋە قۇرۇلما يارىتىپ ، ئىشالرنىڭ قانداق ئىشلەيدىغانلىقىنى بەلگىلىدى.

-ئايەتلەردە ، خۇدا ئۆزى ياراتقان نەرسىلەرنىڭ ياخشى ئىكەنلىكىنى ئېيتتى.25- ۋە 21شۇڭالشقا 
تەڭرى ياخشى دۇنيا ، ياخشى مۇھىت ۋە ياخشى يېمەكلىك ۋە سۇ ۋە ھاياتقا كېرەكلىك بارلىق نەرسىلەر بىلەن تولغان.

تەڭرى ياخشى چەك-چېگراالرنى تەمىنلەپ ، فىزىكا ۋە بىئولوگىيە ۋە ئەخالق قانۇنىيىتى بىلەن بارلىق مەخلۇقاتالرنىڭ قانداق
ئىشلەيدىغانلىقىنى باشقۇرىدۇ.

-ئايەتنى ئوقۇغاندا سەل ھەيران قالىمىز.18خۇدا ياراتقان ھەممە نەرسە ناھايىتى ياخشى بولغاچقا ، 

-نۇقتا: خۇدا نىكاھنى كەشىپ قىلىدۇ2
18: 2يارىتىلىش 

 ئاندىن ، پەرۋەردىگار خۇدا: »ئۇ كىشىنىڭ يالغۇز بولۇشى ياخشى ئەمەس. مەن ئۇنى ئۆزىگە ماس كېلىدىغان ياردەمچى قىلىمەن18
.»

-ئايەتتە تۇيۇقسىز بىر نەرسە ياخشى ئەمەس.18
ئادامنىڭ يالغۇز بولۇشى ياخشى ئەمەس.

مەسىلە ئادامنىڭ يالغۇزلۇقى ئەمەس.
مەسىلە مۇنداق: ئادەم تولۇق ئەمەس.

ئۇ خۇدا ئۆزىگە يۈكلىگەن ۋەزىپىنى قىاللمايدۇ.
خۇدا ئادەمگە يەرنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئېلىشنى ، بارلىق ھايۋانالرغا ئىسىم قويۇشنى ئېيتتى.

خۇدا يەنە ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ يەر يۈزىنى تېخىمۇ كۆپ كىشىلەر بىلەن تولدۇرۇشىنى ئۈمىد قىلدى.
ئادەم ئەلۋەتتە بوۋاقالرنى ئۆزى قىاللمايدۇ!

ئادامنىڭ يالغۇز بولۇشى ياخشى ئەمەس ، چۈنكى تەڭرىنىڭ ئۇنىڭ ئۈچۈن شېرىك تەلەپ قىلىدىغان ئىشلىرى بار.
بەزىلىرىڭىزنىڭ توي قىلمىغانلىقىنى بىلىمەن.

بەلكىم ئۆزىڭىزنى يالغۇز ھېس قىلىشىڭىز مۇمكىن.
سىزنىڭ ھېسسىياتىڭىزغا سەل قارىمايدىغانلىقىنى بىلىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمەن.

تەڭرى سىزنىڭ يالغۇزلۇقىڭىزغا كۆڭۈل بۆلىدۇ.

تەڭرىنىڭ بويتاق كىشىلەر ئۈچۈن قىلىدىغان ئىشلىرىمۇ بار.
ئۇنىڭ بالىلىرىنىڭ ھەممىسى باشقىالرغا بەخت تىلەش ۋە ئۇنىڭ پادىشاھلىقىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئاالھىدە ئۇسۇلالر بىلەن سوۋغا

قىلىنغان.
توي قىلىش سىزگە تولۇق خۇشاللىق ئېلىپ كېلىدۇ دەپ ئويلىماڭ.
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بويتاق بولۇش تەس ، چۈنكى ھەممە نەرسە بۇزۇلغان.
ھەم توي قىلىش تەس ، چۈنكى ھەممە نەرسە بۇزۇلغان.

كۈزدە ھەممە نەرسە بۇزۇلدى.
بۈگۈنكى كۈندە يەر يۈزىدىكى ھېچقانداق نەرسە بىزگە ھاياتنىڭ تولۇق خۇشاللىقى ۋە رازىمەنلىكىنى ئېلىپ كېلەلمەيدۇ.

بىز باغ بىلەن شەھەر ئوتتۇرىسىدا ياشايمىز.

بالىسى بولمىغان ئەر-ئايالالر بۇ ئۇچۇرنى ئاڭلىشى كېرەك.
ئەگەر بالىڭىز بولمىسا ، بىز سىز بىلەن قايغۇرىمىز.

تەڭرى بەزىدە تۇغمىغان ئەر-خوتۇنالرنى بېقىۋالغان بالىالر بىلەن بەخت تىلەيدۇ ، بۇ گۈزەل ھەم تەڭرىنىڭ ئۆزى بىزنى ئۆزىنىڭ
ئائىلىسىگە قانداق قوبۇل قىلغانلىقىنىڭ ئېسىل كارتىنىسى.

ۋەھالەنكى ، يارىتىلىشتا ھەممىمىز قەلبىمىزدە چۈشىنىدىغان ئەندىزە بار.
ئەر-خوتۇنالرنىڭ مۇھەببەتتە بىر يەرگە جەم بولۇپ ، بالىالرنى ئۆزىنىڭ ئوبرازى قىلىپ يارىتىش ۋە ئۇالرغا ئىسىم قويۇش.

بىر جۈپلەر بۇ يارىتىلىش نېمىتىگە قاتنىشالمىسا ، ئازابلىنىدۇ.

-بابىدا يىقىلىپ چۈشكەنلىكتىن ، بىز ئەمدى باغدا تۇرمايمىز.2تەڭرىنىڭ چوڭ ھېكايىسىنىڭ 
بىز باغ بىلەن شەھەر ئوتتۇرىسىدا ياشايمىز.

-باپ سەۋەبىدىن ، بىز بۇ بۇزۇلغان دۇنيادىمۇ ئۈمىد بار.3ئەمما 
كېلەر ھەپتە بۇ توغرىلىق تېخىمۇ كۆپ پاراڭلىشىمىز.

ھازىرچە تەڭرىنىڭ ئەسلى ۋە ئىنتايىن ياخشى اليىھىلىنىشىگە قاراپ باقايلى.

20- 19: 2يارىتىلىش 
 پەرۋەردىگار خۇدا يەر يۈزىدىكى ھەر خىل ھايۋانالرنى ۋە ئاسماندىكى بارلىق قۇشالرنى ياراتتى. ئىنسان ھەر بىر جانلىقنى19

نېمە دەپ ئاتىسا ، ئۇنىڭ ئىسمى شۇ ئىدى.
 ئۇ كىشى بارلىق چارۋىالرغا ، ئاسمان قۇشلىرىغا ۋە ئېتىزدىكى بارلىق ھايۋانالرغا ئىسىم قويدى. ئەمما ئادەم ئۈچۈن ئۇنىڭغا20

ماس كېلىدىغان ياردەمچى تېپىلمىدى.

ئادەمگە بۇ يەردە چوڭ خىزمەت بېرىلگەن.
خۇدا بارلىق ھايۋانالرنى ئادەم ئەلەيھىسساالمغا ئېلىپ كېلىدۇ ۋە ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ نېمە دەپ ئاتايدىغانلىقىنى كۆرىدۇ.

بۇ ئىنسانالرنىڭ خۇداغا ئوخشايدىغان يەنە بىر ئۇسۇلى.
خۇدا كېچە-كۈندۈز قىلىپ ، ئۇالرغا ئىسىم قويدى.

ئۇ ئاسمان-زېمىننى ياراتتى ۋە ئۇالرغا ئىسىم قويدى.
يېڭى شىركەت قۇرسىڭىز ، ئۇنىڭغا ئىسىم قويسىڭىز بولىدۇ.

كىتاب يازسىڭىز ئۇنىڭغا ماۋزۇ بېرىسىز.
ئەگەر بالىلىرىڭىز بولسا ، ئۇالرنىڭ ئىسمىنى تالاليسىز.

خۇدا ئادەم ئاتا قىلىش بىلەن ئىسىم قويۇش مەسئۇلىيىتىنى ئورتاقلىشىۋاتىدۇ.

قىزىقارلىق يېرى شۇكى ، خۇدا ئادەم ئەلەيھىسساالمغا بۇ خىزمەتنى ئاتا قىلغان.
مېنىڭچە تەڭرىنىڭ ياخشى سەۋەبى بار.

ئەمەلىيەتتە ، خۇدانىڭ قىلغان ئىشلىرىغا ھەمىشە ياخشى سەۋەب بار ، شۇنداقمۇ؟
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ئەلۋەتتە شۇنداق.
ئادەم بۇ ئىشنى قىلىۋاتقاندا ، ئۇ ھەر بىر ھايۋانغا قاراپ ، ھەر بىرسىنىڭ ئەڭ ياخشى ئىسمى ھەققىدە ئويلىنىشى كېرەك ئىدى.

مېنىڭچە ئادەم بەلكىم بۇ مەخلۇقاتالرنىڭ ھەممىسىگە دىققەت قىلغان بولۇشى مۇمكىن.
ھەر خىل جانلىقالر ئىككى خىل بولىدۇ.

بۇ بىر جۈپ ھايۋانالرغا نېمىگە دىققەت قىلىسىز؟
ئۇالرنىڭ ئوخشاش تۈر ئىكەنلىكىنى ئېيتااليسىز ، شۇنداقمۇ؟

ئەمما ئۇالر ئوخشاشمۇ؟
ياق ، ئەر-ئايال ئوخشىمايدۇ.

خۇدا نۇرغۇن خىل ھايۋانالرنى ياراتتى.
ھەر بىر ئەرنىڭ ئۆزىگە ماس كېلىدىغان ئايال ھەمراھى بار ئىدى.
-ئايەتتە.20»ئەمما ئادەم ئۈچۈن ئۇنىڭغا ماس كېلىدىغان ياردەمچى تېپىلمىدى« 

-ئايەتتىكى »ياردەمچى« دېگەن سۆزنى ئوقۇغىنىڭىزدا ، ئېسىڭىزدە بولسۇنكى ، خۇدا ھاۋانى ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ20
ياردەمچىسىدىن كۆپ قىلىپ ياراتتى.

ئۇ زۆرۈر ھەمراھى.
بىز ھەمراھىمىزنى زۆرۈر ھەمراھىمىز دەپ ئويلىشىمىز كېرەك.

ئىبرانىي تىلىدىكى »ياردەمچى« سۆزى كونا ئەھدىدە خۇدانى ئون ئالتە قېتىم تەسۋىرلەشكە ئىشلىتىلگەن.
تەڭرى ھەرگىزمۇ بىزنىڭ ياردەمچىمىز ، دوستلىرىمىز ئەمەس.

خۇدا ئۆز خەلقىنىڭ ئامالسىز قالغاندا قۇتقۇزغۇچىسى ۋە ياردەمچىسى.

 دە ئوقۇدۇق:20: 33زەبۇر 
»روھىمىز رەببىمىزنى كۈتىدۇ ؛ ئۇ بىزنىڭ ياردەمچىمىز ۋە قالقىنىمىز«.

 دە كۆرگەن ياردەمچى ئىبرانىيچە سۆز.20: 2بۇ بىز يارىتىلىش 
خۇدا بىزدە يوق نەرسىنى تەمىنلەيدىغان ئادەم.

خۇدا ئادەم ئەلەيھىسساالمنى ھاۋا ئانىغا بەردى ، چۈنكى ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇنىڭ ئىنسانالر ئۈچۈن قىلغان بۇرچىنى ئادا
قىلىشىغا ياردەم بېرىدىغان ھەمراھى يوق.

22-21: 2يارىتىلىش 
 شۇنىڭ بىلەن ، پەرۋەردىگار خۇدا ئۇ كىشىگە قاتتىق ئۇيقۇ كەلتۈردى. ئۇ ئۇخالۋاتقاندا بىر قوۋۇرغىسىنى ئېلىپ ، گۆش بىلەن21

ئۇنىڭ ئورنىنى تاقىدى.
 پەرۋەردىگار خۇدا ئەردىن بىر ئايال قىلىپ ، ئۇنى ئەرنىڭ يېنىغا ئېلىپ كەلدى.22

تەڭرىنىڭ ھاۋانى ئادەمگە ئېلىپ كەلگەنلىكىگە دىققەت قىلىڭ.
ئاتىسى خۇدا كېلىننى يىگىتكە تاپشۇرۇپ بېرىدۇ ، بىز بۈگۈنكى تويدىكىگە ئوخشاش.

ھاۋا ئانا خۇدادىن ئادەمگە ئاتا قىلغان سوۋغات ۋە بەخت.

بەزىدە ئىنگلىز تىلىدا جورىمىزنى »بىزنىڭ ياخشى يېرىمىز« دەيمىز.
بەلكىم بۇ جۈملە مۇقەددەس كىتابتىن كەلگەن بولۇشى مۇمكىن.
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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 .

-ئايەتتىكى ئىبرانىي تىلىدىكى »قوۋۇرغا« سۆزى ئادەم قوۋۇرغىسىنىڭ يېرىمىنى كۆرسىتىدۇ.21
ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ زور بىر قىسمى ھاۋانى يارىتىش ئۈچۈن قۇربانلىق قىلىنغان.

خۇدا ئادەم ئەلەيھىسساالمنى ئادەمگە ئوخشاش تۇپراقتىن ياراتقان بوالتتى.
ئەمما خۇدا ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ بىر قىسمىنى ئېلىۋېتىپ ، ئۇنى ھاۋا ئانىغا ئايالندۇرۇشنى قارار قىلدى.

بۇنىڭ ئارقىسىدا نۇرغۇن مەنىلەر بار.
مەتتوۋ ھېنرىنىڭ بۇ سۆزىنى ئاڭالڭ:

بۇ ئايال »بېشىدىن ئۇنىڭ ئۈستىدىن ياسالمىغان ، ئۇنىڭ ئاياق-ئاستى قىلىنىشى ئۈچۈن ئەمەس ، بەلكى ئۇنىڭ بىلەن باراۋەر بولۇش ،
قول ئاستىدا قوغداش ۋە ئۇنىڭ قەلبىگە يېقىن بولۇش ئۈچۈن ياسالغان. سۆيۈملۈك «.

بۇ بەك چىرايلىق.
بۇ تەڭرىنىڭ نىكاھ اليىھىسى ئىدى.

ئەمما گۇناھ سەۋەبىدىن بىزنىڭ كىشىلىك مۇناسىۋىتىمىز بۇزۇلدى.
ئەر-ئايالالر ھوقۇق ۋە كونترول ئۈچۈن رىقابەتلىشىدۇ.

بىز ئۆزىمىزنى ئىنتايىن غەلىتە ۋە ياشاش تەس بولغان ئادەم بىلەن ئۇرۇشقاندەك ھېس قىلىمىز.
ئۇ ۋاقىتالردا بىز »بىر تەنلىك نىكاھ« دەپ ئاتايدىغان ئالالھنىڭ اليىھىسىگە قايتا نەزەر سېلىش پايدىلىق.

-نۇقتا: بىر تەنلىك نىكاھ3
23: 2يارىتىلىش 

 ئاندىن ، ئۇ كىشى: »بۇ مېنىڭ سۆڭەكلىرىم ۋە تېنىمنىڭ سۆڭىكى. ئۇ ئايال دەپ ئاتىلىدۇ ، چۈنكى ئۇ ئەردىن چىقىرىۋېتىلدى «.23

ئادەم كاال ، بۈركۈت ۋە ئالۋاستىالرغا ئىسىم قويغاندا ، ئۇ بەلكىم »ئۇ ھايۋاننىڭ سۆڭىكى مەندىن پەرقلىنىدۇ.
ئۇ ھايۋاننىڭ مەندىن باشقا گۆشى بار «.
ھەر بىر ھايۋان ئادەمگە ئوخشىمايتتى.

بىراق ، ئادەم ئەلەيھىسساالم ھاۋانى كۆردى.
ئۇ: »ئاخىرىدا ، بۇ ئادەمنىڭ ماڭا ئوخشاش سۆڭەكلىرى بار!

ئۇنىڭ ماڭا ئوخشاش گۆشى بار!
ئەمما ئۇ بەزى قالتىس ئۇسۇلالر بىلەن ئوخشىمايدۇ! «.

بۇ نائومىنى تۇنجى قېتىم توي كۆينىكىدە كۆرگەن ۋاقتىم.
مەن بىر خىل ئەخمەق كۆرۈنىمەن ، شۇنداقمۇ؟

ئەمما مەن ئۇنىڭ گۈزەللىكىگە ۋە قەلبىگە ھەيران قالدىم.
خۇدا بۇ ئايالنى مېنىڭ يېنىمغا ئېلىپ كەلدى.

ئادەم بەلكىم ھاۋانى كۆرگەندە بۇنداق چىرايى بولۇشى مۇمكىن ، شۇنداقمۇ؟

ئادامنىڭ نىكاھتىكى تۇنجى رەھبەرلىك ھەرىكىتى ھاۋاغا ئىسىم قويۇش.
ئەمما ئۇ ئۇنىڭغا ھايۋانالرغا ئىسىم قويمىدى.

ئۇنىڭ ئىسمى ئادەم بىلەن ھاۋا ئانا ئوتتۇرىسىدىكى بىر تەن باغلىنىشىنى ئاشكارىلىدى.
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-ئايەتتىكى ئىبرانىي تىلىدىكى سۆز »ئىش«.23
ھەمدە ئايالنىڭ سۆزى »ئىشا«.

مانا بۇ بىر تەنلىك نىكاھنى شۇنداق كۈچلۈك ۋە گۈزەل قىلىدۇ.

بۇ چېركاۋدا بىز ئوخشىمىغان مەدەنىيەتتىكى كىشىلەر ئارىسىدا مۇھەببەت مۇناسىۋىتى ئورنىتىش ئۈچۈن تىرىشىۋاتىمىز.
بۇ تەسكە توختايدۇ.

ئەمما نىكاھ مەدەنىيەتلەر ئارا خىزمەت قىلىشنى ئۆگىنىدىغان ياخشى جاي.
چۈنكى ، ئويالپ باقسىڭىز ، نىكاھ تارىختىكى تۇنجى مەدەنىيەت ھالقىغان مۇناسىۋەت ئىدى!

خۇدا ئەر-ئايالالرنى »ئوخشاش تۈردىكى« قىلدى ، ئەمما ئۇ بىزگە كۆرۈنەرلىك ۋە ئاجايىپ پەرقلەرنى بەردى.
!«.Vive la différenceفرانسىيەلىكلەر ئېيتقاندەك: »

دوستلىرىم ، بەزىدە نىكاھتىكى زىددىيەت قارشى تەرەپنىڭ بىزگە ئوخشاش بولۇشىنى ئۈمىد قىلىشنىڭ نەتىجىسى.
بىزدەك ئويالش ، بىزگە ئوخشاش ھەرىكەت قىلىش ، بىزدەك ياشاش.

قاچا يۇيۇش ماشىنىسىنى ماڭا ئوخشاش يۈكلەش.
ئەمما سىز ئۆزىڭىز بىلەن توي قىلىشنى ھەقىقىي خالىمايسىز.

ئادەم ئاتا بىلەن ئادەم تەڭرىنىڭ ئادەمگە بەرگەن ۋەزىپىسىنى ئورۇندىيالمايدۇ.
»ئىش« »ئىشا« غا موھتاج ئىدى.

ئەر-ئايال ئوتتۇرىسىدىكى پەرق بىزنىڭ نىكاھىمىزدا سۈركىلىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.
ئەمما بۇ سۈركىلىش بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزنى ۋە شەخسىيەتچىلىكىمىزنى ئاشكارىالشنى مەقسەت قىلىدۇ ، شۇڭا بىز ئۇنىڭدىن

قۇتۇالاليمىز.
بىز تەۋبە قىلىشنى ۋە كەچۈرۈم قىلىشنى ئۆگەنگەندە ، خۇدا تەرىپىدىن سۈركىلىش ۋە توقۇنۇشالر ئارقىلىق مەسىھكە تېخىمۇ

ئوخشايدۇ.
خۇدا بىزنىڭ گۇناھكار شەخسىيەتچىلىكىمىزدىن يېتىشىپ چىقىپ ، مەسىھ بىزگە خىزمەت قىلغاندەك باشقىالرغا قۇربانلىق قىلىشنى

ئۆگىنىشىمىزنى خااليدۇ.

:8-3: 2فىلىپىلىكلەر 
 شەخسىيەتچىلىك ۋە ھاكاۋۇرلۇقتىن ھېچ ئىش قىلماڭ ، كەمتەرلىك بىلەن باشقىالرنى ئۆزىڭىزدىن مۇھىم دەپ ھېسابالڭ.3
 ھەر بىرىڭالر ئۆزىنىڭ مەنپەئەتىگىال ئەمەس ، باشقىالرنىڭ مەنپەئەتىگىمۇ دىققەت قىلسۇن.4
 ئەيسا مەسىھكە مەنسۇپ بولغان بۇ پىكىرنى ئۆز ئاراڭالردا تۇتۇڭالر.5
 گەرچە ئۇ خۇدانىڭ قىياپىتىدە بولسىمۇ ، خۇدا بىلەن باراۋەرلىكنى چۈشىنىشكە تېگىشلىك نەرسە ھېسابلىمىدى.6
 لېكىن ، ئۇ قۇلنىڭ قىياپىتىگە كىرىۋېلىپ ، ئىنسانالرغا ئوخشاش تۇغۇلدى.7
 ئىنسان قىياپىتىدە تېپىلغاندىن كېيىن ، ئۇ ھەتتا كرېستتىكى ئۆلۈمگە بويسۇنۇش ئارقىلىق ئۆزىنى تۆۋەن تۇتتى.8

دوستلىرىم ، بۇ خۇش خەۋەر.
خۇدا ئەيسا مەسىھنىڭ مۇكەممەل ھاياتى ۋە قۇربانلىق ئۆلۈمى ئارقىلىق گۇناھكارالرنى قۇتۇلدۇرىدۇ.

ئەگەر سىز بۇ خۇش خەۋەرنىڭ سىز ئۈچۈن ئىكەنلىكىگە ، ئەيسانىڭ قۇربانلىقى سىزنىڭ شەخسىي گۇناھلىرىڭىز ئۈچۈن ئىكەنلىكىگە
ئىشەنسىڭىز ، ئۇنداقتا قۇتۇلىسىز.
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ھەمدە ئەيسادىن كەلگەن بۇ قۇربانلىق سۆيگۈنى قوبۇل قىلىش سىزنىڭ »شەخسىيەتچىلىك ئارزۇسى ۋە تەكەببۇرلۇقىدىن ھېچ ئىش
قىلماڭ ، ئەمما كەمتەرلىك بىلەن باشقىالرنى ئۆزىڭىزدىن مۇھىم دەپ ھېسابالڭ«.

دوستلىرىم ، خۇش خەۋەرنى دۇنياغا نامايان قىالاليدىغانلىقىمىزنى بىلەمسىز؟
بىز ئۆزىمىز ياخشى كۆرىدىغان كىشىلەر ئۈچۈن ھوقۇقىمىز ۋە مايىللىقىمىزنى تاپشۇرغاندا شۇنداق قىلىمىز.

بىز مەسىھنىڭ بىزگە ئاتا قىلغان قۇربانلىق مۇھەببىتىنى دورىغان ۋاقتىمىزدا ، بىز كىشىلەرنىڭ خۇش خەۋەرنى چۈشىنىشىگە ياردەم
بېرەلەيمىز.

بۈگۈن ئەڭ ئاخىرقى ئايىتىمىزنى كۆرۈپ باقايلى.

24: 2يارىتىلىش 
 شۇنىڭ ئۈچۈن ، بىر ئەر ئاتىسى ۋە ئانىسىدىن ئايرىلىپ ، ئايالىغا مەھكەم ئېسىلىپ ، بىر تەنگە ئايلىنىدۇ.24

ئەرلەر بىلەن ئايالالر ئوتتۇرىسىدا ماگنىتلىق جەلپ قىلىش كۈچى بار.
بىزنىڭ بىر تەن سۈپىتىدە جەم بولۇش ئارزۇيىمىز بار ، چۈنكى خۇدا ئايالنى ئەرنىڭ تېنىدىن ياراتتى.

ئەمما بىر تەن بولۇش پەقەت جىسمانىي مۇناسىۋەتال ئەمەس.
ئىنگلىزچىدا بىز بەزىدە جىنسىي مۇناسىۋەتنى »مۇھەببەتلىشىش« دەپ ئاتايمىز.

ئەمما جىنسىي مۇناسىۋەت »مۇھەببەت قىاللمايدۇ«.

ئەر-ئايال بولۇش سۈپىتى بىلەن بىر تەنگە ئايلىنىش ئالدى بىلەن روھ ۋە قەلبتە يۈز بېرىشى كېرەك.
روھنىڭ بىرلىكى ئۇالرنىڭ ئوخشاش ئېتىقاد ، مەسىھكە بولغان ئىشەنچنى بىلدۈرىدۇ.

شۇڭالشقا خۇدا خىرىستىيانالرنى پەقەت باشقا خىرىستىيانالر بىلەن توي قىلىشنى ئاگاھالندۇرىدۇ.
ئەگەر سىز ئەڭ چوڭقۇر مەنىۋى سەۋىيىدە ئۇالنمىسىڭىز ، ئۇنداقتا يۈرەك ۋە بەدەنگە ئۇلىنىش ناھايىتى تەس.

قەلبنىڭ بىرلىكى بىز بىر-بىرىمىز ئۈچۈن قۇربانلىق قىلىدىغانلىقىمىزنى ، بىر-بىرىمىزنى ئاڭاليدىغانلىقىمىزنى ۋە بىرلىكتە قارار
چىقىرىدىغانلىقىمىزنى كۆرسىتىدۇ.

ئىككى قەلب چوڭقۇر ئىتتىپاقالشقاندا ، جىسمانىي ئىتتىپاقلىق نەتىجىسى بولىدۇ.
باشقىچە قىلىپ ئېيتقاندا ، ئەگەر نىكاھىڭىزدا ساغالم جىسمانىي مۇناسىۋەت ئورنىتىشنى ئويلىسىڭىز ، ئۇ ھەقىقىي قەلب ۋە روھ

بىرلىكىنىڭ مېۋىسى بولىدۇ.

ياخشى نىكاھ مۇناسىۋەتنىڭ ئۈچ بۇلۇڭى.
بىز ئوخشاش ئەندىزىنى ئۈچ ئىالھتا كۆرىمىز ، ئاتا ، ئوغۇل ۋە مۇقەددەس روھ ئوتتۇرىسىدىكى مۇھەببەت رىشتىسى.

ئوغۇل ئاتىسىغا ، مۇقەددەس روھ ئاتا ۋە ئوغلىغا بويسۇنىدۇ.
ئۇالرنىڭ ھەممىسى كۈچ ، ئۇلۇغلۇق ۋە ئىالھلىقتا باراۋەر.

ئۇالر بىزگە ئۈلگە بولۇش سۈپىتى بىلەن بۇ ئۇسۇلالر بىلەن بىر-بىرىگە باغلىنىشنى تالاليدۇ.

تەڭرىنىڭ نىكاھ اليىھىسىدە ، ئادەم خۇداغا بويسۇنىدۇ ، ئادەم ئايالىنى مۇھەببەتكە يېتەكلەيدۇ.
ئايالىنى قۇربانلىق ۋە مۇاليىملىق بىلەن يېتەكلىمەيدىغان ئەر خۇداغا بويسۇنمايدۇ.

ئەمما ئەر-ئايال ئىككەيلەن يۇقىرىدا خۇدا بىلەن قويۇق مۇناسىۋەتتە بولغاندا ، ئۇالر تەۋبە قىالاليدۇ ، كەچۈرۈم قىالاليدۇ ۋە بىر-
بىرىنى خۇدا ئويلىغاندەك ياخشى كۆرەلەيدۇ.
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بىر تەنلىك نىكاھتا.

ئۇ نىكاھ بالىالرنى تۇغغاندا ، ئاتا-ئانىالر بالىلىرىغا خۇدا ، ئەر-ئايالنىڭ يېڭى ئۈچبۇلۇڭلىرىنى بەرپا قىلىشقا ياردەم قىلىش پۇرسىتىگە
ئېرىشىدۇ.

-ئايەت ئۈچ باسقۇچ بىلەن تەڭلىمىنى تەمىنلەيدۇ.24بىر تەنگە ئايلىنىش ئۈچۈن ، 
A + B = C.

جاۋاب: بىر ئەر دادىسى ۋە ئانىسىدىن ئايرىلىدۇ.
B.ئەر ئايالى بىلەن ئىتتىپاقلىشىدۇ :
C.ئۇالر بىر تەنگە ئايلىنىدۇ :

ئەگەر ئەر دادىسى ۋە ئانىسىدىن ئايرىلمىسا ، ئۇ ئايالىغا باغلىنالمايدۇ.
بىلىمەن ، بەزى يۇرتلىرىڭىزدا ، ئايالىنىڭ ئائىلىسىدىن ئايرىلىپ ، ئېرىنىڭ ئائىلىسىدىكىلەر بىلەن بىللە تۇرۇشى نورمال ئەھۋال.

مەن بۇ مەدەنىيەت ئادىتىنى خاتا دېمەيمەن.
ئەمما مېنىڭچە ، ئېرىنىڭ ئاتا-ئانىسىدىن يىراقلىشىشى ۋە ئايالىغا باغلىنىشى تەسمۇ؟

مەن بۇ يەردىكى ئەرلەردىن سوئال سورىسام بوالمدۇ؟
ئەگەر ئايالىڭىز بىلەن ئانىڭىز ئوتتۇرىسىدا ئىختىالپ بولسا ، نېمە قىلىسىز؟

ئايالىڭىزنى ياكى ئاپىڭىزنى قولالمسىز؟
سادىقلىقىڭىز كىمدە؟

 ئىسىملىك ئافرىقىلىق ئىالھىيەتشۇناس بار.Onesimus Ngunduزىمبابۋېلىك 
ئۇ ئېرىنىڭ ئائىلىسىدىكىلەر بىلەن بىللە ياشاشنىڭ بۇ مەدەنىيەت ئادىتىنى چۈشىنىدۇ.

ئۇ ئېرىنىڭ ئاتا-ئانىسىنىڭ يېڭى توي قىلغان بىر جۈپ ئەر-ئايالغا ياردەملىشىپ تويدا مۇنداق گەپلەرنى قىلىپ ياردەم قىلىشىنى تەۋسىيە
قىلىدۇ:

»بىز ئوغلۇڭنىڭ كېلىنچەك بىلەن بولغان يېڭى مۇناسىۋىتىنى ئېتىراپ قىلغانلىقىمىزنى ئوچۇق-ئاشكارە جاكاراليمىز.
بىز خۇشاللىق بىلەن ئۇنى قويۇپ بېرىپ ، يېڭى ئەر-ئايال مۇناسىۋىتىگە كىرىمىز.

بۇ ئۆزگىچە ۋە ئاالھىدە مۇناسىۋەت ئۇنىڭدىن »دادىسى ۋە ئانىسىدىن ئايرىلىپ ، ئايالىغا قوشۇلۇپ ، بىر تەنگە ئايلىنىشنى« تەلەپ
قىلىدۇ.

شۇڭالشقا ، بىز ھازىر ئۇنى ئاشكارا قويۇپ بېرىمىز.
ئەر-ئايال بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن بۇ ئىككەيلەننىڭ يېڭى نىكاھ مۇناسىۋىتىگە ئارىالشماسلىق بىزنىڭ ئارزۇيىمىز «.

ئېرىڭىز ياكى ئايالىڭىزنىڭ ئائىلىسىدىكىلەر بىلەن بىللە تۇرمىسىڭىزمۇ ، مېنىڭچە بۇ يەردە ھەر بىر نىكاھ ئۈچۈن مۇھىم بىر ئىش بار.
بىز جۈپتىمىزگە تولۇق باغلىنىشنى توسىدىغان ھەر قانداق ئىشتىن يىراقالشتۇقمۇ؟

بىر گۆش بولۇشقا دەخلى قىلىدىغان ئىش بارمۇ؟
رەببىمىزدىن ئۇنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىشىنى سوراڭ ، شۇندىال نىكاھىڭىزدىكى بۇ توسالغۇنى ئۆچۈرەلەيسىز.
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كېلەر ھەپتە بىز شەيتاننىڭ خۇدا ، ئادەم ئاتا بىلەن ھاۋا ئانا ئوتتۇرىسىدىكى مۇھەببەت مۇناسىۋەتلىرىنىڭ ئۈچ بۇلۇڭىنى قانداق
بۇزماقچى بولغانلىقىنى كۆرىمىز.

ئۇ بىزنى خۇدانىڭ مۇھەببىتىدىن گۇمانلىنىش ۋە ئۆزىمىز ياخشى كۆرىدىغان كىشىلەرنىڭ ئورنىغا ئۆزىمىزنى مەركەزلەشتۈرۈش
ئارقىلىق قىلىدۇ.

شۇڭا دۇئا قىلىشىمىز كېرەك ، دوستلىرىم!
بىز ھازىر بىرلىكتە قىالاليمىزمۇ؟

دادا ، ئىنسانالر ئۈچۈن تۈزگەن ياخشى پىالنىڭىزغا رەھمەت.
بىلىمەن ، بۇ يەردىكى نۇرغۇن دوستلىرىم باغدىن ۋە سىزنىڭ ياخشى پىالنىڭىزدىن يىراقالپ كەتتى.

بۇ يەردىكى بەزى كىشىلەر بويتاق بولۇپ ، توي قىلماقچى.
ياكى ئۇالر بالىلىق بولۇشنى خااليدۇ.

ياكى ئۇالر ھەقىقەتەن جاپالىق نىكاھتا بولۇپ ، ئۇنىڭ قانداق قىلىپ ياخشىلىنىدىغانلىقىنى كۆرمەيدۇ.
رەببىم ، يېتىمسىزالرنىڭ ئاتىسى بولغانلىقى ئۈچۈن رەھمەت.

ئائىلىلەردە يالغۇزلۇقنى ئورۇنالشتۇردىڭىز.
چېركاۋ ئائىلىمىزنىڭ بۇ بۇزۇلغان دۇنيادا بىللە ياشىغان ۋاقتىمىزدا ھەر بىرىمىزنىڭ تىنچلىق ، ئۈمىد ۋە ئۆسۈپ يېتىلىش مەنبەسى

بولۇشىغا ياردەم قىلىڭ.
قىلغان ئىشلىرىمىزدا بىزنى شان-شەرەپ ئۈچۈن ئىشلىتىڭ ، بىز ئەيسانىڭ ئىسمى بىلەن سورايمىز.

ئامىن
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