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 ئهر ۋه ئايالالرنىڭ ئورنى

  ئىسالم دىنىدىكى تهلىملهر

   باراۋهرلىكى توغرىسىدانىڭئايالالرۋه ئهر 

  ) 4:1قۇرئان . (ئىنسانالرنى يارىتىدۇخۇدا بىر ئادهم ئارقىلىق  ●

  ) 51:49قۇرئان . (خۇدا ھهر بىر مهۋجۇداتنى جۈپى بىلهن يارىتىدۇ ●

ئادهم ئاتا بىلهن ئايالى گۇناھ ئۆتكۈزگهندىن كىيىن، ئالال ئۇالرنى جهننهتتىن  ●

  ) 7:24 ، 2:36قۇرئان . (قوغالپ چىقىرىپ، زىمىنغا چۈشۈرۋىتىدۇ

  ) 81:8،9 ، 16:59قۇرئان . (قىز بوۋاقالرنى تىرىك كۆمۈۋىتىش چهكلىنىدۇ ●

ل، ئۆي ۋه باشقا مۆلۈكلهرگه ئىسالم شهرىئىتىگه ئاساسالنغاندا، ئايالالرنىڭ پۇ ●

بۇ ھوقۇق ئۇالرنىڭ بويتاق ياكى توي قىلغانلىقى . بولغان ھوقوقى ئېتىراپ قىلىنىدۇ

 مۈلۈكنى ئېلىش، سېتىش، قهرز بېرىش،-ئۇالر مال. سهۋهبىدىن ئۆزگهرمهيدۇ

  .   ئىگهئىجارىگه بېرىش ھوقوقىغا

رنى قىلىپ، پهرزلهرنى ىق ئىشالمهيلى ئهر ياكى ئايال مۇسۇلمان بولسۇن، ساۋاپل ●

  ) 16:97 ، 3:195 ، 33:35 ، 4:124قۇرئان . ( جهننهتكه كىرهلهيدۇئادا قىلسا

  ئهر ۋه ئايالالرنىڭ باراۋهرسىزلىكى توغرىسىدا

  ) 4:34قۇرئان . (ئهرلهر ئايالالردىن يوقىرى تورىدۇ ●

ى ئۇالرنىڭ چۈنك. ئايالالرنىڭ ئهقلى قىسقا بولىدۇ، قىلغان ئىبادىتىمۇ ئاز بولىدۇ ●

گۇۋاھلىقى ئهرلهرنىڭ يېرىمىغا تهڭ بولۇپ، ھهيز مهزگىلىده ئىبادهت قىلمايدۇ، 

  ) 2:1951 ، 1:304بۇخارى ھهدىسلىرى . (روزىمۇ تۇتمايدۇ

  ) 2:228قۇرئان . (دۇرقى ئايالالردىن بىر دهرىجه ئۈستۈنئهرلهرنىڭ ھوقو ●

 پۇلى ئهرلهرنىڭكىدىن يىرىم بىرهرسى ئايالالرنى ئۆلتۈرۈپ قويسا، تۆلهيدىغان خۇن ●

. ئايالالرنىڭ ئالىدىغان مىراسى ئهرلهرنىڭ يېرىمىچىلىك بولىدۇ. ھهسسه ئاز بولىدۇ

يهنى (سوتتا ئايالالر بهرگهن گۇۋاھلىقنىڭ كۈچى ئهرلهرنىڭ يېرىمىچىلىك بولىدۇ 

بۇالردىن ). ئىككى ئايالنىڭ گۇۋاھلىقى بىر ئهر كىشىنىڭ گۇۋاھلىقىغا تهڭ

ىتى ئهرلهرنىڭ يېرىمىچىلىك ا بولىدۇكى، ئىسالمىيهتته ئايالالرنىڭ قىممكۆرىۋىلىشق

  .  كىلىدۇ

قۇرئان . (گۇۋاھلىقىغا تهڭ بىر ئهر كىشىنىڭ گۇۋاھلىقىئىككى ئايال كىشىنىڭ  ●
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2:282 (  

 ئهر مىراسخورنىڭ ئالىدىغان مىراس ئۆلىشى، ئايال مىراسخورنىڭ ئىككى ●

  ) 4:11،176قۇرئان . (ھهسسىچىلىك بولىدۇ

چۈنكى ئۇالر ۋاپاغا جاپا قىلىدۇ، ، ردوزاققا كىرىدىغانالرنىڭ كۆپىنچىسى ئايالالردۇ ●

 1:29،304بۇخارى ھهدىسلىرى . (ئهرلىرىنىڭ قىلغان ياخشىلىقلىرىغا كۆز يۇمۇۋالىدۇ

 ،2:1052،1462 ، 7:62:126 (   

  : قۇرئاندا ئايالالرنى مۇنداق بولۇڭالر دهپ تهلىم بېرىدۇ

 .پۈركهنجه بىلهن پۈتۈن بهدىنىنى ئورىۋىلىشى كىرهكۋه قىزالر ئايالالر  مۇسۇلمان ●

 . تهرۇزگه ئۇچرىمايدۇ- ئۇالرنى تونۇۋالىدۇ، دهخلىباشقىالرشۇنداق قىلغاندا 

  ) 33:59قۇرئان (

اپ مېڭىشى، بهدىنىنى  پهسكه قارا چىققاندا،ۋه قىزالر سىرتقمۇسۇلمان ئايالالر  ●

ئۇالر يۈزىگه چۈمبهل .  كۆرۈنۈپ قالماسلىقى كىرهكيېپىشى، زىننهت بويۇملىرى

. زىننهتلىرىنى باشقىالرغا كۆرسهتمهسلىكى كىرهك-تارتىپ كۆكسىنى ئېتىشى، زىبۇ

ئىنىلىرى، جىيهن -پهقهت ئۆزىنىڭ ئېرى، ئاتىسى، بوۋىسى، ئوغلى، ئاكا

لىق ئايال-قۇللىرى، جىنسى ئىقتىدارى يوق ئهر چاكارلىرى ياكى ئهرئهر ئوغۇللىرى، 

ماڭغاندا يول . مۇناسىۋهتنى بىلمهيدىغان نارىسىده ئوغۇلالرغا كۆرسهتسه بولىدۇ

زىننهتلىرى -ئۇالرنىڭ يۇشۇرۇن زىبۇ، بولمىسا يهرگه قاتتىق دهسسىمهسلىكى كىرهك

  ) 24:31قۇرئان . (جىرىڭشىپ باشقىالرنىڭ دىققىتىنى قوزغىشى مۇمكىن

  مهسىھ ئېتىقاتىدىكى تهلىملهر 

  الرنىڭ ئورنى توغرىسىدائهر ۋه ئايال

 ياراتتى، ئۇالرنى ئهر ۋه ئايال قېلىپ خۇدا ئۆزىنىڭ ئوبرازىغا ئاساسهن ئىنسانالرنى ●

خشاش مهسئۇلىيهتنى  ئو ئايالالر يهر يۈزىنى ئىداره قىلىپ باشقۇرۇشتائهر ۋه. ياراتتى

  ) 1:27،28ئالهمنىڭ يارىتىلىشى . (ئۈستىگه ئالىدۇ

. دىن ئالغان بىر تال قۇۋۇرغا بىلهن ھاۋا ئانىنى ياسايدۇخۇدا ئادهم ئاتىنىڭ تىنى ●

سۆڭىكىمدىن چىققان سۆڭهك، بۇ مىنىڭ : ئادهم ئاتا مۇنداق دهيدۇئۇنى كۆرگهن 

. گۆشۈمدىن چىققان گۆشتۇر، ئۇ ئايال دهپ ئاتالسۇن، چۈنكى ئۇ ئهردىن ئېلىنغان

  ) 2:22،23ئالهمنىڭ يارىتىلىشى (

ئاتا خۇدانىڭ ھهققانىيىتى ر قانداق ئادهمگه  ھهنئهيسا مهسىھكه ئىشهنگه ●

  ) 3:22رىملىقالر . (قىلىنىدۇ، بۇنىڭدا ئايرىمىچىلىق يوقتۇر
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مهيلى ئهر ياكى ئايال بولسۇن، ھهممىسى ئهيسا مهسىھنىڭ ئىچىده بىرلىككه  ●

  ) 3:28گاالتيالىقالر . (كىلىدۇ

سنا ئهمهس، ئهرلهرمۇ خۇداغا باغالنغان يېڭى ھاياتتا، ئايالالر ئهرلهردىن مۇسته ●

گهرچه ئايال ئهردىن يارىتىلغان بولسىمۇ، لىكىن . ئايالالردىن مۇستهسنا ئهمهس

ھهر ئىككىلىسى پۈتكۈل مهۋجۇداتنى ياراتقان خۇدا . ئهرمۇ ئايالدىن تۇغۇلىدۇ

  ) I 11:11،12كورىنتلىقالر. (تهرىپىدىن يارىتىلغان

 ال ئوخشاشسائادهتتىن-خۇدا ئاتا قىلغان بهختۇن،  ياكى ئايال بولس ئهرمهيلى ●

  ) 10-5:3مهتتا . (بهھرىمهن بوالاليدۇ

. مىۋه بېرهلهيدۇئوخشاشال  روھ ئۇالردامهيلى ئهر ياكى ئايال بولسۇن، مۇقهددهس  ●

  ) 5:22گاالتىيالىقالر (

. بوالاليدۇ كۈچلۈك  ئوخشاشالكى ئايال بولسۇن، ئېتىقاتتامهيلى ئهر يا ●

  ) 6:10،11لىكلهر ئهفهس(

مهيلى ئهر ياكى ئايال بولسۇن، جامائهت ئىچىده ئوخشاشال مۇاليىم كهمتهر  ●

  ) I 2:7سالونىكالىقالر. (بوالاليدۇ

   : ئهيسا مهسىھ ئهرلهرگىال تهلىم بېرىپ قالماستىن، ئايالالرغىمۇ كۆپ كۆڭۈل بۆلگهن

 بىرگه تهلىم بهرگهندىن سىرت، ئايرىم ئهيسا مهسىھ ئايالالرغا كۆپچىلىك بىلهن ●

  ) 27-11:21 ، 27-4:7 ، يۇھاننا 42-10:38لۇقا . (تهربىيهمۇ قىالتتى

 ئائىله خىزمىتى قىلىپ باشقىالرنى كۈتۈش بىلهنال ڭئهيسا مهسىھ ئايالالرنى ●

.  كىرهكلىكىنى ئېيتىدۇىمهشغۇل بولماي، تهلىم ئاڭالش ۋه ئۇنى ئهمهلده كۆرسىتىش

  ) 11:27،28 ، 42-10:38لۇقا (

ئالدى بىلهن ئايال ئېتىقاتچىالرغا ئۆزىنى ئايان ىن كىيىن، ئهيسا مهسىھ تىرىلگهند ●

هۋهر تارقىتىشنى خۇش خ ئۆزىگه گۇۋاھلىق بېرىپ مۇئۇالرغىھهمده ، قىلغان

  ) 20:17،18 ، يۇھاننا 10-28:5مهتتا . (بۇيرىغان

روھىنىڭ قۇدرىتى بىلهن خۇدانىڭ مۇقهددهس دهسلهپكى جامائهتچىلىكته،   ●

بار قىالاليدىغان ئايال ئېتىقاتچىالرمۇ  ئالدىن بىشارهت كهلگۈسىدىكى ئىشالرنى

  ) 21:9 ، 2:2،3ئهلچىلهر . (ئىدى

دهسلهپكى جامائهتچىلىكته، ئايال ئېتىقاتچىالرنىڭ ئىچىدىمۇ تهلىم بهرگۈچىلهر  ●

  ) 18:26ئهلچىلهر . (بار ئىدى
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  توي

   ملهرئىسالم دىنىدىكى تهلى

قۇرئان (نىڭ جۈپتىنى ئۇنىڭ بىلهن ئوخشاش خىلدا ياراتقان ئالال ئادهم ئاتى ●

 ، 7:189قۇرئان . (؛ بۇ ئهرلهرنىڭ ئايالالرغا ئىشتىياق باغلىشى ئۈچۈندۈر)4:1

30:21 (  

بېرىشى ) تويلۇق ھهققىنى (توي قىلغاندا، مۇسۇلمان ئهرلهر ئايالالرنىڭ مهھرىنى ●

  ) 4:4قۇرئان . (كىرهك

دىن بىر قىسمىنى تۆلهپ، ئايالالر بىلهن مۈلكى-رلهر ئۆزىنىڭ مالمۇسۇلمان ئه ●

  ) 4:24قۇرئان (.  بولىدۇ بولساگهبىر

) ىئامۇت(» ۋاقىتلىق نىكاھ«مانالر يوقۇرقى ئايهتنى شىئه مهزھىپىدىكى مۇسۇل -

، شۇ يهردىكى  ئهرلهر ئۇزۇن سهپهرگه چىققاندانىڭ قانۇنى ئاساسى قىلغان بولۇپ،

ئهمما بهزى . تۇرۇشىغا يول قويىدۇايالالر بىلهن ۋاقىتلىق نىكاھلىنىپ بىرگه ئ

  .   دهپ قارايدۇ قىلغان بىلهن باراۋهرپاھىشۋازلىقمۇسۇلمانالر بۇنى 

 ياكى تۆت خوتۇن ى كۆرگهن ئايالالردىن ئىككى، ئۈچسىلهر ئۆزۈڭالر ياخش ●

له قىاللماسلىقتىن ئهمما ئهگهر ئۇالرغا ئوخشاش مۇئامى. ئالساڭالر بولىدۇ

. دىن قانائهتلىنىڭالرڭالر ئايال قۇللىرىخوتۇن ئېلىڭالر، ياكىىرال ئهنسىرسهڭالر، ب

   ) 4:3قۇرئان (

بىرال خوتۇن ئېلىش كىرهك؛ گهرچه : بۇ ئايهتنىڭ ئۈچ خىل چۈشهندۈرلىشى بار -  

ۇ؛ بىر خوتۇن ئالغان ياخشىراق بولسىمۇ، ئهمما يهنىال تۆت خوتۇن ئالغىلى بولىد

ئايال قۇلالرغا چهكلىمه چۈنكى ( .  ئالغىلى بولىدۇ ۋه توقالچهكسىز كۆپ خوتۇن

  )قۇيۇلمىغان

اۋهر مۇئامىله  بار قىلغان بىلهنمۇ، ئاياللىرىڭالرغاھهرقانچه ئارزۇسىلهر  ●

ئهمما ئۆزۈڭالر ياخشى كۆرگهن خوتۇنغىال بېرىلىپ، باشقىلىرىنى بىر . قىاللمايسىلهر

خورالشتىن ئۇالرنى ئهگهر ئۆزئارا كىلىشهلىسهڭالر ۋه . ڭالرچهتكه تاشالپ قويما

  ) 4:129قۇرئان . (ساقلىنالىساڭالر، ئالال كهچۈرىدۇ، ئۇ ھهقىقهتهن رهھىمدىلدۇر

 بۇ ئايهتتىن كۆرىۋالغىلى بولىدۇكى، مۇسۇلمانالرنىڭ ھهممه ئايالىغا ئوخشاش -   

ىلهن كىلىشهلىسه ۋه ئۇالرنى مۇئامىله قىاللىشى مۇمكىن ئهمهس، ئهمما خوتۇنلىرى ب

  . ئالال ئۇالرنى كهچۈرۋىتىدۇ. خورلىمىسىال، كۆپ خوتۇن ئالسا بولىۋىرىدۇ
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  :  بولىدىغان ئايالالرئالسائهمرىگه مۇسۇلمان ئهرلهر 

  ) 5:5قۇرئان . (ئاياللىرىنىڭ ) هسىھىيلهر ۋه يهھۇدىالرم(ئهھلى كىتاپالر  ●

  )  4:24قۇرئان (ئهسىرگه چۈشكهن ئايالالر  ●

  ) 33:52 ، 4:25قۇرئان  (قۇل ئايالالر ●

  : ئېلىشقا بولمايدىغان ئايالالرئهمرىگه 

سىڭىللىرى، ھاممىسى، جيهن قىزى، ئىنىك ئانىسى، -ىسى، قىزى، ئاچائان ●

 نى ئانىسى، ئۆگهي قىزى، كىلىنى قاتارلىقالرسىڭىللىرى، قېي-ئىمىلداش ئاچا

  ) 4:23قۇرئان (

  ) 4:23قۇرئان . (ىگه ئېلىشقا بولمايدۇسىڭىلنى تهڭ ئهمر-ئاچا ●

ئهمما ئهسىرگه چۈشكهن ئايالالر . ئېرى بار ئايالالرنى ئهمرىگه ئېلىشقا بولمايدۇ ●

  ) 4:24قۇرئان . (بۇنىڭ سىرتىدا

  ) 2:221قۇرئان . ( ئېلىشقا بولمايدۇمۇشرىك ئايالالرنى ●

  ؟  ئاياللىرىغا ئوخشاش مۇئامىله قىالالمدۇكۆپ خوتۇنلۇق ئهرلهر

كىشىنىڭ ھهممه خوتۇنىغا ئوخشاش مۇئامىله هر ئخوتۇنلۇق بولغانقۇرئاندا كۆپ  ●

  ) 4:129قۇرئان . (قىاللىشى مۇمكىن ئهمهس دىيىلگهن

بىر ئهر كۆپ خوتۇنلۇق تۈزۈمدىكى ئائىلىلهرده ئىچكى زىددىيهت ناھايىتى كۆپ  ●

  . بولىدۇ

نلىرى بۇ جهھهتته مۇھهممهت ۋه ئۇنىڭ خوتۇئىسالم دىنىنىڭ پهيغهمبىرى  ●

  مۇسۇلمانالرغا ئۈلگه بوالالمدۇ؟ 

يېشى  مۇھهممهت رى ئىككى گوروھقا ئايرىلغان بولۇپ،مۇھهممهتنىڭ خوتۇنلى ○

باشقا . ى كۆرهتتىئائىشهنى ھهممىدىن بهك ياخشخوتۇنى بولغان ئهڭ كىچىك 

 ئوخشاش خوتۇنلىرى بۇنىڭدىن نارازى بولۇپ، ئۇنىڭ ئۆزلىرىگىمۇ ئائىشهگه

  ) 3:2466،2581بۇخارى ھهدىسلىرى . (مىله قىلىشىنى تهلهپ قىلغانمۇئا

ئېرى (مۇھهممهتنى خۇش قىلىش ئۈچۈن، ئۆزىگه نۆۋهت كهلگهن كۈننى ساۋده  ○

بۇخارى . (ئائىشهگه ئۆتكۈزۈپ بهرگهن) سىتىنىبىلهن بىرگه بولۇش پۈر

  ) 7:62:139 ، 3:2593،2688ھهدىسلىرى 

ۇققا ئېلىشتىن ۇ جاھىلنىڭ قىزىنى خوتۇنلمۇھهممهت كۆيئوغلى ئهلىنى ئهب ○

 شۇ سهۋهپتىن ئازاپلىنىشىنى  قىزى پاتىمهنىڭ ئۆزىنىڭئۇچۈنكى . چهكلهيدۇ
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  ) 4:53:342بۇخارى ھهدىسلىرى (. خالىمايتى

خوتۇنلىرىدىن يوقىرى ئائىشهنى باشقا ھهممىدىن كىچىك خوتۇنى مۇھهممهت  ○

  ) 4:55:623بۇخارى ھهدىسلىرى (. تۇرىدۇ دىگهن

 بۇرۇن ئۇنىڭ تۇنجى خوتۇنى خهدىچه ھهممهت ئائىشهنى ئېلىشتىنگهرچه مۇ ○

ئۆلۈپ كهتكهن بولسىمۇ، ئهمما ئائىشهنىڭ خهدىچهگه بولغان كۈنلىشى باشقا 

چۈنكى ئۇ دائىم مۇھهممهتنىڭ . ئايالالرغا بولغان كۈنلىشىدىن ئېشىپ كىتهتتى

 3:59:164،165ىسلىرى بۇخارى ھهد. (خهدىچهنى تىلغا ئالغانلىقىنى ئاڭاليتى

 ،8:73:33 (   

، چۈنكى ئۇنىڭ  كۈن ئايرىلىپ كىتىدۇ29مۇھهممهت خوتۇنلىرىدىن  ○

  ) 7:62:119بۇخارى ھهدىسلىرى . ( بار ئىدىخوتۇنلىرىغا ئاچچىغى

. ئائىشه مۇھهممهتنىڭ باشقا خوتۇنلىرى بىلهن بىرگه بولىشىدىن قىزغىناتتى ○

  ) 7:63:193بۇخارى ھهدىسلىرى (

. تاقابىل تۇرۇپ باققانئىشه بىلهن ھهفسه ئۆزئارا ھهمكارلىشىپ مۇھهممهتكه ئا ○

  ) 7:72:734بۇخارى ھهدىسلىرى (

  ) 9:92:406بۇخارى ھهدىسلىرى . ( رهنجىپ قالغانھهفسه ئائىشهدىن ○

نلۇق بولۇشقا يول  كۆپ خوتۇئايهتتىكى-3سۈره -4بهزى مۇسۇلمانالر قۇرئان  ●

نۇرغۇن جهڭ بولۇپ، كۆپلىگهن ئايالالر تۇل قالغاچقا،  شۇ دهۋرده قويغان ئايهتنى

ئهگهر راست شۇنداق بولسا، . ئالال شۇنداق ۋهھى قىلغان دهپ چۈشهندۈرىدۇ

  ئۇنداقتا قۇرئاننى مهڭگۈلۈك ھهقىقهت دىگىلى بوالمدۇ؟ 

  مۇسۇلمان ئايالالرغا ئائىت تهلىملهر

  . مۇسۇلمان ئايالالرنىڭ تۆت ئهرگه تىگىش ھوقوقى يوق ●

 بىلهن نىڭ ئهرلىرى) يهھۇدى ۋه مهسىھىيلهر(ئۇالر مۇشرىك ياكى ئهھلى كىتاپالر  ●

  ) 60:10 ، 2:221قۇرئان . (توي قىلسا بولمايدۇ

  . تۇغۇلغان پهرزهنتلهر دادا تهرهپكه مهنسۇپ بولىدۇ ●

  ) 3:14قۇرئان . (ئايالالر ئهرلهرنى ئۆزىگه ھهۋهس قىلغۇزىدۇ، ئۇالرنى ئېزىقتۇرىدۇ ●

  : ئهرلهر ئاياللىرىغا مۇنداق مۇئامىله قىلىش كىرهكمان مۇسۇل

ئۇالر گهپ ئاڭلىمايدىغان جاھىل ئايالالرغا نهسىھهت قىلىش كىرهك، ئهگهر  ●

ئۇالرنى ياكى ،  بولىدۇئۇالر بىلهن بىلله ياتمىساخاتالىقىنى تۈزهتمىسه، ئهرلىرى 
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ۋاملىق بۆزهك قىلىشقا  ئۇالرنى دائهگهر ئۇالر ئهرلىرىگه بويسۇنسا،.  بولىدۇئۇرسا

  ) 4:34قۇرئان (. بولمايدۇ

نىڭ ئېتىزلىقىغا ئوخشايدۇ، ئهرلهر ئۇنىڭغا خالىغانچه ئۇرۇق تېرىسا ئايالالر ئهرلهر ●

  ) 2:223قۇرئان . (بولىدۇ

ئۇالرغا بېسىم ئايالالرنى مىراس قاتارىدا مهجبۇرى ئىگهللىۋىلىشقا بولمايدۇ،  ●

ئهگهر ئۇالر روشهن يامان ئىشنى   بولمايدۇ،لىشقاتىپ تويلۇق مالنى قايتۇرۋىئېشلى

ئهرلهر ئاياللىرىغا ياخشى مۇئامىله قىلىش . قىلىپ سالغان بولسا بۇنىڭ سىرتىدا

تاقهت قىلىشى كىرهك، چۈنكى ئالال -ئهگهر ئۇالرنى ياخشى كۆرمىسه، سهۋ. كىرهك

  ) 4:19 قۇرئان(. بۇنىڭ ئىچىده ياخشى ئىشالرنى ئورۇنالشتۇرغان بولىشى مۇمكى

ئايالالر ھهيز مهزگىلىده ئهرلهر ئۇالردىن ئايرىلىپ تۇرۇش كېرهك، تاكى ئۇالر  ●

  ) 2:222قۇرئان . (ئاياللىق مۇناسىۋهت قىلىشقا بولمايدۇ-پاكالنغىچه ئۇالر بىلهن ئهر

سىلهرنىڭ ئاياللىرىڭالر ۋه پهرزهنتلىرىڭالر ھهقىقهتهن سىلهرنىڭ  ●

  ) 64:14قۇرئان . (ىن ئېھتىيات قىلىڭالردۈشمهنلىرىڭالردۇر، شۇڭا ئۇالرد

تاماق يىگهنده ئايالىڭالرغىمۇ تاماق بېرىڭالر، كىيىم كېيگهنده ئۇالرنىمۇ  ●

. ئۆيدىن باشقا جايالردا ئۇالرنى كاچاتالپ ئۇرماڭالر، تىللىماڭالر. كىيىندۈرۈڭالر

كىتابۇل ئهل نىكاھ، ئىبىن ماجاخ ھهدىسلىرى، . (ئۇالرنى تاشلىۋهتمهڭالر

 ) نومۇرلۇق ھهدىس-1850

قۇرئان (. مۇناسىۋهت قىلسا بولىدۇجىنسى  ئايال قۇللىرى بىلهن مۇسۇلمان ئهرلهر ●

: بۇخارى ھهدىسلىرى ؛ 70:29،30 ، 33:50،52 ، 23:5،6 ، 4:3

3:432،718،765 ، 5:459،637 ، 7:137 ، 9:506 (  

  : مۇسۇلمان ئايالال ئهرلىرىگه مۇنداق مۇئامىله قىلىشى كىرهك

 تاشلىۋىتىشىدىن ئهنسىرسه، ئهگهر ئايالالر ئهرلىرىنىڭ ئۆزلىرىنى خورلىشى ياكى ●

قۇرئان (. دۇر يارىشىپ قېلىش تېخىمۇ ياخشى،ئۇالر بىلهن يارىشىپ قىلىشى كىرهك

4:128 (  

  : چىقىپ كىتىشىگه بولغان پهرقلىق مۇئامىلهئايالنىڭ يولدىن-ئهر

 قىلسا، تۆت ئهر كىشى گۇۋاھلىق ناايال كىشى باشقا ئهركىشى بىلهن زىئهگهر ئ ●

.  ئۆلگۈچه قاماپ قۇيۇش كىرهكسوالپ تاكىبهرگهندىن كىيىن، ئۇ ئايالنى ئۆيگه 

  ) 4:15قۇرئان . (ر يول ئېچىپ بېرىشى مۇمكىنئالال ئۇ ئايالغا باشقا بى

اياللىرى ئۇالرنى تهنقىتلىسه  قىلسا، ئىشى باشقا ئايال بىلهن زىنائهگهر ئهر ك ●



 9

. ئۇالرنى كهچۈرۋىتىش كىرهكتۈزهلسه، گۇناھىغا تۆۋه قىلىپ هگهر ئۇالر ، ئبولىدۇ

  ) 4:16قۇرئان . (ئالال ھهقىقهتهن كهچۈرۈمچان ۋه رهھىمدىلدۇر

  مهسىھ ئېتىقاتىدىكى تهلىملهر

 بىر گهۋده قىلىدىغان، ىئايالن- ئهرتهرىپىدىن بىكىتىلگهن،خۇدا  - ①توي

  . هتلهيدۇخۇدا ئۇنى ھۆرم مۇقهددهس مۇناسىۋهتتۇر،

 يارىتىپ، خۇدا ئىرهمباغدا ئادهم ئاتىغا كۆڭۈل بۆلگهچكه، ئۇنىڭغا جۈپتىن بىرنى ●

شۇنىڭدىن   مۇناسىۋىتىئايالالر ئوتتورسىدىكى توي-، ئهرئىككىسىنى قوشۇپ قويىدۇ

  ) 2:18،20،24ئالهمنىڭ يارىتىلىشى -تهۋرات(.  بارلىققا كىلىدۇ

 2:15ماالكى (.  قهدىرلىنىشى كىرهكنىپدهس بولۇپ، چوقۇم ھۆرمهتلىتوي مۇقهد ●

  ) 13:4، ئىبرانىالر 

يۇھاننا . (ئهيسا مهسىھ يهر يۈزىدىكى ۋاقتىدا بىر توي مهرىكىسىگه قاتناشقان ●

2:1،2 (  

  :اليىق تالالش توغرىسىدا

مىسىردىن چىقىش . ( بىلهن توي قىلمايدۇمهسىھىيلهر ئېتىقات قىلمىغانالر ●

 I ، كورىنتلىقالر23:12،13 ، يهشۇئا 7:3،4 ، قانۇن شهرھى 35:15،16

   ) II 6:14-18 ، كورىنتلىقالر7:12-16,39

ئامۇس . (ئىدىيىسى ئوخشىمىسا، بىرگه ئۇزۇن ماڭالمايدۇ ئايال ئىككىيلهننىڭ-ئهر ●

3:3 (  

ھىيلهر مهسى. تهۋراتتا يېقىن تۇققانالر ئوتتورسىدا توي قىلىش چهكلهنگهن ●

بۇ ئادهت غهرپ كىيىن . ھهممىدىن بۇرۇن نهۋرىگه نهۋرىنى چېتىشنى چهكلىگهن

  .  دۇنياغا تارىلىپ، نۇرغۇن دۆلهتلهرنىڭ قانۇنىغا ئايالنغانئهللىرى ئارقىلىق

   :  كىرهكر توي قىلغاندا مۇنۇالرنى ئورۇنداشمهسىھىيله

شى كىرهك ك بولىئانىسىدىن ئايرىلىپ، بىر جان بىر تهنده-ئايال ئاتا-ئهر ●

توي قىلغان دىمهك  ؛)10:7 ، ماركوس 19:5 مهتتا  ،2:24ئالهمنىڭ يارىتىلىشى (

ئايال پىسخىكا، فىزولوگىيه ۋه ئىقتىسادى جهھهتتىن مۇستهقىل بولۇپ، -ئهر
                                                        

نىكاھ بولسا  توي .  ئايالنىڭ قانۇنلۇق بىرلىشىشىنى ئىپادىلهيدىغان خاس ئاتالغۇدۇر-ئۇيغۇر تىلىدا ئهر: توي  ①
قهدىمقى يهھۇدى دىنى ۋه مهسىھ . ىسى باراۋهر ئوقۇم ئهمهسجهريانىدىكى بىر دىنى تهرتىپ بولۇپ، ئىكك

قىز چوقۇم خۇدانىڭ ۋه جامائهتنىڭ ئالدىدا نىكاھ ئهھدىسى تۈزىشى، دىنى -ئېتىقاتىدا، توي قىلغان ئوغۇل
خادىم ئۇالرنىڭ توي قىلغانلىقىنى جاكارلىشى ۋه بهخت تىلىشى كىرهك ئىدى، بۇ ئادهت كىيىن ئىسالم دىنىغىمۇ 

  . قىلىنغانقۇبۇل 
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ئانىسىغا يۆلىنىۋالماسلىقى -تۇرمۇشتا ئۆز ئالدىغا قارار چىقىرااليدىغان بولىشى، ئاتا

  . كىرهك

ئائىلىنى يىتهكلهيدۇ بىر ئۇ ، )5:23ئهفهسلىكلهر  (شىدۇرئىلىنىڭ بې ئاكىشىئهر ●

  ). I 14:35كورىنتلىقالر(

ئايالىنى ، ئۆزىنىڭ تىنىنى سۆيگهندهك سۈيىشى كىرهك ئۆز ئايالىنى خۇددى لهرئهر ●

ئۈچۈن ئۆزىنى  ئايالىئۇالردا . سۆيگهنلىك ئۆزىنى سۆيگهن بىلهن باراۋهر

  ) 29-5:25ئهفهسلىكلهر . ( روھ بولىشى كىرهكىغانبېغىشاليد

 نى، ئۇالر)2:18ئالهمنىڭ يارىتىلىشى (يالالر ئهرلىرىگه ياردهم بېرىشى ئا ●

   ).5:33ئهفهسلىكلهر (هتلىشى كىرهك ھۆرم

 تاجىدۇر ئىقتىدارلىق ۋه ئهخالقلىق ئايالالر ئهرلىرىنىڭ بېشىدىكى ●

  ).12:4نهسىھهتلهر -پهند(

 ،)21:19نهسىھهتلهر-پهند(غهۋغا قىلماسلىقى -ن جىدهلرى بىلهئېئايالالر  ●

ئاسان  ،)2:4تىتوس (تهربىيىلهرنى ئاڭلىشى -تهكلىپئهرلىرى بهرگهن ياخشى 

   ).19:11نهسىھهتلهر -پهند(ى كىرهك ئاچچىقالنماسلىق

  مۇھهببهت دىگهن نىمه؟ 

ېغىشالش، ئهمما بزلىكىدىن ۋه شهرتسىز ھالدا بارلىقىنى  ئۆ،مۇھهببهت دىگىنىمىز ●

  ) I 13:4-8كورىنتلىقالر. (تهلهپ قىلماسلىقتۇربىر نهرسه قارشى تهرهپتىن 

مۇھهببهت دىگىنىمىز، قارشى تهرهپنى قانائهتلهندۈرۈش ئۈچۈن، ئۆزىنىڭ  ●

 I ، يۇھاننا15:13يۇھاننا . (تۇر، ھهتتا قۇربانلىق بېرىشمهنپهتىدىن ۋاز كىچىش

3:16 (  

مۇھهببهتلىك بولىشى كىرهك، چۈنكى خۇدانىڭ ئۆزى - مىھىرمهسىھىيلهر ●

  ) I 4:19يۇھاننا. (مۇھهببهت خۇدادىن كىلىدۇ-مىھىرمۇھهببهت بولۇپ، -مىھىر

  بىر ئهر بىر خوتۇنلۇق تۈزۈم ۋه بىر ئهر كۆپ خوتۇنلۇق تۈزۈم توغرىسىدا

  بىر ئهر بىر خوتۇنلۇق تۈزۈمنى بىكىتكهن بولۇپ، ئۇخۇدا ئىنساننى ياراتقاندىال ●

 2:24ئالهمنىڭ يارىتىلىشى (. ئادهم ئاتا بىلهن ھاۋا ئانىنى بىر جۈپ قىلىپ ياراتقان

  ) 5:31 ، ئهفهسلىكلهر I 7:2 ، كورىنتلىقالر1:6 ، تىتوس I 3:2،12، تىموتىي

ىيهت ۋه ماجرا كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، تۈزۈم دائىم زىددبىر ئهر كۆپ خوتۇنلۇق  ●

ئالهمنىڭ يارىتىلىش  (.چۈنكى ئۇ ئهسلىدىنال خۇدانىڭ ئىرادىسىگه ئۇيغۇن ئهمهس

  ) I 1:3-8 ، سامۇئىل18:18 ، الۋىيالر 30:1
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  نىمىشقا بۇرۇنقى بهزى پهيغهمبهرلهرمۇ كۆپ خوتۇنلۇق بولغان؟ 

نى خۇدانىڭ ئىنسانالرغا بىكىتىپ بهرگىگه ئاساسالنغاندا، لهرئىنجىلدىكى تهلىم ●

ئهيسا مهسىھ (ئهمما كونا ئهھده دهۋرىده . دۇربىر ئهر بىر خوتۇنلۇق تۈزۈمھهقىقهتهن 

  .  بهزى پهيغهمبهرلهر ھهقىقهتهن كۆپ خوتۇن ئالغان)  دهۋرلهردهكىلىشتىن بۇرۇنقى

همنىڭ گۇناھىدىن كىلىپ ئاد) شۇنداقال ئاجرىشىش(كۆپ خوتۇنلۇق بولۇش  ●

ۇنىڭغا ۋاقىتلىق  بخۇدا. چىققان بولۇپ، ئىنسان قهلبىنىڭ قېتىپ كهتكهنلىكىدىندۇر

 خۇدانىڭ ئهسلىدىكى ئىرادىسى ھهرگىزمۇ ئۇالر، ئهمما سهۋر قىلغان بولسىمۇ

   )10:5 ، ماركوس 19:8مهتتا (. ئهمهس

تۇنلۇق بولغان نۇرغۇن تهۋراتتىكى خاتىرىلهردىن كۆرىۋالغىلى بولىدۇكى، كۆپ خو ●

 ، ئازاپ، ئۆچمهنلىكماجرا-مهنلىك، ھهسهتخورلۇق، جىدهلئائىلىلهرده دۈش

بۇ ئىنجىلدىكى مۇنۇ سۆزنى ئهمهلده .  كىلىپ چىققانقاتارلىق يامان ئاقىۋهتلهر

  ) 6:7گاالتىيالىقالر (» نىمه تېرىساڭ، شۇنى يىغىسهن«: كۆرسهتكهن

هنده، مهسىھ ئېتىقاتچىلىرى خۇدادىن دهۋرىگه كهلگ) ئىنجىل(يېڭى ئهھده  ●

قۇدرهت ۋه يېڭى ھاياتلىققا ئېرىشكهن بولۇپ، -كهلگهن كهچۈرۈم، شهپقهت، كۈچ

 بىر ئهر بىر خوتۇنلۇق تۈزۈمگه ئهمهل قىلىپ ،خۇدانىڭ ئهسلىدىكى ئىرادىسى بۇيىچه

   .شىشى كىرهكيا

 گۇناھ پهيغهمبهر بولسۇن، ھهممه ئادهم مهيلى ئاددى ئادهم بولسۇن ياكى ●

 تارىختىكى. خۇدا ئادىلدۇر، ئۇ ھىچكىمگه يان باسمايدۇ. ئۆتكۈزۈپ باققان

 ئادهم كۆرىۋالغىلى بولىدۇكى،شۇنى  گۇناھ ئۆتكۈزگهنلىكىدىن نىڭپهيغهمبهرلهر

  . تى بىلهن ھهققانى دهپ ئاتىلىدۇبهلكى ئېتىقائهمهس، ئهمهللىرى بىلهن ياخشى 

  : توي قىلىشنىڭ مهقسىتى

ستهقىل بىر گهۋده ڭ جىسمانى ۋه روھى جهھهتتىن بىرلىشىپ، مۇئايالنى-ئهر ●

  ) 2:24ئالهمنىڭ يارىتىلىشى . (دۇربولىشى ئۈچۈن

. دۇرئاياللىق مۇھهببهت ئۈچۈن-ن ئهرخۇدا ئىنسانالرغا ئاتا قىلغا ●

  ) 7-8:5 ، 7-2:3سۆيگۈ نهزمىسى  ، 20-5:15نهسىھهتلهر -پهند(

 پ، خۇدانىڭ يولىدا بىرگه مېڭىش ئۈچۈنا بولۇئايال ئىككىيلهن ئۆز ئارا ھهمر-ئهر ●

  ) 3:3 ، ئامۇس 12-4:10ھىكمهتلهر . (توي قىلىدۇ

ئالهمنىڭ . (تلهرنى ياخشى تهربىيىلهش ئۈچۈنئهۋالد قالدۇرۇش ۋه پهرزهن ●

  ) I 5:14 ، تىموتى2:15 ، ماالكى 1:27،28يارىتىلىش 

  ) I 7:2،8،9كورىنتلىقالر. ( ئېلىش ئۈچۈنخالقسىز ئىشالرنىڭ ئالدىنىجىنسى ئه ●
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   توغرىسىدابويتاقلىق

ادهم ئ خۇدادىن كىلىدىغان ئاالھىده بىر خىل ئىلتىپات بولۇپ، ھهممه بويتاقلىق ●

  ) I 7:7،8كورىنتلىقالر. (ۇنى تهرىپلىگهنپاۋلۇس ئ. ئۇنداق قىاللمايدۇ

 ،مهزگىللهردهمۇشهققهتلىك -جاپاكهشلىككه ئۇچراۋاتقان مهسىھ ئېتىقاتى زىيان ●

  ) I 7:25-28كورىنتلىقالر. ( ئهۋزهلدۇربويتاق يۈرگهن

غا ن پۈتۈن زىھنى بىلهن خىزمهت قىاللىشى خۇدا ئۈچۈتهنھالىق بىر ئادهمنىڭ ●

  ) I 7:32-35 ، كورىنتلىقالر19:10،12مهتتا . (رىتىپ بېرىدۇ ياشارائىت

   مۇناسىۋهت ئايال ئارىسىدىكى-ئېتىقاتچى ئهر

ئهفهسلىكلهر . (ئهيسا مهسىھ بىلهن جامائهتنىڭ مۇناسىۋىتىنى ئۈلگه قىلىش كېرهك ●

  ) 9-19:7 ، ۋهھىلهر 5:22-33

ئهفهسلىكلهر . (بويسۇنۇش كىرهك ، ئۆزئارا بىر بىرسىگهئهيسا مهسىھنى ھۆرمهتلهپ ●

5:21 (  

 بولىمىز دهيدىكهن، خۇدانىڭ نۇرى ئىچىده مېڭىشى  سادىقسهمىمىئايال -ئهر ●

  ) I 1:6،7يۇھاننا. (كىرهك

 قىلىشقا كۆپرهك ئويالپ، قارشى تهرهپنى خۇرسهنئايال بىر بىرسىنى -ئهر ●

  ) I 7:33،34كورىنتلىقالر. (تىرىشىش كىرهك

بىر بىرسىگه هڭ بهھرىمهن بولىشى، ئۆزئارا ئايال ماددى نهرسىلهردىن ت-ئهر ●

  ) 6:21مهتتا . (ئىشىنىشى كىرهك

ئايال ئۆزلىرىنىڭ دۇنياسىغىال كىرۋالماي، بىرلىكته خۇدا ۋه باشقىالر ئۈچۈنمۇ -ئهر ●

 ، 2:18ئالهمنىڭ يارىتىلىشى . ( كىرهك، كىشىلهرگه ياردهم بېرىشىخىزمهت قىلىشى

   ) 5-16:3 ، رىملىقالر 28-4,18-18:1 ، ئهلچىلهر 4:15،16ئهفهسلىكلهر 

  ) I 5:8تىموتى. ( كىرهكىتۇققانلىرىنىڭ ھالىدىن خهۋهر ئېلىش-ئۇرۇق ●

  :غا مۇنداق مۇئامىله قىلىشى كىرهك ئايالىلهرئهر

نىڭ مهنپهتىنى كۆپ ئويلىشى ئايالىنى سۆيىشى، ئۇنىڭغا زۇلۇم قىلماسلىقى، ئۇ ●

ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۆزىنى قۇربان  ،سىھ جامائهتچىلىكنى سۆيۈپ خۇددى ئهيسا مه.كىرهك

  ) I 3:7 ، پىتروس3:19 ، كولوسىلىقالر 5:25ئهفهسلىكلهر . ( ئوخشاشقىلغىنىغا

خۇدانىڭ سۆزلىرى بىلهن ئايالىنى تهربىيىلىشى، مهدهت بېرىشى، توغرا يولغا  ●

. نىنى سۆيگهندهك سۆيىشى كىرهكيىتهكلىشى، ھهمده ئۇنى ئاسرىشى ۋه ئۆزىنىڭ تى
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  ) 5:22،23ئهفهسلىكلهر (

  ) I 7:3كورىنتلىقالر. ( ئهرلىك مهجبۇرىيىتىنى ئادا قىلىشى كىرهكئايالىغا بولغان ●

ئايالالرنىڭ ئاجىزلىقىنى چۈشىنىپ، ئۇالرغا كۆپرهك كۆيۈنۈش ۋه ھۆرمهتلهش  ●

  ) I 3:7پىتروس. ( توسالغۇغا ئۇچرىمايدۇىشۇنداق بولغاندا قىلغان دۇئالىر. كىرهك

. ى ئايالىغىمۇ تهئهللۇقتۇر ئهمهس، بهلكئهرنىڭ تىنى ئۆزىگىال مهنسۇپ ●

  ) I 7:4كورىنتلىقالر(

بولمىسا . مىكىر ئىشلهتمهسلىك، زوراۋانلىق قىلماسلىق كىرهك-ئايالىغا ھىله ●

  ) 16-2:13ماالكى . (بۇل قىلىنمايدۇخۇداغا قىلغان ھهدىيه قۇ

  ) 5:18نهسىھهتلهر -پهند. (ئايالىغا سادىق بولۇپ ئۇنى خۇشال قېلىش كىرهك ●

  ) 9:9ھىكمهتلهر . (خۇرام تۇرمۇش كهچۈرۈش كىرهك-ئايالى بىلهن بىلله خۇشال ●

   : مۇنداق مۇئامىله قىلىش كىرهكالر ئېرىگهئايال

.  كىرهك، باشباشتاقلىق قىلماسلىقىشىئايالالر ئۆزىنىڭ ئېرىغا بويسۇنى ●

  ) I 3:1 ، پىتروس3:18 ، كولوسىلىقالر 5:22ئهفهسلىكلهر (

دىيانهتلىك، ئۆي ئىشلىرىغا ماھىر، مىھرىبان ۋه -ئۆزىنى تۇتىۋالغان، پاك  ●

  ) 2:5تىتوس . (ئهرلىرىگه سادىق بولىشى كىرهك

  ) I 7:3كورىنتلىقالر. (نى ئادا قىلىشى كىرهكئېرىگه بولغان ئاياللىق مهجبۇرىيىتى ●

  ) 5:33ئهفهسلىكلهر . (ئهرلىرىنى ھۆرمهتلهش كىرهك ●

. ئايالنىڭ تىنى ئۆزىگىال مهنسۇپ ئهمهس، بهلكى ئېرىغىمۇ تهئهللۇقتۇر ●

  ) I 7:4كورىنتلىقالر(

ش، مۇاليىم ۋه تىنچ قهلبكه ئىگه پهزىلهتلىك بولۇش، خۇدانى ھۆرمهتله-ئهخالق ●

شۇنداق ھالهتنى يهنىال ئېرىدا كهمچىللىك بولغان تهغدىردىمۇ، . بولۇش كىرهك

  ) I 3:1-6پىتروس. (ساقالش كىرهك

. ئادهمگه بولغان ئىتائىتى خۇداغا بولغان ئىتائهتتىن ئېشىپ كهتمهسلىكى كىرهك ●

  ) 4:19ئهلچىلهر (

 ، بالىالرنىڭ ئۆي ئىشلىرىغا ئىنچىكه بولۇپ ئايال ئائىلىدهسمهن ئىخالخۇداغا ●

گىلىك تىكلهپ،  ئىيۆلهك بولىدۇ؛ سىرتتا-ئالىدۇ، ئېرىگه يارھالىدىن خهۋهر 

نهسىھهتلهر -پهند. (نامراتالرغا ياردهم قىلىدۇ-ئاجىز بولىدۇ، جهمىيهتته ئىناۋىتى

31:10-31 (  
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  جىنسى تۇرمۇش توغرىسىدا

.  جىنسى تۇرمۇشتىن ھوزۇرالنسا بولىدۇ ئىچىدىكىئايال توي-ئهر ●

  ) 19-5:17نهسىھهتلهر -پهند(

  ) I 7:3،4كورىتلىقالر. (ئېھتىياجىنى ئويلىشىشى كىرهك  ئۆز جۆرىسىنىڭئايال-ئهر ●

  ) I 7:5كورىنتلىقالر. (ئايال ئىالج بار ئايرىلىپ تۇرماسلىقى كىرهك-ئهر ●

 ئازاپالنغان چاغالردا، جۆرىسىنىڭ يېقىنچىلىق قىلىشى قايغۇ بېسىپ-نى غهمادهمئ ●

ئالهمنىڭ يارىتىلىشى . ( بولۇپ، قهلبكه تهسهللى بېرىدۇمۇھهببهتنىڭ ئىپادىلىنىشى

  ) II 12:12 ، سامۇئىل24:67

  پهرزهنتلهر توغرىسىدا

  ) 128:3،4 ، 127:3زهبۇر . ( بهختتۇرپهرزهنتلهر خۇدا ئىلتىپات قىلغان بايلىق ۋه ●

  ) I 3:4،5تىموتى. ( كىرهكنا بىرلىكته بالىالرنى تهربىيىلىشىئا-ئاتا ●

نهسىھهت -پهند. (بالىالرنى بىلىملىك ۋه پاراسهتلىك قىلىپ تهربىيىلهش كىرهك ●

1:4 (  

 قىلىپ، انلىقتىن يىراقھهرۋاقىت تهربىيه ۋه تهنبىھ بېرىش ئارقىلىق، بالىالرنى ناد ●

نهسىھهت -پهند. ( كىرهكن يولالردىن توساش ۋه ياماپاراسهتلىك قىلىش-ئهقىل

13:24 ، 19:25 ، 22:15 ، 23:13،14 ، 29:15،17 (  

.  كىرهكغىچه توغرا يولدا ماڭىدىغان قىلىپ تهربىيىلهش تاكى قېرىبالىالرنى ●

  ) 22:6نهسىھهت -پهند(

، نهپرىتىنى قوزغىماڭالر-ىرىڭالرنى سانجىپ غهزهپدىسىال نهشتبالىالرغا ھه  ●

كولۇسلىقالر . ( ئىرادىسىنى يوقۇتۇپ قويىشى مۇمكىن چۈشكۈنلىشىپبولمىسا ئۇالر

3:21 (  

.  بالىالرنى تهربىيىلهڭالربىلهن ادىن كهلگهن تهلىم ۋه نهسىھهتلهرخۇد ●

  ) 6:4ئهفهسلىكلهر (

  ) 20:12مىسىردىن چىقىش . ( كىرهكئانىسىنى ھۆرمهتلىشى-هر ئاتاپهرزهنتل ●

  ئېتىقاتسىز جۆرىسى بىلهن بولغان مۇناسىۋهت 

جۆرىسى ئېتىقات قىلمىغان تهغدىردىمۇ، ئۇنىڭ بىلهن توي مۇناسىۋىتىنى ساقالپ  ●

  ) I 7:12،13كورىنتلىقالر. (قېلىش كىرهك
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 ئۇنىڭمۇ ئۆزىنىڭ پاكلىقى بىلهن ئېتىقاتسىز جۆرىسىگه تهسىر كۆرسىتىپ، ●

  ) I 7:14،16كورىنتلىقالر. (قۇتقۇزىلىشىغا پۈرسهت يارىتىپ بېرىش كېرهك

ونۇتۇش بۇرچى بولىدۇ، بۇ  تسا مهسىھنى باشقىالرغامهسىھ ئېتىقاتچىلىرىنىڭ ئهي ●

  ) II 5:18كورىنتلىقالر(.  جۆرىسىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ ئهلۋهتتهئۆزىنىڭ

    مۇناسىۋىتى  تويئۆڭگهنهڭگى ر

ئايالنىڭ توي قىلىپ بىر گهۋده بولىشى ئهسلىده خۇدا ئىنسانالرغا ئاتا قىلغان -ئهر ●

 ئادهم ئاتا بىلهن ھاۋا ئانىنىڭ گۇناھ  بىراقمۇناسىۋهت بولۇپ،پاك ۋه گۈزهل 

  . نى يوقاتقانىڭدارلىق ئهسلىدىكى رهۈزىشى سهۋهبىدىنئۆتك

 ،)3:7،8ئالهمنىڭ يارىتىلىشى  (سى پهيدا بولغان ۋه گۇناھ تويغۇنومۇس ●

 ، ئېزىقتۇرۇلغان)3:12(مهسئۇلىيهتتىن قاچقان  ،)3:10 (ھىمه باسقانۋه-قورقۇنچ

هرلهرنىڭ باشقۇرىشى روھى كىشهن قوشۇلۇپ، ئ ئايالالرغا تۇغۇت ئازابى ۋه، )3:13(

اپا ئهرلهر تۇرمۇشنى قامداش ئۈچۈن بىر ئۆمۈر ج، )3:16 (ئاستىغا چۈشكهن

  ). 3:17،19 ( تۇرمۇشنىڭ غېمىنى يهيدىغان بولغانتارتىدىغان،

  

  ئاجرىشىش

  ئىسالم دىنىدىكى تهلىملهر

، ئىككى تهرهپنىڭ توققانلىرىدىن ئايالنىڭ مۇناسىۋىتى يامانالشسا- ئهرئهگهر ●

ئهگهر ئۇالر يارىشىپ قىلىشنى . ئىككى ئادهم چىقىپ ئۇالرنى ياراشتۇرسا بولىدۇ

  ) 4:35قۇرئان . ( قىلىدۇئۇالرنى ئىناقئالال خالىسا، 

ئىددىتىنى ھىساپالپ ئاندىن تاالق قىلىش ئايالىنى تاالق قىلماقچى بولسا، ئهرلهر  ●

رنى ئۆيدىن قوغالپ چىقىرۋىتىشكه ياكى ئۆزلىرىنىڭ چىقىپ كىتىشىگه ئۇال. كىرهك

ىتى ئۇالرنىڭ ئىدد.  زىنا قىلغان بولسا بۇنىڭ سىرتىدائهگهر. يول قويۇلمايدۇ

. مۇ بولىدۇ ئۇالرنى ياخشىلىقچه ئهپقالسىمۇ ياكى ئايرىلىپ كهتسىتوشقاندىن كىيىن،

  ) 65:1،2قۇرئان . (بۇنىڭغا ئىككى مۇسۇلمان گۇۋاھ بولۇش كىرهك

  ) 2:226قۇرئان . (ئهرلهر ئايالىنى تاالق قىلماقچى بولسا تۆت ئاي ساقالش كىرهك ●

ئىددت (هلگىچه قايتا توي قىلىشقا بولمايدۇ ن ئايال ئۈچ قېتىم ھهيز كتاالق قىلىنغا ●

بۇ .  بولمايدۇئېرىدىن يۇشۇرۇشقا ھامىلىدار بولۇپ قالغان بولسا). تۇتىشى كىرهك

قۇرئان . ( ياخشى خالىسا، يارىشىۋالغىنىيارىشىپ قىلىشنىئېرى مهزگىلده ئهگهر 

2:228 (  
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 ڭدىن ئارتۇقى قېتىم دىيىشكىال بولىدۇ، ئۈچ قېتىم ياكى ئۇنىى ئىككتاالقن ●

  ) 2:229قۇرئان . (دهۋهتسه قايتا ياراشقىلى بولمايدۇ

، ئۇنىڭ بىلهن قايتا )ئۈچ تاالقتىن كىيىن (ئايالىنى تاالق قىلىۋهتكهندىن كىيىن ●

يارىشىۋىلىشقا بولمايدۇ، تاكى ئۇ ئايال باشقا بىر ئهركىشى بىله توي قىلىپ 

  ) 2:230رئان قۇ. (ئاجراشقاندىن كىيىن، ئاندىن ياراشسا بولىدۇ

 توي اندىن كىيىن باشقىالر بىلهنتاالق قىلىنغان ئايال ئىددهت مۇددىتى توشق ●

  ) 2:232قۇرئان (. قىلسا بولىدۇ

نىكاھ ئوقۇلۇپ بولغاندىن كىيىن، ئهگهر ئايالى بىلهن تېخى بىرگه بولمىغان ۋه  ●

ئهمما .  بولىدۇتاالق قىلىۋهتسهبهرمىگهن بولسا، ئۇ ئايالنى ) تويلۇق مالنى (مهھرىنى

  ) 2:236قۇرئان . ( بېرىش كىرهك)تۇرمۇش پۇلى(نهپىقه  مۇۋاپىق

. بېرىلىدۇ) تۇرمۇش پۇلى(نهپىقه تاالق قىلىنغان ئايالغا مۇۋاپىق ھهرقانداق بىر  ●

  ) 2:241قۇرئان (

ئۆز ئالدىغا  ئايالالرنىڭ  تاالق قىلىش ھوقوقى بار، ئهممائهرلهرنىڭ ئايالالرنى ●

  . ىشىش ھوقوقى يوقرئاجنىكاھتىن 

  هر تهلىملىدىكى ئاجرىشىشقا ئائىتمهسىھ ئېتىقات

قىلىپ بىرلىشىشى ئۆمۈرلۈك بولىدۇ، ئايرىلىپ كىتىشكه ئايالنىڭ توي -ئهر ●

 ، 7:2،3 ، رىملىقالر 12-10:7 ، ماركوس 6,9-19:3مهتتا  (.بولمايدۇ

  ) I 7:39كورىنتلىقالر

خۇدا . الدىدا ۋهده قىلىپ تۈزۈلگهن مهڭگۈلۈك ئهھدىدۇرچۈنكى نىكاھ خۇدانىڭ ئ●

  ) 16-2:14ماالكى (. ئاجرىشىشتىن نهپرهتلىنىدۇ

خۇدانىڭ ئاجرىشىشقا يول قويىشى، ئىنسانالر قهلبىنىڭ قېتىپ  ●

  ) 19:7،8 ، مهتتا 4-24:1قانۇن شهرھى . (كهتكهنلىكىدىندۇر

 ئۇنداق بولمايدىكهن، .ىدۇىنال ئايالىنى قويۋىتىشكه بول سهۋهبىدهقهت زىناپ ●

 ئالغان ئايالىنى قويۋىتىپ باشقا ئايالنى ئالغان ئادهم ۋه ئاجرىشىپ كهتكهن ئايالنى

  ) 16:18 ، لۇقا 9-19:6 ، 5:31،32مهتتا . (ئادهم زىنا قىلغان ھىساپلىنىدۇ

. ئادهم قايتا تىرىلىپ جهننهتكه كىرگهنده نىكاھ مۇناسىۋىتى مهۋجۇد بولمايدۇ ●

  ) 20:35 ، لۇقا 12:25 ، ماركوس 22:30مهتتا (

ل باشقا ئهركىشى بىلهن توي قىلسا، ئۇنى ئايائۇ ئايالىنى قويۋهتكهندىن كىيىن،  ●

  ) 3:1يهرهمىيا . (قايتۇرۇپ ئهكىلىشكه بولمايدۇ
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  زىنا 

  ئىسالم دىنىدىكى تهلىملهر

. زىناغا يېقىنالشماڭالر، چۈنكى ئۇ ھهقىقهتهن نومۇس ۋه گۇناھلىق ئىشتۇر ●

  ) 17:32قۇرئان (

.  كىرهكىنا قىلدى دىگهن ئهر چوقۇم تۆت ئهركىشىنى گۇۋاھلىققا تارتىشئايالىنى ز ●

  ) 4:15قۇرئان (

 ئهگهر تۆت ئهركىشىنى گۇۋاھلىققا چىقىرالمىسا، نى زىنا قىلدى دىگۈچىلهرئايالالر ●

  قامچا ئۇرۇش كىرهك، ھهمده ئۇالرنىڭ گۇۋاھلىقىنى مهڭگۈ قۇبۇل18ئۇالرنى 

  ) 24:4،5قۇرئان . (قىلماسلىق كىرهك، گۇناھىغا تۆۋه قىلغانالر بۇنىڭ سىرتىدا

 ئالالنىڭ نامىدا تۆت قېتىم هگهر ئهرنىڭ ئۆزىدىن باشقا گۇۋاھچىسى بولمىسا،ئ ●

ئهگهر يالغان «: قهسهم ئىچىشى، ھهمده بهشىنچى قېتىمدا مۇنداق دىيىشى كىرهك

بۇ چاغدا ئايال كىشى . » ئۇچرىغايمهنگهپ قىلغان بولسام، ئالالنىڭ قارغىشىغا

جازادىن ساقلىنىپ قالماقچى بولسا، ئالالنىڭ نامىدا تۆت قېتىم قهسهم ئىچىشى، 

پى راست بولسا، ئهگهر ئۇنىڭ گې«: ھهمده بهشىنچى قېتىمدا مۇنداق دىيىشى كىرهك

  ) 9-24:6قۇرئان (. »مىنى ئالال جازالىسۇن

  زىنا قىلغانالرغا بېرىلىدىغان جازا

بىر توپ مۇسۇلمان ئۇالرغا .  يۈز قامچىدىن ئۇرۇش كىرهكزىنا قىلغان ئهر ۋه ئايالنى ●

زىنا قىلغان ئهر زىنا قىلغان ئايالنى ياكى . ىلگهن جازانى نازارهت قىلىشى كىرهكبېر

زىنا قىلغان ئايالمۇ پهقهت زىنا . مۇشرىك ئايالنىال خوتۇن قىلىپ ئېلىشقا بولىدۇ

مۇسۇلمان ئهرلهر باشقا  مۇشرىك ئهرلهرگه تهگسه بولىدۇ، قىلغان ئاشۇ ئهرگه ياكى

  ) 24:2،3قۇرئان . ( بولمايدۇبىلهن توي قىلسا

قۇرئان . (والپ قويۇش كىرهك تاكى ئۆلگۈچه ئۆيگه سزىنا قىلسا، ئېرى ئۇنى ئايالى ●

4:15(   

 . ئۇنى كهچۈرۋىتىشى كىرهكه قىلسا، ئايالىئېرى زىنا قىلىپ، ئهگهر گۇناھىغا تۆۋ ●

   ) 4:16قۇرئان (

  مهسىھ ئېتىقاتىدىكى تهلىملهر

  . زىنا دىگىنىمىز توينىڭ سىرتىدىكى جىنسى مۇناسىۋهت بولۇپ، ئېغىر گۇناھتۇر ●
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 ، ئهلچىلهر 18:20 ، الۋىيالر 20:14مىسىردىن چىقىش . (زىنا قىلىشقا بولمايدۇ ●

 II ، كورىنتلىقالرI 6:13 ، 10:8 ، كورىنتلىقالر1:29 ، رىملىقالر 15:20،29

 ، 3:5،6 ، كولوسىلىقالر 5:3 ، ئهفهسلىكلهر 5:19،21 ، گاالتىيالىقالر 12:21

  ) 9:20،21 ، ۋهھىلهر 7 ، يهھۇدا I 4:3،4سالونىكالىقالر

  ) I 2:11پىتروس. (ھهۋهسنى چهكلهش كىرهك-جىسمانى ھاۋايى ●

 دهپ  بىرگه بولغان ئايال پاھىشه بىلهنئېرى ھايات ۋاقتىدا باشقا ئهركىشى ●

  ) 7:3رىملىقالر . (قارىلىدۇ

 ، 18:22الۋىيالر . (گۇناھتۇرئېغىر ) بهچچىۋازلىق(ھهمجىنىسلىق مۇناسىۋهت  ●

  ) I 6:9،10 ، كورىنتلىقالر28-1:26 ، رىملىقالر 20:13

ھۆرمىتىنى ساقالپ -انى ھهۋهسلهرگه بېرىلمهي، پاك ۋه ئىززهتمهسىھىيلهر شهھۋ ●

  ) I 4:4سالونىكا. (ھايات كهچۈرىشى كىرهك

ۇمۇ زىنا الالردا بولماسلىق كىرهك، چۈنكى ئيات جىنىسالرغا قارىتا شهھۋانى خىي ●

  ) 5:27،28مهتتا ( .بىلهن باراۋهردۇر

  ) I 6:18كورىنتلىقالر. (ش كىرهكشهھۋانى ئىشالردىن ئۆزىنى قاچۇرۇ ●

  ) 20:17مىسىردىن چىقىش . (باشقىالرنىڭ ئايالىغا ھهۋهس قىلماسلىق كىرهك ●

 ، 51:2،3زهبۇر . (گۇناھ ئۆتكۈزۈپ سالسا، خۇدادىن كهچۈرۈم سوراش كىرهك ●

  ) . I 1:9يۇھاننا

 گۇناھ سادىر  قايتايۇغان بولسىمۇ، ئهمماگهرچه ئهيسا مهسىھ گۇناھلىرىمىزنى  ●

  ) 8:11يۇھاننا (.  بولمايدۇقىلىۋىرىشكه

  نىڭ ئاقىۋىتى قىلىشزىنا

كورىنتلىقالر . (گه زىيان سېلىپ، خۇداغا ھاقارهت كهلتۈرىدۇجىسمىمىز ●

6:18-20 (  

  ) I 2:11پىتروس. (روھىمىزنى بۇلغايدۇ ●

  ) 4:4ياقۇپ . (شتۇرىدۇبىزنى خۇدا بىلهن قارشىال ●

، خۇدانىڭ دۆلىتىنى قۇبۇل قىاللمايمىز )13:4ئىبرانىالر (سوراققا تارتىلىمىز  ●

، ئهيسا مهسىھ )5:5 ، ئهفهسلىكلهر 21-5:19 ، گاالتيالىقالر I 6:9كورىنتلىقالر(

  ) 12:14نىالر  ، ئىبراI 6:9،10كورىنتلىقالر(بىلهن كۆرىشهلمهيمىز 

  ) 1:27رىملىقالر . (ئۇالر ئۆز تهنلىرىده قىلمىشلىرىغا اليىق جازا تارتىدۇ ●
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 ، 38:3زهبۇر (. گۇناھتىن قهلبىمىز ئازاپلىنىدۇ، خاتىرجهملىككه ئېرىشهلمهيمىز ●

  ) 57:21يهشايا 

  : ئهرلهر ئازدۇرۇلۇشالرنى يېڭىش ئۈچۈن مۇنداق قىلىش كىرهك

شۇڭا،  ).4:27ئهفهسلىكلهر  (ماسلىك الزىمۇرشهيتانغا پۈرسهت قالد ●

 يالالرغا بېرىلىپ كهتمهسلىكىمىز كىرهك كونتىرول قىلىپ، ئانىخىيالىمىز-ئوي

   ).31:1ئايۇب (

يامان .  كىچىشىمىز كىرهك، ئۇالردىن ۋازئازدۇرغۇالردىن ئۆزىمىزنى قاچۇرىشىمىز ●

. ىز كىرهكبولىشىمسهبى  خۇددى گۈدهك بالىالردهك ئىشالرغا نىسبهتهن

  ) I 14:20كورىنتلىقالر(

ئهھمىيهتسىز ئىشالرنى ۋه  خۇپىيانه ئاغىنىلهر بىلهن بىرگه بولۇپ،-دوستچاكىنا  ●

  ) 5:11ئهفهسلىكلهر . (مىزنى ئېنىق ئىپادىلىشىمىز الزىم، مهيدانى كىرهكقىلماسلىق

 ئۆزئارا ،)II 2:22تىموتى(قېرىنداشالر بىلهن بىلله دۇئا قىلىش دائىم ئېتىقاتچى  ●

پ، ئازدۇرۇلۇشالرغا بىرلىكته ، بىر بىرىنىڭ ئېغىرچىلىقىنى كۆتۈرۈياردهم قىلىش

، بىربىرسىنىڭ ئالدىدا گۇناھىنى ئېتىراپ )6:2ىقالر گاالتىيال(تاقابىل تۇرۇش 

  ). 5:16ياقۇپ ( كىرهك ىش دۇئا قىلىشقىلىپ، ئۆزئارا

، قهلبىمىز مۇقهددهس روھ )45-12:43مهتتا (لۇپ قالمىسۇن ئىچىمىز قۇرۇق بو ●

ولۇپ، خودانىڭ ئىرادىسىگه ئۇيغۇن بولغان ئاكتىپ نىشان بىلهن بىلهن ت

  . ياشىشىمىز كىرهك

، مۇقهددهس روھنىڭ ئىتىمىزنىڭ ھهۋهسلىرىگه ئهگهشمهيگۇناھكار تهبى ●

 ، 5:16،17يالىقالر  ، گاالت8:5،6رىملىقالر . ( بويسۇنىشىمىز الزىميىتهكلىشىگه

  ) I 2:11پىتروس

  

   توغرىسىداھهمجىنىسلىقالر :قوشۇمچه

  : ئىسالم دىنىدىكى تهلىملهر

. مۇناسىۋهت قاتتىق ئهيىپلىنىدۇ) بهچچىۋازلىق(ئىسالم دىنىدا ھهمجىنىسلىق  ●

لهن مۇسۇلمانالر تهھدىت سېلىش، ئۇرۇش، ھهتتا ئۆلتۈرۋىتىش قاتارلىق ئۇسۇلالر بى

چۈنكى قۇرئان ۋه ھهدىسلهرده بۇ توغرىلىق ئېنىق .  ئۇرىنىدۇئۇالرنى چهكلهشكه

  . تهلىملهر بار
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سىلهر بۇرۇنقىالر «: ۋمىدىكىلهرگه مۇنداق دهيدۇئالال لۇتنى ئهۋهتىدۇ، ئۇ ئۆز قو ●

ىبا ئاياللىرىڭالرنى تاشالپ ئاشۇنداق سهت ئىشنى قىالمسىلهر؟ ئهجقىلىپ باقمىغان 

تهن چهكتىن ئاشقان  مۇناسىۋهت قىلماقچىمۇ؟ سىلهر ھهقىقه بىلهنىشىلهرئهر ك

) لۇتنىڭ قوۋمىنى(خۇدا سودۇملۇقالرنى  ؛)7:80،81قۇرئان  (»قوۋمدۇرسىلهر

قۇرئان (توپا ياغدۇرىدۇ ؛ )7:84قۇرئان (جازاالش ئۈچۈن قاتتىق يامغۇر ياغدۇرىدۇ 

تقان سۇدۇم  گۇناھقا پاالگۇناھ بولغاچقا، ئالئېغىر بهچچىۋازلىق ؛ )15:74 ، 11:82

 173-26:165 ، 77-15:61 ، 83-11:77قۇرئان  (شهھرىنى گۇمران قىلىۋىتىدۇ

 ،27:54-58 ، 29:28-30 .(  

شهرىئهتنى يولغا قويغان ئىسالم ئهللىرىده ھهمجىنىسلىقالر، خېنىم مىجهزلىك  ●

 چهتكه هپھاقارهتل: رغا بېرىلىدىغان جازا تۈرلىرىئهرلهر ۋه ئهركهكزهدهك ئايالال

ۆلتۈرۈش، ئوتتا كېسهك قېلىپ ئ-ىش، چالماتۈرمىگه سوالش، سۈرگۈن قىلقېقىش، 

  . ، ئىگىزدىن تاشالپ ئۆلتۈرۈش قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇكۆيدۈرۋىتىش

 ۋه ئهركهكزهدهك ئايالالرنى قارغىغان ۋهمۇھهممهت خېنىم مىجهزلىك ئهرلهر  ●

مۇھهممهت ۋه ئۆمهر ئاشۇنداق . دىگهن» رئۇالرنى ئۆيدىن قوغالپ چىقىرۋىتىڭال«

 ، 8:6834بۇخارى ھهدىسلىرى . (ئادهملهرنىڭ ھهممىنى قوغلىۋىتهتتى

مۇسۇلمانالرنىڭ قوشۇنى تايىف شهھرىگه ھوجۇم قىلماقچى بولۇپ ) 7:5885،5886

خېنىم مىجهزلىك ئهرلهرنى ھهرگىز ئۆيگه «: تۇرغان چاغالردا، مۇھهممهت ئاياللىرىغا

  ) 7:5235،5887 ، 5:4324بۇخارى ھهدىسلىرى . (دىگهن» ركىرگۈزمهڭال

 قوۋمىدىكىلهر قىلغان ئهگهر باشقىالرنىڭ لۇت«: هنمۇھهممهت مۇنداق دىگ ●

 نىئىككىلىسىئۇالرنىڭ  كۆرسهڭالر، ئاشۇنداق سهت ئىشنى قىلىۋاتقىنىنى

بهت -145جىلد -3» ئهبۇداۋۇد ھهدىسلهر توپلىمى«(. »ئۆلتۈرۋىتىڭالر

 2:763ھهدىسلهر توپلىمى » كىتاپ مىشكات ئهل ماسابىھ«نومۇر؛ -4447،4448

   ).بهت-

خهلىپه ئهلى . نى قىلغانالر قارغىشتهككۈرلهردۇرى سهت ئىش قوۋمىدىكىلهرنىڭلۇت ●

شۇنداقالردىن ئىككى ئادهمنى ئوتتا كۆيدۈرۋهتكهن، خهلىپه ئابابهكرى ئۇنداقالرنى 

ھهدىسلهر توپلىمى » ت ئهل ماسابىھكىتاپ مىشكا«. (تامغا باستۇرۇپ ئۆلتۈرگهن

  )  بهت-1:765

  : مهسىھ ئېتىقاتىدىكى تهلىملهر

 ،ئهمما ئىنجىلدا. مهسىھ ئېتىقاتىدا ھهمجىنىسلىق مۇناسىۋهت گۇناھ دهپ قارىلىدۇ ●

ئۆزگىرىش ھهمجىنىسلىقالر ئهگهر گۇناھىغا تۆۋه قىلىپ ئهيسا مهسىھنى قۇبۇل قىلسا، 

 دهپ -ۇ، ھهمده شۇ ئارقىلىق جهننهتكه كىرهلهيدۇ ئىمكانىيىتىگه ئىگه بوالاليد

  . كۆرسىتىلگهن
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تهۋراتتا مۇنداق دىيىلگهن، ئهگهر ئىككى ئهر كىشى خۇددى خوتۇن كىشى بىلهن  ●

بىرگه بولغاندهك بىرگه بولسا، ئۇالرنىڭ قىلمىشى يىرگىنىچلىك بولۇپ، ئۆلتۈرىلىشى 

 ، 20:13الۋىيالر -راتتهۋ. (بۇنىڭ گۇناھى ئۇالرنىڭ ئۆزىگه ھىساپ. كىرهك

18:22 (  

) پهرىشتىنى(سۇدۇم شهھرىدىكىلهر لۇتنىڭ ئۆيىگه چۈشكهن ئىككى مىھماننى  ●

چىقىرىپ بهر، بىز ئۇالر بىلهن كۆڭلىمىزنى خۇش قىلىمىز دهپ زوراۋانلىق قىلماقچى 

سۇدۇم ۋه گۇمۇرا دىگهن ئىككى ... بولغاندا، ئىككى پهرىشته لۇتنى قۇتقۇزىۋالىدۇ

كىلهرنىڭ گۇناھى چهكتىن ئېشىپ كهتكهن بولغاچقا، خۇدا ئاسماندىن شهھهردى

ئالهمنىڭ -تهۋرات. (ئوت ياغدۇرۇپ، بۇ ئىككى شهھهرنى تۈپتۈز قىلىۋىتىدۇ

  ) 18:20، باب-19يارىتىلىشى 

ئۇالر خۇداغا ئىتائهت قىلماي، يالغان نهرسىلهرگه ئىشهنگهنلىكى ئۈچۈن، خۇدا   ●

ئايالالر تهبىئى جىنسى . ھهۋهسلىرىگه قويۇپ بهردىئۇالرنى ئۆزلىرىنىڭ پهسكهش 

.  ئوخشاش جىنىسلىقالر مۇناسىۋىتىگه ئايالندۇردىهبىئى بولمىغانمۇناسىۋهتنى ت

ئهرلهرمۇ ئايالالر بىلهن بولىدىغان جىنسى مۇناسىۋهتنى تاشالپ، باشقا ئهرلهرگه 

رلهر شهرمهنده ئهرلهر بىلهن ئه. شهھۋانى ھهۋهسلهر بىلهن كۆيۈپ پىشىدىغان بولدى

 قىلمىشلىرىغا نىڭ بىلهن ئۇالر ئۆز تهنلىرىدهشۇ. جىنسى مۇناسىۋهتلهرگه كىرىشتى

  ) 1:26،27رىملىقالر . (اليىق جازانى تارتتى

جىنسى گۇناھ قهلبتىن باشلىنىدۇ، ئۇنى پهقهت ئىچكى قهلبنى ئۆزگهرتىش  ●

ۇپ قالغان ئايالنىڭ ئهيسا مهسىھ زىنا قىلىپ تۇتۇل. ئارقىلىقال ساقايتقىلى بولىدۇ

پاھىشه ئايالنىڭمۇ گۇناھىغا تۆۋه قىلىپ ). 11-8:1يۇھاننا (گۇناھىنى كهچۈرىدۇ 

ئۇ يىرۇسالىمدىكى چوڭ . تۈزهلگهندىن كىيىن جهننهتكه كىرىشىگه ئىجازهت بېرىدۇ

سىلهرگه شۇنى ئېيتىپ «: موللىالر ۋه ئاقساقالالر بىلهن ئۇچراشقاندا مۇنداق دهيدۇ

ا باجگىر ۋه پاھىشه ئايالالرمۇ سىلهردىن بۇرۇن خۇدانىڭ دۆلىتىگه قۇيايكى، ھهتت

» ئايالگۇناھكار «ئۇ زىياپهتكه ئۈسۈپ كىرگهن ھېلىقى ). 21:31مهتتا (» كىرىدۇ

گۇناھىڭىز كهچۈرۈلدى، ئىشهنچىڭىز سىزنى قۇتقۇزدى، «: غا مۇنداق دهيدۇ

  ) 50-7:48لۇقا (» !ئامان قايتىڭ-تىنچ

ىلغۇچىالرنىڭ خۇدانىڭ دۆلىتىگه كىرهلمهيدىغانلىقىنى ئهجىبا يامانلىق ق ●

بىلمهمسىلهر؟ سىلهر ئۆزۈڭالرنى ئالدىماڭالر، بارلىق جىنسى ئهخالقسىزلىق 

 ، ئوغرىالر،بهچچىۋازالرقىلغۇچىالر، بۇتپهرهسلهر، زىناخورالر، ھهزىلهكلهر، 

ىتىده ئورۇن ئاچكۆزلهر، ھاراقكهشلهر، تۆھمهتخورالر ۋه ئالدامچىالرغا خۇدانىڭ دۆل

لىكىن، رهببىمىز ئهيسا مهسىھنىڭ . بهزىلىرىڭالر بۇرۇن ئهنه شۇنداق ئىدىڭالر. يوق

قۇدرىتى ۋه خۇدانىڭ روھى ئارقىلىق گۇناھىڭالر يۇيۇلۇپ، خۇداغا ئاتالدىڭالر -كۈچ

   ).I 6:9-11كورىنتلىقالر(ۋه خۇدا تهرىپىدىن ھهققانى ئادهم دهپ جاكارالندىڭالر 
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ئهسلىده خۇدانىڭ ) ھهمجىنىسالرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ(گۇناھكار ئادهملهر  ●

ھنى قۇبۇل قىلغاندىن ئهمما گۇناھىغا تۆۋه قىلىپ ئهيسا مهسى. دۆلىتىگه كىرهلمهيتى

قۇدرىتىگه، شۇنداقال -كۈچمۇھهببىتى ۋه -مىھىركىيىن، ئهيسا مهسىھنىڭ 

  خۇدانىڭ مۇقهددهس روھىغا تايىنىپئېتىقاتچىالرنىڭ قهلبىدىن ئورۇن ئالىدىغان

، ، ئۆزلىرىنى ئۆزگهرتهلهيدۇ)20:22 ، يۇھاننا 11:13 ، لۇقا 3:11 ، 1:18مهتتا (

مهتتا ( . ئهمهلگه ئاشۇرىدۇبۇ تهۋراتنى. ه كىرهلهيدۇھهمده خۇدانىڭ دۆلىتىگ

  ) 13:10 ، رىملىقالر 23:37-40

ىكى ىقالر ھهركىتى توغرىسىديېقىنقى دهۋرلهرده باش كۆتىرىپ چىققان ھهمجىنىسل ●

 ئۆزگىرىش ئۇنىڭ پهيدا بولۇش سهۋهبى،: غا چېتىلىدۇمۇالھىزه تۆۋهندىكى تىمىالر

 قانۇن، قىممهت قارىشى، مهتلىك مهسىلىسى، شۇنداقال ئۇنىڭساال، ئىمكانىيىتى

ئهخالق، ئهركىنلىك، مهدىنىيهت، مائارىپ، جهمىيهت ۋه پهرزهنتلهرنى -ئېتىكا

  . لغان تهسىرى قاتارلىقالرتهربىيىلهشكه بو

 : تۆۋهندىكى توربىكهتته بۇالر توغرىلىق تېخىمۇ تهپسىلى چۈشهنچه بېرىلگهن
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