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Rəbb Allah yenə dedi: “İnsanın tək olması yaxşı deyil, 

Mən ona münasib olan bir köməkçi yaradacağam”.

Yaradılış 2:18
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Başlamazdan əәvvəәl...
Bu kursu oxuyursunuzsa, deməәk ya evlisiniz, ya da tezlikləә evləәnməәk 

niyyəәtindəәsiniz. Sizi təәbrik edirik! ƏӘsrləәr boyunca dünyanın bütün 
məәdəәniyyəәtləәrindəә mövcud olan vəә bəәşəәriyyəәtin əәn qəәdim adəәtləәrindəәn biri 
olan nikahda insanların əәksəәriyyəәtinin təәcrübəәsinəә siz dəә şəәrik olursunuz. 
Ancaq şəәrik olduğunuz bu adəәt nəәdir? Nikah ideyası haradan meydana 
gəәlib? Nikah yalnız məәnim hayatımın daha asan vəә zövqlü olması üçün 
mövcuddur, yoxsa daha yüksəәk bir məәqsəәdi vardır? 

Ailəә quran kişiləәrin vəә qadınların əәksəәriyyəәti gəәləәcəәyəә böyük ümidləәrləә 
baxır. Ancaq bu gün gerçəәklik beləәdir ki, bir çox ailəәləәr dağılır. Dağılmayan 
ailəәləәrin çoxunda da əәr vəә arvad birlikdəә olmağına baxmayaraq aralarında 
sevinc vəә həәqiqi məәhəәbbəәt az olur. Niyəә? Bəәs niyəә ümidləәri həәyata 
keçməәyib? Ümumiyyəәtləә ömür boyunca davam edəәn dəәrin, isti vəә canlı 
münasibəәtləәr mümkündürmü? 

Bu sualın cavabı BƏӘLİ, mümkündür!!! Allahın Müqəәddəәs Kitabda 
yazılmış olan planına görəә yaşamağa hazır olan həәr kəәsin nikahda bol 
bəәrəәkəәtli münasibəәtləәrəә malik olacağına çox böyük ümid vardır. Bu kurs, 
yuxarıdakı sualların cavabını tapmaqda vəә Allahın nikahınız üçün 
düşündüyü bütün heyranedici məәqsəәdləәrinəә çatmaqda sizəә köməәk 
edəәcəәkdir. 

Həәr dəәrsdəәn tam şəәkildəә faydalanmaq üçün bir neçəә məәsləәhəәtimiz var:

• Mümkünsəә, bu kursu yalnız  bir cütlük  olaraq keçməәyin. 
Məәsləәhəәtçiniz olaraq sizinləә birlikdəә bu kursun təәcrübəәli vəә uğurlu 
nikahı olan bir cütlük təәrəәfindəәn aparılması yaxşı olar. Bir neçəә ildir 
evləәnmiş bir cütlük olsa daha yaxşı olar. Yaxud bir neçəә cütlükləә 
birgəә qrup şəәklindəә bu kursu keçəә biləәrsiniz, bu halda daha yaşlı bir 
cütlük müzakirəәləәrdəә rəәhbəәrləәr kimi xidməәt edəә biləәrləәr. Üstəәlik həәm 
əәrin, həәm arvadın (yaxud bir-biri iləә ailəә qurmaq istəәyəәn qızla 
oğlanın) birgəә iştirak etməәsi çox vacibdir. Həәr dəәrsdəә həәm kişiləәrəә, 
həәm dəә qadınlara aid material vardır.

• Həәr dəәrsdəә  veriləәn yazılı  tapşırıqları  yerinəә  yetirin. Bu, çox 
önəәmlidir. Həәr bir iştirakçının (təәkcəә həәr cütlüyün deyil) qeyd vəә 
tapşırıqları yazması üçün öz dəәftəәri olmalıdır. Bahalı bir dəәftəәrəә 
gəәrəәk yox, amma yalnız bu kurs üçün uzun müddəәt  qoruyub saxlaya 
biləәcəәyi ayrı bir dəәftəәri olmalıdır.  Həәr dəәrsin sonunda növbəәti dəәrsəә 
qəәdəәrki günləәrdəә çalışacağınız tapşırıqlar verilir. Bu tapşırıqları 
yerinəә yetirməәsəәniz, bu kursdan tam faydalana bilməәzsiniz! O 
tapşırıqlara xeyli vaxt  səәrf edəәcəәksiniz, amma buna vaxt  ayırmağa 
dəәyəәr. Bu dəәftəәrəә yazdıqlarınızı gəәləәcəәk illəәr əәrzindəә oxumaq vəә 
bəәlkəә dəә zamanla öyrəәnəәcəәyiniz yeni fikirləәri oraya əәlavəә etməәk 
istəәyəәrsiniz.
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• Həәr dəәrsəә dəәftəәrinizi vəә  Müqəәddəәs Kitabı  (çap vəә ya elektron 
formatda) gəәtirin. Həәr dəәrsdəә Allahın kəәlamından oxuyacaqsınız. 
Yaxşısı budur ki, həәr kəәsin öz Müqəәddəәs Kitabı olsun vəә müzakirəә 
olunan yerləәrəә diqqəәtləә baxa bilsinləәr. Bundan əәlavəә, sizdəәn tez-tez 
dəәftəәrinizdəә nəә barəәdəәsəә qeydləәr yazmaq xahiş ediləәcəәk. Həәr dəәrsin 
başında keçəәn dəәrsdəә verilmiş tapşırıqla necəә məәşğul olduğunuzu 
müzakirəә etməәyinizəә imkan veriləәcəәk.

ALLAH BU ÖLKƏӘYƏӘ ONUN İZZƏӘTİ ÜÇÜN YAŞAYAN, 
MÖMİN ÖVLADLARI BÖYÜDƏӘN MÖMİN AİLƏӘLƏӘRİN 

YENİ NƏӘSLİ İLƏӘ XEYİR-DUA VERSİN!
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1.  NIKAH HARADAN BAŞLAMIŞDIR?
Müqəәddəәs Kitabda nikahın əәsasları

Müzakirəә üçün suallar: 
"Nikah" sözünü düşünün. Bu söz sizin üçün nəә məәna daşıyır? Nikahı 
bütün başqa münasibəәtləәrdəәn fəәrqləәndirəәn nəәdir?

Giriş:  
Nikah müəәyyəәn formada bu dünyada həәr cəәmiyyəәtin bir hissəәsi olur. 
Amma nikah nəә deməәkdir? Nikah haradan başlayıb? Bu dəәrsdəә 
Müqəәddəәs Kitabın bu suallara nəә cavab verdiyini öyrəәnəәcəәyik.
Yaradılış 1-dəә Allahın yeri, göyü, günəәşi, ayı, ulduzları, bitkiləәri vəә 
heyvanları necəә yaratdığını oxuyuruq. Sonra 26-cı ayəәdəә yaradılışının 
tacı haqqında oxuyuruq.

Yaradılış 1:26-31-i oxuyun.
1. 27-ci ayəәni təәkrar oxuyun. Bu ayəәdəә insanın yaranması iləә bağlı 

hansı iki həәqiqəәti görəә bilirsiniz?
Sizcəә, Allahın surəәtindəә yaranmağımız nəә deməәkdir?

2. 31-ci ayəәyəә baxın. Allah yaratdığı həәr şeyəә baxanda nəә hiss etdi?
Yaradılış Kitabının 2-ci fəәslindəә ilk kişi vəә qadının yaranması daha əәtraflı 
təәsvir olunur.
Yaradılış 2:7 vəә 15-25-i oxuyun.

3. 7-ci ayəәni təәkrar oxuyun. Allahın insanı yaratması bütün başqa 
heyvanları yaratmasından necəә fəәrqləәnir? (Həәmçinin bax: 
Yaradılış 1:20 vəә 24)

4. Yaradılış 2:18-dəә Allah nəәyəә "yaxşı deyil" deyir? Allah nəә 
edəәcəәyini söyləәyir?

5. 21-22-ci ayəәləәri təәkrar oxuyun. Allahın kişiyəә bir köməәkçi 
yaratdığını təәsvir edin.
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Qadın köməәkçi qismindəә
18-ci ayəәdəә Allah kişiyəә "münasib olan bir köməәkçi" yaradacağını 
söyləәyir. Sonra 20-ci ayəәdəә deyir ki, heyvanlar arasında kişiyəә 
"münasib olan bir köməәkçi" tapılmadı. "Köməәkçi" dedikdəә nəә 
nəәzəәrdəә tutulur? Orijinalda işləәnəәn ibranicəә söz (ƏӘhdi-ƏӘtiqin 
orijinalı ibranicəәdir) köməәk etdiyi şəәxsi tamamlayan bir şəәxs 
məәnasına gəәlir. Yəәni başqa şəәxsin əәskikləәrini dolduran, təәmin edəәn 





10. 24-ci ayəәni təәkrar oxuyun. Kişinin arvadına qovuşması olaraq 
təәrcüməә olunan orijinal ibranicəә söz arvadına "möhkəәm 
bağlanması" vəә ya arvadını "səәyləә (yaxından) izləәməәsi" məәnasına 
gəәlir. Bu sizəә nikahın dəәyişməәzliyi barəәdəә nəә deyir?

11. Hal-hazırda bəәzi yerləәrdəә insanların nikah haqqındakı fikirləәri çox 
qarışıq olur. Bəәziləәri deyirləәr ki, kişi başqa kişi iləә vəә ya qadın 
başqa qadınla ailəә qura biləәr. Bəәziləәri bir kişinin birdəәn çox 
qadınla ailəә qura biləәcəәyini söyləәyirləәr. Yaradılış Kitabındakı bu 
ayəәləәrdəәn Allahın nikah üçün planını necəә görürsünüz?

12. Qayıdıb Yaradılış 1:28-i təәkrar oxuyun. Allahın bəәşəәriyyəәtəә 
verdiyi birinci əәmr nəәdir? Allah nikahdan nəә cür bəәhrəә gözləәyir? 

Bu ayəәnin başında Allahın ilk kişiyəә vəә qadına xeyir-dua 
verdiyindəәn bəәhs edildiyini görəәcəәksiniz. Bu xeyir-duanın 
mühüm bir hissəәsi "Törəәyib çoxalın vəә yer üzünü bürüyün" idi. 
Bu ayəәdəә Allahın nikah yaratmasının başqa mühüm bir səәbəәbini 
görürük. Bir-birinəә ömürlük səәdaqəәtləә həәsr olunan bir ana vəә bir 
ata üçün Allahın planı uşaqlarımızı necəә sabit bir mühitləә təәmin 
edir?
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Bununla beləә, o artıq onların səәlahiyyəәtləәri altında qalmamalı idi. 
Evləәndikdəәn sonra yeni ailəәnin başçısı olmalı idi. Məәsuliyyəәti, öz 
ailəәsini yeməәkləә təәmin etməәkdəәn, qorumaqdan, onlara Rəәbbin 
yolunu tutmağı öyrəәtməәkdəәn ibarəәtdi. Kişi həәləә dəә ata-anasının 
müdrikliyindəәn, təәcrübəәləәrindəәn öyrəәnəә biləәrdi, ancaq 
evləәndikdəәn sonra o, arvadı iləә birgəә ayrı bir ailəә qururdu vəә bu 
ailəәdəә əәr vəә arvad öz qəәrarlarını verməәli vəә öz övladlarından 
məәsuliyyəәt daşımalı idiləәr. Bu düşüncəә təәrzinin sizin ölkəәnizdəәki 
ailəәləәrin möhkəәmləәndirilməәsinəә necəә yardım edəә biləәcəәyini 
müzakirəә edin. 
ƏӘgəәr siz evli cütlük olaraq bir müddəәt  valideynləәrinizin yanında 
qalmalısınızsa, onların evindəә yaşayarkəәn necəә özünüzü ayrı ailəә 
kimi apara biləәrsiniz?





Növbəәti dəәrsdəәn əәvvəәl…
…bu gün öyrəәndiyiniz ayəәləәri təәkrar oxumağa vəә düşünməәyəә bir az vaxt 

ayırın. Allahdan nikah barəәdəә daha dəәrin anlayışı diləәyin. 

• Bu ayəәləәrdəәn nikah haqqında öyrəәndikləәrinizi dəәftəәrinizdəә yazın. 

• 20, 30 vəә ya 50 il sonra nikahınızı necəә görməәk istəәdiyinizi yazın.
Bu sitatı düşünün:"İnsanlar əәhd edəәrəәk özləәrini bir-birinəә həәsr etdikləәri 

zaman əәhdinəә sadiq qalan Allaha əәn çox bəәnzəәyəәrləәr". (İngilizcəә 
"Reformation Study Bible" nəәşri, Yaradılış 2:24) 

• Bunun fikrinizcəә nəә məәna verdiyini dəәftəәrinizdəә yazın. 
Həәmçinin duada Allahdan diləәyin ki, bu ciddi ömürlük həәsr olunmaya 

hazırlasın, yaxud artıq evlisinizsəә, həәr gün bu həәsr olunmaya görəә 
yaşamağınıza köməәk etməәsini diləәyin.

(Növbəәti dəәrsəә gəәləәndəә dəәftəәrinizi vəә Müqəәddəәs Kitabınızı gəәtirməәyi 
unutmayın.)
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2.  XOŞBƏӘXT AILƏӘ ÜÇÜN ALLAHIN PLANI

“...qoy hər kəs öz arvadını özü kimi sevsin, arvad isə ərinə ehtiram etsin.”
 Efesliləәrəә 5:33

Bu dəәrsəә başlamazdan əәvvəәl:
Keçəәn həәftəә 1-ci Dəәrsdəә öyrəәndikləәriniz, nikahınız üçün arzularınız vəә 
sitat haqqında dəәftəәrinizəә yazdığınızı bir neçəә dəәqiqəә müzakirəә edin. 
(Çalışın, bu müzakirəә 5 dəәqiqəәdəәn çox uzanmasın ki, dəәrsin qalan 
hissəәsinəә kifayəәt qəәdəәr vaxtınız qalsın.)

Müzakirəә üçün suallar: 
Paul Filipililəәrəә Məәktubunda imanlılara bir-birinəә necəә münasibəәt 
göstəәrəәcəәkləәrini öyrəәdir. Filipililəәrəә 2:1-4-ü oxuyun. Paulun bu ayəәləәrdəә 
məәsihçiləәrəә verdiyi nəәsihəәtləәri bir neçəә dəәqiqəә müzakirəә edin. 
Sizcəә, bu ayəәləәrdəә sadalanan şeyləәr necəә xoşbəәxt ailəә üçün yaxşı təәməәl 
ola biləәr?

İndi Paulun arvadlara vəә əәrləәrəә verdiyi nəәsihəәtləәrəә nəәzəәr salaq.
Efesliləәrəә 5:21-33-ü oxuyun.

1. 21-ci ayəәdəә həәr kəәsin Məәsih qorxusu iləә bir-birinəә tabe olması 
əәmr olunur. 22-ci ayəәdəәn başlayaraq Paul, ailəәdəә razılıq vəә 
səәadəәtin hökm sürməәyinəә şəәrait yaradan bu tabeliyin əәrləәr vəә 
arvadlar üçün konkret olaraq nəәdəәn ibarəәt olduğunu izah edir. 
22-ci ayəәni təәkrar oxuyun. Arvadın əәrinəә qarşı münasibəәti necəә 
olmalıdır?   

2. 23-24-ci ayəәləәri oxuyun. 23-cü ayəәyəә əәsasəәn, niyəә qadın əәrinəә 
beləә münasibəәt göstəәrməәlidir? Paul bu əәr-arvad münasibəәtini nəәyəә 
bəәnzəәdir?

(Qeyd: Burada "cəәmiyyəәt", yaxud "imanlılar cəәmiyyəәti" dedikdəә bütün 
nəәsilləәrdəә həәr yerdəә olan bütün imanlılar nəәzəәrdəә tutulur. Bu ayəәləәrdəә 
onlara həәmçinin "Məәsihin bəәdəәni" deyilir.) 

24-cü ayəәdəә Paul bu tabeliyi necəә təәsvir edir? 
Arvadlar üçün sual: Sizcəә, bu növ tabelik necəә mümkündür? 

3. 25-27-ci ayəәləәri təәkrar oxuyun. ƏӘrin arvadına qarşı münasibəәti 
necəә olmalıdır? Paul bu münasibəәti nəәyəә bəәnzəәdir?
Bu ayəәləәrəә əәsasəәn, Məәsih cəәmiyyəәtinəә olan məәhəәbbəәtini necəә 
göstəәrmişdir? 
Məәsihin gördüyü işləәrdəә imanlılar cəәmiyyəәti üçün nəә məәqsəәdi var 
idi? (26-27-ci ayəәləәr)
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4. İndi 28-30-cu ayəәləәri oxuyun. 28-ci ayəәdəә Paul kişinin öz 
arvadını sevməәsi haqqında nəә deyir? 
Sizcəә, Paul "Arvadını sevəәn özünü sevir" dedikdəә nəә nəәzəәrdəә 
tutur?
25, 29 vəә 30-cu ayəәləәrdəә Paul ondan danışır ki, Məәsih bizəә olan 
məәhəәbbəәtini necəә göstəәrib vəә bizi Öz Gəәlini kimi həәmişəә bəәsləәyib 
qayğımıza qalmaqla bu məәhəәbbəәti necəә göstəәrməәyəә davam edir. 
İndi isəә O, əәrləәri arvadlarını eyni məәhəәbbəәtləә sevməәyəә çağırır. 
ƏӘrləәr üçün sual: Siz bu yüksəәk çağırışınızı düşünəәndəә nəә hiss 
edirsiniz? Gündəәlik həәyatda arvadınıza fəәdakar məәhəәbbəәt 
göstəәrməәk üçün indi əәməәldəә nəә etməәyəә başlaya biləәrsiniz?  

5. 31-33-cü ayəәləәri təәkrar oxuyun.  31-ci ayəәdəә Paul, keçəәn dəәrsdəә 
oxuduğumuz Yaradılış 2:24-dəәn sitat gəәtirir. Allahın başlanğıcdan 
bəәri, həәləә günah dünyaya daxil olmamışdan nikahın dəәrin məәna 
daşıması iləә bağlı bir planı var idi.
32-ci ayəәdəә Paulun bəәhs etdiyi böyük sirr nəәdir? ƏӘr-arvad 
birləәşməәsindəә Məәsihləә bizim (İmnalılar Cəәmiyyəәti) aramızdakı 
münasibəәtləәr necəә əәks olunur?
Bu həәqiqəәtin əәsasında bu ayəәdəә əәr-arvad münasibəәtləәrinin 
qorunmasının əәhəәmiyyəәti haqqında nəә deyilir?

6. 33-cü ayəәdəә Paul əәrləәrəә vəә arvadlara nəәsihəәtləәrini necəә 
yekunlaşdırır?
Sizcəә, niyəә Paul əәrləәrəә vəә arvadlara fəәrqli nəәsihəәtləәri verir? 

7. İndi bunları düşünün vəә müzakirəә edin: Arvadın, İmanlılar 
Cəәmiyyəәti Məәsihəә tabe olduğu kimi öz əәrinəә tabe olması, əәrini 
onu sevməәyəә necəә təәşviq edəәcəәk? 
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Nikahda məәhəәbbəәtin vəә hörməәtin yeri
Müasir təәdqiqatlar göstəәrir ki, həәm əәr, həәm arvad hörməәt vəә 
məәhəәbbəәt  görməәyi arzu etsəә dəә, onların əәn dəәrin ehtiyacları 
fəәrqlidir. ƏӘr üçün arvadın hörməәtini hiss etməәk daha önəәmlidir. 
ƏӘn yaxın yoldaşı ona hörməәt  etmirsəә, o özünü son dəәrəәcəә xəәcil vəә 
dəәyəәrsiz hiss edəәcəәk. Xüsusiləә arvadı ona insanlar içindəә hörməәt 
etmirsəә beləә olur, lakin evin içindəә dəә beləәdir. Arvad üçün əәrin 
məәhəәbbəәtini hiss etməәk daha önəәmlidir. ƏӘrinin onu sevdiyini hiss 
etməәyəәn qadın özünü son dəәrəәcəә xəәcil vəә dəәyəәrsiz hiss edəәcəәk. 
ƏӘrinin onu sevdiyini bilməәsi qadına özünü arxayın, əәmin hiss 
etməәkdəә köməәk edəәcəәk. 



ƏӘrin, Məәsihin İmanlılar Cəәmiyyəәtini sevdiyi kimi öz arvadını 
sevməәsi, arvadının ona tabe olmasına necəә köməәk edəәcəәk? Bu iki 
şey birlikdəә necəә xoşbəәxt vəә nizamlı ailəәni yaradır?

8. Öz ailəәniz üçün arzularınızı düşünün. Bu arzuların həәyata 
keçməәsi üçün özünüzdəә nəә cür dəәyişməә görməәk istəәyirsiniz? ƏӘgəәr 
qadınsınızsa, bəәzəәn əәrinizin rəәhbəәrliyini rəәdd edib özünüz ailəәni 
idarəә etməәk istəәyirsinizmi? ƏӘgəәr kişisinizsəә, bəәzəәn kobud vəә 
təәləәbkar olursunuzmu? 

Dua: İndi duaya bir az vaxt ayırın vəә Allahın gözəәl məәqsəәdinəә görəә 
yaşamaq üçün lütfü iləә dəәyişilməәyinizi Ondan diləәyin. Ürəәyinizdəә Onun 
yollarını öyrəәnməәyi qəәrara alın. Onda çəәtin vaxtlarda beləә, ailəәnizdəә sülh vəә 
razılıq olacaq.

Növbəәti dəәrsdəәn əәvvəәl…
... təәzəәcəә öyrəәndiyiniz ayəәləәri təәklikdəә təәkrar oxuyub düşünün.

• ƏӘr vəә ya arvad olaraq öz rolunuz haqqında bu ayəәləәrdəәn 
öyrəәndikləәrinizi dəәftəәrinizdəә yazın. 

• Eləәcəә dəә Allahı razı salan əәr vəә ya arvad olmaq üçün özünüzdəә nəә cür 
dəәyişiklikləәri görməәk istəәdiyinizi yazın. 

Bu şeyləәrəә görəә dua etməәyəә vaxt ayırın.
Həәmçinin 1 Peter 3:1-7-ni oxumaq üçün vaxt tapsanız yaxşı olar.

(Növbəәti dəәrsəә gəәləәndəә dəәftəәrinizi vəә Müqəәddəәs Kitabınızı gəәtirməәyi 
unutmayın.)
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Ailəәdəәn bir sığınacaq yaratmaq
Allahın məәqsəәdinəә görəә qurulan ailəә Allahın Padşahlığının gözəәl 
bir surəәti olacaq. ƏӘlbəәttəә, heç kim bunu mükəәmməәl edəә bilməәz! 
Buna görəә özümüzü alçaltmağı, bacarmayanda üzr istəәməәyi vəә 
bir-birimizi tez bağışlamağı öyrəәnməәyimiz dəә çox vacibdir. Beləә 
halda ailəә həәm bizim üçün, həәm dəә Allahın bizəә verdiyi 
övladlarımız üçün bir sülh sığınacağı olacaq. (6-cı dəәrsdəә bundan 
daha əәtraflı bəәhs ediləәcəәk.)



3.  İSANI AILƏӘNIZIN RƏӘBBI OLARAQ QƏӘBUL ETMƏӘK

"Amma məәn vəә məәnim evimdəәkiləәr Rəәbbəә qulluq edəәcəәk". Yeşua 24:15

Bu dəәrsəә başlamazdan əәvvəәl:  
2-ci Dəәrsdəә öyrəәndiyiniz vəә dəәftəәrinizəә yazdığınız şeyləәri bir neçəә 
dəәqiqəә müzakirəә edin. (5 dəәqiqəә)

Müzakirəә üçün suallar: 
Yeşua Kitabının 24-cü fəәslindəә İsrail xalqı Yeşuanın rəәhbəәrliyi iləә 
Allahın vəәd etdiyi torpağı mülk olaraq almağa hazırlaşır. 15-ci ayəәdəә 
Yeşua onlara meydan oxuyur: yaşayan Allaha qulluq etməәk istəәmirləәrsəә, 
hansı allaha qulluq edəәcəәkləәrini özləәri seçsinləәr. Yeşua isəә özü üçün artıq 
seçmişdir vəә elan edir: "Məәn vəә məәnim evimdəәkiləәr Rəәbbəә qulluq 
edəәcəәk!"
Bir ailəә olaraq Rəәbbəә qulluq etməәk, sizcəә, nəә məәna verdiyini qısaca 
müzakirəә etməәyəә bir dəәqiqəә vaxt ayırın.

Luka 6:46-49-u oxuyun.
1. 46-cı ayəәdəә İsa nəә sual verir? 

Kimisəә "Rəәbbim" (yaxud "Sahibim") çağırmaq vəә eyni zamanda 
dedikləәrinəә əәməәl etməәməәkdəә bir ziddiyyəәt görürsünüzmü? 
Cavabınızı izah edin.

2. 47-ci ayəәni təәkrar oxuyun. İsa üç şey edəәn insanlardan bəәhs edir. 
Bu üç şey nəәdir?
48-ci ayəәyəә əәsasəәn, İsa bunları edəәn adamı nəәyəә bəәnzəәdir? Bu 
adamın necəә ev tikdiyini vəә axırda o evəә nəә olduğunu təәsvir edin.

3. İndi 49-cu ayəәni oxuyun.  Burada təәsvir olunan adam (ev deyil) 
iləә 47-ci ayəәdəәki adamın arasında nəә fəәrq var?
Bu adamın evini vəә bu evəә sonunda nəә olduğunu təәsvir edin.

4. Bu iki evi düşünün. Siz yeni ailəә qurarkəәn hansı evi tikməәk 
istəәyirsiniz? 46-47-ci ayəәləәrəә əәsasəәn bu növ evi necəә inşa edəә 
biləәrsiniz?

İndi  evli cütlük olaraq həәyatınızda əәhəәmiyyəәtli  olan bir neçəә konkret 
məәqama nəәzəәr salaq. Bəәlkəә  dəә  keçmişdəә  bir imanlı kimi bu  şeyləәri 
düşünmüsünüz, amma indi  bir ailəә  kimi  düşünün: bu məәqamların həәr 
birindəә İsanın Rəәbb olması nəә deməәkdir?

PUL
5. Aşağıdakı ayəәləәri oxuyun.
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"Kim Məәnəә bir şey verib ki, ona geri qaytarım? Bax göyləәr altında həәr 
şey Məәnimdir". (Allahın ƏӘyyuba sözü, ƏӘyyub 41:11) 
Kim Ona bir şey verdi ki, əәvəәzini Ondan istəәyəә bilsin? Çünki həәr şeyin 
məәnbəәyi Odur, həәr şey Onun vasitəәsiləә vəә Onun üçün var oldu. Ona 
əәbəәdi olaraq izzəәt olsun! Amin. (Romalılara 11:35-36)

Siz heç düşünmüsünüzmü ki, nəәyniz varsa, həәr şey sizəә Allahdan 
verilib vəә qanuni surəәtdəә Allaha məәxsusdur?
Sizcəә, bu bilik pul vəә digəәr mal-mülkdəәn istifadəәnizəә necəә təәsir 
etməәlidir?

6. Pul haqqında Müqəәddəәs Kitabdan aşağıdakı üç parçanı oxuyun. 
Rəәbbi var-dövləәtinləә, məәhsulunun nübarı iləә şəәrəәfləәndir. Onda 
anbarların neməәtləә dolar, şəәrab çəәnləәrin təәzəә şəәrabla daşar. (Sül. 
3:9-10)
Heç kim iki ağaya qulluq edəә bilməәz. Çünki ya birinəә nifrəәt edib o 
birisini sevəәcəәk ya da birinəә bağlı qalıb o birisinəә xor baxacaq. Siz 
həәm Allaha, həәm dəә səәrvəәtəә qulluq edəә bilməәzsiniz. (Mat. 6:24) 
Beləәlikləә, “Nəә yeyəәcəәyik?”, “Nəә içəәcəәyik?” vəә ya “Nəә geyəәcəәyik?” 
deyəә qayğı çəәkməәyin. Çünki bütpəәrəәstləәr bütün bu şeyləәri axtarırlar. 
Doğrudan da, Səәmavi Atanız bütün bunlara ehtiyacınız olduğunu 
bilir. Ona görəә dəә siz əәvvəәlcəә Allahın Padşahlığını vəә Onun salehliyini 
axtarın. Onda bunların hamısı sizəә əәlavəә olaraq veriləәcəәk. (Mat. 
6:31-33)  

İndi isəә yuxarıdakı ayəәləәri yenəә təәk-təәk oxuyun. Həәr ayəәni 
oxuyandan sonra deyin, bu ayəәləәrəә əәsasəәn, niyəә siz bir cütlük 
olaraq İsanı pulunuzun Sahibi kimi qəәbul etməәlisiniz.  
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Pulla bağlı qəәrarlar
Evli cütlükləәrin mübahisəәləәri çox vaxt pul üstündəә olur. Ailəәdəә 
pulun çoxluğu yaxud azlığından asılı olmayaraq pulundan necəә 
istifadəә olunacağı barəәdəә həәr kəәs qəәrara gəәlməәlidir. Bəәzəәn əәr vəә 
arvad birgəә qəәrar barəәdəә razılığa gəәləә bilmirləәr. Aşağıdakı sualları 
düşünməәk önəәmlidir:
• Həәr ikiniz İsanı pulunuzun Sahibi kimi qəәbul etməәyəә 

razısınızmı? 
• Allahın ehtiyaclarınızı bildiyinəә, qayğınıza qaldığına vəә 

ailəәnizi təәmin edəәcəәyinəә həәqiqəәtəәn inanırsınızmı?
• Allahın sizəә verdiyi həәr şeydəәn necəә istifadəә etməәk barəәdəә 

birlikdəә dua etməәkləә pul üstündəәki mübahisəәləәrdəәn necəә 
qoruna biləәrsiniz?



QƏӘRARA GƏӘLMƏӘ

7. Aşağıdakı parçaları oxuyun.

Bütün qəәlbinləә Rəәbbəә güvəәn, öz idrakına etibar etməә. Bütün yollarında 
Onu tanı, O səәnin yollarını düzəәldəәr. (Süleymanın Məәsəәlləәri 3:5-6)

Allahın zəәnginliyi nəә böyük, hikməәti vəә biliyi nəә dəәrindir! Onun 
hökmləәri necəә dəә ağlasığmaz, yolları necəә dəә anlaşılmazdır! «Rəәbbin 
ağlını kim  dəәrk etdi? Ona kim məәsləәhəәtçi oldu?» (Romalılara 
11:33-34)

Bu ayəәləәrəә əәsasəәn, sizcəә, niyəә siz bir cütlük olaraq mühüm 
qəәrarlara gəәləәrkəәn ilk öncəә Allaha baxmalısınız?

Luka Müjdəәsindəәn aşağıdakı ayəәləәri oxuyun.

O beləә dedi: «Ey Ata, əәgəәr Səәnin iradəәnəә məәqbuldursa, bu kasanı 
Məәndəәn uzaqlaşdır. Amma Məәnim  yox, Səәnin iradəәn olsun». (İsa əәləә 
verildiyi gecəә, çarmıxa çəәkilməәzdəәn əәvvəәl Atasına dua edir; Luka 
22:42)

İsanın bu duası sizi nəә bahasına olursa-olsun Allahın iradəәsini 
seçməәyəә necəә ilhamlandırır?  

KARYERA

8. Aşağıdakı ayəәləәr sizi, özünüzü Allahın məәqsəәdləәrinəә təәslim 
edəәrəәk karyeraya dair qəәrarlarınızı Allahın əәlinəә verməәyəә necəә 
ruhlandırır? 

İndi siz beləә deyirsiniz: «Bu gün yaxud sabah biz filan şəәhəәrəә gedib 
orada bir il qalacağıq vəә ticarəәtləә məәşğul olub pul qazanacağıq». 
ƏӘslindəә isəә sabah nəә baş verəәcəәyini bilmirsiniz. Axı həәyatınız nəәdir ki? 
Qısa bir müddəәtəә görünüb sonra da yox olan buxardır. Bunun əәvəәzinəә 
«əәgəәr Rəәbb istəәyəәrsəә, sağ qalarıq, bu vəә ya digəәr işi görəәrik» 
deməәlisiniz. (Yaqub 4:13-15)     

Beləәlikləә, ey qardaşlar, Allahın məәrhəәməәti xatirinəә sizəә yalvarıram ki, 
bəәdəәnləәrinizi diri, müqəәddəәs vəә Allahı razı salan bir qurban olaraq 
Ona təәqdim  edin; bu sizin ağılla etdiyiniz ibadəәtdir. Bu dövrəә 
uyğunlaşmayın, əәksinəә, düşüncəәnizin təәzəәləәnməәsi iləә dəәyişin ki, Allahın 
yaxşı, razı salan vəә kamil iradəәsini ayırd edəәsiniz. (Romalılara 12:1-2)   
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9. Yuxarıdakı ayəәləәri müzakirəә etdikdəәn sonra aşağıdakı ayəәləәri 
oxuyun. 

Vaxtlı-vaxtında onlara yeməәk verməәk üçün ağasının öz nökəәrləәri 
üzəәrinəә qoyduğu sadiq vəә ağıllı qul kimdir? Nəә bəәxtiyardır o qul ki, 
ağası evinəә qayıdanda onu iş başında görür! (İsa dünyanın sonunda 
gəәlişindəәn bəәhs edir; Matta 24:45-46)    

Allah bir ailəә olaraq sizəә nəә işləәr tapşırıb? Yuxarıdakı ayəәləәr sizi 
vaxtınızdan ağılla istifadəә edəәrəәk Padşahlıq işləәriyləә məәşğul 
olmağa necəә ruhlandırır?

10. ƏӘvvəәlcəә Allahın Padşahlığını vəә Onun salehliyini axtarmaq üçün 
nəә edəәcəәyinizi bir cütlük olaraq birlikdəә müzakirəә edin.

Bəәhs etdiyimiz məәqamlardan hansılarında Allaha güvəәnməәk vəә 
onu bu sahəәnin Rəәbbi olaraq qəәbul etməәk sizəә çəәtin olur?

Dua:  Siz bir cütlük kimi Allahın iradəәsini, nəә olursa-olsun, yerinəә yetirməәk 
üçün özünüzü Allaha diri qurban olaraq təәqdim etmisinizmi? Romalılara 
12:1-2-ni təәkrar oxuyun. Paul bu ayəәləәrdəә deyir ki, biz özümüzü Allaha 
təәqdim etdikdəә həәqiqəәtəәn Ona ibadəәt edirik. İndi buna görəә dua etməәyəә 
vaxt ayırın.
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Sadiq vəә ağıllı qul olmaq nəә deməәkdir?
Biz, imanlılar hamımız daim Allahın xidməәtindəә olmağa 
çağırılmışıq. Bu o deməәkdir ki, biz evimizdəә öz ailəәmizəә vəә 
başqalarına xidməәt  etməәkləә əәslindəә Allaha xidməәt  edirik; iş 
yerimizdəә dəә eyniləә işimizi yerinəә yetirməәkləә əәslindəә Allaha 
xidməәt edirik; həәmçinin Allahın bizi apardığı yolda insanlara sözləә 
vəә əәməәlləә Allahın kəәlamını yayaraq Ona xidməәt  edirik. Özümüzü 
başqaları iləә müqayisəә etməәməәliyik vəә Allahın onları çağırdığı işi 
eyniləә təәkrar etməәyəә çalışmamalıyıq. Həәr cütlük Allahın onları 
nəәyəә çağırdığını müəәyyəәn etməәli vəә bu çağırışa itaəәt etməәlidir.
Dediyiniz vəә etdiyiniz həәr şeyi Rəәbb İsanın adı iləә edin, Onun 
vasitəәsiləә Ata Allaha şükür edin.  (Kolosseliləәrəә 3:17) 



Növbəәti dəәrsdəәn əәvvəәl…
... təәzəәcəә öyrəәndiyiniz ayəәləәri təәklikdəә təәkrar oxuyub düşünün. Şəәxsəәn 

siz Ona güvəәnməәkdəә böyüməәk üçün Allahın necəә köməәyinəә ehtiyac 
duyursunuz? 

• Fikirləәrinizi vəә təәkmilləәşməә arzularınızı dəәftəәrinizdəә yazın.

Bu gün bəәhs etdiyimiz məәqamlarda Allaha birinci yer verməәk üçün bir 
evli cütlük olaraq birlikdəә necəә çalışacağınızdan danışın. Pula dair 
yuxarıdakı hissəәdəә veriləәn sualların müzakirəәsi dəә unutmayın.

• Bu məәqamların həәr birindəә İsanın Rəәbb olması üçün konkret olaraq 
nəә edəәcəәyinizi dəәftəәrinizdəә yazın.

Birlikdəә dua etməәyəә vaxt ayırın vəә duada Allahdan istəәyin ki, bir ailəә 
olaraq Ona xidməәt etməәyinizin konkret yollarını sizəә göstəәrsin. 

• Birgəә dua zamanlarınızda Allahın sizəә göstəәrdiyi həәr şeyi dəәftəәrinizəә 
yazın.

(Növbəәti dəәrsəә gəәləәndəә dəәftəәrinizi vəә Müqəәddəәs Kitabınızı gəәtirməәyi 
unutmayın.)
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4.  NIKAHDA INTIM ƏӘLAQƏӘ: ALLAHIN GÖZƏӘL PLANI

(Qeyd: Bu dəәrsdəә kişiləәrləә qadınların ayrı olması çoxları üçün rahatdır. 
Ailəә qurmağa hazırlaşan oğlan müdrik vəә təәcrübəәli bir əәr olan kişi iləә, 
ailəә qurmağa hazırlaşan qız da müdrik vəә təәcrübəәli bir arvad olan 
qadınla birlikdəә, yaxud kişi/qadın qrupları halında bu dəәrsi keçəә 
biləәrləәr.)

Bu dəәrsəә başlamazdan əәvvəәl: 
Keçəәn həәftəә 3-cü Dəәrsdəә İsanı ailəәnizin Rəәbbi olaraq qəәbul etməәk 
barəәdəә öyrəәndiyiniz vəә dəәftəәrinizəә yazdığınız şeyləәri bir neçəә dəәqiqəә 
müzakirəә edin. 

Müzakirəә üçün suallar: 
Bir oğlanla bir qızın birbirinəә aşiq olub evləәnməәsi vəә ömrünün axırına 
qəәdəәr xoşbəәxt yaşaması haqqında hekayəәləәr hamının xoşuna gəәlir. 
Təәəәssüfləәr olsun ki, bir çox evli cütlüyün hekayəәsi beləә deyildir. Ola 
bilsin, çoxları birlikdəә qalırlar, ancaq sevinc vəә yaxınlıq (intimlik) hissi 
yox olub gedir. Sizcəә, əәr iləә arvad ömrünün axırına qəәdəәr bir-birinəә aşiq 
qalmaq üçün nəә edəә biləәrləәr?  
İndi Müqəәddəәs Kitabın nikahda intim əәlaqəә haqqında nəә dediyinəә nəәzəәr 
salaq.

Yaradılış 1:27-28-i oxuyun.
1. 27-ci ayəәdəә Allahın insanı yaratması haqqında deyiləәn iki həәqiqəәt 

nəәdir? 
Allhın insanı nəә üçün kişi vəә qadın olaraq yaratdığını heç 
düşünmüsünüz? Niyəә O bizi amyöb (təәkhüceyrəәli heyvan) kimi 
cinssiz yaratmayıb, amma törəәyib-artmaq üçün bizi ikiyəә bölüb? 
Fikirləәrinizi müzakirəә edin.

2. İnsanlara veriləәn ilk əәmr nəә idi? (28-ci ayəә)
Yaradılış 2:24-25-i oxuyun.

3. 24-cü ayəәdəә nikahın mahiyyəәti təәsvir olunur. Ona hansı 3 şey 
daxildir?
Bu ayəәnin üçüncü hissəәsindəә, "onlar bir bəәdəәn olacaq" deyilir. Bu 
sözləәrləә əәr-arvadın nikah daxili cinsi əәlaqəәləәri təәsvir olunur. Bu 
təәsviri düşünün. "Bir bəәdəәn" ifadəәsini düşünəәndəә nəә anlayırsınız, 
Allah əәr iləә arvad arasında necəә bir yaxınlığın, intimliyin 
qurulmasını istəәyir?

4. 25-ci ayəәni təәkrar oxuyun. O vaxt birinci kişi vəә qadın həәləә günah 
etməәmiş, həәləә xəәcaləәt hissi duymamışdılar. Sizcəә, bir kişi iləә bir 
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qadın evləәndiyi vaxt bu ayəәdəә Adəәm vəә Həәvva olduğu kimi, bir-
birinin qarşısında utanmamaq əәnamını yenidəәn qəәbul edirləәrmi? 
Cavabınızı izah edin.

Yaradılış 1:31-i oxuyun.
5. İndiyəә kimi oxuduğumuz ayəәləәrdəәn açıq-aşkar görürük ki, cinsi 

yaxınlıq Allahın fikri idi: O insanı kişi vəә qadın olaraq yaratdı; 
onların ikisi bir bəәdəәn olacaq; bu yolla uşaqları doğulacaq.
31-ci ayəәdəә Allahın yaratdığı həәr şey barəәsindəә nəә hiss etdiyini 
oxuyuruq? Sizcəә, Allah cinsi əәlaqəә barəәdəә nəә hiss edir? 
Bəәziləәri düşünürləәr ki, cinsi əәlaqəә büsbütün kirli vəә ya natəәmiz bir 
şeydir. ƏӘgəәr cinsi əәlaqəә Allahın evli cütlükləәrəә bəәxş etdiyi bir 
əәnamdırsa, sizcəә, insanların da beləә düşünməәsi Ona xoşdurmu? 

Yaradılış 4:1-i oxuyun.
6. Həәvvanın bu ayəәdəәki sözü, insanların doğub-törəәməәkdəә Allahla 

əәməәkdaşlıq etdikləәri barəәdəә anlayışını necəә ifadəә edir?
İndi  isəә  ƏӘhdi-Cəәdidəә  keçəәk, Həәvari  Paulun Korinf əәhlinəә  nikah daxili 
cinsi əәlaqəәləәr haqqında nəә dediyini oxuyaq.

1 Korinfliləәrəә 7:1-5-i oxuyun. 
7. 1-cı ayəәni təәkrar oxuyun. Görəәcəәksiniz ki, bu ayəәnin bir 

hissəәsindəә Paul korinfliləәrin ona yazdıqları məәktubdan sitat 
gəәtirir. Görünür ki, əәxlaqsızlıq çox yayıldığına görəә, onlar eləә 
düşünürdüləәr ki, guya cinsi əәlaqəәdəәn tamaməәn imtina edəәn 
insanlar başqalarından daha müqəәddəәsdirləәr. Buna görəә onlar eləә 
bilirdiləәr ki, nikah daxilindəә beləә, cinsi əәlaqəәdəәn imtina etməәk 
lazımdır. 2-4-cü ayəәləәrdəә Paul buna necəә cavab verdi?

8. 3-4-cü ayəәləәri təәkrar oxuyun. Paul 3-cü ayəәdəә əәrin vəә arvadın bir-
birinəә qarşı məәsuliyyəәtini təәsvir etməәk üçün hansı sözləәri işləәdir? 
Öz bəәdəәnləәri üzəәrindəәki səәlahiyyəәtləәri barəәdəә nəә deyir? (4-cü ayəә)

9. 4-cü ayəәni təәkrar oxuyun. Paul deyir ki, əәr vəә arvad cinsi cəәhəәtdəәn 
bir-birinəә xidməәt etməәyəә borcludurlar. Bu halda cinsi əәlaqəәdəәn 
imtina etməәsi iləә həәyat yoldaşını incitməәsi doğru bir 
həәrəәkəәtdirmi? Yaxud cinsi əәlaqəәdəәn istifadəә edəәrəәk öz həәyat 
yoldaşını idarəә etməәk, istəәdiyini ondan almaq doğru bir 
həәrəәkəәtdirmi? Cavabınızı izah edin.

10. 2-ci dəәrsdəә Paulun başqa bir məәktubundan arvadın əәrəә vəә əәrin 
arvada qarşı necəә münasibəәt göstəәrməәli olduğu haqqında 
oxumuşduq. Aşağıdakı ayəәləәri oxuyun.
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Ey qadınlar, Rəәbbəә tabe olduğunuz kimi əәrləәrinizəә tabe olun. 
(Efesliləәrəә 5:22)
Ey əәrləәr, Məәsih imanlılar cəәmiyyəәtini sevib onun uğrunda Özünü fəәda 
etdiyi kimi siz dəә arvadlarınızı sevin. (Efesliləәrəә 5:25) 

İndi 1 Korinfliləәrəә 7:2-4-ü təәkrar oxuyun vəә Efesliləәrəә Məәktubdan 
olan ayəәləәrləә birlikdəә bu ayəәləәri dəә düşünün. Aşağıdakıları 
müzakirəә edin.

Bir-birini razı salmağa çalışan əәr iləә arvadın, xudbinlikdəәn uzaq, 
həәqiqi məәhəәbbəәti bir-birinəә göstəәrməәk üçün əәla imkanları olacaq. 
Bu növ qarşılıqlı qayğı nikahda məәhəәbbəәtin canlı qalmasına necəә 
davam edir?

11. 1-ci Korinfliləәrəә 7:5-i təәkrar oxuyun. Paul onlara bu ayəәdəә nəә 
məәsləәhəәt görür? 
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Qadınlara məәxsus qeyd: ƏӘrinəә hörməәt  edəәn, bütün ürəәyi iləә tabe 
olan bir qadın onunla cinsi əәlaqəәdəәn imtina edəәrmi?
Həәqiqəәt  budur ki, kişiləәrin, əәləәlxüsus yaşları artdıqca, cinsi 
əәlaqəәyəә qadınlara nisbəәtəәn daha çox istəәyi vəә təәləәbatı olur. Sevəәn 
arvad, özünün beləә istəәyi olmasa beləә, əәrini razı salmağa 
çalışacaq. Qadınlara bunu yadda saxlamaq önəәmlidir: ƏӘrinizin 
cinsi təәləәbatı öz evindəә qarşılansa, bunu başqa yerləәrdəә 
axtaracağına daha az ehtimal olar..

Kişiləәrəә  məәxsus  qeyd:Məәsih imanlılar cəәmiyyəәtini sevdiyi kimi 
arvadını sevəәn bir kişi onu məәcbur edəәrmi? Cinsi əәlaqəә cəәhəәtdəәn 
arvadi iləә, əәləәlxüsus arvadı hamiləә olduğu vəә ya özünü pis hiss 
etdiyi zamanlarda, necəә rəәftar edəәr? 
1 Peter 3:7-dəә yazılıb: "Ey əәrləәr, siz dəә bunun kimi arvadlarınızla 
əәdəәbləә, onların daha zəәrif varlıqlar olduğuna uyğun davranın..." 
Nəәzakəәt  vəә anlayış, arvadınızın dəәrindəәn sevildiyini hiss etməәsi 
üçün son dəәrəәcəә mühümdür. Peterin dediyi kimi, qadın "daha zəәrif 
varlıq"dır, buna görəә dəә qadınla nəәzakəәtləә rəәftar etməәk lazımdır. 
Cinsi əәlaqəә xüsusiləә ilk zamanlarda onu ağrıda biləәr. Onu 
dinləәyin, hissləәrinəә diqqəәt  verin. Arvadınız üçün cinsi əәlaqəә 
ləәzzəәtli olsa, o daha çox həәvəәsləә özünü sizəә verəәcəәk.



O niyəә deyir ki, onlar yalnız qısa müddəәtəә cinsi yaxınlıqdan 
imtina etməәk barəәdəә razılığa gəәlməәlidirləәr?
Bəәzəәn əәr-arvad hamiləәliyin qarşısını almaq üçün cinsi əәlaqəәdəәn 
tamamiləә imtina etməәyi qəәrara alırlar. Bu ayəәyəә əәsasəәn, sizcəә, bu, 
yaxşı ideyadır? Fikrinizi izah edin.  

Dua: İndi bir neçəә dəәqiqəә dua edin vəә nikahda cinsi əәlaqəә əәnamı üçün 
Allaha şükür edin. Ondan diləәyin ki, cinsi əәlaqəәnin həәqiqi məәnasını 
anlamağınıza vəә ondan tam həәzz almağınıza köməәk etsin.
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Nikahda intim əәlaqəә üçün Allahın gözəәl məәqsəәdi
Cinsi birləәşməә insanlara bir əәnam olaraq verilib, beləә ki, nikah 
bağı iləә ömürlük səәdaqəәtin təәhlükəәsizliyindəә əәr vəә arvad bu 
dünyada əәn dəәrin səәviyyəәdəә intimliyi yaşaya bilirləәr. Bu, məәhdud 
da olsa, Ata, Oğul vəә Müqəәddəәs Ruh arasındakı intimliyin vəә 
eləәcəә dəә Məәsih iləә Gəәlini olan İmanlılar Cəәmiyyəәti arasındakı 
intimliyin bir obrazıdır. ƏӘlbəәttəә, bunlar cismani deyil, ruhani 
əәlaqəәləәrdir, lakin yenəә dəә son dəәrəәcəә realdır vəә məәhz bu dəәrin 
intimlikdəәn yeni həәyat  doğulur. Allah bizəә dünyada əәn qiyməәtli 
varlıq olan yeni bir insanın yaranmasında iştirak etməәk inanılmaz 
şəәrəәfini verir. Bunu düşünün: atanın sperması ananın yumurta 
hüceyresiyləә qarışanda atanın DNT-sindəәki bütün imkanlar ananın 
DNT-sinin bütün imkanları iləә birləәşir. Beləәcəә doğulan həәr körpəә, 
dünyada yaşayan başqa heç bir şəәxsləә eyni olmayan unikal bir fəәrd 
olur. Allahımız bizi nəә qəәdəәr böyük hikməәtləә planlaşdırıb!
Şeytan cinsi əәlaqəәnin həәm intimlik, həәm dəә törəәyib-artma 
potensialını dəәrk etdiyinəә görəә cinsi əәlaqəәni təәhrif vəә məәhv etməәk 
üçün var qüvvəәsi iləә çalışır. Bu əәlaqəәnin həәyat  vəә yaradıcılıq üçün 
böyük qüdrəәti iləә yanaşı bizi məәhv etməәsi cəәhəәtdəәn dəә çox böyük 
potensialı vardır. Buna görəә Süleymanın Məәsəәlləәri 4:23-dəә beləә 
yazılıb: "Həәr şeydəәn əәvvəәl öz ürəәyini qoru, çünki həәyat  çeşməәsi 
odur." Tez-tez dua edib Allahdan diləәyin ki, şeytanın hiyləәləәrindəәn 
qorunmaq üçün ayıq olasınız vəә bunlara qarşı dura bilməәk üçün 
Allahın qüvvəәsiyləә gücləәnəәsiniz. Cinsi cəәhəәtdəәn sınağa düşəәndəә 
heç təәrəәddüd etməәdəәn ruhəәn yetkin olan bir qardaş vəә ya bacıya 
müraciəәt edin ki, bu mübarizəәdəә sizəә köməәk etsin.



Növbəәti dəәrsdəәn əәvvəәl…
...Nəәğməәləәr Nəәğməәsini başdan-başa oxumağa vaxt ayırın. (Həәləә evli 

deyilsinizsəә, bu kitabı birlikdəә oxumayın, ayrı-ayrılıqda oxuyun.) Bu 
kitabda cinsi əәlaqəәnin başqa bir məәqsəәdini - ondan həәzz almağımızı 
görürük! Bəәy iləә gəәlinin cismani məәhəәbbəәtdəәn necəә zövq aldıqlarına vəә 
bunu necəә səәrbəәst sözləәrləә ifadəә etdikləәrinəә diqqəәt  yetirin. Sizcəә, evli 
cütlükləәrin onlara Allahdan bəәxş ediləәn cinsi birləәşməәdəәn tam dolğun həәzz 
almaları Allaha zövq verməәzmi? 

• Nəәğməәləәr Nəәğməәsindəәn sizəә əәn çox təәsir edəәn sözləәri dəәftəәrinizəә 
yazın.

• Allahın bizəә bu əәnamı nəә məәqsəәdləә bəәxş etdiyi barəәdəәki fikirləәrinizi 
dəәftəәrinizdəә yazın. 

• Həәmçinin bu dəәrsdəә öyrəәndiyiniz başqa şeyləәri yazın. 
ƏӘgəәr keçmişdəә cinsi əәlaqəәyəә natəәmiz bir şey kimi baxmısınızsa, yaxud 

ondan qorxmusunuzsa, davamlı dua edin, Allahdan fikirləәrinizi 
dəәyişdirməәsini diləәyin, beləә ki, O bu əәlaqəәyəә intimliyin əәn dəәrin 
səәviyyəәsinin gözəәl ifadəәsi olaraq baxdığı kimi, siz dəә buna beləә baxasınız!

(Növbəәti dəәrsəә gəәləәndəә dəәftəәrinizi vəә Müqəәddəәs Kitabınızı gəәtirməәyi 
unutmayın.)
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5. NIKAHINIZI QIYMƏӘTLƏӘNDIRIN VƏӘ QORUYUN

“...qoy Allahın birləәşdirdiyini insan ayırmasın.” Matt. 19:6

Bu dəәrsəә başlamazdan əәvvəәl: 
Keçəәn həәftəә 4-cü Dəәrsdəә öyrəәndiyiniz vəә dəәftəәrinizdəә yazdığınız şeyləәri 
bir neçəә dəәqiqəә müzakirəә edin. Həәmçinin Süleymanın Nəәğməәsi barəәdəә 
yazdıqlarınızdan rahat bölüşəә biləәcəәyiniz hissəәləәri bölüşün.

Müzakirəә üçün suallar: 
Allahın Musaya verdiyi əәmrləәrdəәn biri budur: "Zina etməә.” Zina 
ailəәləәrəә, uşaqlara vəә ümumiyyəәtləә cəәmiyyəәtəә necəә zəәrəәr verir?

Matta 19:1-12-ni oxuyun.
1. Fariseyləәr, Musanın yəәhudi xalqına verdiyi qanunu mükəәmməәl 

biləәn insanlar idi, lakin İsa onları ikiüzlülükdəә ittiham etmişdir. 
Burada yazılıb ki, onlar İsanı sınamaq istəәdiləәr. Yəәni, Onu səәhv 
cavab verməәyəә məәcbur edib təәləәyəә salmaq istəәdiləәr. Ondan nəә 
soruşdular? (3-cü ayəә)

2. Yadınızdadırsa, 1-ci Dəәrsdəә nikahın haradan başladığından bəәhs 
etmişdik. 4-cü dəәrsdəә isəә nikahın mahiyyəәtindəәn danışmışdıq. İki 
cinsin olması başlanğıcdan kimin fikri idi? (Yaradılış 1:27) Nikah 
ideyası haradan meydana gəәlib? (Yaradılış 2:24)

3. Matta 19:4-6-nı təәkrar oxuyun. Bu ayəәləәrdəә İsa, Yaradılış 
Kitabından yuxarıdakı ayəәləәri sitat gəәtirir. Burada O, nikahın 
müqəәddəәs, qiyməәtli vəә qorunmağa layiq olduğunu daha açıq 
şəәkildəә göstəәrir. 
İsanın dediyinəә görəә, ailəә quran bir kişi iləә qadını kim birləәşdirir? 
(6-cı ayəә)

4. Sizcəә, niyəә nikahdan çox vaxt bir əәhd kimi bəәhs olunur? Sizcəә, 
əәhd bağlamaq nəә deməәkdir?

5. Efesliləәrəә 5:31-32-yəә baxın. 2-ci Dəәrsdəә Paulun bəәhs etdiyi böyük 
sirr barəәdəә nəә söyləәmişdik, yadınızdadırmı?

6. Matta 19:6-da İsa "insan ayırmasın" dedikdəә nəә nəәzəәrdəә tutur? 
Burada boşanma haqqında nəә deyilir?
İsanın bu ayəәləәrdəә söyləәdiyinəә əәsasəәn, boşanmanın niyəә bu qəәdəәr 
ciddi olduğunu bir neçəә dəәqiqəә müzakirəә edin.
Niyəә əәr-arvadın boşanması həәm özləәrinəә, həәm dəә uşaqlarına o 
qəәdəәr iztirab verir? (Bu sualı müzakirəә edin, sonra da 
aşağıdakıları oxuyun.)
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7. Fariseyləәr bilirdiləәr ki, İsa boşanmanın yanlış olduğunu deyir. 
Buna görəә Ona başqa bir sual verdiləәr. 7-ci ayəәni təәkrar oxuyun. 
Onlar İsaya nəә sual verdiləәr?

8. İsaya görəә, niyəә Musa boşanmaya icazəә vermişdi? (8-ci ayəә) 
İnadkar ürəәkləәr Allaha xoşdurmu? 4-6-cı ayəәləәrəә vəә 8-ci ayəәyəә 
əәsasəәn, evli olanlar üçün Allahın arzusu nəәdir?

9. 9-cu ayəәni təәkrar oxuyun. İsanın dediyinəә görəә, kişinin arvadını 
boşaması üçün yeganəә haqlı səәbəәb nəә ola biləәr? Həәr hansı başqa 
bir səәbəәbəә görəә arvadını boşayan vəә sonra başqa bir qadınla 
evləәnəәn kişi hansı günahı işləәdir? 
İsa burada konkret olaraq kişiləәrəә danışır, amma siz nəә 
düşünürsünüz, bu prinsip qadınlara da aid ola biləәrmi?
Sizcəә, niyəә cinsi əәxlaqsızlıq boşanmaya səәbəәb ola biləәr? Bir 
dəәqiqəә düşünün. Zina əәr-arvad arasında bağlanan əәhdi necəә 
pozar?
Bu sizəә nikahda səәdaqəәtin əәhəәmiyyəәti barəәdəә nəә deyir?
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Boşanmanın verdiyi iztirab
Bu gün həәyat  yoldaşı iləә yaşamaqdan xoşbəәxt olmayan çox insan, 
problemləәrinin əәn asan həәll yolunu boşanmaqda görür. Bəәs Allah 
nəә deyir? Nikah bağlayan iki şəәxs Allahın Kəәlamına görəә "bir 
bəәdəәn"dir.  Allah onları əәsrarəәngiz, məәnəәvi bir yolla birləәşdirir. 
Onlar həәləә iki ayrı şəәxsiyyəәt olsalar da, çox real bir məәnada bir 
vəәhdəәt təәşkil edirləәr. Bəәdəәnin bir hissəәsini bəәdəәnəә ağrı verməәdəәn 
vəә xəәsarəәt  yetirməәdəәn ayırmaq mümkün olmadığı kimi, bir bəәdəәn 
olmuş evli cütlüyü çox böyük ağrısız vəә xəәsarəәtsiz ayırmaq da 
mümkün deyildir. Ciddi nəәticəәləәrəә məәruz qalmadan Allahın etdiyi 
işi pozmaq da qeyri-mümkündür.

Nikahlar sağaldıla biləәr.
İsa əәrin yaxud arvadın zina etdiyi təәqdirdəә boşanmaya icazəә 
verildiyini söyləәyibsəә dəә, bu deməәk deyil ki, beləә halda mütləәq 
boşanmaq lazımdır. İsanın çarmıxda ölümü sayəәsindəә Allah sidq 
ürəәkdəәn tövbəә edib Ona təәrəәf dönəәn həәr kəәsi tamamiləә bağışlayır. 
1 Yəәhya 1:9-da yazılmışdır ki, əәgəәr biz "günahlarımızı etiraf 
ediriksəә, Allah sadiq vəә əәdaləәtli olduğu üçün günahlarımızı 
bağışlayacaq vəә bizi həәr haqsızlıqdan təәmizləәyəәcəәk". Günahlarına 



NİKAHDA SƏӘDAQƏӘT
10. Aşağıdakı ayəәləәrin həәr birini oxuyun vəә bunların nikahda səәdaqəәt 

barəәsindəә nəә öyrəәtdiyini müzakirəә edin. 
(Qeyd: Cinsi əәxlaqsızlıq dedikdəә nikahdan kəәnar həәr hansı cinsi 
fəәaliyyəәt nəәzəәrdəә tutulur; zina da buna daxildir.)

Zina etməә. (Bu, Allahın Musaya verdiyi On ƏӘmrdəәn biridir. Çıxış 
20:14) 

Cinsi əәxlaqsızlıqdan uzaqlaşın. İnsanın etdiyi bütün digəәr günahlar 
bəәdəәndəәn kəәnardadır, amma əәxlaqsızlıq edəәn öz bəәdəәninəә qarşı günah 
edir. Məәgəәr bilmirsiniz ki, bəәdəәniniz Allahdan aldığınız, sizdəә yaşayan 
Müqəәddəәs Ruhun məәbəәdidir? Siz özünüzəә məәxsus deyilsiniz, çox baha 
qiyməәtəә satın alınmısınız. Beləәlikləә, bəәdəәninizləә Allaha izzəәt gəәtirin. (1 
Korinfliləәrəә 6:18-20)

"Çünki Allahın iradəәsinəә görəә müqəәddəәslik yolunuz beləәdir: cinsi 
əәxlaqsızlıqdan qaçın, həәr biriniz Allahı tanımayan bütpəәrəәstləәr kimi 
şəәhvəәt vəә ehtirasla deyil, müqəәddəәslik vəә hörməәtləә arvad almağı 
öyrəәnin, heç kim  haqsızlıq edib bacı-qardaşını istismar etməәsin. Çünki 
əәvvəәlcəә sizəә dediyimiz vəә xəәbəәrdarlıq etdiyimiz kimi, Rəәbb bütün 
bunlara görəә qisas alacaq. Çünki Allah bizi murdarlığa deyil, 
müqəәddəәsliyəә çağırmışdır. Ona görəә bu təәlimatı rəәdd edəәn kəәs insanı 
deyil, sizəә Öz Müqəәddəәs Ruhunu bəәxş edəәn Allahı rəәdd edir". (1 
Salonikliləәrəә 4:3-8)

Yuxarıdakı ayəәləәrəә əәsasəәn, niyəә əәr iləә arvadın ömrünün axırına 
qəәdəәr yalnız bir-birinəә sadiq qalması bu qəәdəәr çox mühümdür?

ZEHİNDƏӘ SƏӘDAQƏӘT
11. İsa ardıcıllarına öyrəәdib ki, öz həәyat yoldaşına cinsi cəәhəәtdəәn 

sadiq qalmaq təәkcəә cinsi aktın özü iləә məәhdud deyildir. 
Səәdaqəәtsizlik insanın zehnindəәn, ürəәyindəәn başlayır. Aşağıdakı 
ayəәləәri oxuyun. 
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görəә tövbəә etmiş vəә həәyat yoldaşı təәrəәfindəәn bağışlanmış çox əәr vəә 
arvad vardır. Onların bəәrpa olunması uzun vəә əәziyyəәtli proses olsa 
da, nəәticəәdəә Allah nikahlarına şəәfa vermişdir. Bu çəәtinlikləәri 
sayəәsindəә Allahla münasibəәtləәrindəә böyüdüləәr baxmayaraq ki, 
günaha düşmüşdüləәr. (6-cı Dəәrsdəә bağışlamaqdan daha çox bəәhs 
ediləәcəәk.)



ƏӘxlaqsızlığın, həәr cür murdarlığın vəә yaxud tamahkarlığın adı beləә, 
aranızda çəәkilməәsin, çünki bunlar müqəәddəәsləәrəә yaraşmaz. (Efesliləәrəә 
5:3)

“Zina etməә” deyildiyini eşitmisiniz. Məәnsəә sizəә deyirəәm ki, qadına 
şəәhvəәtləә baxan həәr adam artıq ürəәyindəә onunla zina etmiş olur. (Matta 
5:27-28)

Nəәhayəәt, qardaşlar, doğru, ləәyaqəәtli, saleh, pak, cazibəәli, etibarlı nəә 
varsa, əәgəәr əәla vəә təәrifəә layiq nəә varsa, bunları düşünün. (Filipililəәrəә 
4:8)

Yuxarıdakı ayəәləәrdəәn həәr birinin ürəәyinizi vəә zehninizi təәmiz 
saxlamaq barəәdəә nəә öyrəәtdiyini deyin.

12. Sizcəә, bu ayəәləәr filmləәrdəә, televiziyada pornoqrafiya yaxud 
erotikaya baxmaq haqqında nəә öyrəәdir?

13. Şeytan həәmişəә nikahları məәhv etməәyəә çalışır. Evli yaxud həәləә 
evləәnməәmiş olmağınızdan asılı olmayaraq, nikahınızın qüvvəәtli 
olması, şeytanın hiyləәləәrindəәn qorunması üçün həәm birlikdəә, həәm 
dəә ayrı-ayrılıqda dua edirsinizmi?

1 Peter 5:8-9-da Həәvari Peter bu sözləәri yazmışdır:

Ayıq durun, oyaq olun. Çünki düşməәniniz olan iblis nəәrildəәyəәn vəә 
kimisəә aşırmaq istəәyəәn aslan kimi dolaşır.  Möhkəәm imanla ona qarşı 
durun. Bilin ki, bütün dünyada bacı-qardaşlarınız da eyni cür əәzab 
çəәkirləәr. 

Bu ayəәləәr nikahınızın qüvvəәtli olmasına necəә köməәk edəә biləәr?

Dua: İndi nikahınıza görəә birlikdəә dua edin. Aranızda mübahisəәləәr baş 
verdikdəә boşanmaq fikrinəә qarşı durmaq üçün Allahdan lütf diləәyin.
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Növbəәti dəәrsdəәn əәvvəәl…
… Süleymanın Məәsəәlləәri 5-ci fəәsli oxuyun. Bu fəәsil xüsusiləә kişiləәr 

üçün nəәzəәrdəә tutulub, ancaq nikahda səәdaqəәt  prinsipi, sözsüz, qadınlara da 
aiddir.

• Həәyat yoldaşınıza sadiq qalmağınızın vacibliyinin bu fəәsildəә veriləәn 
bir neçəә səәbəәbini dəәftəәrinizdəә yazın.

Son 4 dəәrsi təәkrar nəәzəәrdəәn keçirməәyəә vaxt ayırın. Nikahınızı 
boşanmaya qarşı möhkəәmləәdəә biləәcəәk şeyləәri öyrəәnmisinizmi? 

• Bunları dəәftəәrinizdəә yazın. 

Həәmçinin Matta 19-dan sitat gəәtiriləәn ayəәləәri təәkrar oxuyun. 
Evləәndiyiniz zaman üzəәrinizəә götürdüyünüz öhdəәliyin ciddiliyini düşünün. 
Evli cütlüyün boşanması həәm əәrəә, həәm arvada, həәm dəә uşaqlarına böyük 
əәzab verir. Nəә çəәtinlikləәriniz olursa-olsun, onlarla ikiniz birlikdəә 
üzləәşəәcəәyinizi qəәti qəәrara alın. 

Ürəәyinizdəә öz-özünüzəә vəә eləәcəә dəә nişanlınıza vəә ya həәyat yoldaşınıza 
söz verin ki, Allahın köməәyi iləә aranızdakı mübahisəәnin həәlli kimi 
"boşanmaq" sözünü əәsla dilinizəә gəәtirməәyəәcəәksiniz.

• Vəәdinizi dəәftəәrinizdəә yazın.

Nikahınız üçün birlikdəә dua edin.

(Növbəәti dəәrsəә gəәləәndəә dəәftəәrinizi vəә Müqəәddəәs Kitabınızı gəәtirməәyi 
unutmayın.)
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6. BAĞIŞLAMA: UZUN VƏӘ XOŞBƏӘXT NIKAHIN AÇARI

Bu dəәrsəә başlamazdan əәvvəәl: 
Keçəәn həәftəә nikahınızı necəә möhkəәmləәdəә biləәcəәyiniz barəәdəә Süley-
manın Məәsəәlləәri 5-ci fəәsil haqqında dəәftəәrinizəә yazdığınız şeyləәri bir 
neçəә dəәqiqəә müzakirəә edin. (5 dəәqiqəә)

Müzakirəә üçün suallar: 
İnsanların əәksəәriyyəәti, onları incidəәn vəә ya onlarla haqsız davrananlara 
necəә reaksiya verirləәr? Bəәs siz bu haqda nəә düşünürsünüz?
ƏӘr-arvad münasibəәtləәrimizdəә hamımızın həәyat yoldaşımız iləә haqsız 
davrandığımız zamanlar olur. Həәyat yoldaşımızın da bizimləә haqsız 
davrandığı zamanlar olur. Bir-birimizəә qarşı məәhəәbbəәtimizin artması 
üçün üzr istəәməәyi vəә bağışlamağı öyrəәnməәliyik. İlk əәvvəәl İsanın 
bağışlamanın əәhəәmiyyəәti haqqında nəә öyrəәtdiyinəә nəәzəәr salaq.

Matta 18:21-35-i oxuyun.
1. 21-22-ci ayəәləәri təәkrar oxuyun. Sizcəә, İsa bunu dedikdəә, adamı 

neçəә dəәfəә bağışlamanın hesabını tutmağı nəәzəәrdəә tutur? İsa nəә 
nəәzəәrdəә tutur?

2. ƏӘgəәr biz bir adamı neçəә dəәfəә bağışladığımızın hesabını tuturuqsa, 
bu həәrəәkəәtimiz, o adama bəәsləәdiyimiz münasibəәt haqqında nəә 
göstəәrir? Sizcəә, onu ürəәkdəәn bağışladığımızı göstəәrirmi?

3. 24-ci ayəәni təәkrar oxuyun. Qulun padşaha nəә qəәdəәr borcu var idi? 
4. Padşah o adamın borcunun ödəәnilməәsi üçün özünü vəә ailəәsini 

satmaq istəәdi. Bəәs qul nəә etdi? (26-ci ayəәyəә baxın.)
Sizcəә, o adam nəә vaxtsa borcunun hamısını ödəәyəә biləәrdimi?
Padşah onun yalvarışına necəә cavab verdi? (27-ci ayəә)

5. 28-30-cu ayəәləәri təәkrar oxuyun. Qul bağışlanıb buraxılandan 
sonra nəә etdi? (28-ci ayəә)
Qulun yoldaşının ona nəә qəәdəәr borcu var idi?

6. 32-34-cü ayəәləәri təәkrar oxuyun. Padşah bu hadisəәni öyrəәnəәndəә nəә 
etdi? Sizcəә, padşahın həәrəәkəәti düz idi? Cavabınızı izah edin.

7. 35-ci ayəәni oxuyun. Bu məәsəәlin sonunda İsa nəә dedi? İsa burada 
çox ciddi bir söz deyir. İsa, ƏӘhdi-Cəәdidin başqa yerləәrindəә dəә 
eyni prinsipi öyrəәdir. Matta 6:14-15-i oxuyun. Bu ayəәləәr bizəә nəә 
öyrəәdir?

8. Bu məәsəәlin məәğzi Matta 18:33-dəәdir. Bu ayəәni təәkrar oxuyun. 
Allahın bizim günahlarımızı bağışladığına həәqiqəәtəәn inanmasaq, 
başqalarını ürəәkdəәn bağışlamağa çəәtin olar. Allahın sizi sevdiyinəә 
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vəә İsanın çarmıxda ölümü xatirinəә sizi bağışladığına 
inanırsınızmı?

9. Bu məәsəәləә təәkrar baxın. Allahın nəәzəәrindəә günah borcumuz qulun 
padşaha olan borcuna necəә bəәnzəәyir?
Padşahın qulunun borcunu bağışlaması Allahın bizi bağışlamasına 
necəә bəәnzəәyir?
Biz bağışlandıqdan sonra Allah bizdəәn nəә gözləәyir? 

Bağışlamaya dair bu təәlimi nikahımıza necəә təәtbiq edəә  biləәcəәyimizi 
düşünəәk.

Hamımız bağışlamağı  öyrəәnməәliyik, ancaq çox vaxt bağışlamağın 
məәnasını dəәrk etməәdiyimizəә  görəә  həәyat yoldaşımızı  bağışlamaq bizəә 
çəәtin gəәlir. 

Bağışlamağın məәnası nəәdir?

A.  Bağışlamağın məәnası odur ki, məәn haqsızlığı vəә incikliyi Allahın 
əәlləәrinəә buraxıram. Həәyat yoldaşımı bağışlamağı qəәrara alıramsa, bu 
deməәk deyil ki, məәnəә haqsızlıq etdiyini yaxud məәni incitdiyini inkar 
etməәliyəәm. Haqsızlıq vəә ya inciklik yoxdursa, bağışlamağa ehtiyac da 
yoxdur. O məәni incitdiyi halda məәn incitməәyinin əәvəәzini çıxmaya-
cağam. Allahın həәyat yoldaşımın ürəәyindəә işləәməәyinəә ümid bağlaya-
cağam.

Romalılara 12:19-21-ni oxuyun.
[19]Ey sevimliləәr, heç kəәsdəәn qisas almayın, Allahın qəәzəәbinəә yer 
verin. Çünki yazılıb ki, Rəәbb beləә deyir: «Qisas Məәnimdir, əәvəәzini Məәn 
verəәcəәyəәm». [20]ƏӘksinəә, «düşməәnin acdırsa, onu yedizdir, susuzdursa, 
ona su ver. Beləә etməәkləә sanki onun başına köz tökəәrsəәn». [21]Pislik 
səәnəә üstün gəәlməәsin, pisliyəә yaxşılıqla qalib gəәl.

1) 20-ci ayəәyəә təәkrar baxın. "Düşməәn"inizi yedizdirməәk, ona su 
verməәk həәqiqi bağışlamanın səәməәrəәsini necəә göstəәrir? (Həәyat 
yoldaşınız, əәlbəәttəә, "düşməәn"iniz deyildir, lakin bəәzəәn o sizi 
incidəәndəә ürəәyinizdəә beləә bir hiss yarana biləәr!) 

2) ƏӘvəәzini çıxmaq yaxud inciməәk əәvəәzinəә bağışlamağı qəәrara 
aldığınız zaman çarmıxda "Ata! Onları bağışla, çünki nəә 
etdikləәrini bilmirləәr" Deyəәnəә necəә bəәnzəәyirsiniz?

3) Bunu düşünün: Siz həәqiqəәtəәn inanırsınızmı ki, Allah böyükdür vəә 
həәyat yoldaşınızın ürəәyini dəәyişdirməәyəә, söyləәdiyi vəә ya etdiyi 
şeyin yanlış olduğunu ona göstəәrməәyəә qadirdir? ƏӘgəәr həәyat 
yoldaşınızın yanlış fikrini vəә ya həәrəәkəәtini dəәyişdirəәcəәyinizi 
düşünürsünüzsəә, çox güman ki, yanılırsınız. 
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B.  Bağışlamağın məәnası odur ki, məәn Allahın məәnəә həәdsiz 
məәrhəәməәt göstəәrdiyini dəәrk edirəәm vəә buna görəә özüm dəә 
məәrhəәməәtli oluram. Bir az bundan əәvvəәl Matta 18-dəәn nəә öyrəәndi-
yimizi düşünəәk. Çox ciddi bir həәqiqəәti görürük. Allaha qarşı etdiyimiz 
günah böyükdür vəә əәgəәr biz Allahın bu borcumuzu bağışlamasını 
istəәyiriksəә, bizəә qarşı günah edəәn başqa insanlarla necəә rəәftar etməәliyik?

"Nəә bəәxtiyardır məәrhəәməәtli olanlar! Çünki onlara məәrhəәməәt ediləәcəәk". 
(Matta 5:7)

C.  Bağışlamağın məәnası odur ki, məәn ürəәyimdəә o adama qarşı 
soyuqluğa vəә acı hissləәrəә yol vermirəәm. Bağışlamağımla təәkcəә həәyat 
yoldaşıma deyil, özüməә yaxşılıq edirəәm. Acılıq hissini vəә qəәzəәbi sax-
layıramsa, bunlar məәni məәhvəә aparır. Bəәlkəә dəә o heç məәndəәn üzr 
istəәmir. Beləә halda bağışlamam yalnız Allahla məәnim aramda olur. 
Duada Allaha deyirəәm ki, həәyat yoldaşımı bağışlamağı qəәrara alıram vəә 
həәqiqəәtəәn ürəәkdəәn bağışlamağıma köməәk etməәsi üçün Ondan lütf 
diləәyirəәm.  

[8]Nəәhayəәt, hamınız həәmfikir olun. Başqalarının həәr bir hissinəә şəәrik 
olun, bir-birinizi qardaşlıq məәhəәbbəәti iləә sevin, rəәhmli vəә itaəәtkar 
olun. [9]Pisliyəә pislikləә, söyüşəә dəә söyüşləә cavab verməәyin, əәksinəә 
xeyir-dua edin. Çünki bunun üçün çağırılmısınız ki, xeyir-duaları irs 
olaraq alasınız. (1 Peter 3:8-9)

1) Sizcəә, bu ayəәləәrin öyrəәtdikləәrinəә əәməәl etməәk, həәyat yoldaşınız 
sizəә qarşı haqsızlıq etdiyi halda beləә, ürəәyinizdəә ona qarşı 
məәhəәbbəәt bəәsləәməәyinizəә necəә imkan verəәcəәk? Ona xeyir-dua 
verməәk vəә eyni zamanda ürəәyinizdəә ona qarşı kin vəә ya qəәzəәb 
saxlamaq mümkündürmü? Cavabınızı izah edin. 

2) 9-cu ayəәyəә görəә, pisliyəә pislikləә cavab verməәk əәvəәzinəә xeyir-dua 
versəәniz nəә alacaqsınız?

Dua: İndi birlikdəә dua edin vəә bütün günahlarınızın tamamiləә bağışlanması 
üçün Allaha şükür edin. Ondan diləәyin, sizəә yumşaq vəә həәlim ürəәk versin. 
Haqsızlıq edildikdəә beləә, bir-birinizəә xeyir-dua verməәyi vəә bir-birinizi 
bağışlamağı sizəә öyrəәtsin.
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Növbəәti dəәrsdəәn əәvvəәl…
... Matta 18:21-35-dəәki məәsəәli təәkrar oxuyun. Sonra bu dəәrsin qalan 

hissəәsini oxuyun. 

• Həәyat yoldaşınızı bağışlamanın vacibliyinin bir neçəә səәbəәbini 
dəәftəәrinizdəә yazın. 

Üzr istəәməә vəә  bağışlama  barəәdəәki bu hissəәni qrupda oxusanız da, 
oxumasanız da, onu ikilikdəә vəә ya təәklikdəә təәkrar oxumağa vaxt ayırın. 

• Bu addımlardan öyrəәndiyiniz əәn mühüm şeyləәrin bir neçəәsini 
dəәftəәrinizdəә yazın. 

• Həәmçinin sizəә əәn çəәtin gəәləәn şeyi yazın vəә buna görəә bir az dua edin.
Evli yaxud nişanlı olmağınızdan asılı olmayaraq, nişanlınızdan vəә ya 

həәyat  yoldaşınızdan üzr istəәyəәcəәyiniz şeyləәr varmı? Bunu bu həәftəә əәrzindəә 
edəәcəәksinizmi? 

Onu bağışlamalı olduğunuz, ürəәyinizdəә qalan şeyləәr varmı? O sizdəәn 
üzr istəәməәsəә beləә, bağışlayacaqsınızmı? Bu iki addım, nikahınızın 
düşməәnin hücumlarına qarşı möhkəәmləәdilməәsi baxımından son dəәrəәcəә 
mühüm olacaq.

(Növbəәti dəәrsəә gəәləәndəә dəәftəәrinizi vəә Müqəәddəәs Kitabınızı gəәtirməәyi 
unutmayın.)
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Bağışlamanın əәməәli təәtbiqi
İndi imkanınız varsa, bu dəәrsin Üzr istəәməә  vəә  bağışlama adındakı 
növbəәti hissəәsini oxuyun. Yaxud, əәgəәr istəәyirsinizsəә, bu hissəәni 
qrupda ayrı bir dəәrs kimi keçəә biləәrsiniz. Bu hissəәni qrupda birgəә 
müzakirəә etməәsəәniz, əәr-arvadlar vəә ya nişanlı cütlükləәr növbəәti 
dəәrsdəәn əәvvəәl bunu birlikdəә keçməәlidirləәr. Bu hissəәni 
buraxmayın! Burada çox önəәmli məәlumatlar veriləәcəәk. 
Bu əәməәli hissəәni eləә bir yerdəә saxlamalısınız ki, gəәləәcəәkdəә üzr 
istəәməәk vəә ya bağışlamaq lazım gəәldikdəә həәr vaxt  onu asanlıqla 
tapa biləәsiniz.



ÜZR ISTƏӘMƏӘ VƏӘ BAĞIŞLAMA

1.  ÜZR İSTƏӘMƏӘ  
ƏӘn çəәtin deyiləәn söz, "Bağışla, səәhv etmişəәm" deməәk ola biləәr. Eyni 
zamanda bu, nikahımızda məәhəәbbəәti canlı saxlamaq üçün əәn qiyməәtli 
sözdür. Bunu necəә edəә biləәrik? Aşağıda həәyat  yoldaşınızdan üzr istəәməәnin 
dörd addımı təәqdim olunur. 

A.  ÖZÜNÜZÜ AŞAĞI TUTUN.  Sözdəә vəә ya əәməәldəә yanlış etdiy-
inizi öz qarşınızda vəә Allahın qarşısında boynunuza alın. Hamının 
qüruru var vəә əәgəәr siz nikahınızda Allahın yolunu tutmaq istəәyirsinizsəә, 
qürurunuzu sındırmalısınız. Səәhv edəәndəә özünüzü aşağı tutmaq vəә öncəә 
öz qarşınızda, sonra Allahın vəә axırda həәyat yoldaşınızın qarşısında 
günahı boynunuza almaq istəәmirsinizsəә, həәyat  yoldaşınızla Allahın 
istəәdiyi kimi yaxşı münasibəәt qura bilməәzsiniz.

B. ALLAHA VƏӘ HƏӘYAT YOLDAŞINIZA GÜNAHINIZI 
ETİRAF EDİN.  Allaha günahınızı etiraf edəәndəә inanmalısınız ki, 
Onun əәfvini qəәbul etmisiniz. 1 Yəәhya 1:9-da yazılmışdır ki, əәgəәr biz 
"günahlarımızı etiraf ediriksəә, Allah sadiq vəә əәdaləәtli olduğu üçün 
günahlarımızı bağışlayacaq vəә bizi həәr haqsızlıqdan təәmizləәyəәcəәk." 
Buna inanırsınızmı? Növbəәti addıma keçməәmişdəәn əәvvəәl əәmin olun ki, 
Məәsihin bütün günahlarınızı bağışladığına inanırsınız. Bunu imanla 
qəәbul edin.

Ondan sonra səәhvinizi konkret deyəәrəәk həәyat  yoldaşınıza etiraf 
etməәlisiniz. Bəәzi misallar bunlardır: "Bu gün səәninləә əәsəәbi danışdım; 
səәni sözləәrimləә incitdim." "Səәnəә _________ deyəәndəә yalan danışdım." 
"Hirsimdəәn səәni vurdum. Bu, səәhv həәrəәkəәt  idi." "Səәnin haqqında 
qohumlarının qabağında o pis şeyləәri deməәkləә səәnəә qarşı hörməәtsizlik 
eləәdim. "Yaxud "Səәnəә sadiq qalmadım." Öz günahınıza görəә  bütün 
məәsuliyyəәti  boynunuza götürün! Ümumi şəәkildəә danışmayın... 
məәsəәləәn: "Məәn pis əәrəәm vəә ya arvadam!" Həәyat yoldaşınız sizinləә 
razılaşa biləәr, amma bu sizəә konkret  günahdan azad olmaqda köməәk 
etməәz. Həәyat yoldaşınıza da yanlış sözünüzəә vəә ya əәməәlinizəә görəә 
inciklikdəәn azad olmaqda köməәk etməәz. Günahınız haqqında konkret 
danışmaq vacibdir.

Həәm dəә beləә bir zamanda onun günahından danışmayın. Məәsəәləәn, beləә 
deməәyin: "Səәnəә söyüş söyməәyim, üstünəә qışqırmağım səәhvdir, bilirəәm, 
amma səәn dəә məәnəә eyni şeyləәri söyləәdin!" Həәyat yoldaşınızın səәhvini 
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Allahın əәlləәrinəә buraxın. Siz yalnız öz söz vəә əәməәlləәriniz üçün 
məәsuliyyəәt daşıyırsınız. Çox vaxt görəәcəәksiniz ki, siz özünüzü aşağı 
tutub günahınızı etiraf edəәndəәn sonra həәyat yoldaşınız da öz 
əәməәlləәrindəәn xəәcaləәt  çəәkib sizdəәn üzr istəәyəәcəәk. O zaman 
münasibəәtləәrinizdəә çox gözəәl şəәfa dövrü başlaya biləәr. Lakin həәyat 
yoldaşınız öz günahını etiraf etməәsəә beləә, siz Müqəәddəәs Ruha yol verin 
ki, Öz vaxtında işini görsün. Siz  başqasını dəәyişdirməәyəә  qadir 
deyilsiniz, yalnız özünüzü dəәyişdirməәyəә gücünüz çatar!

Bir xəәbəәrdarlıq: Həәyatınızda həәyat yoldaşınızın bilməәdiyi gizli bir 
günah varsa, etirafınız onun üçün böyük bir şok ola biləәr. İlk reaksiyası 
qəәzəәb vəә inciklik ola biləәr. Məәsəәləәn, əәgəәr siz zina etmisiniz yaxud 
pornoqrafiya asılılığınız varsa, bu xəәbəәr əәrinizəә vəә ya arvadınıza çox 
ağır gəәləә biləәr. Lakin "nurda gəәzməәk" çox mühümdür. (Bax: 1 Yəәhya 
1:5-7.) Beləә bir günaha görəә həәyat yoldaşınızdan üzr istəәməәzdəәn əәvvəәl 
Allahdan ona lütf verməәsini istəәyin. Növbəәti addımda göstəәrildiyi kimi, 
həәlim olun vəә onunla səәbirli davranın.

C. ÜZR İSTƏӘYİN.  Həәyat yoldaşınızdan üzr istəәməәnin əәn yaxşı yolu 
"Məәni bağışlayarsan?" deməәkdir. Bu, cavab verəә biləәcəәkləәri konkret
 sözdür. Sonrası ona qalır: ya "Bağışlayıram" deyəәcəәk vəә bağışlayacaq, 
ya da bağışlamayacaq. Həәyat  yoldaşınızın "Bağışlayıram" deməәsinin 
son dəәrəәcəә çəәtin ola biləәcəәyini anlamaq mühümdür. Xüsusiləә əәgəәr zina 
kimi ağır bir günah etmisinizsəә vəә ya dəәfəәləәrləә eyni günaha görəә üzr 
istəәmisinizsəә, bu, son çəәtin ola biləәr. ƏӘgəәr o sizi bağışladığını dəәrhal 
deyəә bilməәsəә, gözləәyin vəә Rəәbbin ona köməәk etməәsi üçün dua edin.  
Eyni zamanda növbəәti addıma da çox ciddi yanaşmalısınız.

D. DƏӘYİŞİN.  Təәkrar-təәkrar eyni günahı etməәyin, "tövbəәyəә layiq 
bəәhrəә verin." (Matta 3:8) Həәmçinin Qalatiyalılara 5:16-25-i oxuyup 
dəәrindəәn düşünün. Allah sizdəәn təәləәb etmir ki, dişləәrinizi sıxıb özünüzü 
dəәyişdirəәsiniz. Bunun əәvəәzinəә, bütün günahlarınızın aradan götürülməәsi 
üçün İsanın qurbanına ürəәkdəәn güvəәnin. Həәr gün Allahın sizi Müqəәddəәs 
Ruhla doldurması vəә sizdəә Ruhun səәməәrəәsini yaratması üçün dua edin. 
Həәyatınızdakı pis adəәtləәri dəәyişdirməәyəә ciddi yanaşdığınızı həәyat 
yoldaşınıza sübut edin.

Allahın Ruhunun köməәyi iləә hirsinizi vəә dilinizi saxlamağı, həәqiqəәti 
danışmağı, fikirləәrinizdəә beləә sadiq qalmağı, sizi günaha çəәkəәn 
insanlardan vəә yerləәrdəәn uzaqlaşmağı öyrəәnəә biləәrsiniz.

"Ona görəә dəә qoymayın ki, günah sizin fani bəәdəәninizəә hökmranlıq 
etsin vəә siz dəә bəәdəәninizin ehtiraslarına itaəәt edəәsiniz. Bəәdəәninizin 
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üzvləәrini dəә haqsızlıq aləәti olmaq üçün günaha təәslim  etməәyin; əәksinəә, 
özünüzü ölüləәr arasından diriləәnləәr kimi Allaha, bəәdəәninizin üzvləәrini 
dəә salehlik aləәti olmaq üçün yenəә Allaha təәslim edin. Günah sizəә 
hökmranlıq etməәyəәcəәk, ona görəә ki siz Qanun altında deyil, lütf 
altındasınız". (Romalılara 6:12-14)

Bu ayəәləәrəә əәsasəәn, həәyatımızdakı pislikdəәn azad olmaq üçün fəәal olaraq 
nəә etməәliyik, hansı rolu oynamalıyıq?
Günahın sizəә hakim olmadığını, qanun altında deyil, lütf altında 
olduğunuzu bilməәk sizi necəә ruhlandırır?

2.  BAĞIŞLAMAQ   
Həәyat yoldaşınız sizəә yaxınlaşıb günahını etiraf edəәrəәk sizdəәn üzr istəәyəәndəә 
siz dəәrk etməәlisiniz ki, o, son dəәrəәcəә çəәtin bir şey edir. Ona verdiyiniz 
reaksiya çox mühümdür. Beləә hallarda yadda saxlanmalı bəәzi önəәmli 
məәqamları nəәzəәrdəәn keçirəәk.

A. HƏӘYAT YOLDAŞINIZA QULAQ ASIN; ONA TAM 
DİQQƏӘTİNİZİ VERİN! Qab yumağa, yaxud başqa bir işləә məәşğul 
olmağa davam etməәyin. Ona hörməәt göstəәrin. İşinizi dayandırın vəә 
diqqəәtləә qulaq asın. Münasibəәtinizin möhkəәm olması bütün başqa işləәr-
inizdəәn daha önəәmlidir. Onun təәkcəә sözləәrini deyil, ürəәyini eşitməәyəә 
çalışın. Onun sözləәri kamil olmaya biləәr, o əәsəәbi ola biləәr, ancaq əәsas 
sual budur ki, o sizəә nəә söyləәməәyəә çalışır?

B. ALLAHIN MƏӘRHƏӘMƏӘTİNƏӘ OLAN EHTİYACINIZI 
YADDA SAXLAYIN. Beləә qürurlu fikirləәrəә qarşı durun: "Səәn necəә 
dəә pis adamsan! Məәnsəә yaxşıyam. Məәn səәnin kimi əәsla həәrəәkəәt  et-
məәzdim!" Keçəәn dəәrsləәrin birindəә öyrəәndiyimiz məәsəәldəәn əәsla ödəәyəә 
bilməәyəәcəәyi borcu bağışlanan qulu düşünün. Hamımız o qulun yer-
indəәyik. (Matta 18:32-33-ü oxuyun.) Allah bizi tamaməәn bağışlayıbsa, 
biz necəә bir-birimizəә məәrhəәməәt göstəәrməәyəәk?

Beləәlikləә, Allahın seçilmişləәri, müqəәddəәsləәri vəә sevimliləәri kimi ürəәk 
məәrhəәməәti, xeyirxahlıq, itaəәtkarlıq, həәlimlik vəә səәbirəә bürünün. Bir-
birinizəә dözün vəә birinizin digəәrindəәn şikayəәti varsa, bağışlayın. Rəәbb 
sizi bağışladığı kimi siz dəә bağışlayın. Bütün bunlardan əәlavəә, kamil 
birliyin bağı olan məәhəәbbəәtəә bürünün.  (Kolosseliləәrəә 3:12-14)
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C. BAĞIŞLADIĞINIZI DİLİNİZLƏӘ TƏӘSDİQ EDİN. Beləә 
deməәk yaxşıdır: "Bunu məәnəә dediyinəә görəә çox sağ ol. Səәni 
bağışlayıram. Səәni sevirəәm". 

ANCAQ DEMƏӘYIN KI, 
"Önəәmli deyil!"  Çünki bu, səәhv bir sözdür. ƏӘgəәr həәyat  yoldaşınız 
sizdəәn üzr istəәməәyəә gəәlibsəә, deməәk, onun fikrincəә bu önəәmlidir.

YAXUD BELƏӘ DEMƏӘYIN:
"Artıq bundan danışmayaq. Bunu yadından çıxart! Olan olub, 
danışmağın məәnası yoxdur!" Həәyat  yoldaşınızın bundan 
danışmağa ehtiyacı var. Onu bağışladığınızı dilinizdəәn eşidəәrəәk 
təәqsirkarlıq hissindəәn azad olmağa ehtiyacı var vəә siz dəәrk 
etməәlisiniz ki, keçmişiniz bağışlama yolu iləә Allaha buraxılana 
qəәdəәr sizəә təәsir etməәyəә davam edəәcəәk.

YAXUD BELƏӘ DEMƏӘYIN:
"Allah bağışlasın". ƏӘlbəәttəә ki, biz Allahın onu bağışlamasını 
istəәyirik, lakin İsa öyrəәdir ki, BİZ bağışlayaq. ƏӘgəәr incidiləәn təәrəәf 
BİZ olmuşuqsa, bağışlayan təәrəәf dəә BİZ olmalıyıq.

HƏӘYAT YOLDAŞINIZIN ONU BAĞIŞLADIĞINIZI DİLİNİZDƏӘN 
EŞİTMƏӘYƏӘ EHTİYACI VAR! 

D. ÖZÜNÜZDƏӘN VƏӘ ALLAHDAN SORUŞUN: "MƏӘNİM 
DƏӘ BUNDA BİR QƏӘDƏӘR TƏӘQSİRİM VARMI?"Məәsəәləәn, əәr 
arvadın üstünəә qışqırıb, ona pis sözləәr deyibsəә, bəәlkəә, bunun səәbəәbi 
təәkcəә kişinin pis xasiyyəәtindəә deyil. Bəәlkəә arvadın ona irad tutduğuna, 
onu təәnqid etdiyinəә görəә bu hadisəә baş verib. Bu, kişiyəә haqq 
qazandırmaz, ancaq qadın əәrinəә hörməәt  etməәməәyinin dəә yanlış həәrəәkəәt 
olduğunu dəәrk etməәlidir. Çox güman ki, o da nəәyəәsəә görəә əәrindəәn üzr 
istəәməәlidir. Həәlim vəә açıq ürəәkləә Allaha qulaq asın, Onun sizəә deməәk 
istəәdiyini eşitməәyəә hazır olun.

E. YADDA SAXLAYIN Kİ, BAĞIŞLAMA 100% QƏӘBUL 
DEMƏӘKDİR!  Həәyat yoldaşınıza yenidəәn güvəәnəә bilməәyiniz üçün 
vaxt  lazım ola biləәr, lakin siz onu bağışlayanda ürəәyinizi ona açırsınız. 
Sizin məәrhəәməәtiniz onun böyüməәyinəә imkan verir. Münasibəәtiniz qanun 
deyil, lütf üzəәrindəә qurulmalıdır. Məәsih sizəә lütf verdiyi kimi, siz dəә ona 
lütf verin. (Allahın bizəә verdiyi misala baxın: Zəәbur 103:8-12 vəә eləәcəә 
dəә Romalılara 15:7)
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Rəәbb rəәhmli vəә lütfkardır, həәdsiz səәbirli vəә bol məәhəәbbəәtlidir.  Həәmişəә 
töhməәtləәndirməәz, qəәzəәbi sonsuza qəәdəәr sürməәz. Bizimləә günahlarımıza 
görəә davranmaz, təәqsirləәrimizin əәvəәzini çıxmaz. Çünki göyləәr yerdəәn 
nəә qəәdəәr ucadırsa, Ondan qorxanlara olan məәhəәbbəәti o qəәdəәr 
böyükdür. Nəә qəәdəәr şəәrq qəәrbdəәn uzaqdırsa, qanunsuzluqlarımızı 
bizdəәn o qəәdəәr uzaqlaşdırıb. (Zəәbur 103:8-12)
 
Məәsih sizi qəәbul etdiyi kimi siz dəә Allahın izzəәti üçün bir-birinizi qəәbul 
edin. (Romalılara 15:7)

Həәyat yoldaşınızı bağışladıqdan sonra səәhv işindəәn artıq heç vaxt 
danışmayın. Bu iş keçmişdəә qalsın deyəә onu Allahın əәlləәrinəә buraxın. 
Allaha güvəәnin ki, keçmiş şeyləәr ağlınıza gəәləәn həәr dəәfəә bunları Allaha 
buraxdıqca O hissləәrinizi dəә dəәyişdirəәcəәk.

F. BİRLİKDƏӘ DUA EDİN bir-birinizin zəәif cəәhəәtləәrinizəә görəә. 
Nikahınıza görəә dua edin - birlikdəә! Siz inanırsınız ki, Allah bu 
dualarınızı eşitməәk vəә sizəә cavab verməәk istəәyir? O, şübhəәsiz, bunu 
istəәyir! İNANIN. Tez-tez birlikdəә beləә dua edin: "Bizi sınağa çəәkməә, 
lakin bizi şəәr olandan xilas et".

Yadda saxlayın ki, bağışlamamaq nikahları dağ ıdır; bağışlama 
nikahları bəәrpa edir vəә həәyatımıza Allahın məәhəәbbəәtini gəәtirir, 
gözləәrimizi Allahın yollarına açır.

39



7. ÜRƏӘYINDƏӘ SEVGI OLMAYAN ZAMANLARDA BELƏӘ 
SEVMƏӘ QƏӘRARI

Nikahda mübahisəәləәrin həәlli

Bu dəәrsəә başlamazdan əәvvəәl, 
Keçəәn həәftəә niyəә bağışlamanın nikahda bu qəәdəәr önəәmli olduğu 
haqqında dəәftəәrinizəә yazdığınız şeyləәri bir neçəә dəәqiqəә müzakirəә edin.

Müzakirəә üçün suallar: 
Sizcəә, ömrünüzün axırına qəәdəәr davam edəәcəәk olan həәqiqi məәhəәbbəәtin 
hansı xüsusiyyəәtləәri var?

Giriş: 
Bu gün bir çox insan üçün məәhəәbbəәt həәr şeydəәn əәvvəәl bir hissdir. 
Məәhəәbbəәt haqqında qoşulan mahnılar vəә şeirləәr, "aşiq" olan gəәncləәrin 
alışıb-yandıqları romantik hissləәri təәrəәnnüm edir. Həәqiqəәtsəә beləәdir ki, 
hissləәr gəәləәn-gedəәndir. Həәr nikahda əәrin, arvadın vəә ya həәr ikisinin bir-
birinəә qarşı məәhəәbbəәt hiss etməәdikləәri zamanlar olur. Məәgəәr bu o 
deməәkdir ki, məәhəәbbəәt yox olub vəә insan özünəә ona qarşı romantik 
hissləәri olan yeni bir yoldaş tapmalıdır? 
1 Korinfliləәrəә 13-cü fəәsildəә Paul korinfli imanlılara həәqiqi məәhəәbbəәti vəә 
onun davranışlarını təәsvir edir, hissləәrdəәn qat-qat dəәrin olan, fəәdakarlıq 
təәləәb edəәn bir məәhəәbbəәtin gözəәl bir rəәsmini çəәkir. Bu, Allahın bizəә İsa 
Məәsihdəә göstəәrdiyi məәhəәbbəәt növüdür.

1 Korinfliləәrəә 13:4-7-ni oxuyun.
1. Bu 4 ayəәni təәkrar oxuyun. Dəәftəәrinizdəә iki siyahı yazın. 

Birincisindəә məәhəәbbəәtin müsbəәt formada bütün etdikləәrini 
sadalayın. İkincisindəә isəә məәhəәbbəәtin məәnfi formada bütün 
etməәdikləәrini sadalayın.
Yazdığınız müsbəәt şeyləәrin siyahısını nəәzəәrdəәn keçirin. Siz bu 
şeyləәrin həәr birindəә böyüsəәniz, bu, nikahınıza necəә təәsir edəәcəәk?

2. Yazdığınız məәnfi şeyləәrin siyahısını nəәzəәrdəәn keçirin. Bu sevgisiz 
xüsusiyyəәtləәrdəәn həәr hansı birindəә təәqsirkarsınızmı?

3. Yuxarıdakı ayəәləәrəә təәkrar nəәzəәr salın. Bunlarda məәhəәbbəәtin 
romantik hiss olduğuna bir işarəә görürsünüzmü? 
Sizcəә, ürəәyimizdəәn gəәlməәsəә beləә, bu "məәhəәbbəәt rəәftarları"nı seçəә 
biləәrikmi? Cavabınızı izah edin.

4. İndi 4-7-ci ayəәləәri təәkrar oxuyun, ancaq "məәhəәbbəәt" sözünü öz 
adınızla əәvəәz edin. Məәsəәləәn, "(Rəәna/Ümid) səәbirli, xeyirxahdır. 
(Rəәna/Ümid) paxıllıq etməәz, öyünməәz vəә s. ..." Beləә oxuma 
qulağınıza necəә gəәlir? 
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5. Həәr nikahda mübahisəәləәrin yarandığı zamanlar olur. Şübhəәsiz ki, 
həәyat yoldaşınıza qəәzəәbləәnəәcəәyiniz zamanlar da olacaq. 
Aşağıdakı ayəәləәri oxuyun.

"Qəәzəәbləәnəәrkəәn günah işləәtməәyin. Günəәş batmazdan əәvvəәl qəәzəәbinizi 
soyudub iblisəә yer verməәyin". (Efesliləәrəә 4:26-27)

Qəәzəәbləәnməәk vəә eyni zamanda günah işləәməәməәk necəә 
mümkündür? 1 Korinfliləәrəә 13:4-7-ni təәkrar oxuyun. Bu 
prinsipləәrəә riayəәt etməәyiniz sizəә mübahisəә zamanı günah 
etməәməәkdəә necəә köməәk edəә biləәr?

6. Sizcəә, nəә üçün axşam yatmağa getməәmiş qəәzəәbdəәn qurtulmaq 
yaxşıdır? ƏӘks halda iblisəә necəә yer verəә biləәrsiniz?

(Qeyd: Mübahisəәnin həәlli bəәzəәn uzun vaxt çəәkəәr vəә siz axşamdan əәvvəәl 
razılığa gəәlməәyəә biləәrsiniz. Bununla beləә, problem həәll olunmasa da, 
lazım gəәldikdəә bir-birinizi bağışlaya biləәrsiniz vəә ikiniz birlikdəә dua 
edib problemi Allahın əәlləәrinəә verəә biləәrsiniz.)
7. Aşağıdakı ayəәləәri oxuyun.

Bütün Qanun təәk bir sözdəә tamamlanır: «Qonşunu özün kimi sev». 
ƏӘgəәr siz bir-birinizi didib-yeyirsinizsəә, ehtiyatlı olun ki, bir-birinizi 
təәləәf etməәyəәsiniz. (Qalatiyalılara 5:14-15)

Evli cütlükləәr arabir necəә "bir-birini dedib-yeyirləәr"? Beləә halda 
nəә baş verir? Bunun əәvəәzinəә nəә etməәlidirləәr? (14-cü ayəә)

İndi isəә ailəәdəә məәhəәbbəәt ab-havasının qorunub-saxlanmasında dilin 
rolundan bəәhs edəәk.

8. Aşağıdakı ayəәləәri oxuyun. 

Həәlim cavab hirsi yatırar, səәrt söz qəәzəәbi alovlandırar. (Süleymanın 
Məәsəәlləәri 15:1) 

Şəәfa gəәtirəәn dil həәyat ağacıdır, əәyri dil ürəәk qırar. (Süleymanın 
Məәsəәlləәri 15:4)

Ölüm vəә həәyat dilin əәlindəәdir, onu sevəәnləәr barından yeyir. 
(Süleymanın Məәsəәlləәri 18:21)

Düşünməәdəәn danışanın dili qılınc kimi yaralar,  Hikməәtlinin dili isəә 
insanları sağaldar. (Süleymanın Məәsəәlləәri 12:18)

Ağzını açanda hikməәt axır, dilindəәn səәdaqəәt təәlimi çıxır. (Bu ayəә, 
"xeyirxah arvad"dan bəәhs edir; Süleymanın Məәsəәlləәri 31:26)

Davakar, deyingəәn arvadla yaşamaqdansa çöllükdəә yaşamaq yaxşıdır. 
(Süleymanın Məәsəәlləәri 21:19)
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Yuxarıdakı ayəәləәri təәkrar oxuyun. Dəәftəәrinizdəә iki siyahı yazın. 
Birincisindəә sözləәrinizin ailəәnizdəә yarada biləәcəәyi bütün müsbəәt 
təәsirləәri; ikincisindəә isəә mümkün məәnfi təәsirləәrini sadalayın. 

9. Sonra iki siyahınızı müqayisəә edin. Bu ayəәləәrin bizəә nəә vəә necəә 
söyləәdiyimiz haqqında nəә öyrəәtdiyini müzakirəә edin.

10. Aşağıdakı ayəәləәri oxuyun.

Beləәlikləә, ey sevimli qardaşlarım, qoy həәr bir adam eşitməәkdəә cəәld, söz 
söyləәməәkdəә təәmkinli vəә qəәzəәbləәnməәkdəә dəә təәmkinli olsun. Çünki 
insanın qəәzəәbi Allahın salehliyini hasil etmir. (Yaqub 1:19-20)

Bu ayəәləәri təәkrar oxuyun. Yaqub bizəә hansı üç şeyi etməәyi 
öyrəәdir? 

Həәr cütlük mübahisəә zamanı bu məәsləәhəәtəә əәməәl etsəәydi, sizcəә, pis 
davalardan necəә qaça biləәrdi?

11. Paulun efesliləәrəә yazdığı sözləәr (aşağıda), əәr-arvadın bir-biri iləә 
necəә rəәftar etməәli olduğunu yaxşı yekunlaşdırır.

Qoy həәr cür kinləә birlikdəә acılıq, hiddəәt, qəәzəәb, çığırtı, böhtançılıq 
büsbütün sizdəәn uzaq olsun. Amma bir-birinizəә qarşı xeyirxah, rəәhmli 
olun vəә Allah Məәsihdəә sizi bağışladığı kimi siz dəә bir-birinizi 
bağışlayın. (Efesliləәrəә 4:31-32)

Dua: İndi birlikdəә dua edib Allahdan istəәyin ki, aranızda fikir ayrılığı 
olduqda beləә, əәməәldəә bir-birinizəә təәmiz, fəәdakar məәhəәbbəәt  göstəәrməәkdəә 
sizəә köməәk etsin.
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Növbəәti dəәrsdəәn əәvvəәl…
... bir az öncəә 1 Korinfliləәrəә 13-dəәn məәhəәbbəәtin nəә olduğu, nəә olmadığı 

barəәdəә yazdığınız siyahılara təәkrar baxın. Bu xüsusiyyəәtləәrdəәn hansılarında 
böyüməәli olduğunuzu duada Rəәbdəәn soruşun. ƏӘlbəәttəә, hamımız ömür 
boyunca bütün bu xüsusiyyəәtləәrdəә böyüyəәcəәyik, lakin Allahın indi 
diqqəәtinizi cəәlb etdiyi bir-iki xüsusi məәqam varmı? 

• Allahın sizəә necəә dəәyişməәkdəә köməәk etməәsini istəәdiyinizi 
dəәftəәrinizdəә yazın. Bu məәqamlarda böyüməәkdəә sizəә köməәk etməәsini 
Allahdan rica edin.

İndi isəә dil haqqında yazdığınız siyahıları nəәzəәrdəәn keçirin. 
Danışığınızda dəәyişdirməәli olduğunuz şeyləәr varmı? 

• Danışığınızı necəә dəәyişdirməәk istəәdiyinizi həәmçinin dəәftəәrinizdəә 
qeyd edin vəә bunlara görəә dua etməәyəә vaxt ayırın.

Bundan əәlavəә, bu dəәrsdəә mübahisəәləәrin həәlli üçün atılacaq addımları 
göstəәrəәn aşağıdakı iki misalı oxuyun. 

• Bu misallara dair həәr hansı fikirləәrinizi vəә ya suallarınızı dəәftəәrinizdəә 
yazın vəә növbəәti dəәrsdəә bölüşün.

(Növbəәti dəәrsəә gəәləәndəә  dəәftəәrinizi  vəә  Müqəәddəәs Kitabınızı  gəәtirməәyi 
unutmayın.)
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NIKAHDA YARANAN MÜBAHISƏӘLƏӘRI 
NECƏӘ HƏӘLL EDƏӘ BILƏӘRIK?

Məәhəәbbəәtin 1 Korinfliləәrəә 13-dəә təәsvir olunan bütün xüsusiyyəәtləәri 
hamımızın həәyatında olsaydı, ailəәləәrimizdəә əәsla mübahisəәləәr olmazdı! 
Təәəәssüf ki, buna heç kəәs qadir deyil. Buna görəә biz bilirik ki, birgəә 
həәyatımızda bir-birimizi incitdiyimiz, aramızdakı fikir ayrılığı vəә 
mübahisəәnin həәll yolunu görməәdiyimiz vaxtlar olacaq. Beləә vaxtlarda bir-
birimizi kin dolu sözləәrləә vəә həәtta zorakılıqla yaralamamaq, yaxud nikahı 
pozmamaq üçün nəә edəә biləәrik? Partlamadan hissləәrinizi ifadəә etməәyin bir 
yolu varmı? Münasibəәtləәrimizin inkişaf etməәsi üçün həәqiqəәti danışmağın 
bir yolu varmı? Ailəәdəә mümkün mübahisəә vəә həәll yollarının iki misalına 
nəәzəәr salaq.

1-Cİ MİSAL:  ƏӘr vəә arvad bir-birinəә qarşı inciklik vəә ya qəәzəәb 
hissləәrinəә necəә qalib gəәləә biləәrləәr?

Nazim vəә ƏӘzizəә əәr-arvaddırlar. ƏӘzizəә yaxşı arvad olmağa çalışır, lakin 
çox yaxşı yeməәk bişirəә bilmir vəә özünün dəә bundan xəәbəәri var. 
Qayınanasının evindəә yeməәk yeyəәrkəәn əәri həәmişəә anasının bişirdiyi iləә 
ƏӘzizəәnin bişirdiyi arasında müqayisəәləәr aparır. Tez-tez xırda zarafatlar 
eləәyir vəә hamı gülür. Ancaq ƏӘzizəә özünü alçalmış hiss edir. Allaha dua 
edəәndəә Nazimi bağışladığını söyləәyir, amma əәrinin bu həәrəәkəәti təәkrarlaması 
ƏӘzizəәnin ürəәyindəә getdikcəә dəәrin inciklik hissini əәməәləә gəәtirir. Axırıncı 
dəәfəә bu həәrəәkəәtinəә görəә 3 gün onu dindirməәmişdi. ƏӘzizəә İsanın şagirdi 
olaraq düzgün davranmadığını bilir, ancaq bilmir, inciklik vəә qəәzəәb hissləәri 
iləә necəә bacarsın. Axırda qəәrara gəәlib ki, əәrinin üstünəә qışqırmaqdansa 
susmaq yaxşıdır.

Nikahında tez-tez yaranan bu vəәziyyəәtdəә ƏӘzizəә nəә etməәlidir?   Nazim 
onu anası iləә müqayisəә edəәrkəәn ürəәyindəә ona qarşı yaranan məәnfi hissləәrləә 
bacarmanın yalnız iki yolunu tanıyır.

1.  O, qəәzəәbinəә yol verib partlaya biləәr.   ƏӘrinin üzünəә yaralayıcı 
sözləәri bəәrkdəәn qışqırmaqla bu vəәziyyəәtdəә hissləәrini bildirəә biləәr.  
Ancaq bunun xeyri olacaqmı? 
 2.   Çəәkdiyi əәziyyəәtdəәn danışmadan buna görəә dua edəә biləәr. Beləә 
həәrəәkəәt bəәzəәn ruhani görünəә biləәr, lakin əәri sözləәrinin onu nəә 
qəәdəәr incitdiyini bilmirsəә vəә o heç nəә demirsəә, vəәziyyəәt necəә 
dəәyişəә biləәr? ƏӘzizəәnin ürəәyindəә vəә həәmçinin nikahlarında bir şey 
ölməәyəә başlayacaq. Çox güman ki, əәrinəә hörməәti azalar vəә bəәlkəә 
dəә ona həәqarəәtləә baxmağa başlayar. Ola biləәr ki, boşanmazlar, bir 
evdəә yaşamağa davam edəәrləәr, amma bir-birindəәn soyuyarlar.
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Nikahda canlı vəә möhkəәm dostluğa aparan başqa bir yol varmı? 
BƏӘLİ, VAR! ƏӘr-arvadın həәr ikisi dəә bir-birini dinləәməәk vəә birgəә 

böyüməәk barəәdəә razılığa gəәləәndəә, xoşbəәxt  nikah üçün böyük imkan yaranır. 
Üçüncü yolla siz həәm qəәzəәbləә partlamaqdan, həәm dəә inciyib susmaqdan 
azad olacaqsınız.

3. ƏӘzizəә məәnfi hissləәrini həәqiqi məәhəәbbəәt iləә ifadəә etməәyi öyrəәnəә 
biləәr. Bunun üçün o, Nazimi dəәyişməәyəә məәcbur etməәk əәvəәzinəә öz 
ehtiyaclarını vəә hissləәrini başa düşməәyinəә köməәk edəәcəәk. 
Məәhəәbbəәtləә həәqiqəәti danışacaq. Amma bunu necəә edəәcəәk?

ƏӘzizəәnin problemi  ifadəә  etməәk, Nazimin dəә buna məәhəәbbəәtləә  cavab 
verməәk üçün ata biləәcəәkləәri bəәzi addımlara baxaq.

1) YAXŞI VAXT SEÇİN
ƏӘzizəә əәri iləә təәklikdəә danışmaq üçün münasib vaxt seçməәyəә 
çalışmalıdır. Onunla çox önəәmli bir şey haqqında danışmaq 
istəәdiyini deməәlidir. Yorğun halda olmadıqları vəә uşaqlarının 
yanlarında olmadıqları bir vaxt yaxşı olar. Bəәlkəә bir gecəә 
uşaqlarını daha tez yatızdıra biləәrləәr. Bu həәmçinin ƏӘzizəәnin əәrinəә 
hirsləәndiyi, hirsindəәn yandığı vaxt olmamalıdır. Sakitləәşəәndəәn 
sonra bir vaxt seçməәlidir.

2) ƏӘZİZƏӘ DANIŞIR 
ƏӘzizəә Naziməә sakit bir səәsləә, açıq vəә səәmimi şəәkildəә öz hissləәrini 
anlatmalıdır. (Süleymanın Məәsəәlləәri 15:1 vəә 4) Onu biləә-biləә pis 
davranmaqda günahlandırmamalıdır. O bilmir, əәrinin ürəәyindəә nəә 
var. O, əәrinəә yalnız bacarığını anasınınkı iləә müqayisəә edib 
zarafata salmasının ona necəә təәsir etdiyini söyləәməәlidir.

3) NAZİM QULAQ ASIR
Nazim onun deməәk istəәdiyi həәr şeyəә qulaq asmalıdır vəә özünü 
müdafiəә etməәk üçün sözünü kəәsməәməәlidir. (Yaqub 1:19-20) 
Bəәlkəә o, səәhv bir şey etməәdiyini hiss edir. Lakin arvadı bundan 
əәziyyəәt çəәkir. Nazim nikahının yaxşı olmasını istəәyirsəә, bunu 
anlaması vacibdir. Qulaq asarkəәn o, Allaha dua etməәlidir ki, öz 
arvadı iləә rəәftarında məәhəәbbəәt göstəәrməәdiyi məәqamları ona 
göstəәrsin.

4) NAZİM DANIŞIR VƏӘ ƏӘZİZƏӘ QULAQ ASIR
ƏӘzizəә ürəәyindəә olanları Naziməә danışandan sonra Nazimin 
danışmasına imkan verməәlidir. Onun sözünü kəәsməәməәli, amma 
dedikləәrinəә tam cavab verməәyinəә icazəә verməәlidir. Nazim dəә sakit 
danışmaq vəә ƏӘzizəәni günahlandırmamaq üçün ehtiyatlı olmalıdır. 
ƏӘzizəә qulaq asarkəәn öz növbəәsindəә harada səәhv etdiyini Allahdan 
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soruşmalıdır. Bəәlkəә o, həәddəәn artıq həәssasdır vəә öz həәrəәkəәtləәrinəә 
gülməәyi bacarmalıdır.

5)  MÜZAKİRƏӘ, BAĞIŞLAMA VƏӘ DƏӘYİŞMƏӘ 
ƏӘr-arvadın həәr ikisinəә ürəәyindəә olanları səәmimiyyəәt vəә 
məәhəәbbəәtləә bölüşməәk imkanı veriləәndəәn sonra onlar bu vəәziyyəәti 
müzakirəә etməәyəә başlaya biləәrləәr. Onlar yenəә dəә yadda 
saxlamalıdırlar ki, sakit olmaq, bir-birinin sözünü kəәsməәməәk vəә 
bir-birini günahlandırmamaq lazımdır. (Yaqub 1:19) Həәr ikisi 
gördükləәri səәhvləәrinəә görəә üzr istəәməәyəә vəә bağışlamağa hazır 
olmalıdırlar. Həәmçinin lazım olan həәr cəәhəәtdəәn dəәyişilməәyəә hazır 
olmalıdırlar.

6)  DUA 
Müzakirəә zamanının sonunda bir-birinəә vəә nikahlarına görəә dua 
etməәlidirləәr. Həәləә problemi həәll edəә bilməәyibləәrsəә, ayrı-ayrılıqda 
düşünüb dua etməәli, bir neçəә gün sonra isəә təәkrar bundan söhbəәt 
etməәlidirləәr. Həәm əәr, həәm dəә arvad, razılığa gəәlməәsəәləәr beləә, bir-
birinəә məәhəәbbəәt göstəәrməәlidir. (1 Korinfliləәrəә 13:7)

ƏӘlbəәttəә, ƏӘzizəәnin bir həәrəәkəәti Nazimi hirsləәndirir vəә ya incidirsəә, Nazim 
dəә yuxarıda təәsvir ediləәn eyni yolla ona yanaşmalıdır. Nazim vəә ƏӘzizəә 
mübahisəәnin həәllinəә aparan yolda bu addımları atmaqda bir-birinəә köməәk 
etməәlidirləәr.

Bu misaldan gördüyümüz kimi, əәr-arvaddan biri  o birinəә incikliyini 
vəә  ya narazılığını bildirməәyəә  ehtiyac duyduğu vaxt mübahisəәnin həәlli 
üçün bu prosesdəәn istifadəә  oluna biləәrləәr. Həәll edilməәsi  çəәtin olan 
mübahisəәləәrdəә eyni addımlar atıla biləәr. İndi ikinci misala baxaq.

2-Cİ MİSAL: Evli cütlükləәr mübahisəәləәrini necəә həәll  edəә 
biləәrləәr?

Nazim vəә ƏӘzizəә maşın almaqdan söhbəәt  edirləәr. ƏӘzizəә iki balaca uşaqla 
avtobusa minməәkdəәn yorulub, buna görəә dəә indi maşın almaq istəәyir. 
Məәsəәləә orasındadır ki, indi maşın almağa kifayəәt qəәdəәr pulları yoxdur. 
ƏӘzizəә düşünür ki, dostlarından borc almaq vəә ya bankdan kredit  götürməәk 
lazımdır. Nazim maşın almaq haqqında onunla razılaşsa da, pulun tamamını 
əәldəә edəәnəә qəәdəәr gözləәməәk istəәyir. Borcu qaytara bilməәyəәcəәkləәrinəә görəә 
narahatdır vəә çox faiz ödəәməәk istəәmir. Bu mövzuda onların arasında tez-tez 
mübahisəәləәr baş verir. ƏӘzizəә, Nazimin onun ehtiyaclarına laqeyd 
yanaşdığını zəәnn edir, Nazim isəә ƏӘzizəәnin məәhdud pullarından müdrikcəә 
istifadəә etməәdiyini düşünür. Onlar qızğın mübahisəәləәrdəәn qurtarıb həәr ikisi 
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üçün dəә məәqbul olan bir razılığa çatmaqdan ötrü nəә edəә biləәrləәr, hansı 
addımlar ata biləәrləәr? 

1) YAXŞI VAXT SEÇİN.
Onlar yuxarıdakı 1-ci addımı ataraq problemi müzakirəә etməәk 
üçün heç nəәyəә yayınmayacaqları sakit bir vaxt seçməәlidirləәr.

2) EFESLİLƏӘRƏӘ 5:22 VƏӘ 25-İ YADDA SAXLAYIN. 
Öz aralarında razılığa gəәləә bilməәdikləәri bir şeyin qarşısında 
onların həәr ikisi Efesliləәrəә  5:22 vəә  25-dəә  Paulun verdiyi 
nəәsihəәtləәrini yadda saxlamalıdırlar.  

Ey qadınlar, Rəәbbəә tabe olduğunuz kimi əәrləәrinizəә tabe olun (22-ci 
ayəә)
Ey əәrləәr, Məәsih imanlılar cəәmiyyəәtini sevib onun uğrunda Özünü fəәda 
etdiyi kimi siz dəә arvadlarınızı sevin. (25-ci ayəә) 

Onlar problemi müzakirəәyəә gəәləәndəә buna hansı münasibəәt 
göstəәrməәlidirləәr? Onların ikisi dəә bu nəәsihəәtləәri yadda saxlasa, bu 
onlara problemi həәll etməәkdəә necəә köməәk edəәcəәk?

3) NÖVBƏӘ İLƏӘ DANIŞIN VƏӘ QULAQ ASIN.
1-ci Misaldakı kimi, onların həәr ikisi bir-birinin sözünü kəәsməәdəәn 
başqasının ürəәyidəәkini axıra qəәdəәr söyləәməәsinəә imkan verməәlidir. 
(Bunun üçün qulaq asan təәrəәfin özünəә hakim olması vacibdir!) 
Həәr ikisi dəә sakitcəә danışmalı vəә başqasını günahlandırmamalı. 
(Bunun üçün danışan təәrəәfin özünəә hakim olması vacibdir!)

4) DUA EDİN.
Vəәziyyəәtəә görəә birlikdəә dua etməәlidirləәr.

• Bir şeyəә ehtiyacları varsa (məәsəәləәn, maşına), Allahdan 
istəәməәlidirləәr.

Diləәyin, sizəә veriləәcəәk, axtarın, tapacaqsınız, qapını döyün vəә sizəә 
açılacaq. Çünki həәr diləәyəәn alar, axtaran tapar, qapı döyəәnəә açılar. 
Aranızdan kimsəә oğlu ondan çörəәk diləәsəә, ona daş verəәrmi? Ya da 
balıq diləәsəә, ona ilan verəәrmi? Beləәlikləә, siz pis olduğunuz halda öz 
övladlarınıza yaxşı həәdiyyəәləәr verməәyi bilirsinizsəә, göyləәrdəә olan 
Atanızın Ondan diləәyəәnləәrəә gözəәl həәdiyyəәləәr verəәcəәyi nəә qəәdəәr 
yəәqindir! (Matta 7:7-11)

• Bir qəәrar barəәdəә razılığa gəәləә bilmirləәrsəә, Allahdan müdriklik 
diləәməәlidirləәr.
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ƏӘgəәr sizləәrdəәn birinin müdrikliyi çatışmırsa, həәr kəәsəә səәxavəәtləә vəә 
məәzəәmməәt etməәdəәn verəәn Allahdan diləәsin vəә ona veriləәcəәk. (Yaqub 
1:5)

Bu vəәziyyəәtdəә maddi bir ehtiyacları (maşın) olmaqla bəәrabəәr müdrikliyəә 
dəә (pulu borc alsınlar, yoxsa gözləәsinləәr?) ehtiyacları var. Birgəә dualarında 
həәr iki ehtiyaca görəә Allahdan köməәk diləәməәlidirləәr. Allah onlara qeyri-
təәbii yolla maşın verəә biləәr. Ancaq bəәlkəә O istəәyir ki, onlar bu vəәziyyəәtdəәn 
çox qiyməәtli dəәrs götürəәrəәk səәbirləә gözləәməәyi vəә Ona güvəәnməәyi 
öyrəәnsinləәr.

Unutmayın ki, Allah əәrin ailəә başçısı olduğunu söyləәyib. (Efesliləәrəә 
5:23) Buna görəә dəә, ƏӘzizəә Allahın Kəәlamına əәməәl etməәk istəәyirsəә, əәrinəә 
tabe olmalı, əәrinin son qəәrarı verməәsinəә imkan verməәlidir. ƏӘri iləә 
razılaşmasa beləә, Allaha güvəәnməәli, ona əәri vasitəәsiyləә yaxşılıq edəәcəәyinəә 
inanmalıdır. ƏӘgəәr o, əәrinin müdrik qəәrar verməәdiyinəә lap əәmindirsəә, buna 
görəә dua etsin vəә Allahdan əәri iləә danışmasını diləәsin. Allahın Kəәlamı 
arvadlara deyinməәk, dava etməәk haqqını verməәz.

Naziməә gəәlincəә, o ƏӘzizəәyəә Məәsihin məәhəәbbəәtini göstəәrməәk istəәyirsəә, 
ona qulaq assın vəә qəәrar verəәrkəәn onun ehtiyaclarını da nəәzəәrəә alsın. Duada 
Allahdan müdrikliyi vəә ailəәsinin təәminatını diləәsin, çünki o, öz ailəәsinin 
rifahı üçün məәsuliyyəәt daşıyır.
ƏӘr vəә arvadın həәr ikisi Allahın yolunu tutmağa çalışırsa, onları 

maraqlandıran həәr şeyəә görəә birlikdəә dua edirsəә, meydana gəәləәn 
mübahisəәləәr həәll olunacaq vəә ailəәdəә sülh vəә nizam olacaq.

Yadda saxlayın: Bu, asan proses deyildir! İki əәsas hissəәsi HƏӘLİMLİK 
vəә həәm Allaha, həәm dəә bir-birinəә HÖRMƏӘTLƏӘ QULAQ ASMAQdan 
ibarəәtdir.   Həәyat  yoldaşınıza həәlimlikləә qulaq assanız, bəәlkəә dəә Rəәbbin 
onun vasitəәsiləә danışacağını görəәrsiniz. Rəәbbin sizi həәyat yoldaşınızın çox 
faydalı sözləәri vasitəәsiləә dəәyişdirməәk istəәdiyini kəәşf etməәk necəә gözəәldir!

Məәhəәbbəәt  vəә inam beləә müzakirəәnin hörməәt  dolu atmosferindəә artar. 
Uşaqlarınız da beləә ailəәdəә böyüdükcəә sizəә baxıb öyrəәnəәr, sizdəәn nümunəә 
götürəәrləәr. Ailəәdəәn kəәnarda çoxlu sınaqlarınız, problemləәriniz olsa beləә, 
ailəәnizin daxilindəә əәmin-amanlıq vəә səәadəәt  bol olar. Siz əәr-arvad kimi bir-
birinizəә sirdaş olarsınız vəә Allah həәyatınızda izzəәtləәnəәcəәk.
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8.  ALLAHLA MÜNASIBƏӘTDƏӘ BIRGƏӘ BÖYÜMƏӘK

Bu dəәrsəә başlamazdan əәvvəәl, 
Keçəәn həәftəә Məәsihəә bəәnzəәr məәhəәbbəәtdəә necəә böyüməәk istəәdiyiniz 
haqqında dəәftəәrinizəә yazdığınız şeyləәri bir neçəә dəәqiqəә müzakirəә edin. 
Həәmçinin mübahisəәləәri necəә həәll etməәk haqqında olan həәr hansı fikirləәr-
inizi bölüşün. (5 dəәqiqəә)

Müzakirəә üçün suallar:  
Fikrinizcəә uğurlu nikahda olan bir-iki evli cütlüyü düşünün. Sizcəә, ni-
kahlarının uğurlu olmasının səәbəәbi nəәdir? Nikahlarında gördüyünüz 
hansı şeyləәri öz nikahınızda da görməәk istəәyəәrdiniz? 

Giriş:  
Güman ki, çoxumuz imanlıların Allahla təәklikdəә vaxt keçirməәyin 
əәhəәmiyyəәti haqqında kitablar oxumuşuq vəә ya təәlimləәrəә qulaq asmışıq. 
Ruhumuzu qidalandırmaq vəә nifrəәt dolu bir dünyada İsanın şagirdləәri 
kimi yaşamağa təәşviq vəә güc tapmaq üçün buna ehtiyacımız olduğunu 
bilirik. İsa vasitəәsiləә Allahla şəәxsi münasibəәt qurmaq bizim üçün dəәyəәr-
lidirsəә, Allahı sevməәkdəә, Ona xidməәt etməәkdəә böyüməәk üçün buna 
mütləәq vaxt ayıracağıq.
Amma öz həәyat yoldaşınızla birgəә Allahla qurduğunuz münasibəәtin dəә 
sizəә gözəәl mükafat verəә biləәcəәyini heç düşünmüsünüzmü? Bu gündəәn 
etibarəәn həәyat yoldaşınızla birlikdəә yaşayıb gündəәlik həәyatınızı 
bölüşəәcəәksiniz. Bir-birinizi inkişaf etdirməәyiniz üçün necəә dəә inanılmaz 
fürsəәtləәr var! Bunu necəә həәyata keçirəә biləәcəәyinizi görməәkdəә sizəә 
köməәk edəәcəәk bəәzi ayəәləәri birlikdəә nəәzəәrəәn keçirəәk.

Kolosseliləәrəә 3:16-17 vəә Efesliləәrəә 5:18-21-i oxuyun. (Bunlar Paulun 
Məәktublarından bir-birinəә bəәnzəәr iki parçadır.)

Qoy aranızda Məәsihin kəәlamı bütün zəәnginliyi iləә yaşasın. Bir-birinizəә 
tam  müdriklikləә təәlim vəә nəәsihəәt verin, məәzmurlar, ilahiləәr vəә ruhani 
nəәğməәləәr söyləәyib ürəәkləәrinizdəә Allaha minnəәtdar ola-ola nəәğməә 
oxuyun. Dediyiniz vəә etdiyiniz həәr şeyi Rəәbb İsanın adı iləә edin, Onun 
vasitəәsiləә Ata Allaha şükür edin. 
Efesliləәrəә 5:18-21  Şəәrabdan səәrxoş olmayın, bu sizi məәnəәviyyatsızlığa 
aparır. Bunun əәvəәzinəә Ruhla dolun. Bir-birinizəә məәzmurlar, ilahiləәr vəә 
ruhani nəәğməәləәr oxuyun, Rəәbbəә ürəәkdəәn nəәğməәləәr çalıb-oxuyun. 
Həәmişəә həәr şeyəә görəә Rəәbbimiz İsa Məәsihin adı iləә Ata Allaha şükür 
edin. Məәsih qorxusu iləә bir-birinizəә tabe olun. 

1. Paulun imanlılara öyrəәtdiyi ruhani həәyatda bir-birini 
ruhlandırmanın müxtəәlif yollarını müzakirəә edin. Dəәftəәrinizdəә 
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bunların bir siyahısını yazın. Dəәftəәrinizdəә əәn azı 5-6 müxtəәlif 
yolu sadalayın.

Bu ayəәləәri ailəәnizdəә necəә əәvvəәl cütlük kimi, sonra isəә Allahın 
verdiyi uşaqlarla birlikdəә təәtbiq edəә biləәrsiniz? Bunu birgəә 
müzakirəә etməәyəә bir neçəә dəәqiqəә ayırın. 

2. Qanunun Təәkrarı 6:5-9-u oxuyun.

5-ci ayəәni təәkrar oxuyun. Allahı sevməәli olduqları məәhəәbbəәti 
təәsvir edin. (Matta, Mark vəә Lukaya görəә, İsa bu ayəәni əәn önəәmli 
əәmr olaraq sitat gəәtirmişdir.)

3. Xalq, Musanın verdiyi bu əәmrləәrləә nəә etməәli idi? (6-8-ci ayəәləәr)

4. 7-ci ayəәyəә təәkrar baxın. Allahın sözləәrindəәn danışacaqları bütün 
vaxtları sadalayın. 

Bu ayəәləәrəә əәsasəәn, valideynləәrin həәqiqəәti gəәləәcəәk nəәsləә 
ötürməәkdəә məәsuliyyəәtləәri nəәdəәn ibarəәtdir?

5. Sizcəә, Musanın bu ayəәləәrdəә İsrail xalqına verdiyi əәmrləәri bu gün 
həәləә bizim üçün qüvvəәdəәdirmi? Həәm uşağınız olmamışdan əәvvəәl, 
həәm dəә olandan sonra bu ayəәləәri öz ailəәnizdəә necəә təәtbiq edəә 
biləәcəәyinizi müzakirəә etməәyəә bir neçəә dəәqiqəә ayırın.

Allahın kəәlamını, bu ayəәləәrdəә əәmr olunduğu kimi, öz ailəәnizdəә 
həәmişəә birinci yerdəә tutsanız, bu sizin ailəәnizəә Allahı bütün qəәlbi 
iləә sevməәkdəә necəә köməәk edəәcəәk?
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Musanın İsrail xalqına nəәsihəәti
Qanunun Təәkrarı Kitabında Musa, Allahın vəәd etdiyi torpağı mülk 
olaraq almağa hazırlaşan İsrail xalqına ciddi əәmrləәr verir. Musa 
bilirdi ki, xalq onları köləәlikdəәn azad edəәn Allahın yolunu 
tutmaqdan asanlıqla uzaqlaşa biləәr. Bu gün bizim vəәziyyəәtimiz 
heç o qəәdəәr dəә fəәrqləәnmir. Biz dəә bizi günahdan azad edəәn 
Xilaskarımızdan asanlıqla uzaqlaşırıq. Siz bir cütlük olaraq bir-
birinizəә vəә gəәləәcəәkdəә uşaqlarınıza doğru yolu tutmaqda vəә 
düşməәnin yalanlarına uymamaqda necəә köməәk edəә biləәrsiniz? 
Bundan əәlavəә, bir-birinizəә Məәsihdəә böyüyüb yetkinləәşməәkdəә necəә 
köməәk edəә biləәrsiniz? Musanın sözləәrinəә baxaq.



6. Musanın bu əәmrləәri Paulun Kolosseliləәrəә vəә Efesliləәrəә 
Məәktublarında yazdıqlarına necəә oxşayır?

İmanlı ailəәləәr olaraq siz bir məәnada toplaşdığınız böyük cəәmiyyəәtin 
daxilindəә kiçik bir Məәsih cəәmiyyəәtisiniz.

7. İbraniləәrəә 10:23-25-i oxuyun.
[23]Ümid verəәn əәqidəәdəәn möhkəәm tutaq, çünki vəәd verəәn Allah 
sadiqdir. [24]Bir-birimizi məәhəәbbəәtəә vəә xeyirxah əәməәlləәr etməәk üçün 
necəә həәvəәsləәndirməәk haqqında fikirləәşəәk. [25]Bəәzi adamların vəәrdiş 
etdiyi kimi birgəә yığışmağımızı təәrk etməәyəәk. Lakin qiyaməәt gününün 
yaxınlaşdığını gördükcəә bir-birimizi daha çox ruhlandıraq.

İbraniləәrəә 10-dan bu ayəәləәri təәkrar oxuyun vəә ailəәnizəә necəә aid 
ola biləәcəәyini düşünün. Bütün cütlükləәrdəә arada əәr yaxud arvad 
imanda zəәifləәyəә vəә ya ruhdan düşəә biləәr. Bu ayəәləәrəә əәsasəәn, beləә 
vaxtlarda biz necəә bir-birimizəә köməәk edəә biləәrik?

8. 24-cü ayəәni təәkrar oxuyun. Allahın Kəәlamında yoxsulların 
qayğısına qalmaq, qonaqpəәrvəәr olmaq, müxtəәlif ehtiyaclar içindəә 
olanlara yardım göstəәrməәk haqqında çox şeyləәr yazılıb. Ailəәnizin 
diqqəәtini ailəәnin xaricinəә, başqalarının ehtiyaclarına yönəәltməәk, 
həәm sizəә, həәm dəә uşaqlarınıza eqoist olmamaqda köməәk edəәcəәk. 
Bu, əәvvəәlcəә Allahın Padşahlığını axtarmağın mühüm bir 
hissəәsidir. Bir ailəә olaraq edəә biləәcəәyiniz bəәzi "xeyirxah əәməәlləәr"i 
müzakirəә etməәyəә bir neçəә dəәqiqəә vaxt ayırın.

İndi  evli  cütlükləәrin birlikdəә  dua etməәkdəә necəә  böyüyəә  biləәcəәkləәrini 
nəәzəәrdəәn keçirəәk.

9. Aşağıdakı ayəәləәri oxuyun.
Yenəә sizəә doğrusunu deyirəәm: yer üzündəә sizləәrdəәn iki nəәfəәr 
diləәyəәcəәkləәri həәr hansı bir şey üçün razılığa gəәləәrsəә, göyləәrdəә olan 
Atam onların istəәkləәrini yerinəә yetirəәcəәk. Çünki harada iki vəә ya üç 
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8-ci ayəә haqqında bir qeyd
Bəәzi yəәhudiləәr bu ayəәni həәqiqi məәnada qəәbul etdiləәr, kiçik 
qutucukları düzəәldib içinəә Müqəәddəәs Yazıdan ayəәləәri qoydular vəә 
qollarına, alınlarına bağladılar. Allahın kəәlamını əәzbəәrləәməәk vəә 
yadda saxlamaq üçün bunu etməәk faydalı ola biləәr, lakin 
Müqəәddəәs Kitab ayəәləәrini üzəәrinizdəә daşımaqda heç bir sehr 
yoxdr. Burada 6-cı ayəә önəәmlidir - Allahın kəәlamı ürəәyimizdəә kök 
salsın, gündəәlik həәyatımızın ayrılmaz hissəәsi kimi həәr an bizimləә 
olsun.



nəәfəәr Məәnim  adımla yığılarsa, Məәn dəә orada, onların arasındayam. 
(Matta 18:19-20)

Beləәlikləә, günahlarınızı bir-birinizəә etiraf edin vəә bir-biriniz üçün dua 
edin ki, sağalasınız. Saleh adamın duası çox güclü vəә təәsirlidir. (Yaqub 
5:16)

Bu ayəәləәr sizi necəә əәr-arvad kimi tez-tez birlikdəә dua etməәyəә 
ruhlandırır? Bunlar dualarınızın nəәticəәsindəә nəә olacağını deyir?

10. Filipililəәrəә 4:6-7-ni oxuyun.

Heç nəәyin qayğısını çəәkməәyin, amma həәr barəәdəә xahişləәrinizi Allaha 
dualarla, yalvarışlarla, şükür edəә-edəә bildirin. Onda Allahın 
ağlagəәlməәz sülhü ürəәkləәrinizi vəә düşüncəәləәrinizi Məәsih İsada 
qoruyacaq. 

ƏӘgəәr siz bu ayəәləәri Matta 18-dəәn vəә Yaqub 5-dəәn yuxarıda sitat 
gəәtiriləәn ayəәləәrləә birlikdəә təәtbiq etsəәniz (duada razılığa gəәlsəәniz 
vəә bir-biriniz üçün dua etsəәniz), bu, ailəәnizdəә sülh vəә əәmin-
amanlıq ab-havasını yaratmağınıza necəә köməәk edəәcəәk?

Dua: Aşağıdakılar, əәr-arvad olaraq vəә daha sonra uşaqlarınızla birlikdəә bir 
ailəә olaraq Allahın kəәlamını vəә Ruhun həәyatını daima gözləәrinizin önündəә 
tutmaq üçün sizəә təәklif olunan bir neçəә yoldur. İndi o siyahını oxuyun. 
Daha sonra əәr-arvad olaraq bunları konkret müzakirəә edəәcəәksiniz. İndi dua 
edin ki, Allah sizəә köməәk olsun vəә siz bir-birinizi inkişaf etdirməәyi vəә Al-
lahın kəәlamını həәyatınızda birinci yerdəә tutmağı öyrəәnəәsiniz.
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Qeyd: Bu, məәsihçi  ailəәləәr üçün qayda-qanun siyahısı  deyildir. 
Bunlar sadəәcəә olaraq həәr ailəә üzvünün ruhəәn böyüməәyinəә köməәk 
etməәk üçün bəәzi ideyalardır. Vəәziyyəәtəә uyğun davranın. Həәr hansı 
bir iş məәcburi qanuna çevriləәndəә darıxdırıcı vəә yorucu olur. Həәyat 
verməәk üçün həәr iş, daxilinizdəә olan Məәsihin həәyatından, Allahı 
tanımaq, gündəәn-günəә Onunla yaşamaq arzusundan 
qaynaqlanmalıdır.
“Müqəәddəәs Yazılarda deyildiyi kimi, Məәnəә iman edəәnin daxilindəәn 
həәyat suyu axan çaylar çıxacaq". Bunu Ona iman edəәnləәrin 
alacaqları Ruh barəәdəә söyləәdi. (Yəәhya 7:38-39) 



Bu dəәrsdəә öyrəәdiləәn ayəәləәrin təәtbiqi üçün təәklifləәr:
1) Evdəә, maşında vəә s. ruhani musiqini səәsləәndirməәk
2) Ayəәləәri əәzbəәrləәməәk, evin müxtəәlif yerləәrinəә asmaq, yapışdırmaq 

vəә s.
3) Ailəәvi ibadəәt  vəә Müqəәddəәs Kitab oxuma vəә ya öyrəәnməә üçün 

xüsusi vaxt təәyin etməәk
4) Səәhəәr işəә/məәktəәbəә vəә s. getməәmişdəәn əәvvəәl Müqəәddəәs Kitabı 

oxumaq vəә birlikdəә dua etməәk
5) Gün əәrzindəә fasiləә edib, duaların konkret  cavablarına görəә Allaha 

şükür etməәk
6) Gün əәrzindəә fasiləә edib, meydana gəәləәn problem vəә ya ehtiyaclara 

görəә dua etməәk
7) Yeməәkdəәn əәvvəәl Allaha neməәtləәri üçün şükür etməәyəә vaxt 

ayırmaq
8) Birlikdəә ilahi oxumaq
9) İlhamverici kitabları birlikdəә oxumaq
10) Evinizdəә Müqəәddəәs Kitabın audiosuna qulaq asmaq

Bu axırıncı dəәrsdəәn sonra…
… əәr-arvad kimi bir-birinizi ruhəәn böyüməәyəә necəә təәşviq edəә 

biləәcəәyinizi birlikdəә müzakirəә edin. Yuxarıdakı siyahını təәkrar nəәzəәrdəәn 
keçirməәk istəәyəә biləәrsiniz. O siyahıya əәlavəә edəәcəәyiniz başqa şeyləәr 
ağlınıza gəәləә biləәr. 

• Ailəә həәyatınızın bir hissəәsi olmasını istəәdiyiniz şeyləәri dəәftəәrinizdəә 
yazın. 

Ürəәyinizdəә əәr-arvad olaraq necəә ruhəәn böyüməәk istəәdiyinizi ifadəә edəәn 
dua varmı?

• Bu duanızı dəәftəәrinizdəә yazın. Bəәlkəә siz gəәləәcəәkdəә arada bu duanı 
təәkrar oxumaq vəә həәtta ona bir şeyləәr əәlavəә etməәk istəәyəәrsiniz.

• Gəәləәcəәk həәftəәləәrdəә vəә aylarda nikah haqqında öyrəәnəәcəәyiniz şeyləәri 
dəәftəәrinizdəә yazın. Eləәcəә dəә nikahınızda olması üçün dua etdiyiniz 
şeyləәri yazın. Dəәftəәrinizi xüsusi bir yerdəә saxlayın ki, ona tez-tez 
baxa biləәsiniz.
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Son söz:

İsa Məәsihin ardınca gedəәn bütün evli cütlükləәr, İsanın onların ailəәləәri 
üçün mübarizəә apardığını bilməәli vəә bundan cəәsarəәt  tapmalıdırlar. İsa 
zəәiflikləәrinizdəәn agahdır. Şeytanın sizəә qarşı apardığı müharibəәdəәn agahdır. 
Həәyatınızda həәr gün üzləәşdiyiniz çəәtinlikləәrdəәn dəә agahdır. Lakin Rəәbb 
bütün bu şeyləәrdəәn böyükdür; O istəәyir ki, siz həәm asan günləәrinizdəә, həәm 
dəә çox çəәtin günləәrinizdəә Ona güvəәnəәsiniz. Siz Onu ailəәnizin Rəәbbi olaraq 
qəәbul etməәyəә qəәrar verəәndəә, O da sizəә köməәk edəәcəәk ki, həәr gün Onun 
həәyatını vəә həәqiqəәtini yaşayasınız. Öz ailəәsinin bu dünyada Məәsihin 
hüzurunu əәks etdirməәsi üçün dua edəәn vəә çalışan həәr kəәs özünəә bu ayəәni 
qəәbul etsin:

Beləәlikləә, ey sevimli qardaşlarım, Rəәbdəә çəәkdiyiniz zəәhməәtin boşa 
çıxmayacağını biləәrəәk möhkəәm durun, sarsılmayın, həәr zaman Rəәbbin 
işindəә səәyləә çalışın. (1 Korinfliləәrəә 15:58) 
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Əlavə A

Nikah əәhdləәri

Birinci Dəәrsdəәki "Evləәnməә şəәnliyi" hissəәsindəә bəәyləә gəәlinin 
əәhdləәşməәsindəәn bəәhs olunur. Bəәyləә gəәlinin ailəә vəә dostlar qarşısında bir-
birinəә söz verməәsi yüzləәrləә il bundan qabaq inkişaf etmiş qəәdim əәnəәnəәdir. 
Bu əәhdləәr, əәr vəә arvadın ömür boyu bir-birinəә sadiq qalıb qulluq etməәsi 
haqqında kəәlamın təәliminəә əәsaslanır. Aşağıdakı əәhdləәr, bəәzi yerləәrdəә 
məәsihçi nikah məәrasimləәrindəә söyləәnəәnləәrdir. Bəәyləә gəәlin adəәtəәn bu vəәdləәri 
bir-birinəә növbəә iləә söyləәyir - öncəә bəәy gəәlinəә bu sözləәri deyir vəә sonra 
gəәlin bunları bəәyəә təәkrarlayır.

Məәn [ad] səәni [ad] öz [əәrim/arvadım] olaraq qəәbul edirəәm.

Xəәstəәlikdəә vəә sağlamlıqda, yoxsul olsaq yaxud varlı olsaq,

sevincdəә vəә kəәdəәrdəә, həәm yaxşı, həәm pis vaxtlarda

həәmişəә səәnəә sadiq qalacağıma

bu gün ailəәmizin vəә dostlarımızın qarşısında söz verirəәm.

Həәr ikimiz sağ ikəәn Allahın köməәyi iləә

səәni şəәrtsiz məәhəәbbəәtləә sevəәcəәyiməә, səәnəә hörməәt edəәcəәyiməә

vəә səәni qəәlbiməә yaxın tutacağıma söz verirəәm.
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