
 رمز ازدواج موفق

   مهر كشيش ادوارد هوسپيان

 كه توسط كشيش ادوارد "رمز ازدواج موفق"خوشحاليم به اطالع برسانيم كه از اين شماره به بررسي سلسله دروس 
ها در زمينه موضوع ازدواج تحقيق و مطالعه  كشيش ادوارد سال. مهر تدريس شده است، خواهيم پرداخت هوسپيان

متأسفانه در اين . اند ها و هم براي افراد مجرد ارائه داده هاي بسيار مفيد و عملي هم براي زوج حال درس اند، و تابه كرده
. اي از مطالب را در اختيارتان بگذاريم دليل كمبود جا و گستردگي حجم دروس ناچاريم تنها خالصه سلسله مقاالت به

ين دوره با بخش انتشارات مؤسسه ايالم تماس بگيرند و توانند در صورت تمايل به گذراندن كامل ا مندان مي عالقه
  . ويديوهاي اين دوره را سفارش دهند

  : پردازيم در ابتدا به بررسي اهميتي كه ازدواج و خانواده در مسيحيت دارد، مي

  خدا مؤسس و باني خانواده است -1

گويد خوب نيست انسان تنها  ند و ميآفري بينيم كه خدا زن و مرد را براي يكديگر مي در همان ابتداي خلقت مي
   ).22 :18؛ امثال 18  :2پيدايش (زندگي كند 

   معرفي شده است "سِرّي عظيم"ازدواج در عهدجديد  -2

  ).34 -22 :5افسسيان (تشبيه شده است ) عروس(و كليسا ) داماد(ازدواج مسيحي به پيوند مسيح 

  استتشكيل خانواده به منزلة تأسيس يك كليساي كوچك  -3

شدند و ارتباط  ها دور هم جمع مي صورت ساختمان وجود نداشت و ايمانداران در خانه  ميالد، كليسا به300تا سال 
ترين  توان گفت كه درخشان جرأت مي به). 2، فيليمون 15 :4كولسيان (شان برقرار بود  صميمي و بسيار مستحكمي بين

تواند در حكم يك  شود مي اي كه تشكيل   نيز هر خانه و خانوادهبنابراين امروز. دوران مسيحيت در همان زمان بود
  . كليسا باشد

  ترين مكان براي شهادت مسيحي است  خانواده مناسب -4

اول (» ايمان تر از بي اگر كسي در پي تأمين معاش خويشان و بخصوص خانواده خود نباشد، منكر ايمان است و پست«
  . ينيم كه خانواده چقدر اهميت داردب در اين قسمت مي). 8 :5تيموتائوس 

بينيم دستور اين است كه بشارت پيام انجيل را بايد نخست از محل سكونت خود شروع   در همان آغاز كارِ كليسا مي
القدس بر شما آيد، قدرت خواهيد يافت و در اورشليم و تمامي يهوديه و سامره و تا دورترين نقاط  اما چون روح«: كرد

اگر كسي نتواند در كانون خانواده نمونه يك مسيحي واقعي باشد، در ). 8 :1اعمال (»  من خواهيد بودجهان، شاهدان
  . تواند چهره مسيح را منعكس سازد هيچ جاي ديگر نيز نمي

اگر كسي «خوانيم خادمين خدا بايد خانواده را در رتبه اول قرار دهند زيرا   مي5 و 4 :3همانطور كه در اول تيموتائوس 
  »تواند كليساي خدا را مراقبت نمايد؟ داند چگونه خانواده خويش را اداره كند، چگونه مين
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  ترين مكان براي تكميل شخصيت فرد است  خانواده مناسب -5

! گيريم؟ خيلي چيزها اما در محيط خانواده چه چيزهايي ياد مي. كانون خانواده بهترين مكان براي يادگيري است
، فروتني، احترام، مشورت، همكاري و بسياري ديگر از صفات نيكو را كه در زندگي اجتماعي اخالق نيك، نظم، محبت

  . توان در كانون خانواده آموخت بدان نياز داريم، مي

: خوانيم كه در كالم خدا هم مي. اند كه در پشت سر هر مرد موفق، يك زن موفق ايستاده و برعكس از قديم گفته
در غير اين صورت، فرزندان شما . واسطة شوهرش ايمان به شود و زن بي همسرش تقديس ميواسطه  ايمان به شوهر بي«

من در زندگي شخصيِ خودم خيلي به ). 14 :7اول قرنتيان (» بودند؛ اما چنين نيست، بلكه آنان مقدسند ناپاك مي
اين گفتة او در » !آدم هستيدشما نصف «: قبل از ازدواج، از يكي از اساتيدم شنيدم كه. همسرم مديون بودم و هستم

هاي دوران قديم   زن و مرد درست مثل دروازه. ولي بعد از ازدواج به منظور او پي بردم. خورد آن موقع خيلي به من بر
  . ايد مثل اين است كه تنها نيمي از دروازه وجود دارد و يك طرفِ آن هميشه باز است تا وقتي ازدواج نكرده. هستند

  شود يحي يك نسل مبارك ميدر ازدواج مس -6

: و خدا ايشان را بركت داد و بديشان گفت. ايشان را نر و ماده آفريد... «: اولين دستور خدا به آدم و حوا، توليدمثل بود
كنند يك نسل از  وقتي زن و مرد با هم ازدواج مي). 28 و 27 :1پيدايش (» "...بارور و كثير شويد و زمين را پر سازيد"
. كند كه از جانب خدا بركت هستند  در مورد نسلي صحبت مي3 :127مزمور . يابد آيد و اين ادامه مي جود ميو ها به آن

 حالِ نسل  بست، آن عهد و بركت شامل داد و با او عهدي مي خوانيم كه وقتي خدا به كسي بركت مي در عهدعتيق مي
   خداوند بخواهيم سرِ خانه ما باشد و خانه و خانوادهبه همين جهت خيلي مهم است كه از همان ابتدا از. شد او هم مي

  .خود را به او تقديم كنيم

  خداوند در دعاي متحد به ما اقتدار بخشيده است  -7

باشد؛ زيرا اگر  شان اجرت نيكو مي دو از يك بهترند چونكه ايشان را از مشقت«: خوانيم  مي12 -9 :4در كتاب جامعه 
لكن واي بر آن يكي كه چون بيفتد ديگري نباشد كه او را . خود را خواهد برخيزانيدها رفيق  بيفتند، يكي از آن

و اگر كسي بر يكي از ايشان حمله . و اگر دو نفر نيز بخوابند، گرم خواهند شد اما يك نفر چگونه گرم شود. برخيزاند
هاي زندگي خيلي مهم  در بحران» .ودش زودي گسيخته نمي ال به و ريسمان سه. آورد، هر دو با او مقاومت خواهند نمود

همچنين در كالم خدا . هايي مقاومت كنيم است كه دو نفر باشيم، زيرا بهتر خواهيم توانست در برابر چنين بحران
  ).20 :18متي (» نام من جمع شوند، من آنجا در ميان ايشان حاضرم زيرا جايي كه دو يا سه نفر به«خوانيم  مي

كرديم، امكان نداشت  شديم و با يكدلي براي آن دعا مي اي با هم متحد مي  هر بار بر سر مسألهمن و همسر اولم آناهيد
 آناهيد، مشيت و اراده الهي چنين بود كه ايشان در همان وضعيت نزد خداوند  البته در مورد بيماري. جواب دعا نگيريم

كرديم، و خداوند   با هم متحد شده بوديم و دعا ميطور خاص براي دو موضوع خانوادگي اما در همان دوران، ما به. برود
  . ها جواب داد به هر دوي آن

  بين كيفيت روابط خانوادگي و چگونگي ارتباط ما با خدا ارتباط مستقيم وجود دارد  -8

ما با اي كه  رابطه. توانند رابطة صحيحي ايجاد كنند اگر زن و شوهر با هم رابطه خوبي نداشته باشند، با خدا نيز نمي
تر است، چون اگر با همديگر  ارتباط خانوادگي حتي از دعا هم مهم. خانواده خود داريم محكي است از رابطه ما با خدا



سان، شما نيز اي شوهران، در زندگي با  به همين«:ثمر خواهد بودمان نيز بيرابطه خوبي نداشته باشيم دعاهاي
تر با احترام رفتار كنيد، چرا كه همپاي شما وارث هدية  ن جنس ظريفتان با مالحظه باشيد و با آنان چو همسران

  ).7 :3اول پطرس (» تان مستجاب نشود سخاوتمندانه حياتند، مبادا دعاهاي

  ازدواج مسيحي در اين جهان دائمي و هميشگي است  -9

متي (» انسان جدا نسازدپس آنچه را خدا پيوست، . باشند بنابراين، از آن پس ديگر دو نيستند بلكه يك تن مي«
ازدواج مسيحي دائمي است و زوجين بايد تا زماني كه در قيد حيات هستند به هم وفادار بمانند و در كنار هم ). 6 :19

  .  نيز مراجعه كنيد4 :13توانيد در اين مورد به عبرانيان  همچنين مي. زندگي كنند

  گذارد  ثير ميهاي زندگي تأ ازدواج مسيحي بر تمام ابعاد و جنبه -10

گذارد، از جمله بر سالمت جسماني، زندگي روحاني،  هاي زندگي زن و شوهر تأثير مي ازدواج موفق روي تمام جنبه
ها است و  ها و تله و دريافتم كه زني كه دلش دام«: گويد كالم خدا مي. زندگي اجتماعي، و حتي بر سرنوشت طرفين

نيز در اين رابطه رجوع كنيد به امثال ). 26 :7جامعه (» ...ز موت استتر ا باشد، چيزي تلخ هايش كمندها مي دست
19: 14.   

  العاده ازدواج مسيحي است دهنده اهميت فوق هاي خدا به خانواده مسيحي نشان وعده -11

  :هاي خدا اشاره كرد توان به اين وعده در اين رابطه مي

  )15 :118؛ مزمور 31 :16اعمال (وعده نجات 

  )10 :91مزمور (از بال وعده حفاظت 

  )26 و 25 :37؛ مزمور 33 :3امثال (وعده رفع احتياجات 

  )18 :42اشعيا (وعده صلح و آرامش 

  )6 :20 و خروج 11 :14؛ امثال 2 و 1 :112مزمور (وعده بركت بر فرزندان 

  )7 :12امثال (وعده پايداري خانه عادالن 

خواهيم  در ادامه اين قسمت مي. ن اصل در زندگي فرد ايماندار استبينيد، ازدواج پس از نجات مهمتري همانطور كه مي
  :به مفاهيم و معاني ازدواج نگاهي بيندازيم

ازدواج مسيحي از نظر قانوني عبارت است از پيمان و قراردادي رسمي و قانوني بين زن و شوهر كه بر اساس آن زن و 
اين پيمان با آگاهي و رضايت . كنند تعهد و مسئوليت ميشوهر در چارچوب روابط زناشويي نسبت به يكديگر احساس 

منعقد ) كه خانوادة مسيحيِ زوج مسيحي است(طرفين و بر مبناي آزادي كامل دو طرف در حضور خدا و كليسا 
  . شود مي



معني پيوند شدن و به هم آميختن  همچنين به.معناي جفت گرفتن و جفت شدن استواژة ازدواج در فرهنگ لغت به
 معني "يك تن شدن" و "به هم پيوستن"، "ترك كردن"مقدس نيز ازدواج مسيحي  از ديدگاه كتاب. ار رفته استبك

» از اين سبب مرد پدر و مادر خود را ترك كرده، با زن خويش خواهد پيوست و يك تن خواهند بود«: شده است
  ).24  :2پيدايش (

  :اهيم دادنكاتِ فوق را در زير به تفصيل مورد بررسي قرار خو

  ).10 :45؛ مزمور 24 :3پيدايش (معناي ترك خانوادة پدري و آغاز يك زندگي جديد و مستقل است  ازدواج به -1

طور  ها اين حق را داده كه شخصاً و به خداوند به هر يك از آن. واژه ترك كردن اشاره به استقالل زن و مرد دارد
زمان تولد و مرگ در دست انسان نيست، . شان آزاد باشند هاي يريگ  خود فكر كنند و در تصميم مستقل براي زندگي

بريده شدن ناف نوزاد در اين رابطه مثال . مان را خودمان مشخص كنيم اما خدا اين حق را به ما داده كه تاريخ ازدواج
ن ترتيب هيچ به همي. تا زماني كه ناف بريده نشود، نوزاد قادر به داشتنِ حياتي مستقل نخواهد بود: است خوبي

طور صحيح رشد كند مگر آنكه نخست اصلِ اول يعني جدايي از پدر و مادر آنگونه كه  تواند به ازدواجي نيز نمي
رابطه كنند يا  طور كلي با والدين خود قطع البته منظور اين نيست كه زوج مسيحي به. گويد، عملي شود مقدس مي كتاب
، چنين احترام و محبتي پس از ازدواج بايد بيشتر هم بشود و منظور اين احترامي نمايند، بلكه برعكس ها بي به آن

والدين زوج . اتفاق هم بتوانند خانواده مستقلي تشكيل دهند كند تا به  خود را ترك  ها خانواده است كه هر يك از زوج
ها، انتقال تجربيات و  نشان هستند بايد متوجه باشند كه بهترين روش كمك به آ جديد چنانچه نگران زندگي فرزندان

  . شان دخالت كنند هاست، نه اينكه بخواهند در زندگي فرزندان مشورت دادن به آن

مفهوم اساسي ازدواج، مشاركت در . معناي پيوند زن و شوهر بر اساس عشق و محبتِ خدادادي است ازدواج به -2
  ).9 :10 و مرقس 24 :2پيدايش (محبت است 

معناي  واژه چسبيدن در زبان عبري هميشه به. پيوستن الزم و ملزوم يكديگر هستندافعال ترك كردن و به هم 
ها را به همان  توانيد آن اگر دو برگة كاغذ را با چسب به هم بچسبانيد ديگر نمي. چسبيدن به چيزي يا كسي است

ي كه زن و شوهر را چسب. شكل اوليه از هم جدا كنيد، بلكه نتيجه جدايي، پاره شدن دو برگه كاغذ خواهد بود
اند از هم جدا  اگر بخواهيم زن و شوهري را كه با عشق به هم پوسته. زند، عشق است هنگام ازدواج به هم پيوند مي به

خدا از طالق متنفر است و همانطور كه در باال نيز اشاره شد، آنچه را كه خدا . ايم كنيم، در واقع به هر دو ضربه زده
  . اند جدا سازدتو پيوندد انسان نمي مي

معناي يك تن شدن زن و شوهر براي زندگي مشترك است، اما اين دو در عين يكي شدن، فرديت و  ازدواج به -3
  ).15 :2 و مالكي 24 :2پيدايش (كنند  استقالل خود را حفظ مي

اوت، از دو دو شخصيت متف. آيند صورت يك انسان واحد در مي معناي آميزش دو جنس مخالف است كه به ازدواج به
ها هويت  اما اين بدين معنا نيست كه آن. شوند خانواده متفاوت و با دو طرز فكر متفاوت، در ازدواج مسيحي يكي مي

اتحاد به معني همشكل يا عين هم شدن نيست، بلكه زيبايي اتحاد در همان متفاوت بودنِ . دهند خود را از دست مي
 50عنوان مثال وقتي من با همسرم ازدواج كردم، من  به. مديگر استمعناي تكميل كردن ه اتحاد به. طرفين است

 50پس من هنوز .  درصد از خودش را به من داد50درصد از شخصيت خودم را به او دادم و او نيز به همين ترتيب 
و شوهر بايد زن . ها شبيه شوند قرار نيست كه زن و شوهر در همه قسمت. درصد از شخصيت خودم را نگه داشته بودم

هايي كه با هم متفاوت هستند همديگر را درك كنند، به يكديگر احترام بگذارند و  به اين تفاهم برسند كه در قسمت



كدام  در اين صورت هيچ! فرض كنيد زن و شوهر هر دو پر حرف باشند.همديگر را به همان شكل كه هستند بپذيرند
خانه چنين زوجي بيشتر به ميدان .  دو افرادي عصباني باشنديا فرض كنيد هر.  ديگري گوش نخواهد داد به حرف

  . شان متالشي خواهد شد صورت زندگي در آن. خيال باشند يا اينكه هر دو افرادي بي! جنگ شباهت خواهد داشت

در واقع . شوند كنند، اما در عين حال يك تن مي بنابراين زن و شوهر گرچه هر كدام شخصيت خود را حفظ مي
توانند  طور كه قبالً اشاره شد، تنها كساني مي و البته همان. هاست ين راز ازدواج همين يك تن شدنِ آنتر عميق

توان  ازدواج موفق مسيحي را مي. راستي يك تن شوند كه عمل ترك كردن و جدا شدن را انجام داده باشند به
  :اي نشان داد صورت چنين معادله به

  ينانتخاب و استقالل زوج= ترك نمودن

  عشق و محبت زوجين= پيوستن

  اتحاد و يكدلي زوجين= يك تن شدن

  : در اينجا جا دارد معناي يكي شدن را قدري براي خوانندگان عزيز توضيح دهم

  شوند؟  زن و شوهر در چه چيزهايي يك مي

 هر  جسم.  استاي كه با هم دارند كامالً پاك و مقدس عبارت ديگر، ارتباط جنسي به. شوند  در جسم يك تن مي-الف
اي منع شده است و  يك از زوجين از آن پس تنها به همسر او تعلق دارد، بنابراين زناكاري و خيانت در چنين رابطه

  . شود گناه محسوب مي

شان شريك هستند و متحداً هر دو با هم خداي زنده را  يعني در اعتقادات و ايمان. شوند  از لحاظ روحاني يك مي-ب
  . پرستند مي

زن و شوهر مسيحي از اين پس در غم و شادي، و پيروزي و . شوند  در عواطف و احساسات با هم يكي مي-ج
  . هاي يكديگر شريك خواهند بود شكست

مانند اعتقادات شخصي، نحوه . منظور شراكت در چيزهاي نهفته و دروني يكديگر است. شوند  در معنويات يك مي-د
اگر زن و شوهر با هم يك تن باشند در كارها به همديگر كمك . اهداف زندگيگيري و  تفكر، فرهنگ و هنر، تصميم

  .خواهند كرد و پيشرفت يكي باعث افتخار ديگري خواهد بود

در اين . ممكن است زن و مرد از دو قوم و ملت متفاوت باشند. شوند  در مسائل قومي و فرهنگي با هم يكي مي-ه
  . ر را بپذيرند و به يكديگر احترام بگذارندصورت بايد هر دو، فرهنگ و رسوم يكديگ

زن و شوهر . در ازدواج مسيحي حساب بانكي پنهاني و صندوق مخفي معني ندارد. شوند  در ماديات يكي مي-و
  . شان متعلق به هر دو است هاي هاي زندگي با هم شريك هستند و دارايي مسيحي در تمام درآمدها و هزينه



نظير و گسترده، كلية  اين ارتباط بي. ميمانه كه بر درك و تفاهم متقابل زوجين مبتني استاي است ص ازدواج رابطه-4
دهد  الشعاع قرار مي  اقتصادي و اجتماعي زوجين را تحت- معنوي- عاطفي- فكري- رواني- جسمي-هاي روحي جنبه

  ).8 :10مرقس (

حتي سليمان با تمام علم و . اي باشد انبهج هيچ عهد و پيمان ديگري نيست كه مستلزم چنين ارتباط عميق و همه
ها  كند كه در دنيا از چهار چيز نتوانسته است سر در آورد، كه معماي عشق يكي از آن حكمتي كه داشت اعتراف مي

شوند و چنان رابطه  اينكه چطور دو نفر با خصوصيات جسمي و فكري و رفتاري متفاوت با هم آشنا مي. است
  . شان جدايي بيفكند تواند ميان شود كه هيچ چيز نمي جاد ميشان اي اي بين صميمانه

ها حق ندارد با كس ديگري بيشتر از همسر  اي، زوجين بايد بدانند كه هيچ كدام از آن و اما در چارچوبِ چنين رابطه
د، تان هر قدر هم كه به شما نزديك باشن ساير دوستان و آشنايان. خود احساس نزديكي و صميميت داشته باشد

  . ترين رابطه را داشته باشيد  هميشه بايد در وهله نخست با همسرتان صميمانه

 نقش مرد در رابطه با همسرش چيست؟

توان نقش مرد در خانواده مسيحي را كه مانند نقش مسيح در كليساست، در   مي33 -25و 23 :5براساس افسسيان 
  :قالب هشت مورد زير تعريف كرد

  سرپرستي و نظارت -1

بنابراين بهتر است نخست ببينيم سر . دهد بودن مرد بدون سر بودن مسيح معني و مفهوم خود را از دست ميسر 
شوهر نبايد اراده خود را .  اين معنا نيست كه شوهر رئيس زنش است بودن مرد چه چيزي نيست؟ سر بودنِ مرد اوالً به

تر است، پس  مرد نبايد فكر كند كه چون جسماً قوي. تمعناي پيروزي مرد در مبارزه نيس دوم، به. بر زن تحميل كند
خوانيم كه خداوند زن را از  در پيدايش مي. دهد مقدس به هيچ وجه فرهنگ مردساالري را ترويج نمي كتاب. پيروز است

ند و اين حكمت الهي و سمبولي بود از اينكه هر دو در نظر خدا مساوي هست. وجود آورد دنده مرد كه كنار قلبش بود به
شد اينطور برداشت كرد كه   گرفت شايد مي اگر خدا حوا را از استخواني از سر آدم مي. شان متفاوت است هاي فقط نقش

آفريد شايد گوياي اين بود كه زن بايد ضعيف و  يا برعكس، اگر حوا را از استخوان زير پاي آدم مي. زن بايد حاكم باشد
  .آفريداما زن را از كنار قلب مرد . ذليل شود

. دهد و بر خانواده سرپرستي و نظارت دارد عنوان يك رهبر و راهنما در شرايط حساس به خانواده جهت مي مرد به
اقتدار مرد همواره تحتِ اقتدار مسيح . البته او بايد اين نكته را در نظر بگيرد كه در اين مقام نيز هرگز نبايد زور بگويد

مرد هميشه بايد به مسيح جوابگو باشد، و خارج از اراده او . شود  كنترل ميقرار دارد كه سر اوست، و توسط مسيح
  . تواند كاري انجام دهد نمي

يعني زن و شوهر بايد در مورد موضوعي خاص با هم صحبت كنند و به نتيجه . ترين روش در خانواده، توافق است سالم
بايد مرحله به مرحله پيش رفت و حاضر به پرداخت بها براي رسيدن به توافق نبايد عجله كرد، بلكه . و توافق برسند

ها نتواند به تصميم نهايي دست يابد و در اين صورت  گيري البته خانواده گاه ممكن است در مورد برخي تصميم. بود
يد در چنين وضعيتي زن با. دار خانواده، تصميم الزم را خواهد گرفت دهنده و سكان كننده و جهت عنوان هدايت مرد به

عنوان سر خانواده قبول دارم و تو در نقش شوهر اين مسئوليت را داري كه تصميم  به همسرش بگويد كه من تو را به
. پس اين حق را داري كه با الهام گرفتن از مسيح، تصميم الزم را اتخاذ كني و من نيز مطيع خواهم بود. نهايي را بگيري



اما اگر اين روش را پياده كنيم، . شود سند كار به درگيري و جدايي كشيده ميرمعموالً زماني كه زن و مرد به توافق نمي
  .شود جلوي بسياري از اختالفات گرفته مي

  )23آيه (رهاننده و محافظ  -2

هنگام مشكالت محافظ  دهنده كليسا است، شوهر نيز بايد در مواقع خطر و به همانطور كه مسيح محافظ و نجات
ذاتي دوست دارد  طور  زن به. وري در اقتدار روحاني قدم بردارد كه زن بتواند به او تكيه كندمرد بايد ط. همسرش باشد

بنابراين مرد بايد از همسرش همچون ظرف شكننده و با ارزش . به مردِ خود تكيه كند و او را حامي خويش بداند
  . مواظبت كند

  )25آيه (محبت فداكارانه  -3

در . خاطر عشق به او در صورت لزوم جانش را فدا كند داشته باشد كه حاظر باشد بهمرد بايد آنقدر همسرش را دوست 
اي زنده براي  اين زن و شوهر كه نمونه. توان مارگرت همسر اسقف حسن دهقاني تفتي را مثال زد اين رابطه مي

هاي اول انقالب ايران  در سال. اند ها با محبت و عشق در كنار هم زندگي كرده هاي جوانِ امروز هستند، سال زوج
در يكي از اين حوادث، فردي در حالي كه اسقف دهقاني و . متأسفانه چندين بار به اين خانواده سوءقصد شد

شود و بيدرنگ  ناگاه متوجه مي اما مارگرت به. كند همسرشان در تختخواب خوابيده بودند به طرف اسقف شليك مي
البته به فيض خدا هر دوي آنها از اين سوءقصد جان سالم . يشان اصابت نكنداندازد تا گلوله به ا خود را روي اسقف مي

تر از اين ندارد  كسي محبت بزرگ«: گويد عيسي مسيح نيز كه خود نمونه كاملي براي ما بر جاي گذاشت مي. بردند بدر 
از اين امر محبت را «: خوانيم  مي16 :3، و يا در اول يوحنا )13 :15يوحنا (» جهت دوستان خود بدهد كه جان خود را به

  .»ام كه او جان خود را در راه ما نهاد و ما هم بايد جان خود را در راه برادران بنهيم دانسته

  )27 و 26(تقديس و كمال  -4

رساند، مرد نيز بايد با  كند و به كمال مي درست همانطور كه مسيح كليساي خود را از طريقِ كالم خود تقديس مي
اش را كمك كند  او بايد خانواده. هاي مفيد از كالم خدا، به همسرش كمك كند تا او به كمال برسد راهنمايياستفاده از 

ها  البته منظور اين نيست كه تنها مردها بايد به نصيحت كردن و پند و اندرز دادن به زن. تا به سمت تقدس پيش روند
  . بپردازند، بلكه اين امر بايد دو طرفه باشد

  )33 و 30 -28(خاطر تعلق  -5

. عمل آورد در آيات ذكر شده چندين بار تأكيد شده است كه مرد بايد از همسرش مثل بدن خودش مراقبت و توجه به
 12 :7همانطور كه در متي . شوهر بايد زن را از آن خود بداند و هر آنچه را كه براي خود طالب است براي او نيز بخواهد

مرد هيچگاه نبايد همسرش . در اين عشق و محبت، من و تو معنا ندارد. مقدس است كتابخوانيم اين قانون طاليي  مي
  . را جداي از خود بداند

  )29(توجه و مراقبت  -7

كند، چنانكه خداوند نيز كليسا  كس هرگز جسم خود را دشمن نداشته است بلكه آن را تربيت و نوازش مي زيرا هيچ«
  . را به مورد سوم مرتبط بدانيمتوانيم اين قسمت  در واقع مي. »را



  )32 و 31(پرداخت بها براي پيوند  -8

او بايد همسر خود را مهمتر از والدينش و . هاي قبلي جدا شود مرد براي پيوستن به همسر خود بايد از تمامي وابستگي
  .ر زندگي او باشدهمسر هر مردي بايد بعد از عيسي مسيح مهمترين شخص د. ها بداند حتي در آينده مهمتر از بچه

  نقش زن در رابطه با شوهرش چيست؟

ها تنها به ذكر دو توصيه اكتفا كرده  در افسسيان نقش مرد بيشتر مورد بررسي قرار گرفته است، و پولس درمورد زن
  .خوبي پيش خواهد رفت درستي رعايت كنند، همه چيز به ها همين دو توصيه را به عقيده من اگر زن به . است

  )24 -22(عنوان كسي كه نمايندة مسيح است  ت از شوهر بهاطاع -1

كدام مرد است كه اگر زنش از او اطاعت كند او را دوست نداشته باشد و به او محبت نكند؟ به همين ترتيب، كدام زن 
 و است كه اگر شوهرش او را محبت كند حاضر نباشد با تمام وجود از او اطاعت كند؟ بنابراين اطاعت و محبت الزم

  . ملزوم يكديگرند

 اين معنا نيست كه زن حكمِ برده را دارد و  اما منظور از اينكه زن بايد از شوهرش اطاعت كند دقيقاً چيست؟ اطاعت به
زن به هيچ وجه . اي در دست شوهر نيست كه او هر طور بخواهد آن را بچرخاند زن پيچ و مهره. شوهر ارباب اوست

. ه موظف باشد مثل عروسك كوكي بدون هيچ چون و چرايي از شوهرش اطاعت كندكارِ مرد نيست ك نوكر و خدمت
يعني كمك كند تا مرد . بلكه اطاعت كردنِ زن بدين معناست كه زن رهبريِ شوهرش را به نمايندگي از مسيح بپذيرد

اطاعت . ي اجبار و ترساطاعت بايد از روي ميل و عشق باشد نه از رو. خوبي اجرا كند در جايگاه رهبر، نقش خود را به
  . ثمره عشق است

  عنوان كسي كه نمايندة مسيح است  احترام به همسر به -2

زن بايد هميشه به شوهرش افتخار كند و به مقام و . احترام به شوهر در واقع پذيرش سلسله مراتب الهي است
همسرش احترام بگذارد و اين را به زن بايد چه در جمع و چه در تنهايي به . شخصيت او در خانواده احترام بگذارد

  . فرزندان نيز ياد دهد

  اهداف ازدواج مسيحي

ازدواج موفق . ارزد، هدف است گويند تنها گنجي كه براستي بايد در جستجويش بود و جستنِ آن به زحمتش مي مي
.  تالش كنندازدواجي است كه اهداف روشن و مشخصي داشته باشد و زوجين مصمم باشند براي رسيدن به آن هدف

  :كنيم خدا نيز از مقرر داشتن نهادِ ازدواج اهدافي دارد كه در اينجا به برخي از آنها اشاره مي

  23 :2؛ پيدايش 27 :1پيدايش . خدا ازدواج را براي ايجاد و ابراز عشق و دوستي مقرر كرده است -1

وجود آورده  نعكاس محبتش را در او نيز بهصورت خود آفريده است، ا خدا محبت است و از آنجا كه انسان را نيز به
. انسان موجودي است كه ذاتاً بايد محبت شود و محبت كند. خدا انسان را براي ابراز عشق و دوستي خلق كرد. است

: گويد المثلِ خطرناكي وجود دارد كه مي ضرب. وجود آورده و ازدواج فرصتي است براي ابراز آن خدا اين نياز را در ما به
خدا انسان را » .ا كه ازدواجي بدون عشق صورت بگيرد، حتماً عشقي بدون ازدواج در آن رخنه خواهد كردآنج«



موجودي مشاركتي خلق كرده و نقشه خدا از همان ابتدا اين بوده است كه زن و شوهر عالوه بر اجراي وظايف 
  . زناشويي، دوستان صميمي يكديگر باشند

او . بازي بود ان كه در آن زمان دو سال بيشتر نداشت در اتاقِ كار من مشغول عروسكم آيد يك بار دختر بزرگ يادم مي
اي از   با عروسك، با عصبانيت آن را به گوشه با وجود اينكه عروسكش را خيلي دوست داشت بعد از نيم ساعت بازي

اين همه به او گفتم «: ر جواب گفتد. از او پرسيدم كه چرا اين كار را كرد. اتاق پرتاب كرد و با ناراحتي پيش من آمد
اين ماجرا مرا به فكر فرو . »كه دوستش دارم اما او حتي يك بار هم جواب مرا نداد و نگفت كه او هم مرا دوست دارد

. توانست در رابطه با موضوع عشق و محبت بين انسان و عروسك تفاوتي ببيند حتي كودكي خردسال هم مي: برد
سراغ پدرش آمده  تواند جوابگوي نياز او براي محبت باشد، و به همين جهت به عروسك نميدختر من فهميده بود كه 

  .خواهد زن و مرد پاسخگوي نياز يكديگر به محبت كردن و محبت شدن باشند خداوند نيز مي. بود

پيدايش . هاي مختلف زندگي است هدف از ازدواج رهايي از تنهايي و مصاحبت و شراكت زوجين در تمامي جنبه -2
  12 -9 :4 ؛ جامعه 18 :2

خدا از همان ابتدا گفت كه . اند ها با هم شراكت داشته باشند به هدف ازدواج رسيده وقتي زن و شوهر در همه جنبه
گفت كه خوب نيست او تنها  اگر فقط حضور خدا براي انسان كافي بود هيچگاه نمي. خوب نيست انسان تنها بماند

او به . هاي زندگي تنها بماند هاي مهم زندگي و در رويارويي با مشكالت و سختي گيري ميمانسان نبايد در تص. باشد
حتي خوب نيست كه در عبادت و خدمت خداوند تنها . شريكي نياز دارد كه بتواند كمكش كند تا در زندگي رشد كند

به همين . حامي و شريك داريماگرچه موضوع خدمت يك امر شخصي است، اما حتي در اين مورد هم احتياج به . بماند
  خوب نيست كه انسان به هنگام نياز براي درد و دل. فرستاد خاطر بود كه مسيح شاگردان را دو به دو براي خدمت مي

گيرد كه احتياج دارد خودش را خالي كند و چه  انسان گاه در فشارهايي قرار مي. و بيان رازهاي دروني خود، تنها بماند
. و سرانجام خوب نيست كه انسان براي ابراز عشق تنها بماند. اش كه در واقع محرم اوست ك زندگيكسي بهتر از شري

  .اگر انسان كسي را نداشته باشد كه به او عشق بورزد و متقابالً از او محبت ببيند، دچار مشكل روحي خواهد شد

 و فيليمون 18 و 17 :32اشعيا .  استيكي از اهداف ازدواج، رسيدن به آرامش و آسايش روحي و رواني و جسمي -3
  7آيه 

و قوم من در مسكن سالمتي و در . و عمل عدالت سالمتي و نتيجة عدالت آرامي و اطمينان خواهد بود تا ابداالباد«
  ).18 و 17 :32اشعيا (» هاي آرامي ساكن خواهند شد مساكنِ مطمئن و در منزل

ها مرسوم  در بين ما ايراني. جا احساس راحتي كند و آرام و قرار بگيردخانواده مسيحي بايد جايي باشد كه انسان در آن
 و كثافات و  فلسفه اين كار اين است كه گرد و غبار. آوريم مان را قبل از ورود به خانه در مي هاي است كه كفش

كه بايد در آن قوتي خانه مكاني است . هاي محيط بيرون را بايد در همان بيرون از خانه نگاه داشت مشكالت و درگيري
  . هاي آن آماده بود تازه گرفت تا بتوان براي محيط بيرون و درگيري

  6 :19متي . هدف ازدواج تكميل شدنِ زوجين و تلفيقِ خصوصيات اخالقي متضاد است -4

ستند بلكه از آن پس ديگر دو ني«: خوانيم اند چنين مي  در مورد زن و مردي كه با هم پيمان ازدواج بسته6 :19در متي 
اند، و  زن و شوهر از دو جنس مخالف و داراي روحيات، احساسات و خصوصياتِ كامالً متفاوت» .باشند يك تن مي
  . تواند در چارچوبِ ازدواج مكمل يكديگر باشند بااينحال مي



  14 :7ول قرنتيان  و ا4 :13عبرانيان . يكي از اهداف مهم ازدواج حفظ قداست نهادِ خانواده و اجتناب از گناه است -5

آنچه . هدف از ازدواج اين است كه خانواده مسيحي در اين قداست رشد كند. خانواده مسيحي نهاد مقدسي است
خدا چنين مقرر داشته است كه نيازهاي جنسي . شود اساس خانواده از هم فرو بپاشد، ناپاكي و گناه است باعث مي

شود و از  برقراري رابطة جنسي با شخصي خارج از ازدواج، زنا محسوب ميبنابراين . تنها از طريق ازدواج برآورده شود
شود، بلكه در تمام ابعاد بايد رعايت شود و  البته قداست تنها محدود به مسائل جنسي نمي. نظر كالم خدا مردود است

ناپاك وجود داشته نبايد در خانواده مسيحي گناهاني چون دروغ، دزدي، شكايت، خشونت، درگيري، و افكار و سخنان 
  . باشد

  5 -3 :16 و روميان 26 :18اعمال . يكي از اهداف واالي ازدواج، رشد در زمينة خدمات پرثمر و مفيد است -6

عبارت ديگر، اگر زن و مرد  به. هدف اصلي ازدواج عبارت است از خالق بودن. ازدواج يك رابطه پويا و پيشرونده است
اگر زوجين فقط بخواهند . محبت ذاتاً خالق است. د موفق باشند، بايد خالق باشندخواهند در روابط زناشويي خو مي

براي رسيدن به عاليق شخصي خود تالش كنند عشق و عالقه آنها نسبت به هم خيلي زود راكد خواهد شد و خستگي 
شود كه   خالصه ميگاهي اوقات ممكن است فكر كنيد عشق و عالقه به اين. شان بوجود خواهد آمد و سردي در روابط

البته اينها هم بسيار . دو نفر زير درخت بنشينند و دست همديگر را بفشارند و با عشق و عالقه به همديگر خيره شوند
البته بايد . توانيم تا آخر عمر به همديگر خيره شويم و زندگي را در روياها بنا كنيم زيبا است، اما بايد بدانيم كه نمي

بايد بدانيم كه ما به هم پيوند زده . ها اتكا كرد شود تنها به همين ان ادامه پيدا كند، اما نميتالش كرد كه اين دور
ترين حقايق زندگي اين است كه   يكي از عجيب. مان مفيد باشيم ايم و بايد براي يكديگر و نيز براي افرادِ پيرامون شده

هاي  اگر فقط براي خواسته. شود بزودي افسرده مياگر انسان فقط در پيِ كسبِ شادي و رضايت براي خودش باشد، 
دهيد،  اما وقتي كار مفيدي براي ديگران انجام مي. خود زندگي كنيد، دير يا زود دچار خستگي و كسالت خواهيد شد

  .احساس شادي خواهيد كرد

يك . س سازندكنند كه محبت الهي را در خدمت به ديگران منعك زن و شوهر با داشتن چنين هدفي فرصت پيدا مي
تواند به رشد كامل برسد مگر اينكه طرفين براي رسيدن به  گويد كه هيچ ازدواجي نمي دانشمند امور اجتماعي مي

هدف مشخصي كه در حيطة خودشان نيست تالش كنند و تمام وجودشان را با يكدلي و اتحاد جهت نيل به آن هدف 
  .وقف نمايند

پيدايش . ن در مسير خداپرستي و اخالقيات صحيح جرو اهداف ازدواج استتوليد مثل و تعليم و تربيت فرزندا -7
  . مقايسه كنيد128 و 127 را با مزامير 15 :24؛ يوشع 28 :1

دار شدن ندارند و يا حتي با  ها هستند كه توانايي بچه دانم، چون بعضي از زوج ترين هدف مي من اين هدف را ضعيف
پس از بزرگ شدنِ . اين هدف مثل مابقي اهداف پايدار نيست. دار نشوند الً بچهگيرند كه اص توافق يكديگر تصميم مي

  . مانند ها، در نهايت اين زن و شوهر هستند كه براي هم باقي مي بچه

هاي خود را مطابق  شوند بايد بدانند كه هدف خدا اين است كه والدين بچه دار مي هايي كه بچه اما آن دسته از زوج
به ياد دارم كه خواهر تاكوش كه همسرِ برادرم اسقف هايك هوسپيان . قي در خداترسي تربيت كننداصول صحيحِ اخال
مان را با خود به آسمان ببريم،  توانيم وسايل زندگي نظير يخچال و تلويزيون و مبلمان گفت كه ما نمي است هميشه مي
 تربيت موضوع مفصلي است كه در اين بحث البته موضوع. مان را به آسمان ببريم هاي توانيم بچه ولي الاقل مي

  .گنجد نمي



 و افسسيان 31 :10 و اول قرنتيان 22 :18امثال . ترين هدف ازدواج جلب رضامندي خدا و جالل دادن نام اوستمهم-8
3: 15  

  :كنند به سه گروه تقسيم كرد توان كساني را كه ازدواج مي مي

آنها براي رسيدن به آرزوهاي . شان از طريق ازدواج برآورده شودهاي خواهند هوس گروه اول كساني هستند كه مي
  .كنند خود ازدواج مي

خواهند ديگري را خوشحال  اين گروه مي. كنند تا محيط مناسبي براي همسر خود ايجاد نمايند گروه دوم ازدواج مي
  .شان واالتر است كنند، و بنابراين هدف

خواهند در تمام  آنها مي. ز طريق ازدواج خود، خدا را خوشحال كنندخواهند ا اما گروه سومي نيز هستند كه مي
وقتي خدا در همه چيز سرِ . ازدواج اينگونه افراد بسيار مبارك است. هاي زندگي رضامندي خدا را تحصيل كنند قسمت

 بود كه در نكته اي همان مكان آرامي خواهد چنين خانه. خانه باشد، همه چيز در انتظام و زيبايي به پيش خواهد رفت
  .سوم بررسي كرديم

مطالبِ . به فيض خدا در شماره آينده در مورد تشخص هدايت و انتخاب صحيح در ازدواج مسيحي بحث خواهيم كرد
  .شماره بعدي بويژه براي كساني كه در آستانه ازدواج هستند مفيد خواهد بود

  

 مفهوم عشق

به . يابد شود دوام نمي هايي كه با عشق آغاز مي اري از ازدواجاما چرا حتي بسي. خداي ما خداي عشق و محبت است
. در غير اين صورت اميدي براي زنده ماندن آن نيست. عقيده من عشق مانند گُلي است كه بايد به آن رسيدگي شود

. كمال برسانندتوانند آن را به  ها در اين كار مهارت دارند، اما متأسفانه نمي عاشق شدن كار بسيار آساني است و خيلي
شان را شروع  اين افراد متأسفانه با حرارت و اشتياق زندگي. اند اند جزو اين گروه بوده اغلبِ كساني كه طالق گرفته

كم به فراموشي سپرده شده است و سرانجام جاي  اند، اما به مرور زمان عشق آنها نيز روال عادي پيدا كرده و كم كرده
  . و آن دوران شيرين به انتها رسيده استخود را به تلخي و سردي داده 

ناپذير است عشق هم  و چون خدا تغيير. اما طبق ايمان و اعتقاد ما تا زماني كه خدا محبت است عشق هم وجود دارد
  .تواند هميشه در روابط زناشويي حرف اول را بزند مي

  مفاهيم و مظاهر عشق و محبت چيست؟

 ترجمه 14 :3كولسيان (» و بر اين همه محبت را كه كمربند كمال است بپوشيد«:  عشق و محبت كمربند كمال است  -1
اگر . شود شلوار خوب به كمر بايستد كمربند باعث مي. اما چرا پولس محبت را به كمربند تشبيه كرده است). قديمي

دون محبت سايرِ كارهاي ما خوانيم، ب  مي3   -1 :13همانطور كه در اول قرنتيان . شود كمربند را درآوريد شلوار شل مي
شود و او به  اي در شخصيت انسان ايجاد  شود تغييرات مثبت و سازنده محبت باعث مي. ثمر خواهد بود جملگي بي

  .سوي كمال پيش رود



و آن محبت را كه فراتر از معرفت بشري است، «:هاي عقالني است عشق و محبت فوق از دانش و منطق و استدالل-2
آنچه را كه علم و دانش و داليل و براهينِ منطقي ). 19 :3افسسيان (»  تا از همة كماالت خدا آكنده شويد  -بشناسيد 

  ).1 :8اول قرنتيان (يح قادر به انجام آن است قادر به انجام آن نيستند، محبت هديه شده از جانب مس

با دليل و . توان قلب كسي را فتح كرد كنند، اما با علم و دانش نمي ها با علم و دانش خود كره ماه را فتح مي امروز انسان
ا توان ب براي همه چيز نمي. در نهايت محبت است كه پيروز خواهد شد. توان در قلب ديگران نفوذ كرد منطق نمي

  . استناد به عقل و منطق جواب يافت

. محبت مكمل قوانين الهي در روابط خانوادگي است). 10 :13روميان (كنندة شريعت است   عشق و محبت تكميل  -3
كند و در نتيجه اجراي شريعت خدا  هاي گوشتي ما حك مي القدس عشق و قوت اجرايي احكام الهي را بر قلب روح

  ).11 و 10 :8عبرانيان (ود ش پذير مي براي ما امكان

اما موضوع اين است كه قوانين و . اي نظم و ترتيب حاكم باشد بايد قوانيني وجود داشته باشد براي اينكه در هر خانواده
القدس در  روح. شريعت گرچه الزم است، اما قدرت اجرايي ندارد مگر آنكه با قدرت و پشتوانة محبت پياده شود

خوانيم، عيسي مسيح شريعت بسيار  همانطور كه در اناجيل مي. كند قدرت را حك ميهاي گوشتي ما اين  قلب
گويد كه در شريعت موسي گفته شده است زنا نكن، اما من به  براي مثال در جايي مي. دهد تري به ما ارائه مي سخت

اما خدا براي اين مشكل نيز . تگويم كه اگر كسي حتي با نظر بد به زني نگاه كند در دل خود با او زنا كرده اس شما مي
القدس را به ما داده و از طريق عشقي كه در قلب ما نسبت به خدا نهاده، اين قوت  او روح. اي فراهم كرده است راه چاره

تواند مردم را عوض كند، اما وقتي عشق در كار  شريعت نمي. را به ما بخشيده است كه بتوانيم احكام او را اجرا كنيم
  . اجرا خواهند بود ن قابلباشد قواني

مرا مثل خاتم بر دلت و مثل نگين بر بازويت بگذار، زيرا كه «: ترين مظهر قدرت خداست  عشق و محبت عالي  -4
. هاي آتش و لهيب يهوه است هايش شعله شعله. باشد كيش مي محبت مثل موت زورآور است و غيرت مثل هاويه ستم

اگر كسي تمامي اموال خانة خويش را . ها آن را نتواند فرو نشانيد  كرد و سيلهاي بسيار محبت را خاموش نتواند آب
   ).7   -6 :8ها  غزل غزل (» براي محبت بدهد، آن را البته خوار خواهند شمرد

  اما چرا قدرت محبت به موت تشبيه شده است؟

  ).39   -38 :8روميان  ( هيچ كس را در برابر موت و نيز در برابر قدرت محبت ياراي مقاومت نيست  -الف

  ).21 :12روميان (شود  وسيلة محبت نابود مي ها به ها و دشمني  محبت نيز مانند موت قدرتي كشنده دارد زيرا بدي  -ب

  ).4 :2ها  غزل غزل( عشق و محبت، علَم يا پرچمِ به اهتزاز درآمده بر زندگي هر فرد مسيحي است   -5

  پرچم تشبيه شده است؟ ممكن است بپرسيد كه چرا محبت به 

شود، مهمترين عالمت شناسايي هر ايماندار مسيحي   درست همانطور كه هر كشوري از روي پرچمش شناخته مي  -الف
  ).14 :16اول قرنتيان (محبت بايد انگيزه و محرك و عامل اصلي همه خدمات ما باشد ). 35 :13يوحنا (نيز محبت اوست 

به همين ترتيب حاكميت و اقتدار خدا بر زندگي هر فرد ايماندار . ار هر كشور است پرچم عالمت حاكميت و اقتد  -ب
  .تواند بر هر چيز منفي غالب آيد قدرت محبت در خانوادة مسيحي مي. شود نيز از طريق تسلط محبت نمايان مي



ه همسرتان در زندگي شما شما بايد بدانيد كه جايگا. عشق و محبت يعني اهميت قائل شدن و در اولويت قرار دادن-6
  :او بايد. كجاست

  ).18 :1 و كولسيان 26 :14لوقا (تان باشد  ترين شخص در زندگي  بعد از عيسي مسيح مهم  -الف

  ).10 :45 و مزمور 31 :5افسسيان (تان باشد  تر از والدين  بايد مهم  -ب

خوانيم كه القانه  در كتاب اول سموئيل مي). 8 :1و امثال  8 :1اول سموئيل (تر باشد  تان مهم  بايد از فرزندان نيز براي  -ج
دهد كه  دهد نشان مي حنا از اين وضع خيلي ناراحت بود، اما جوابي كه شوهرش به او مي. شدند دار نمي و حنا بچه

ز ده خوري و دلت چرا غمگين است؟ آيا من براي تو ا اي حنا چرا گرياني و چرا نمي«: چقدر براي او ارزش قائل است
  » پسر بهتر نيستم؟

در . ايد تر باشد، چون شما اكنون با هم يك تن شده تان مهم  همسرتان بايد از هر فرد يا هر چيز ديگري براي  -د
غير از زن و شوهر بكار برده نشده است   در ارتباط با هيچ كس ديگري به"شدن يك تن "مقدس عبارت  كتاب

هاي سنگيني در كار  مسر اولم آناهيد بيمار بود، با وجود اينكه من مسئوليت وقتي ه).9 :10 و مرقس 24 :2پيدايش (
آن دوران براي هر دوي ما . خدمت داشتم اما بودن با همسر عزيزم را ترجيح دادم و سه ماه از كار مرخصي گرفتم

  . بسيار باارزش بود

  ).33 و 29، 28 :5افسسيان ( عشق و محبت به معنيِ توجه و دقت است   -7

آنها مسئول هستند كه به . زن و شوهر به همان اندازه كه به خودشان توجه دارند، بايد به همسرشان نيز توجه نمايند
متأسفانه اكثر . هاي همسر خود توجه داشته باشند نيازهاي روحي، عاطفي، مالي، خانوادگي، عالئق و خواسته

  .  يكديگر استدليل عدم توجه به همديگر و عاليق هاي خانوادگي به بحران

  ).5   -3 :1 و دوم تيموتائوس 12 و 11 :1روميان ( عشق، دلتنگي و اشتياق است   -8

شود و تا  تان براي او تنگ مي زماني كه از همسرتان دور هستيد چقدر دل: شما بايد از خودتان اين سؤال را بپرسيد
يعني با (ستيد و با او مشاركت غيابي داريد چه حد مشتاق ديدار او هستيد؟ چقدر در غياب همسرتان به ياد او ه

كنيد؟ آيا به موقع و  چقدر براي وجود او با شادماني خدا را شكر مي). آوريد ياد مي شويد و آنها را به خاطرات او شاد مي
و زير يك شويد؟ آيا دوست داريد با او وقت بيشتري بگذرانيد؟ آيا از اينكه با ا با حالت آماده سر قرار مالقات حاضر مي

  كنيد خوشحال هستيد؟  سقف زندگي مي

  ).6 و 5 :15روميان ( عشق و محبت يعني پذيرش كامل؛ پذيرشي بدون قيد و شرط   -9

اما . متأسفانه بعضي از افراد اصرار دارند كه همسرشان بايد همان خصوصياتي را داشته باشد كه آنها از او انتظار دارند
هاي او  تر با ضعف گريد كه او ساخته دست خداست ولي با شما فرق دارد، خيلي راحتاگر با اين ديد به همسرتان بن

كنار خواهيد آمد و ياد خواهيد گرفت كه او را همانطور كه هست بپذيريد و محبت كنيد چونكه خدا هم او را آنگونه كه 
ر زمان به اشتباهات و ايرادات اين رفتار شما مطمئناً به همسرتان هم كمك خواهد كرد كه به مرو. هست دوست دارد

  . خود پي ببرد و در جهت رفع آنها قدم بردارد

  ). ترجمه قديمي7 :13اول قرنتيان (» نمايد همه را باور مي... محبت «.  عشق و محبت به معني اعتماد است  -10



ه غير از خودشان هيچ كس اي وجود دارد ك در زندگي هر زوجي مسائل محرمانه.داري وجود دارد  در اعتماد راز-الف
  . ديگر نبايد از آنها باخبر باشد

زن و . بندد عشق واقعي درهاي خيانت را مي. وجود دارد) يعني عدم سوءظن و بدبيني(ظن   در اعتماد صفت حسن  -ب
نگاه پوشانند و اين امر آنها را از افتادن در سياهچال خيانت محفوظ  شوهر با عشق و اعتماد خالء همديگر را مي

  . دارد مي

نمايد، و برادر به جهت تنگي مولود  دوست خالص در همه اوقات محبت مي«: معناي اتكاء نمودن نيز هست  اعتماد به  -ج
طور خاص نياز دارند كه به همسرشان اتكا  ها به در اين مورد مردها بايد بدانند كه اكثر زن). 17 : 17امثال (» شده است

  . سته بدانندكنند و خود را به او واب

اول (» باشد باشد و هر چيز را متحمل مي در همه حال اميدوار مي... «.  عشق و محبت به معني صبر و تحمل است  -11
  ). ترجمه قديمي7 :13قرنتيان 

اي برادران من، هر گاه با «. شود صورت مقاومت در برابر مشكالت و ناماليمات زندگي نمايان مي  صبر به  -الف
ها،  دانيد گذار ايمان شما از بوتة آزمايش زيرا مي! شويد، آن را كمال شادي بينگاريد ي گوناگون روبرو ميها آزمايش

» اما بگذاريد پايداري كار خود را به كمال رساند تا بالغ و كامل شويد و چيزي كم نداشته باشيد. آورد بار مي پايداري به
  ).4   -2 :1يعقوب (

. توانيم همه چيز را تغيير دهيم ما نمي. اي جز صبر و مقاومت نيست ت زندگي گاهي چارهدر برخورد با برخي از مشكال
توانم تغيير دهم  خداوندا، به من صبر و آرامشي بده كه بتوانم چيزهايي را كه نمي«: گويد آگوستين در دعاي زيبايي مي

كمت عطا كن تا اين دو را از هم تشخيص توانم تغيير دهم، و ح بپذيرم، به من جرأت عطا كن تا چيزهايي را كه مي
  ! براستي كه چه دعاي عميقي» .دهم

كلنجار . اي صبور داشته باشيد در زندگي زناشويي هم بعضي چيزها قابل تغيير نيست و بايد شما طبق كالم خدا روحيه
همه چيز عالي نخواهد كنيم كه تحت حاكميت شيطان است و بنابراين  ما در دنيايي زندگي مي. اي ندارد رفتن فايده

  .بود

بارهاي سنگين يكديگر را حمل كنيد كه اينگونه «: شود  صبر در تحمل خصوصيات شخصيتي همسرمان نمايان مي  -ب
در كمال فروتني و ماليمت؛ و با بردباري و محبت يكديگر را «و ) 2 :6غالطيان (» شريعت مسيح را بجا خواهيد آورد

. ما بايد اين را بپذيريد كه در اين دنيا هيچ چيز كامل نيست و همه چيز نسبي استش). 2 :4افسسيان (» تحمل كنيد
هايي دارد كه موجب رنجش شما  آزارد، او هم ضعف هايي داريد كه مطمئناً همسرتان را مي همانطور كه شما هم ضعف

  . يدگويد با فروتني و عشق يكديگر را تحمل كن بنابراين همانطور كه كالم خدا مي. شود مي

  ).22 :16 و 8 :15امثال ( تحمل به معناي دير بجوش آمدن يا دير غضب بودن است   -ج

  هاي شوهرش براي ايمان كند كه صبر و تحملش كم بود و يكي از بهانه بيلي گراهام داستان خانمي را تعريف مي
اي با اين خانم صحبت  لسهگويد كه در ج بيلي گراهام مي. نياوردن به مسيح نيز همين خُلق و خوي همسرش بود

بعد از اين ماجرا يك روز . شود القدس عوض مي كند و در طي همان جلسه اين خانم توبه كرده، تحت كنترل روح مي
. شكند شوهر او كه از ماهيگيري برگشته بود تصادفاً يكي از ظروف گرانبهايي را كه همسرش خيلي دوست داشت مي



عزيزم چيزي نشده، «: اما برخالف انتظار او، همسرش گفت. آنها ايجاد خواهد شداو مطمئن بود كه دعواي مفصلي بين
كند كه درست هفته بعد  بيلي گراهام در ادامه تعريف مي. »افتد در زندگي چنين چيزهايي زياد اتفاق مي. اشكال نداره

  . از اين ماجرا شوهر اين خانم به كليسا آمد و قلب خود را به مسيح سپرد

شما براي ). 10   -9 :5يعقوب (گيري عجله نكنيم  مت ديگر صبر اين است كه زود قضاوت نكنيم و در نتيجه عال  -د
اما اگر صبر را در خود پرورش ندهيد زندگي را براي . كنيد صبور باشيد رسيدن به نتيجه بايد با كسي كه زندگي مي

  .  كه براي عوض شدن او به زمان كافي نياز استاي است گونه  شخصيت انسان به. خود و همسرتان سخت خواهيد كرد

نسبت به يكديگر بردبار باشيد و چنانچه كسي نسبت به ديگري «:  عشق و محبت به معني بخشش و گذشت است  -12
 و اول 13 :3كولسيان (» چنانكه خداوند شما را بخشود، شما نيز يكديگر را ببخشاييد. كدورتي دارد، او را ببخشايد

در زندگي زناشويي هيچ . بهترين درسي كه زن و شوهر بايد از زندگي مشترك ياد بگيرند بخشش است). 8 :4پطرس 
  .چيز به اندازه گذشت نكردن مخرب نيست

  :اما ببينيم بخشش مسيحي به چه معناست

ها  ها و كينه ي و ترك كردن و رهايي از تلخ)19 :7 و ميكا 34 :31ارميا ( فراموش كردنِ تأثيرات خطاياي گذشته   -الف
اي كه در حقِ شما شده خيلي سخت است، اما خيلي مهم است كه بتوانيد اثرات  فراموش كردن بدي). 3 :8كولسيان (

خدا نيز گناهاني را كه ما مرتكب . بدي را كه آن كار روي شما گذاشته و شما را تلخ و منفي كرده است، فراموش كنيد
هاي انساني خود مطمئناً قابل  بااينحال ما اگرچه انسان هستيم و با ضعف. كند  مي فراموش34 :31ايم بر طبق ارميا  شده

ها با  مقايسه با خدا نيستم، اما خيلي مهم است كه نگذاريم خطاياي ديگران چنان تأثيري روي ما بگذارد كه تا سال
  . يادآوري آنها همچنان تلخ شويم

كنم كه هنوز آن را بدست آورده باشم؛ اما  برادران، گمان نمي«:  بخشيدن يعني قدرت عوض كردن زمان گذشته  -ب
سوي آنچه در پيش است خود را به جلو  سپارم و به كنم، و آن اينكه آنچه در عقب است به فراموشي مي يك كار مي

 دوران قبل از او در. داد مطمئناً پولس خاطرات تلخي از گذشته داشت كه او را آزار مي). 13 :3فيليپيان (» ....كشانده، 
اما او به . آزرد كرد كه روح او را مي داد و حتي بعد از نجات نيز اشتباهاتي مي ايمانش مسيحيان را مورد آزار قرار مي

گذاشت او با  كمك خدا توانسته بود هم خودش را و هم افرادي را كه به او بدي كرده بودند ببخشد، و افكاري را كه نمي
  .  بگذاردآزادي به جلو رود پشت سر

اي عزيزان، خود انتقام مگيريد، بلكه آن را به «:  خود كِشي و گذشتن از حق و حقوق نظر كردن از انتقام  صرف  -ج
» "انتقام از آن من است؛ من هستم كه سزا خواهم داد: گويد  خداوند مي"زيرا نوشته شده كه . غضب خدا واگذاريد

  ).21   -19 :12روميان (

گويند در برابر بدي چهار  مي. انتقام از آن خداست.  است، ما موظفيم او را به خدا بسپاريم ي كردهاگر كسي به ما بد
   - 3) مقابله به مثل( مانند خود او عمل كردن   -2.  بدتر از بديِ طرفِ مقابل عمل كردن  -1: العمل وجود دارد عكس

خيلي مهم است كه فرد مسيحي . يكويي مغلوب كردن بدي را به ن  -4) تحمل كردن(شدن  سكوت كردن و مظلوم واقع 
  . روش آخر را در پيش بگيرد

راند؛  در محبت ترس نيست، بلكه محبت كامل ترس را بيرون مي«:  عشق و محبت به معني امنيت و آرامش است  -13
   ).18 :4وحنا اول ي(» ترسد، در محبت به كمال نرسيده است گيرد و كسي كه مي زيرا ترس از مكافات سرچشمه مي



هاي زندان ديدم برايم باوركردني نبود كه او با وقتي اولين بار او را در پشت ميله.برادر ديباج نمونه كامل اين آيه است
او حتي از يحيي هم پيشي گرفته . درخشيد او همچون يك مرد خدا در زندان مي. چنين روحيه مثبتي خدا را بپرستد

قيد و  چهره خندان و شاداب او در آن شرايط گوياي عشق بي. راده خدا شك نكردبود، و هيچ گاه به خواست و ا
خاطر ايمانش به عيسي مسيح در سلول انفرادي بسر برد، اما عشق  او به مدت دو سال و نيم به. شرطش به مسيح بود

  . بخشيد و او را آرام و شاداب نگاه داشته بود به مسيح به او قوت مي

خاطر همسرتان هرگونه سختي را با آرامي پذيرا  توانيد به در زندگي زناشويي اينگونه باشيد؟ آيا ميتوانيد  آيا شما مي
  . باشيد و همچنان تا به آخر در كنار او بايستيد؟ در چنين محبت و عشقي، امنيت و آرامش وجود دارد

د با گفتار و رفتارش سبب كسي كه يك نفر را دوست دار.  عشق و محبت، لذت بردن از حضور يكديگر است  -14
آميز در جا و زمان مناسب نيز استفاده خواهد  شادماني او خواهد شد، و البته از انتقادات و اصالحات سازنده و محبت

  ).19 :3مكاشفه (» ...دارم  شان مي كنم كه دوست من كساني را توبيخ و تأديب مي«: كرد

حتي اگر . زبان در جمع سبب تحقير شدن همسرتان نشويد و زخمدار  خيلي مراقب باشيد كه هيچ وقت با كلمات نيش
در آن لحظه رفتار ناشايستي از او سر زده كه شما را به خشم آورده است، اين موضوع را بعداً در زمان مناسب و با 

  . لطافتي خاص با او در ميان بگذاريد

كند، محبت به خدا براستي در او  م او اطاعت مياما آن كه از كال«:  عشق و محبت به معني اطاعت و تسليم است  -15
اطاعت ثمره محبت است و ). 3 :5 و همچنين 5 :2اول يوحنا (» دانيم كه در او هستيم جا مي از اين. به كمال رسيده است

افسسيان (» به حرمت مسيح، تسليم يكديگر باشيد«: شود وسيله اطاعت از يكديگر ايجاد و تقويت مي محبت نيز به
  .توجه داشته باشيد كه محبت فقط احساس نيست، بلكه تسليم و اطاعت نيز هست). 21 :5

اول (» جويد و نفع خود را نمي... محبت كبر و غرور ندارد«:  عشق و محبت به معني ايثار و از خودگذشتگي است  -16
ر همسرش حاضر است عاليق خود خاط در محبت فداكارانه، شخص به). 11   -9 :4؛ همچنين اول يوحنا 5 و 4 :13قرنتيان 

كنند، بلكه براي شادماني  اين نكته را فراموش نكنيد كه زن و شوهر در وهله اول براي خود زندگي نمي. را فدا كند
خواهند به خواسته و عاليق خود برسند و هيچ كدام  ها اين است كه مي متأسفانه مشكل اكثر خانواده. طرف مقابل

  .  بدهد و از حق و حقوق خود بگذردحاضر نيست از خود قرباني

: كنيم ايم و به شما اعالم مي اين است پيامي كه از او شنيده«:  عشق و محبت به معني صداقت و شفافيت است  -17
ريايي و  ترين معيارهاي ازدواج حفظ صداقت و بي از مهم). 5 :1اول يوحنا (» خدا نور است و هيچ تاريكي در او نيست

  . در روابط زن و شوهر همه چيز بايد در راستي باشد.شفاف بودن است

گويد كه بلة  كالم خدا مي. شود  رفتن اعتماد و در نتيجه فرو پاشيدن بنياد خانواده مي نداشتن صداقت باعث از بين
خدا ما فرزندان . آميز پناه نبريد هيچ گاه از ترس اينكه وضع بدتر شود به دروغ مصلحت. شما بله و نه شما نه باشد

ترين فرد به ماست صادق باشيم و هيچ چيز را از او  هستيم و بايد در نور راه برويم و بخصوص با همسرمان كه نزديك
  . پنهان نكنيم

دعاي ما اين است كه . هاي عشق واقعي را در خوانندگان قوي سازد اميدواريم نكاتي كه در باال بدان اشاره شد، ريشه
 فيض عطا كند تا درك صحيحي از عشق و محبت داشته باشند و بر طبق نمونة كاملي هاي مسيحي خداوند به خانواده



هاي خود  تر قدم بردارند و نگذارند شرير با حيلهكه مسيح براي ما بر جاي نهاده است، در روابط با يكديگر مستحكم
  .هاي مسيحي را به نابودي كشد كانون خانواده

مقدسي براي تشخيص ارادة خدا در رابطه با  ده نشانة مهم كتاب"ان بخش پاياني اين سلسله مجموعه تحت عنو
  . در شمارة آينده از نظرتان خواهد گذشت"ازدواج مسيحي

 
  ده نشانه براي تشخيص هدايت خدا در زمينه ازدواج

اب طور خاص به اين سؤال جو خواهيم به در اين مقاله كه آخرين بخش از سلسله دروس ازدواج موفق مسيحي است مي
 هاي تشخيص هدايت الهي در انتخاب صحيح ازدواج مسيحي چيست؟  دهيم كه راه

ممكن .  گريبانند و راجع به آن ابهامات فراواني در ذهن دارند اين سؤالي است كه بسياري از مسيحيان با آن دست به
ا ظاهر شود و آنان را به اي در عالم خواب و رؤيا بر آنه است برخي تصور كنند كه هدايت الهي يعني اينكه فرشته

مند شوند و نسبت به او احساس  ازدواج با فردي خاص فرمان دهد، يا كاري كند كه آنان به شخصي بخصوص عالقه
مقدس  ام، بر اساس كتاب هاي مسيحي داشته ها در زمينه مشاوره به زوج بنده با تجربياتي كه سال. اي پيدا كنند ويژه

ر بناست ازدواجي در تأييد خدا باشد و به شكل گرفتن يك خانوادة مبارك مسيحي ام كه اگ به اين نتيجه رسيده
مقدسي  توجه به اين ده فيلتر مهمِ كتاب. بيانجامد، بايد از ده فيلتر مهم كه در زير به آنها خواهيم پرداخت بگذرد

شان بدانند، عوامل  د مورد عالقهخواهند اراده خدا را در مورد ازدواج با فر باعث خواهد شد دختر و پسر جواني كه مي
ها يا اظهارنظرات افراد مختلف را با هدايتِ خدا  ها، نبوت اي چون احساساتِ رومانتيكِ زودگذر، خيالبافي خارجي

  . اشتباه نگيرند

 بقاي الزم به ذكر است كه ده نكتة زير تنها مربوط به دوران قبل از ازدواج نيست، بلكه توجه به آنها براي ادامه و حفظ
  .العاده مهم است خانواده نيز فوق

دقت مطالعه  مقدس نيز ذكر شده است كه خواهشمندم آنها را به در كنار هر يك از اين ده نكته، آياتي از كتاب
  :فرماييد

  )18      -14 :6؛ دوم قرنتيان 33 :15؛ اول قرنتيان 1 :1مزمور (ايماندار واقعي :  اشتراك ايماني     -1 

همترين معيار يك ايماندار مسيحي براي ازدواج بايد اين باشد كه آيا فرد مورد نظر يك مسيحي واقعي هست اولين و م
شود، امتحان ايمان خود را  يا نه؟ يك نفر مسيحي تنها بايد با كسي ازدواج كند كه ثمرات شايسته توبه در او ديده مي

  . پس داده، و فردي مورد اعتماد و تأييد كليساست

 سال با يك ايماندار واقعي زندگي مباركي در اراده خدا داشته باشم، تا 5بهتر است «: گفت  مسيحي به من ميخواهري
  ». سال با يك غيرايماندار خارج از اراده خدا زندگي كنم50اينكه 

 نمره 50دهد و   نمره را به خود اختصاص مي50به اعتقاد من اين نكته اول آنقدر اهميت دارد كه از صد نمره، به تنهايي 
  .باقي را بايد به نكات بعدي داد



  )4 و 3 :40اشعيا ( آمادگي الزم و بلوغ همه جانبه زوجين پيش از ازدواج      -2 

 آمادگي روحاني براي مالقات با خداست، ولي من از اين قسمت براي تأكيد 4 و 3 : 40هر چند موضوع صحبت در اشعيا 
بايد براي زندگي جديد زناشويي از هر لحاظ آماده شد و . كنم ه نيز استفاده ميبر لزوم آمادگي جهت تشكيل خانواد

) نظير كوه تكبر و خودبيني(اي بايد برافراشته و پر شود و هر كوه و تلي  هر دره. ها را بدين منظور مهيا كرد همه راه
اندازهاي زندگي  ها و دست مواريها و چيزهاي ناراست بايد درست و اصالح شود و ناه كجي. بايد پست و فروتن گردد

تواند ما را در  ترين عواملي كه مي يكي از مهم. بايد صاف و هموار گردد تا زمينه براي يك ازدواج موفق فراهم شود
اين موضوع نه فقط در مورد ازدواج، بلكه . اي سعادتمند ياري دهد آمادگي كافي قبل از ازدواج است تشكيل خانواده

دليل عدم وجود  ها به متأسفانه بسياري از ازدواج. رمز پيشرفت و موفقيت، آمادگي است. صادق استدر مورد هر كاري 
  :هاي مختلفي است آمادگي براي ازدواج داراي جنبه. اي به شكست انجاميده است چنين آمادگي

عالوه، زوجين بايد  به.  باشدمنظور اين است كه خداوند بايد در رأس خانواده: روحاني) يا رشد و بلوغ( آمادگي      -الف
خود را نسبت به بنا و پيشرفت روحاني يكديگر مسئول ببينند و اصول زيباي روابط مسيحي را نسبت به هم رعايت 

  .كنند

زوجين بايد ميزان شناخت خود را از شخصيت يكديگر و آگاهي خود را در : فكري و رواني) رشد و بلوغ( آمادگي      -ب
هاي يونان آمده  در افسانه. زنند حي افزايش دهند تا متوجه باشند كه دست به چه اقدام مهمي ميمورد خانواده مسي

اما يك روز خدايان چنان از دست آنها خشمگين شدند كه آنان را به . است كه زن و مرد در ابتدا به هم چسبيده بودند
دنبال نيمه گمشده خود   زن و مرد بايد پيوسته بهاز آن پس. شان نمودند دو نيم كردند و در نقاط مختلف جهان پراكنده

  . گشتند تا بتوانند دوباره كامل شوند مي

برخوردار بودن از آمادگيِ ذهني و فكري به ما . توان نتيجه گرفت كه همسر واقعي هر كس، نيمة گمشدة اوست پس مي
  .ا كنيمدرستي تشخيص دهيم و او را پيد كند بتوانيم نيمه گمشده خود را به كمك مي

شود كه شخص به غير از شريك زندگي خود به كس  آمادگي عاطفي سبب مي: عاطفي) رشد و بلوغ( آمادگي      -ج
تواند در قلب  هايي مي همچنين به اين معناست كه شخص بداند از چه راه. ديگري نينديشد و به فرد ديگري دل نبندد

  .د جلب كندطرف مقابل خود نفوذ كند و عالقه او را نسبت به خو

به اين معناست كه طرفين روابط خوب و سالمي با خانواده و وابستگان همسر خود : اجتماعي) رشد و بلوغ( آمادگي      -د
  .داشته باشند و بدانند چگونه با اطرافيان خود مثل يك فرد بالغ رفتار كنند

شان به  ير عاميانه، اين است كه زوجين دستمنظور از اين نوع آمادگي، به تعب: مالي) رشد و بلوغ( آمادگي      -ه
عبارت ديگر، هر دو طرف بايد از لحاظ مالي توانايي گرداندنِ  به. شان برسد و بتوانند روي پاي خود بايستند دهان

  .اي كوچك را داشته باشند خانواده

 گرفتن از  هاي سالم و راهنمايي بزوجين بايد قبل از ازدواج با مطالعه كتا: جسمي و جنسي) رشد و بلوغ( آمادگي      -و
  . مشاورين باتجربه، معلومات خود را دربارة امور جنسي باال ببرند

  .داشتنِ آمادگي نسبي قبل از ازدواج، خود عالمت تأييدي است براي يك ازدواج موفق

   



صيت و خصوصيات جانبه در مورد شخ تحقيق و بررسي همه: درك و شناخت كافي، واقعي و عميق از يكديگر-3
   )9 :1؛ فيليپيان 10 :5؛ افسسيان 22 و 21 :5اول تسالونيكيان (يكديگر 

  .تر و سعادتمندتر خواهد بود تان بادوام تري از همسر آينده خود داشته باشيد، ازدواج هر قدر شناخت درست و عميق

 بايد حداقل چهار فصلِ سال به درازا نظران امور ازدواج معتقدند كه دوران آشنايي قبل از ازدواج بسياري از صاحب
 نوع شناخت كه زوجين بايد نسبت به 30هاي مربوط به اين دروس دربارة  دي وي هاي ازدواج و دي بنده در كالس. كِشد

كنم  پرداختن به آنها از حوصلة اين مقاله كوتاه خارج است، ولي به همين بسنده مي. ام هم داشته باشند صحبت كرده
شما بايد بدانيد كه طرف . اش شناخت كافي داشته باشد يد از انتظارات و توقعات شخص مورد عالقهكه هر كس با

همينطور بايد . شود كدام است ها يا چيزهايي كه باعث رنجش او مي تان به چه چيزهايي عالقه دارد و حساسيت مقابل
.  مسائل مختلف زندگي شناخت كافي داشته باشيدهايي كه با آن مواجه است، و عقايد او دربارة از احتياجات او، بحران

عالوه بايد از  به.  چيست تان در گذشته از چه مراحلي عبور كرده، و اهدافش براي آينده بايد بدانيد كه طرف مقابل
 كند كه شناخت بيشتر به شما كمك مي. هاي خاص او آشنا باشيد هاي خاص ايجاد ارتباط با او يا به اصطالح با قِلق راه

  .تر بتوانيد در كنار او گام برداريد  تر بتوانيد براي ازدواج با او تصميم بگيريد و در صورت ازدواج، آسان راحت

   

  )12      -9  :4؛ جامعه  19 :18؛ متي 3  :3عاموس (در زمينه اصول اساسي و معيارهاي مهم زندگي ) اتحاد و يگانگي( توافق      -4

مهم اين است كه . ها نيست  معناي توافق داشتن در همة زمينه  برخالف تصور رايج، اتحاد بهدر اينجا بايد اشاره كنم كه
شود با هم  شان ارزش محسوب مي خواهند با هم ازدواج كنند در اصول و معيارهاي مهم زندگي كه براي دو نفر كه مي

ارد كه برايش ارزشمند و اساسي هر كسي معيارهاي خاص خودش را د. توافق داشته باشند و يكدل و همفكر باشند
وقتي در مورد اين . اين معيارها حتماً بايد قبل از ازدواج مطرح شود و طرفين درباره آنها با هم به توافق برسند. است

فراموش نكنيد كه زن . شود تر پذيرفته مي اي نيز راحت هاي شخصيتي يا سليقه اصول اساسي توافق حاصل شد، تفاوت
اصطالح يكي از كرة مريخ است و ديگري از ونوس چگونه  دو جنس مخالف كه به. خالف هستندو شوهر دو جنس م

  توانند با هم زير يك سقف زندگي كنند و خوشبخت باشند؟ مي

  . تنها در صورتي كه بتوانند در مورد امور مهم زندگي با يكديگر به توافق برسند

شان  هاي ولي از آنجا كه تيغ دارند، تيغ. يگر بچسبند تا گرم شوندها بايد هنگام خوابيدن به يكد تيغي گويند جوجه مي
شان طوري در يكديگر  هاي  تيغ تنها چاره اين است كه سعي كنند لبه. آزارد رود و آنها را مي به تن يكديگر فرو مي

هاي جلب توافق  توانند با تالش و كوشش، راه زن و شوهر نيز اگر بخواهند مي. جفت شود كه وارد گوشت ديگري نشود
  .يكديگر را بدست آورند و با هم متحد شوند

   

 و 17 :5؛ افسسيان 22 :16 ، 8 :12امثال ( انتخاب براساس عقل و منطق و داشتن داليل منطقي براي تشكيل خانواده      -5
  )9 :1فيليپيان 



فكني است كه جاده زندگي را روشن عقل و منطق نورا. لطفاً آيات فوق را دربارة اهميت عقل و منطق مطالعه فرماييد
اي  عبارت ديگر عقل وسيله به. سازد تا انسان در برابر آنها تصميم مناسبي بگيرد ها را آشكار مي كند و فراز و نشيب مي

  .ها ها و بدي است براي تشخيص خوبي

بايد در آن مورد از عقل كنند وقتي روح خدا آنها را در موردي خاص هدايت كرد ديگر ن بعضي از ايمانداران فكر مي
. اي است در دست خدا تا ما را در انتخاب صحيح هدايت كند و حال آنكه عقل وسيله. خود نيز كمك بگيرند

القدس نيز روح حكمت و فهم ناميده شده است، بنابراين در مورد انتخاب همسر بايد همه جوانب را با عقل و  روح
  .وحاني متكي نبودمنطق سنجيد و فقط به احساسات يا مسائل ر

   

  )17 :13 و عبرانيان 28 :15؛ اعمال 2 :11؛ اشعيا 18 :20، 22 :15، 14 :11امثال (صالح   مشورت با مشاورين باتجربه و ذي     -6

صالحي هستند كه كليسا به شما معرفي  جوييد احتماالً شبانان كليسا يا افراد ذي مشاوريني كه شما از آنها مشورت مي
اما در غير اين صورت بايد مراقب باشيد كه براي گرفتن مشورت پيش هر كسي نرويد چون مشورت كرده است،  

مشاور همانطور كه از اسمش پيداست، كارش اين نيست كه . ناپذيري به شما وارد كند تواند ضربه جبران نادرست مي
سازد تا حقايق  هن شما را روشن ميمشاور فقط يك راهنماست كه ذ. حكم دهد يا تعيين كند كه چه بايد انجام دهيد

هاي خوب و سنجيدة  هاي موفق نتيجه مشورت اغلب ازدواج. تر ببينيد و بتوانيد تصميم صحيحي بگيريد را واضح
  .تجربه و روحاني بوده است مشاوريني با

   

  )19 و 17 و فيلمون آيات 17 :20، 24 :18، 18 و 17 :17؛ امثال 15      -13 :15يوحنا ( ارتباط صميمانه و متقابل      -7

منظور اين نيست كه هر كسي كه با شخصي . صميميت و دوستي بين زوجين عامل مهم ديگري براي هدايت الهي است
ممكن است دو نفر با هم دوستان صميمي باشند ولي نگرش و احساس . ديگر صميمي است بايد با او ازدواج بكند
  . همسرداري نسبت به يكديگر نداشته باشند

كنند،  متأسفانه بسياري از زوجين با اينكه با هم زن و شوهر هستند و وظايف زناشويي را نسبت به يكديگر رعايت مي
خيلي مهم است كه كساني كه با هم نامزد يا زن و شوهر هستند با كس . ولي ارتباط دوستانه و صميمانه با هم ندارند

  .  ندهند كسي در صميميت و دوستي آنها فاصله ايجاد كندديگري به اندازه خودشان صميمي نباشند و اجازه

براي من دوست كسي است كه بتوانم با او صميمي و راحت باشم «: گويد اِمِرسون در مورد دوستي و صميميت چنين مي
مرا گذرد و  يعني بدون اينكه من حرف بزنم دوستم بتواند بفهمد در افكارم چه مي. و پيش او با صداي بلند فكر بكنم

  ».خيلي خوب درك كند

. ها عاشقانه در كنار هم زندگي كرده بودند هر دو در سكوت در اتاقي نشسته بودند گويند زن و شوهر پيري كه سال مي
: گفت ناگهان مرد نگاه عميقي به همسرش انداخت و به او . كرد مرد مشغول مطالعه روزنامه بود و زن بافندگي مي

اي كه بايد بين زوج  اي است از درك و صميميت و نزديكي اين نمونه» .كني موافق هستم ر ميعزيزم، دقيقاً با آنچه فك«
كنند، اين نشانة خوبي است از تأييد  اگر پسر و دختري در دوستي، صميميت و درك يكديگر رشد مي. موفق باشد

  .الهي براي ازدواج آنها



  

  ).7 :3؛ اول پطرس 33 :5افسسيان (ديگر  رعايت اصل احترام در روابط زوجين نسبت به يك     -8

خواهند زندگي مشتركي را با هم آغاز كنند  در كنار صميميت و دوستي، حفظ احترام متقابل براي دو نفري كه مي
توان به همه اشاره كرد، بنابراين تنها  هاي نشان دادن اين احترام مختلف است و در اينجا نمي راه. بسيار ضروري است

  :كنم آنها اشاره ميبه برخي از 

عنوان  وقتي كسي را به. هاي احترام اين است كه زوجين بتوانند يكديگر را همانطور كه هستند بپذيرند يكي از جلوه
  . ايم پذيريم، به او احترام گذاشته اي مبارك از جانب خدا براي زندگي خود مي بركتي بزرگ و هديه

  .مقابل، رعايت اصول ادب و آدابِ معاشرت در رابطه با اوستهاي احترام گذاشتن به طرف  يكي ديگر از راه

هاي احترام اين است كه به اعتقادات و طرز تفكر او با دقت و رغبت گوش دهيم و سعي كنيم  از ديگر نشانه
  .هايش را درك نماييم ديدگاه

ن، محكوم كردن، غيبت ضمناً بايد از حركات و رفتارهاي ناشايستي چون توهين كردن، خوار شمردن، مسخره نمود
  . ساالرانه جداً پرهيز كرد نمودن، بدقولي كردن، فاش كردن اسرار، خشونت، تحميل عقيده يا رفتارهاي مرد يا زن

  .خودجوش بودنِ چنين احترامي عالمت مثبتي است از تأييد و هدايت الهي براي پيوند مشترك

   

  ).7 :4؛ فيليپيان 15 :3؛ كولسيان 21 :19، 9 و 3      -1 :16، امثال 3 :26اشعيا ( كسب آرامش الهي و اطمينان قلبي      -9

گيري براي ازدواج هميشه بين  در تصميم. آيد  منظور حالتي روحاني است كه در نتيجه زندگي در حضور خدا بدست مي
ي ايمانداري كه با خدا ول. زند اراده خدا و اراده انسان تنش وجود دارد و چنين تنشي آرامش فرد ايماندار را بهم مي
 برخوردار است كه در او يقين  ارتباط صميمانه دارد و در حضور او انتظار كشيده، از روح خدا پر است، از آرامشي الهي

  .كند و اطمينان ايجاد مي

   بهكلمه مسلط در زبان يوناني در اشاره. »تان مسلط باشد هاي آرامش خدا بر دل«: گويد  پولس مي15 :3در كولسيان 
داشتن آرامش . كند  رود كه سوت در دست دارد و در ميدان مسابقه نتيجه نهايي را تعيين مي اي بكار مي داور مسابقه

دروني و قلبي بدين معناست كه داوري كه در درون ماست رأيِ تغييرناپذيرِ خود را صادر كرده و بدين ترتيب شخص 
  .مطمئن است كه تصميمش صحيح و تحت اراده خداست

   

ها را در مورد ارتباط عاشقانه زوجين با آنچه اول  كتاب غزل غزل) (آخرين و مهمترين عامل( عشق و عالقه نسبي      -10
  .)گويد مقايسه كنيد  در مورد عشق و محبت مي8      -4 :13قرنتيان 

  بيني ناپذير بود هر بنا كه مي خلل

  .مگر بناي محبت كه خالي از خلل است



ترين عامل تشخيصِ هدايت الهي است، چرا آخر از همه آمده پرسيد حال كه عشق و عالقه مهم ود ميمطمئناً از خ
 فيلترِ باال عبور كند و امتحان خود را پس 9گيري شما براي ازدواج نخست بايد از  پاسخ اين است كه تصميم! است

متأسفانه اكثر جوانان . و مسائل عاطفي شويدتوانيد به خود اجازه دهيد درگير عشق  بدهد، و تنها آن وقت است كه مي
اغلب اين گونه افراد . خواهند طرف مقابل را بشناسند و از ديگر مراحل عبور كنند شوند و سپس مي ابتدا عاشق مي

درخواست ما از جوانان ايماندار اين است كه با هوشياري و درك و فهم و با چشماني باز . اند درگير عشق كور شده
  . شان بپذيرند   قلبعشق را به

كنم تا محبت شما در معرفت و كمال فهم بسيار  براي اين دعا مي«: گويم شوم و مي دعا مي بنابراين من نيز با پولس هم
  ).9 :1فيليپيان (» تر شود افزون

شت و يعني پذيرش و گذ ("قبل از ازدواج چشمانت را خوب باز كن، ولي بعد از ازدواج كمي آن را ببند": گويند مي
  )!تحمل داشته باش

اي كوچك باشد ولي به مرور زمان  ابتدا ممكن است شعله.  در زندگي يك مسيحي رو به رشد است ضمناً عشق واقعي
هاي دراز وفادارانه در كنار يكديگر  شناسم كه سال هايي را مي بنده زوج. گردد شود و آتشي نيرومند مي ورتر مي شعله
 نوع مفهوم عشق و 30هاي ازدواج  دي  وي در دي. دارتر شده است ت ايام عميق و ريشهشان با گذش اند و عشق زيسته

  .  مفهومِ آن اشاره شد15مقدس بيان شده است كه در مقاله شماره قبل به  محبت از ديدگاه كتاب

ر شد بتوانند هايي كه در باال ذك دعاي من اين است كه همه كساني كه در پي ازدواج موفق هستند با استفاده از راه
اند با حفظ اصول فوق به استحكام و بناي  مورد اين امر مهم بفهمند، و كساني نيز كه ازدواج كرده٫ارادة خدا را در 

  .آمين. خانواده مسيحي ياري رسانند

 
 


