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  پيشگفتار مترجم
  



 

نویسندۀ این . این آتاب، تا جایی آه مقدور بوده سعی آرده ام روش تحت الفضی را بكار ببرم در ترجمۀ
کتاب زبان عاميانۀ انگليسی را بکار برده و به همين خاطر من نيز سعی کرده ام در ترجمۀ این کتاب به 

  .زبان فارسی، از همان طریق استفاده نمایم
  
نيا مسائلی وجود دارد که مختص فرهنگ و جامعه آنان ميباشد و ی است که ميان فارسی زبانان این دهبدی

البته اکثر مواردی که در این کتاب عنوان شده مربوط به فارسی . در این کتاب اشاره به آن ها نشده است
یقينًا پس از رواج . زبانان نيز ميشود، ولی نميتوان وجود مسائل خاص فرهنگی و اجتمائی را نادیده گرفت

که در این کتاب توسط جی آدامز فاش گردیده، فارسی زبانانی که دارای عطيۀ حل مسائل و اتی ئيجز
مشکالت از طریق کالم خدا ميباشند، تشویق به نوشتن کتبی که شامل چنين مسائلی که منحصر به قوم و 

  .فرهنگ  فارسی زبان ميباشد خواهند شد
  

آیاتی آه مربوط به عهد قدیم . مقدس برداشته شده اندآیات ذآر شده در این آتاب از دو ترجمۀ مختلف آتاب 
" هزارۀ نو"آتاب مقدس و آیاتی آه مربوط به عهد جدید ميباشند از ترجمۀ " قدیم"ميباشند از ترجمۀ 

  .برداشته شده اند
  

کتاب های جی آدامز که به زبان انگليسی چاپ شده اند را ميتوان از طریق آدرس کامپيوتری  
www.timelesstexts.com  خریداری کرد.  

  شاهرخ صفوی
 ميالدی 2005سال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  فصل اول

  خانه ای آه مسيح در صدر آن است
 
  



 

در این دنيای پر از گناه و مشقات، آیا امكان دارد که مسيح را در صدر خانۀ خود قرار دهيم؟ اگر شما 
در خانۀ شما آنگونه آه خدا ميخواهد  شاید اوضاع. مسيحی هستيد، یقينًا با چنين مشكلی روبرو ميباشيد

خانواده هایی هستند آه اگر بخواهيد بی پرده صحبت آنند، . اگر اینطور است، شما تنها نيستيد .نيست
در حقيقت اآثر خانواده های مسيحی دور از اصول آالم . خواهند گفت آه با چنين مسئله ای روبرو ميباشند

  .خدا بسر ميبرند
آیا خانۀ مسيحی جایی است آه . يحی چيست و چه فرقی با خانه های غير مسيحی داردحال ببينيم خانۀ مس

درآن صلح و صفا در آمال مطلوب بر قرار است و آسایش و نشاط دائمًا فضای آن را پر آرده است؟ البته 
اولين و مهمترین موضوعی را آه در بارۀ یك خانۀ مسيحی باید در نظر داشت، این ! آه اینطور نيست

  .گناه آاران در آن زندگی ميكننداست آه آن مکانی است آه 
والدین در آن . تصور آنكه خانۀ مسيحی جایی بی عيب و نقص ميباشد، خالف آنچه آالم خدا گفته است

نسبت به یكدیگر مرتكب اشتباه . خانه مرتكب اشتباه ميشوند، حتی بطور فالآت بار مرتكب اشتباه ميشوند
فرزندان . ندانشان مرتكب اشتباه ميشوند، و مسلمًا نسبت به خدا مرتكب اشتباه ميشوندميشوند، نسبت به فرز
از والدین اطاعت . در تحصيالت خود نمرات بد ميگيرند و حتی رفوزه نيز ميشوند. خانه نيز اشتباه ميكنند

یكدیگر دعوا  زن و شوهر نيز با. نميكنند و خشم و گریه زاری ایشان دائمًا فضای خانه را پر کرده است
البته دستاورد هایی نيز وجود دارند، اما نكته ای . ميكنند و در مواقعی اختالفاتشان به حد خطرناآی ميرسد

  این وضعيت حقيقی یك خانۀ. را آه ميخواهم عنوان آنم این است آه معموًال اوضاع دور از آمال است
  .مسيحی ميباشد

فرقی با خانۀ غير مسيحی دارد؟ چرا خانۀ مسيحی را اینگونه پس این خانه چه : "شاید از خود سؤال آنيد
دليل آن این است آه آالم خدا از اول تا آخر، از افرادی آه نجات یافته اند ولی هنوز به " تشریح نموده اید؟

در واقع تمام آالم خدا مربوط به این است آه چگونه عيسی مسيح . آمال نرسيده اند، اینگونه تعریف ميكند
نجاتی آامل است، که شامل عادل شمرده شدن، پاآسازی شدن، و جالل یافتن . را از گناه نجات ميدهد مردم
عيسی مسيح جزای . از طریق فيض و با ایمان، خدا ایمانداران را در یك لحظه عادل ميشمارد. ميباشد

. دشونها شمرده حساب آ هکسانی را آه متعلق به او هستند را با مرگ خود پرداخت نمود تا نيكی وی ب
سپس، عيسی مسيح آنها را با . نتيجتًا، در لحظه ای آه ایمان ميآورند، خدا ایشان را عادل اعالم مينماید

در این مسير پاآسازی است آه ایمانداران . جریانی آه تمام عمرشان درکار ميباشد پاآسازی مينماید
دف نهایی همام عمر طول ميكشد تنها زمانی به اما جریانی آه ت. شباهت به عيسی مسيح را دریافت مينمایند

در موقع مرگ است آه ایمانداران به جالل ميرسند، و . خود ميرسد آه عمر ایماندار به پایان رسيده باشد
اما تا زمانی آه ایماندار در این دنيا زندگی . آنوقت است آه برای اولين بار به آمال دسترسی پيدا ميكنند

  .دميكند، گناه نيز ميكن
جواب " پس زندگی یك خانوادۀ مسيحی چه فرقی با زندگی خانوادۀ غير مسيحی دارد؟: "حال شاید بپرسيد

  .این سؤال را در ادامۀ خواندن این آتاب بدست خواهيد آورد
اما، عالوه بر آن . همانطور که قبًال گفته شد، خانۀ مسيحی جایی است آه گناهكاران در آن زندگی ميكنند

اعضای آن به گناهكار بودنشان اعتراف ميكنند، مسئله خود را درك ميكنند، ميدانند در مورد  جایی است آه
حال به این سه فرق عمده به تفصيل خواهيم . آن چكار آنند، و در نتيجه از طریق فيض خدا رشد مينمایند

  .پرداخت، و خواهيم دید آه یك دنيا فرق را ایجاد ميکند
چون ميدانند آه آالم خدا فرموده هيچ مسيحی در این دنيا به . اعتراف ميكنندمسيحيان به گناهان خود . 1

توانایی قبول آردن آن را دارند، و در وقت خود ميآموزند تا چگونه ) 10تا 8: 1اول یوحنا (آمال نميرسد 
برای خود  مسيحيان نباید گناه را توجيه آنند و یا. گناه را تشخيص داده و در مقابل آن خود را آماده آنند

با وجود آنكه چون گناهكارند، بعضی مواقع چنين (بهانه بيآورند و یا آسی جز خود را مقصر بدانند 
لزومی ندارند آه سرپوش بر گناه خود بگذارند، چون ميدانند آه همۀ مسيحيان مرتكب گناه ). ميكنند



 

صداقت و درستی و آرامش بيشتری در خانۀ مسيحيان آمتر چيزی پنهان باقی ميماند، و نتيجتًا از . ميشوند
آنچه ميخواهم ابراز . البته منظور من این نيست آه در مقابل گناه باید آرامش داشته باشيم. برخوردار است

احتياج ندارند دیگران را فریب بدهند . آنم این است، آه مسيحيان اجباری ندارند گناهان خود را پنهان کنند
به آنچه ) مههبدون ترس و وا(ميتوانند در آزادی آامل . و اشكالی هستند تا بنظر برسد که مسيحيان بی عيب

آزادی اعتراف به گناه . ميدانند حقيقت دارد اعتراف آنند، و آن این است آه خواست خدا را انجام نداده اند
يجتًا، نت. است آه توبه را امكان پذیر ميگرداند، و با توبه، بخشش خدا و بخشش یكدیگر را دریافت ميكنند

امکان آن را دارند تا وقت و قوای خود را . از زندگی گناه آلود را دارند سریع خروجمسيحيان توانایی 
بجای آنكه وقت خود را صرف پوشش و یا . صرف بدست آوردن زندگی که مطابق با آالم خدا است بنمایند

  .اه را دارندنادیده گرفتن گناه بکنند، مسيحيان توانایی تمرآز بر ریشه کن کردن گن
والدین مسيحی نيز از بزرگ آردن فرزندانشان پریشان نميشوند، چون ميدانند آه فرزندانشان در منزل و 

احتياجی ندارند آه فرزندان خود را در معرض انضباط . مدرسه و دیدگاه عموم، مرتكب اشتباه خواهند شد
وقتی والدینی توانایی پذیرش . دهندسخت و نامناسبی آه معموًال سرچشمه از خجالت زدگی است قرار ب

اصل موروثی بودن گناه را بدست ميآورند، و حاضرند قبول آنند آه فرزندانشان گناه را در وجود خود 
البته باز تكرار ميكنم آه ). از طریق آالم خدا(دارند، آنوقت به آرامی خواهند توانست به آن رسيدگی نمایند 

خير . اعمال گناه آلود فرزندانشان را نادیده بگيرند و یا آن را توجيه نماینداین به آن معنی نيست آه افكار و 
بعكس، گناه را نسبت به آنچه در واقع است، تصدیق ميكنند، و سپس از طریق . به هيچ وجه اینطور نيست

  :و این فرق دوم را پيش ميآورد. آالم خدا به آن رسيدگی مينمایند
چون آتاب مقدس را بعنوان معيار و طریق ایمان خود در . چكار آنند مسيحيان ميدانند با گناه خود. 2

. دست دارند، نه تنها دليل ایجاد مسائل و مشكالت خانۀ خود را ميدانند، بلكه ميدانند با آنها چكار نيز بكنند
در نتيجه، فرقی آه یك خانۀ مسيحی واقعی، با خانۀ دیگری دارد این است، آه اعضای خانۀ مسيحی 

د تا با هر گناهی ناستفاده نمای طور مؤثرید از اصول و مثال هایی که در آالم خدا وجود دارند، بنانميتو
آتاب مقدس نه تنها دستور رسيدگی به هر . این فرق بسيار مهمی است. روبرو شده و به آن رسيدگی نمایند

در آینده چنين گناهی تكرار گناهی را داده، بلكه فراتر از آن رفته و نشان ميدهد چكار ميتوان آرد تا 
چون آتابی آه در دست دارید در مجموع مربوط به مسائلی است آه در خانواده رخ ميدهد، در . نگردد

  .اینجا بيش از این راجع به آن صحبت نخواهم آرد
در جایی آه حيات روحانی وجود داشته باشد، رشد روحانی . نددست بر ميدارمسيحيان از گناه خود . 3

هيچ مسيحی نميتواند همانگونه آه دیروز بود، امروز نيز باشد، و همانگونه آه . ود خواهد داشتنيز وج
و آن این   یک پيش فرض اساسی در خصوص ایمان مسيحيان وجود دارد،. امروز است، فردا نيز بماند

دت، و جماعت در جایی آه مطالعۀ آالم خدا، دعا، شها. است آه رشدی از سوی گناه به نيكی ایجاد ميسازد
و این ميوه، نيكی مطلق . مقدسين وجود دارد، روح القدس آار خواهد آرد تا ميوۀ خودش را ببار بيآورد

در این آتاب، من راه هایی را آه ميتوان از آالم خدا برای جلوگيری از مسائل و مشكالت عمومی . است
  .استفاده آرد را نيز اضافه آرده ام
و در . ه گناه آاران به مسائل گناه آلود زندگی در این دنيا، رسيدگی ميكنندپس خانۀ مسيحی، جایی است آ

این راه تنها نيستند، بلكه خدا با ایشان است، و امكانات عظيم خود را آه در عيسی مسيح متمرآز است 
 درست است آه گناه آاران در خانۀ مسيحی زندگی ميكنند،. ، در اختيارشان گذاشته است)3:  2آولسيان (

  .و همين است آه فرق بزرگی را ایجاد ميكند. اما آن نجات دهندۀ بی گناه نيز با ایشان زندگی ميكند
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

  فصل دوم
  شما وجود دارد هاميد و امداد برای خانواد

  
جامعه شناسان و روان شناسان و سياست مداران، همه خبر . امروزه از شكست های بسياری خبر ميرسد

ميگویند، والدین در تربيت فرزندانشان شكست خورده اند، . ميان رفتن زندگی خانوادگی را بما ميدهند از
دولت در امور رسيدگی به مسائل جرم و قانون شكنی شكست خورده است، و از آشيشان ميشنویم آه آليسا 

د دارند آه اميدی ندارد آه حتی در بعضی مواقع مسيحيان نيز تردی یپس تعجب. نيز شكست خورده است
  .وجود داردبرای حل مسائل ایشان 

مسائل دنيا : "ممكن است بگویند" آیا آاری اساسی ميتوان انجام داد؟: "مسيحيان ممكن است از خود بپرسند
این حرف ها را دنيای غير مسيحی ميزند، و متاسفانه ". بقدری زیاد شده آه دیگر اميدی وجود ندارد

  . اگر اميدتان را از دست داده اید، این خود قسمتی از مسئلۀ شما است. ن آورده اندمسيحيان نيز آن را بزبا
نظریه ای از جانب بی ایمانان این دنيا رواج داده شده آه منشأ بسياری از مسائل و مشكالت ما را بر 

لبًا صحبت از ، خدا غا)مثًال بيماری روانی(اما در جایی آه دنيا صحبت از بيماری ميکند . بيماری ميگذارد
  . نميخواند، اما این عقيده ایست آه عمومًا در دنيا رواج دارد بيمارآالم خدا دنيا را . گناه ميکند

البته استفاده از چنين اصطالحی بمنظور جلوه دادن . این عقيده اصطالحی بيش نيستکه اشكال اینجا است 
منتها، عمومًا . تنها یك اصطالح باقی بماند ، اما در صورتی آه)1(گناه به نوعی بيماری، قابل قبول است 

منشأ مسائل و مشکالت ما  رده ومردم بيماری را تنها یک اصطالح نميدانند بلکه آن را واقعی و حقيقی شم
اما بيماری . را واقعًا نوعی بيماری ميدانند بيماری روانیبطور مثال . در بيماری بخصوصی ميدانندرا 

ولی امروزه در مورد دانش . نميتواند باشد) اشکال جسمانی، فيزیكی(مغزی روانی چيزی جز آسيب دیدگی 



 

سهایشان موفق نميشوند، و بچه هایی آه با والدین خود مسئله دارند، و یا زندگی در آموزانی که در
این دیگر یک اصطالح . زناشویی آه در حال از هم پاشيدگی است، صحبت از بيماری روانی ميکنند

در جایی که نشانه ای از . بكار برده شده است، بلكه جنبۀ حقيقی را بخود گرفته است معمولی نيست آه
اشكاالت جسمی چون آسيب دیدگی مغزی، مسموميت، و یا نارسایی غده ای موجود نميباشد، صحبت از 

باید توجه داشت آه دنيای امروزه مسائل و مشكالت بيشماری را . بيماری و مریضی اشتباهی جدی است
  .ی بيماری توجيه نموده استنوع

حال برای ما مسيحيان مشكل پيچيده نيز گشته، چون در حقيقت ميتوان بخاطر انجام ندادن آالم خدا بيمار 
بطور مثال، نگرانی ممكن است ایجاد زخم معده آند، و یا ترس و وحشت ایجاد فلج شدن ماهيچه . شد

اما در تمام این موارد توجه داشته باشيد که . مایدن) آوليت(گردد، و غيظ دلخوری ایجاد التهاب قولون 
  .عامل و دليل تمام موارد، گناه است. آن موارد بخصوص است، نه عامل و دليل آن نتيجۀبيماری 

وقتی مسائل و مشکالتی آه به . عنوان کردن گناه به نوعی بيماری جنبۀ حيله و نيرنگ را بخود ميگيرد
نام ميبریم، آالم خدا را ناچيز شمرده " روانی"یا " بيماری"شده اند را، دليل سرپيچی از آالم خدا ایجاد 

، اما نتيجه ای که )و معموًال اینطور است(البته ممكن است نيت بكار بردن این آلمات خوب بوده باشد . ایم
نظر فکر ميکنند گناه کلمۀ خشنی است و باید از کلمۀ بيماری استفاده کرد چون ب. دارد ویرانگرانه است
گناه را نوعی بيماری . اما با این کارشان در واقع حيلۀ بی رحمانه ای را بكار برده اند. محبت آميزتر است

  .عنوان آردن محبت را نميرساند، اميد را از بين ميبرد
وقتی مسئله را نوعی بيماری عنوان ميكنيد، . چه درمانی وجود دارد؟ هيچ" بيماران روانی"برای 

اگر به او بگویيد . هيچ گونه دوا و درمان مؤثری برای آن وجود ندارد. ا بجای نميگذاریدهيچگونه اميدی ر
که بيماری مرموزی از خارج بر او غلبه آرده آه هيچ اختياری بر آن ندارد و طبيبان دارویی را نيز برای 

ها تاریكی، یأس و مسئله، تنبه این آن ندارند، آیا اميدی برای او باقی گذاشته اید؟ چنين بينشی نسبت 
اما وقتی آن را به . آمتر آسی است آه از شنيدن آنكه بيمار روانی است، شاد بشود. افسردگی ببار ميآورد

دليل : "اگر به ایماندار بگویيد. نام واقعی خود، یعنی گناه عنوان ميکنيد، اميدی واقعی را بجا گذاشته اید
اميد نيز داده اید، چون او ميداند آه عيسی مسيح بخاطر همين ، به او "مسئلۀ شما این است آه گناه آرده اید

. او ميداند آه عيسی مسيح آه بجای او بر صليب ميخكوب شد، راه حل مسئلۀ او را دارد. گناه جانش را داد
بيد، آاری پر از یا نتيجتًا وقتی مسئلۀ او را در گناه می. او ميداند آه آالم خدا جواب سؤاالت او را دارد

  . و محبت را ميکنيد، همانگونه آه طبيب به بيمار حقيقی ميگوید عالج شما عمل است مهر
من بيمارم، به این خاطر نميتوانم خودم را : "او ميگوید. چنين بينشی مسؤليت شخص را نيز از ميان ميبرد

ی خود را قانع ممكن است حت. و یقينًا چنين برداشتی او را به گناه بيشتری فرا خواهد خواند". آنترل آنم
: زمانی بخوبی ميدانست چرا در مشكلی قرار گرفته، ولی حال به او ميگویند. آند آه گناهی نكرده است

شما بخاطر : "منظورشان را اینطور بيان ميكنند". اختيار آن را ندارید"، و "خير شما مسئول آن نيستيد"
مسئلۀ شما از تجربۀ بد روانی آه "، و یا "اید آاری آه والدین شما و یا جامعه بر سرتان آورده، بيمار شده

شما مریض هستيد، و الزم نيست خود را بيش از این "، و یا "سالهای پيش بر شما وارد شده بدست آمده
نتيجتًا، بينش او نسبت به مسئله تغيير ميكند، و اميد و اعتماد او ". ناراحت کنيد، چون اختياری بر آن ندارید

و . با مرور زمان، گناه را آنگونه آه ميدانست دیگر نخواهد دید. عيف ميگرددنسبت به آالم خدا ض
ولی چرا . مد ناگواری برایش رخ دهد تا دوباره با گناه و عوارض آن آشنا شودش آباالخره، ممكن است پي

 باید این دورۀ سخت و تأسف بار را سپری آند تا متوجه حقيقت بگردد؟ آنچه الزم است انجام دهد توبه
وقتی گناه شناخته ميشود و این . به چيزی جز تغيير آاملی آه تنها روح القدس انجام ميرساند ندارد. است

  .چنين نيز عنوان ميگردد، درد و رنج بسياری از بين ميرود
اآثر مسائل خانوادگی . با در نظر داشتن چنين موضوعات، خوب است به مسائل خانوادگی نيز بپردازیم

البته مشکالت جسمانی . جسمانی و یا چيزی آه واقعًا بتوان بيماری عنوان آرد نيست بخاطر بيماریهای



 

تأثير بر رفتار نيز دارند، اما اینگونه مسائل به ندرت ایجاد ميشوند، و من در این آتاب به آنها نخواهم 
این . ميآورند بجای آن، تمرآز بر مسائلی خواهم آرد آه خانواده های مسيحی به دليل گناه بدست. پرداخت

  . مسائل به این خاطر ایجاد ميشوند آه ایمانداران از مطالعه کالم خدا و بكار بردن آن کوتاهی ميکنند
شما دیگر . اميد هست، چون خدا خود اميد را بنا ساخته است. اميدی حقيقی برای خانوادۀ شما وجود دارد

انيد به پيروزی فکر کنيد، یعنی پيروزی بجای آن ميتو. لزومی ندارد در شكست و نااميدی بسر ببرید
آتاب مقدس راه حل . شما به نجات دهنده ای تعلق دارید آه روح و جانش را بشما داده است. حتمی

با قدرتی که از روح القدس سرچشمه ميگيرد، خواهيد توانست مطابق با آالم خدا . مشكالت شما را دارد
  .اميد برای شما پا بر جاستاطر بسپارید این است آه پس اولين موردی را آه باید بخ. زندگی آنيد

بسياری از مسيحيان این جهان در نا اميدی بسر ميبرند، و به همين دليل الزم به تكرار . واقعًا اميد هست
. معموًال مسيحيان آخرین آاری آه ميكنند این است آه به آشيش خود رجوع ميکنند. این موضوع شده ام
قبًال با اشخاص بسياری صالح و مصلحت آرده اند و راه های مختلفی را . خود رسيدهاميدیشان به انتهای 

در ابتدا اميدشان زیاد بود و مشتاق بدست آوردن هر چه زودتر . دنبال آرده اند آه معموًال بدون نتيجه بوده
. از آب درآمده بود آن نتيجۀ مطلوبی که وعدۀ آن داده شده بود بودند، ولی تمام راهها و پيشنهاد ها توخالی

آشيش ها دائمًا با اشخاصی آه ایمانشان آم است روبرو . دیگر از اميدوار بودن و مأیوس شدن خسته شدند
اگر شما نيز بيم آن را دارید آه دوباره اميدوار باشيد، . شما نيز شاید این مشكل را داشته باشيد. ميگردند

چون این بار . دگمانی و شكست های متعددی آه داشته ایدبدانيد آه جای اميد باقی است، با وجود شك و ب
اگر راه و روش آالم خدا را . اميدتان بر پایه های محكم وعده و برنامه های آالم خدا استوار خواهد بود

نيز حل خواهند  شمابله حتی مسائل . دنبال آنيد، اميد برای حل مسائل و مشكالت خانوادۀ شما موجود است
اميد باقی مانده . برای حل مسئلۀ فرزندی آه شروع به استعمال مواد مخدر آرده وجود دارد مثًال اميد. شد

  .است
شما بسيار خوشبين هستيد؛ اما اگر مسئله ای را آه من دارم بشنوید، امكان دارد : "ممكن است بگویيد

بسياری نظر های  به چه مناسبت باید حرف شما را قبول آنم؟ افراد اصوًال و. نظرتان را تغيير بدهيد
من فكر نميكنم مسئلۀ من چيزی است آه . ستاميدوار آننده ای را ابراز داشته اند آه فایده ای نداشته ا

ولی باید . ميكنم و با شما همدردی نيز ميكنم کمن مشكلی آه شما دارید را در". بتوان در آالم خدا پيدا آرد
  :آالم خدا ميفرماید. ف آالم خداستبا نتيجه ای آه گرفته اید مخالفت نمایم، چون خال
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  بيش از و خدا امين است؛ او اجازه نمی دهد. هيچ آزمایشی بر شما نمی آید آه مناسب بشر نباشد: "13
  تاب تحملش را توان خود آزموده شوید، بلكه به وقت آزمایش، راه گریزی نيز فراهم می سازد تا         
  ."دداشته باشي         

  
من ميخواهم بدانيد آه هيچگاه از شما نخواهم : مفهوم آنچه خدا در این آیه گفته را ميتوان اینطور بازگو آرد

آیا این حرف اميدوارتان نميكند؟ عيسی مسيح نيز با مسئلۀ شما . خواست با مسئلۀ خاصی روبرو گردید
قدم های او راه رفتند نيز، با قدرتی آه مسيحيان دیگری آه در . روبرو شد و راه عبور از آن را نشان داد

نيز خواهيد توانست با  شما منظور این است آه. از روح القدس بدست آوردند، توانستند بر آن چيره شوند
یكی از دالیلی آه خدا چنين حرفی را در آالم . قدرت روح القدس بر مسائل و مشكالت خود چيره شوید

  نيز نباید از این اميد برخوردار بشوید؟ شماآیا . يد و قوت قلب بدهدخود گفته این است آه به فرزندانش ام
مثًال . البته وقتی گفته ميشود آه مسئلۀ منحصر بفرد وجود ندارد، بنظر افرادی مسخره ميآید و باور نميكنند

زمان ميگویند حال شرایت زندگی با . زمانی را در نظر ميگيرند آه این آیه به مسيحيان شهر قرنت داده شد
نظر به مسئلۀ . مورد دیگر فرق فرهنگی است آه ميان مردم قرنت و ما وجود دارد. قدیم فرق بسياری دارد



 

هيچ "و یا " هيچ آسی نبوده که اجباری برای زندگی با چنين شوهری را داشته: "خود ميكنند و ميگویند
بچۀ من غير عادی : "ميگویيد شاید شما". فرزندی احتياج به تحمل پدر و مادری چون من را نداشته است

من ميدانم چه احساسی را دارید، ولی باز باید ". است، اگر او فرزند شما بود اینگونه صحبت نميكردید
خدا حقيقت را گفته، و حرف او با حرف شما مقایرت دارد، و نتيجتًا شما در اشتباه . بگویم آه اشتباه ميكنيد

وقتی تمام فرق های ظاهری و سطحی مسئله را بردارید، آه ضمنًا  .خدا ميگوید آه اميد وجود دارد. هستيد
موردی است انفرادی آه در نظر شما فرق را نشان ميدهد، متوجه خواهيد شد آه مسئلۀ بی نظير و 

هيچ . درون عموميت دارد دروقتی هر مسئله ای را موشكافی آنيد، ميبينيد آه . منحصر بفردی نيست
هيچ مسئله ای نيست آه شما و من و یا هر . غير عادی و یا فوق العاده بوده باشدمسئله ای وجود ندارد آه 

هيچ مسئله ای . شخص دیگری با آن مواجه شده باشيم آه انسان از زمان آدم و حوا با آن مواجه نشده باشد
ه حسابی ميپرسيد روی چ. وجود ندارد آه مسيحيان تا بحال صد ها بار با پيروزی با آن مواجه نشده باشند

  .آیه ای را آه نقل آردم چنين ميگوید. این حرف ها را ميزنم؟ چون خدا خود فرموده است
در زمانی آه در صحرای سينا  ،با زندگی قوم یهود) از لحاظ ظاهری(زندگی مردم شهر قرنت فرق زیادی 

تشخيص داد، بلكه  تضاد این دو نوع زندگی را نه تنها از لحاظ زمان و مكان ميتوان. بسر ميبردند داشت
در . قرنت شهر پر جنب و جوشی بود آه دارای دو بندر بزرگ بود. فرهنگشان نيز فرق بسياری داشت

مردم از سراسر اروپا برای دیدن این مسابقات به شهر . آنجا مسابقاتی پر پا ميشد آه در دنيا معروف بود
  . رق و غرب دنيا بوددو بندر این شهر نيز مكان عمدۀ تجارت ميان ش. قرنت ميآمدند

چون دارای دو بندر بزرگ بود، شهر خوش . شهر قرنت از لحاظ وسوسه و شرارت نيز مشهور بود
. افكار و عقاید گوناگون، از اآثر نقاط جهان به این شهر آورده ميشد. گذرانی ملوانان و بازدید آنندگان بود

  .خطاب ميکردید بی احترامی به او بود ل قرنتهاگر شخصی را ا. به بدسرشتی و هرزه گری معروف بود
الی این شهر و زندگی مردم آوچ نشينی آه در صحرای هحال از شما ميپرسم، چقدر تفاوت ميان زندگی ا

بی آب و علف بسر ميبردند و غذایشان روز و شب منا بود، وجود دارد؟ در واقع نميتوان تفاوت بيشتری 
با این حال، توجه آنيد آالم خدا چه . ان خوش گذران مجسم نمودرا ميان زندگی یهودیان آوچ نشين و قرنتي

پولس رسول در قسمت اول فصل دهم، از قصد این دو زندگی مغایر با هم را در مقابل هم . آار آرده است
ميگوید آنچه صد ها سال پيش بر سر یهودیان آمد، نمونه و . آورده و گفته آه در حقيقت با هم یكی هستند

الی شهر قرنت، چون صحبت از وسوسه هایی ميكند آه با هم مشترك هاست برای اسرمشق خوبی 
این چيز ها بر سر آوچ نشين های صحرا آمد، اما همان ها بر سر قرنتيان نيز آمد، با وجود آنكه . ميباشند

  :صد ها سال بعد از آن زندگی ميكردند
  

   10اول قرنتيان 
  به سر می دید و نوشته شد تا عبرتی باشد برای ما آه در زمانیاین امور چون نمونه بر آنان واقع گر:"11

  ."بریم آه در آن غایت همۀ اعصار تحقق یافته است         
  

شما نيز ميتوانيد با اطمينان قبول داشته باشيد آه اتفاقاتی آه بر یهودیان و قرنتيان افتاد، مربوط به شما نيز 
در پی بدی "تنها یهودیان و قرنتيان نبودند آه . ن آن ميگذردميباشد، با وجود آنكه صد ها سال از زما

نمونه بر آنان واقع گردید و "آنچه رخ داد، . ، بلكه امروزه نيز اآثر مردم جهان این مسئله را دارند"بودند
آالم خدا به زندگی امروزۀ ما مربوط و مطرح است، و در زمان حال ". نوشته شد تا عبرتی باشد برای ما

دليل آن این است آه هيچ آس در تاریخ بشر الزامی را نداشته آه با مسئلۀ منحصر . صحبت ميكندبا ما 
خدا همان . شده است قدر تمامی تاریخ بشر، انسان در شباهت به خدا خل. بفردی روبرو گردیده باشد

مسائل به ممكن است . خداست، گناه همان گناه است، و انسان نيز در طول تاریخ خود، همان بوده است
شكل های گوناگون ظاهر شوند، در زمانی های متفاوت ایجاد گردند، یا ترآيبات مختلفی را با مسائل دیگر 



 

این باید باعث . ایجاد نمایند، اما اساسًا همان هستند آه انسان در طول تاریخ خود با آن مواجه بوده است
ا به یهودیان و قرنتيان ارائه آرد، قادر به حل حل مسائل و مشكالتی را آه خدراه . اميد و آرامش شما گردد

  . امروزه نيز ميباشد مسائل و مشكالت 
نسل های زیادی الزم بود تا . درایام قدیم، معمول بود آه اتفاقات  تدریجًا و از نسل به نسل رخ ميداد

آه در همان د نآنقدر سریع ایجاد ميگرد تاما امروزه تغييرر و تحوال. تغييرات عمده ای صورت بگيرد
از طریق تلویزیون تقریبًا . لحظه آه انسان پای بر آرۀ ماه ميگذارد، ما شاهد آن در خانه های خود ميشویم

دیگر مانند قدیم، روزها طول نميكشد آه از جریانی با خبر شویم؛ همان لحظه . خودمان را آنجا ميبينيم
ميكردند، اما اآنون قبل از آنكه عقيده ای منتشر مردم راجع به مسائلی نسلها بحث و گفتگو . خبردار ميشویم

مسائلی که در قدیم  بود، حال سریعتر و . امروزه نسل ها سوار بر یكدیگر شده اند. بگردد، قدیمی شده است
مسائل و مشكالت امروزه بنظر ميرسند آه فرقی را با مسائل و مشكالت گذشته دارند، . ضخيمتر شده اند

يست و تنها چيزی آه فرق آرده این است آه امروزه ما با مسائل و مشكالت اما در حقيقت اینطور ن
 . بيشتری روبرو هستيم و احتياج داریم سریعتر به آنها بپردازیم

اما مسائلی آه پدران . تغيير و تحوالت امروزه بقدری سریع رخ ميدهد آه تصميم گرفتن مشكل شده است
و خدا در مشيت الهی . آن مواجه خواهند شد، در بطن یكی هستندما با آن مواجه بودند، و فرزندان ما با 

حال با استفاده . خود، منابع جدیدی را برای پرداختن به حجم و سرعت مسائل و مشكالت امروزه داده است
ولی . از وسایل حمل و نقل و ارتباطاتت و آامپيوتر ميتوان با سرعت بيشتری به مشكالت امروزه پرداخت

مشكل اساسی انسان و راه حل اساسی  که خدا داده فرقی . ه مشكالت، اساس و بنياد یكی استدر ميان انبو
  .نكرده است

اما ابتدا باید به موضع ارتباطات ميان اعضای . در فصل های بعد به این مسائل و راه حل آنها ميبردازیم
  .فاميل پرداخت، بطوری آه پولس در آتاب افسسيان به آن پرداخته است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  

  فصل سوم



 

  قدم اول ایجاد ارتباط صحيح است
  
  

ابتدا . در قسمت دوم آتاب افسسيان، پولس رابطه های مختلفی را ميان مسيحيان مورد بحث قرار داده است
او در این . با شوهرانشان صحبت ميكند 25: 5، با زنان متأهل صحبت ميكند و بعد در آیۀ 22: 5درآیۀ 

با  1: 6در فصل بعد، ابتدا در آیۀ . رابطۀ صحيح ميان این دو را بيان آرده است آیات نقش اساسی و
اربابانشان را  6: 6غالمان و در آیۀ  5: 6سپس در آیۀ . با والدینشان صحبت ميكند 4: 6فرزندان،  و در 

اتخاذ آنند  افسسيان، اصول رابطه ای آه مسيحيان باید 6و 5نتيجتًا در فصل های . تشویق و ترغيب مينماید
  .)2(را ميبينيم

در این ). 3تا  1فصل های (قسمت اول آتاب افسسيان مربوط به نقشۀ عظيم و عالی نجات خدا است 
قسمت، پولس با مهارتی بی نظير، نشان ميدهد چگونه خدا از آغاز، نقشۀ نجات بشر را با ریخته شدن 

اندازه ای آه خدا بر جهانيان گناه آار  شگفتی. خون عيسی مسيح بر صليب طرح ریزی آرد و اجرا نمود
اما بعد از این مباحث اصولی و . محبت نمود، و جالل آليسای نجات یافتگان در مسيح، را نمایان ميسازد

DOCTRINALدر فصل چهارم به قسمت عملی این موضوعات ميپردازد ،.  
  : س ميگویدپول. فصل چهارم با صحبت از طریق زندگی روزانۀ شخص مسيحی آغاز ميگردد

  
   4افسسيان 

  آمده است، پس من آه به خاطر خداوند در بندم، از شما تمنا دارم به شایستگی دعوتی آه از شما عمل:"1
  ). آلمتای آه خط آشی شده اند از من است و بمنظور تأآيد ميباشند" (آنيد، رفتار      

  
  :، این موضوع را دوباره بيان ميكند17در آیۀ 

  
   4افسسيان 

  شما دیگر نباید همانند اقوام دور از خدا باشد رفتارپس این را می گویم و در خداوند تأآيد می آنم آه :"17
  ."می آنند رفتارآه در بطالت ذهن خود          

  
پس همچون فرزندان نور : "ميگوید 8، و در آیۀ )2آیۀ " (آنيد رفتاربا محبت : "در فصل پنجم ميگوید

  :نيز چنين ميگوید 15در آیۀ ". آنيد رفتار
  

   5افسسيان 
  ."نه چون نادانان بلكه چون دانایان رفتاریمی آنيد،  رفتارپس، بسيار مراقب باشيد آه چگونه :"15

  
موضوع رفتار مسيحی آه در فصل چهار و پنجم آتاب افسسيان مورد بحث قرار گرفته، نقش اساسی را 

  . در روابط مسيحی دارد
  :او چنين ميگوید. زیادی را به یكدلی و مصاحبت و محبت داده است در فصل چهارم، پولس اهميت

   4افسسيان 
  ."را آه از روح است، به مدد رشتۀ صلح حفظ آنيد یگانگیبه سعی تمام بكوشيد تا آن :" 3
  "اميد دعوت خویش؛ یكروح، چنانكه فراخوانده شده اید به  یكبدن هست و  یكزیرا :" 4
  "تعميد؛ یكایمان،  یكخداوند،  یك:" 5



 

  ."آه فوق همه، از طریق همه و در همه است همهخدا و پدر  یكو :" 6
  

این بدن نجات یافته در واقع وحدتی از خود . است) بدن(در آليسا  یگانگیو  همبستگیتأآيد در اینجا بر 
اد نمایند ندارد، و به این خاطر متصدیان خود را فرستاد تا در ميانشان آارآنند و یگانگی در روح را ایج

  ).13تا  11: 4افسسيان (
پس از نمایان ساختن . گذشته شان یادآوری ميكند) رفتار(در فصل چهارم، پولس ایمانداران را از زندگی 

تصویر نااميد آننده ای از آنچه در گذشته بود، ميگوید اگر شخصی واقعًا متعلق به مسيح بوده باشد، باید 
ه آن معنی، آه در مسيح، آن شخص قبلی را پشت سر گذاشته و شخص ب. فرقی در زندگيش ایجاد شده باشد

  :جدیدی را آه بر اساس آالم خدا است، بر تن آرده است
  

   4افسسيان 
  شما آموختيد آه باید به لحاظ شيوۀ زندگی پيشين خود، آن انسان قدیم را آه تحت تأثير اميال:"22

  ."یدفریبنده دستخوش فساد بود، از تن به در آور      
  "باید طرز فكر شما نو شود،:"23
  ."باشد  و انسان جدید را در بر آنيد، آه آفریده شده است تا در پارسایی و قدوسيت حقيقی، شبيه خدا:"24

  
. منظور اینست آه آنچه در ابتدای ایمانتان به مسيح آغاز گردید، حال باید در تمام زندگی شما اثر بگذارد

رابطه مسيحی . این زیر بنا و مایۀ اصلی رابطۀ مسيحی است. )3(هستيد، باشيدروزانه آنگونه آه در مسيح 
را چه از نظر جمعی و چه انفرادی رشد بدهد، تا ما که در بدن عيسی قرار گرفته ایم، مجموعًا  اتحادباید 

  ). 13: 4" (به بلندای آامل قامت مسيح برسيم"
، و تمرآز بر )بته از لحاظ الهيات هيچ آمبودی نداردآه ال(رسالۀ پولس به افسسيان است  عملیاین قسمت 

رشد بدهد؟ این موضوعی را یك مسيحی چگونه ميتواند رابطه ای آه با دیگران دارد . شيوۀ عملی ميكند
در درجۀ اول، پولس ميگوید، ارتباط مسيحی عامل حياتی در ایجاد و حفظ  .است آه پولس به آن ميپردازد

 .ط سالم ميان زن و شوهر، بدون ایجاد ارتباط سالم ميان آن دو، غير ممكن استرواب. روابط سالم ميباشد
آارفرمایان و آارگران . داشتن ارتباط سالم ميانشان ميباشد ميان والدین و فرزندان احتياج به سالم روابط

خاطر است آه پولس به همين . نيز باید اول ارتباط سالم را ميانشان ایجاد آنند تا بتوانند با همدیگر آار آنند
  .اولين مورد  در بازسازی شباهت به خدا را ایجاد ارتباط صحيح مينامد

  . شروع ميكند 25در خصوص ارتباط، پولس از آیۀ 
  

   4افسسيان 
  اعضای  پس، از دروغ روی برتافته، هر یك با همسایۀ خود، سخن به راستی گوید، چرا آه ما همه،:"25

  ."یكدیگریم         
  

ن نميتوانند با هم در صلح و یگانگی زندگی آنند، مگر آنكه با یکدیگر رازگشا بوده و در صداقت و مسيحيا
تا بتوانيم با  حقيقت در ميانمان باشدبعنوان یكی از اعضای بدن عيسی مسيح، باید . راستی با هم باشند
رساله به جزئيات  این اساس موضوعی است آه پولس ميگوید و در فصل چهارم این. یكدیگر خدمت آنيم

  .متمرآز خواهيم نمود 32تا  25در اینصورت، توجه خود را به آیات . این موضوع ميپردازد
همانطوری آه قبًال گفته شد، ارتباط سالم عنصر اصلی ایجاد روابط صحيح ميان زن و شوهر و والدین و 

  .فرزندانشان ميباشد



 

زن او دچار افسردگی . انۀ خود برميگرددخادمی پس چند سال خدمت در آشوری همراه همسرش به خ
مسئلۀ من از آنجا شروع شد آه : "ميشود و پس از چند جلسه با آشيشان آليسا، زن به شوهرش ميگوید

تو را تا بحال نيز دوست نداشته ام، ولی جرات افشای این . وقتی با تو ازدواج آردم تو را دوست نميداشتم
ین دو خادم خدا به مأموریت خود بازگشته اند، و یكدیگر را دوست حال ا". حقيقت را به آسی نداشته ام

در نتيجه . بود نگفتهرا به آسی  حقيقتآن زن مسئله ای را داشت آه حل شدنی نبود، چون . ميدارند
اما وقتی ارتباط . نميدانست چگونه مسئله را حل آند، و شوهر او نيز نميتوانست آاری را انجام بدهد

تا زمانی آه حقيقت آشكار نشده بود، او . قرار شد، مسئله نيز شروع به حل شدن نمودصحيح مجددًا بر 
تمام . زندگی متظاهر و عذاب دهنده ای را داشت، و صدمۀ آن به شوهر و خدمت به مسيح نيز وارد ميشد

  . بدن از تأثير آن صدمه دیده بود
اطمينان دارم آه شوهرم رابطۀ نامشروعی را : "ویدا صریحًا گفت. و ویدا نيز مسئله ای را داشتند مهرداد

من ميدانم آه حقوقش آم . با زن دیگری دارد، چون از حقوقی آه ميگيرد برای آن زن خرید آرده است
آشيش از مهرداد پرسيد آه با ". آسری را داشته، و ميخواهم بدانم برای چه منظوری مصرف شده است

: آی را از جيب خود در آورده و روی ميز گذاشت و گفتپول چه آار آرده، و مهرداد به آهستگی مدر
  ".من در حال پس انداز وجهی بودم تا بتوانم برای سالگرد ازدواج مان هدیه ای برای ویدا بخرم"

ویدا حاضر شده بود بخاطر سؤتفاهم ازدواجش را به مخاطره . ارتباط در این ازدواج خراب شده بود
ط سالم ميان خود و شوهرش را حفظ آند، و در نتيجه شك و تردیدش راه را او نتوانسته بود ارتبا. بياندازد

  . برای طعنه و تنفر آماده ساخته بود
شما ميدانيد آه وقتی مسائل حل نشده باقی ميمانند، ارتباط را ميان . شما نيز شاید چنين مشكالتی داشته اید

مكن است مسئلۀ شما ميان شما و همسرتان، و یا م. اعضای فاميل خراب آرده و نهایتًا آن را از ميان ميبرند
شكافی در ميانتان ایجاد شده آه بنظر ميرسد چاره ای نيز نداشته باشد و از . ميان شما و فرزندانتان باشد

اما رابطۀ ميان شما و همسر و فرزندانتان ميتواند درخشنده . روی ناچاری آن را به آینده موکول کرده باشيد
ابتدا، باید از این آیه . را به آینده نسپارید، بلکه توآل به خدا و اطاعت از اوامر او بكنيدباشد، اگر موضوع 

پس، از دروغ روی برتافته، هر یك با همسایۀ خود، سخن به راستی گوید، چرا آه ما همه، : "شروع آنيد
  ). 25: 4" (اعضای یكدیگریم

ترميم روابط و مصالحه هميشه با اعتراف . نمایيد حقيقت را به خدا و خانوادۀ خود اعتراف شهامتبا آمال 
  :سپس به آیۀ بعد توجه آنيد. حقيقت آغاز ميگردد

  
   4افسسيان 

  "مگذارید روزتان در خشم به سر رسد،: » هنگامی آه خشمگين می شوید، گناه نكنيد«:" 26
  

ود آه شخص را یادآور مقصود این مزمور این ب. ، آه مزمور شبانگاه است4این نقل قولی است از مزمور 
نباید گذاشت هيچ موردی آه بخشوده . آند تا بهنگام غروب آفتاب، دلش را از تيرگی های روز خالی نماید

مسائل و مشكالت ميان افراد باید روزانه به آنها . نشده، حل نشده، و افشا نشده، به روز دیگری راه بيابد
احساسات بشر از خداست، اما در صورتی آه در راه خشم به خودی خود بد نيست، و همۀ . رسيدگی بشود

  ".مگذارید روزتان در خشم به سر رسد. "خدا مصرف بشود
. از شدت خشم منفجر شدن و خشم را در دل خود نگاه داشتن: خشم را ميتوان در دو راه غلط مصرف نمود

 25امثال (يشود، گناه است در امثال مكررًا ميخوانيم آه خشمی آه از تسلط خارج شده و منجر به پرخاش م
. خانواده های مسيحی زیادی هستند آه از اثرات بد چنين خشمی رنج ميبرند). 22و11: 29؛  28:

روانشناسان پيشنهاد ميكنند آه خشم را باید بروز آرده و از خود خارج آرد، و این را نوعی درمان 
ارید، بلكه بيرون بریزید، و اگر الزم است، به ميگویند، هيچ چيز ناخوشایندی را درون خود نگاه ند. ميدانند



 

! شخص نزدیک خود پرخاش آنيد، و یا بالشی را نمونۀ آلۀ شخصی بدانيد، و آن را با مشت خوب بكوبيد
در تمام اینگونه پيشنهادات، تنها احساس شخص است که مورد توجه ميباشد، و البته نه احساس شخصی آه 

  :اما آالم خدا چنين رفتار هایی را رد ميكند. دیگر مطرح نيستشخص . مورد حمله قرار گرفته است
  

   15روميان 
  ."ما آه قوی هستيم، باید ناتوانيهای ضعيفان را متحمل شویم و در پی خشنودی خویش نباشيم:" 1
  ."هر یك از ما باید همسایۀ خود را خشنود سازد، در آنچه برای او نيكو باشد و باعث بنایش شود:" 2
  

   4ن افسسيا
  ."هر گونه تلخی، خشم، عصبانيت، فریاد، ناسزاگویی و هر نوع بدخواهی را از خود دور آنيد:"31
  با یكدیگر مهربان و دلسوز باشيد و همان گونه آه خدا شما را در مسيح بخشوده است، شما نيز:"32

  ."یكدیگر را ببخشایيد        
  

ندارد، مانند شهری است آه حصاری بر دور خود در امثال ميخوانيم آه شخصی آه بر خشم خود تسلط 
  .از شدت خشم منفجر شدن مسيحی نيست. ندارد

ریبًا هر روز با این قمسيحيان ت. منتهای دیگر خشم، دلخوری و رنجش را در دل خود نگاه داشتن است
ران ایراد بی دليل نيست آه این مسئله را پولس بعنوان مسئلۀ اصلی ميان زن و شوه. مشكل روبرو ميشوند

  .مانند منفجر شدن از شدت خشم، آن را بر درون دل نگاه داشتن نيز گناه است. نموده است
خسرو و . بعضی مسيحيان نه تنها ميگذارند آفتاب بر خشمشان غروب آند، بلكه ماه ها نيز سپری شود

اد طبيب خود به من با پيشنه: "ميترا با اعصاب دگرگون گفت. ی خود رجوع آردنداميترا به آشيش آليس
شوهرش در گوشه ". او بمن گفت آه دارم زخم معده ميگيرم، و دليل آن مسئلۀ روحی است. اینجا آمده ام

ميترا دست بدرون آيف چرمی بزرگی آرد و آتابچۀ حدود صد برگی را جلوی . ای از اطاق آز آرده بود
آشيش آن را ورق زده و متوجه ". ستدليل آنكه من دارم زخم معده ميگيرم اینجا ا: "آشيش گذاشت و گقت

شاید ماه ها طول ميكشيد تا همۀ . شد مدرك چندین ساله ای از بدی هایی است آه شوهرش به او آرده است
  اگر شما جای آشيش بودید، به این زن چه ميگفتيد؟. آن را بخواند

ا برخورد نكرده شخصی به عصبانيت و دلخوری شمبه خيلی وقت است آه : "آشيش رو به زن آرده گفت
این مدرك نه تنها نشانۀ آنچه شوهر : "آشيش ادامه داد. آن زن با شنيدن این حرف آشيش، یكه خورد". ام

این نشانۀ گناه شما . شما بر شما آرده ميباشد، بلكه نشانۀ آنچه شما در خصوص آن آرده اید نيز ميباشد
است آه نميتوانيد انكار آنيد، چون خودتان آن  این مدرآی. نسبت به خدا و شوهرتان و خودتان نيز ميباشد

". گفته ميباشد 13این نشانۀ رنج و دلخوری است آه مخالف با آنچه آالم خدا در اول قرنتيان. را نوشته اید
البته خسرو نيز الزم بود . زمانی آه سنجش با آالم خدا صورت گرفت، اساس رسيدگی به مسئلۀ بوجود آمد

هد، و ميترا نيز الزم بود طریق برخوردش را با بدی هایی آه شوهرش ميكرد، آه رفتارش را تغيير بد
  .تغيير بدهد

. در اآثر مسائل زناشویی ميان ایمانداران، آنچه الزم است تعيين مسئوليت طرفين در مقابل خدا است
د تقصير معموًال موار. شانانمياندازند، و زنان تقصير را گردن شوهر انشانشوهران تقصير را گردن زن

برای آنكه مسائل زناشویی حل بشود، الزم است . اما مقصر داشتن یکدیگر مسئله را حل نميكند. نيز زیادند
  . را مقصر بدانند خودزن و شوهر هر یک 

  
   7متی 

  "چرا پر کاهی را در چشم برادرت می بينی، اما از چوبی که در چشم خود داری غافلی؟:" 3



 

حال آنکه چوبی در " بگذار پر کاه را از چشمت به در آورم؛"ت بگویی، چگونه ميتوانی به برادر:" 4
  چشم
  "خود داری؟      

ای ریاکار؛ نخست چوب را از چشم خود به در آر؛ آنگاه بهتر خواهی دید تا پر کاه را از چشم :" 5
  برادرت

  ."بيرون کنی      
  

  :له را ميتوان با تصویر زیر نشان دادمسئ. شوهران  با آن مشكل دارندو این موردی است آه اآثر زن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وقتی طرفين در برابر یكدیگر قرار گرفته و بر ضد هم در تالش ميباشند، چطور ميتوان رابطۀ سازنده ای 
  ؟را ایجاد ساخت

 
تنها در یك صورت است آه رابطۀ سازنده امكان پذیر است، و آن زمانی است آه هر دو توافق آنند آه 

  :شده و در یك مسير حرآت آنند متحد
  
  
  
  
  
  
  
  

اما چگونه ميتوانيم فلش هایی که به هم برخورد کرده اند را، به جانب دیگری انحراف دهيم؟ چگونه 
ميتوان حمالت به یكدیگر را انحراف داده و به مسئله منتقل آرد؟ چطور ميتوان زن و شوهران خشمگين 

ایجاد : د؟ جواب آنهنخود را در راه حلی آه خدا فراهم ساخته قرار درا هدایت آرد تا قدرت و توانایی 
هر . بپردازندهر یك باید به عيب های خود . شروع ميشود خودآغاز چنين آاری از . ارتباط صحيح ميباشد

  . یابی قرار بدهندارزشده و خود را مورد سنجش و  پيش قدمیك ميتوانند 
  
  
  
  

 مسئله

 زن شوهر

 مسئله

 شوهر زن

 مسئله



 

  
  
  
  
  

شاید برای اولين بار، . فلش ها بر عكس شده و آنوقت هر دو در یك جهت خواهند بود آافی است آه یكی از
تعجب است " من به تو بد آردم: "وقتی یكی از طرفين ميگوید. هر دو فلش ها یك مسير را خواهند پيمود

ی تنها از آشت. آه به چه سادگی ناسازگاری نسبت به همه چيز در این عالم تبدیل به موافقت و تفاهم ميگردد
هيچوقت درب ذباله دانی شخص دیگر را باز نكنيد مگر قبًال ذباله دان خود را . این طریق آغاز ميشود

  . ارتباط صحيح از اینجا شروع ميشود. شستشوی داده اید
. آیا شما ارتباط نادرستی را با عضوی از فاميل خود دارید؟ شاید خشمگين شده و پرخاش نيز کرده اید

معموًال مسائل ميان دو زن اتفاق . است ميان شما و مادر زنتان، و یا مادر شوهرتان بوده باشدمسئله ممكن 
  .ميافتد، و این رابطه ممكن است بقدری ناخوشایند گردد آه آسی جرأت شوخی آردن با آن را نداشته باشد

ت، باید ارتباط را با او با هرآه اس. شاید مسئلۀ شما با والدین شما است، یا ميان شما و فرزندتان ميباشد
اگر نميتوانيد به راحتی با او صحبت آنيد، هميشه یك مورد هست آه ميتوانيد راجع به آن . برقرار آنيد

و من نميخواهم (اگر خالفی از خود را بياد نميآورید . صحبت آنيد، و آن بدی هایی است آه به او آرده اید
همان چيزی . خالفی را آه یقينًا وجود داشته را پيشنهاد آنم، بگذارید )خالفی را به دروغ از خود بسازید

اگر مصالحۀ با آسی را به تعویق انداخته اید، نسبت به او . است آه تا بحال راجع به آن صحبت آرده ایم
  .خالف آرده اید

آنچه بيش از هر چيز دیگری باعث ضعف آليسا ميشود، آدورت و عدم ایجاد مصالحه و بخشش ميان 
این مسائل بعضی مواقع ماه ها پای بر جای ميمانند، و مانند دیواری آهنين ميان . آن ميباشداعضای 

با هم نميتوانند خدمت مؤثری را داشته باشند، چون با هم توافق . مينمایند یجادد معبری را اساعضای کليسا 
نند، همچون لشكری بجای آنكه دوش بر دوش هم در جنگ با دشمن، مردم را اسير عيسی مسيح آ. ندارند

هيچ ضربه ای محكم تر از آن مسائل آوچكی آه ميان اعضای آليسا . شكست خورده بجان هم افتاده اند
بهانه ای برای چنين وضعی در آليسا وجود . وجود دارد نيست آه امروزه بر بدن عيسی وارد شده است

آه خدا برای از ميان برداشتن این حال نگاه آنيم به راهی . ندارد، چون آالم خدا آن را رد آرده است
  .مسائل فراهم ساخته است

  
   5متی 
  "پس اگر هنگام تقدیم هدیه ات بر مذبح، به یاد آوردی آه برادرت از تو شكایتی دارد،:"23
  هدیه ات را بر مذبح واگذار و نخست برو و با برادر خود آشتی آن و سپس بيا و هدیه ات را تقدیم:"24

  ."نما        
  
این آار را همين حال تا دیرتر . بينيد آه مصالحۀ ميان اعضای آليسا حتی واجب تر از پرستش خدا استمي

  "مگذارید روزتان در خشم به سر رسد،. "نشده انجام بدهيد؛ آن را پشت سر نياندازید
  ). 4:24افسسيان (

شان جنسی است چون هنگام وقتی مسئله ای ميان زن و شوهران بوجود ميآید، غالباًً فكر ميكنند آه مشكل
ولی معموًال مشكلی آه شب در تخت خواب ایجاد شده بخاطر . عشق ورزیدن به هم دچار مشكل ميشوند

خدا نميخواهد این مسائل سر از آنجا در . مسائل حل نشدۀ روز ميباشد آه به تخت خواب آورده شده است

 زن شوهر



 

زن و شوهران باید بيآموزند چگونه خشم را  .مسئله انجام ندادن خواست خدا است، نه مسئلۀ جنسی. آورند
  .از ميانشان بر دارند

  :عيسی مسيح تصویر دیگری از این مسئله را عنوان آرده است 17تا18:15در متی 
  

   18متی 
  اگر سخنت را. اگر برادرت به تو گناه ورزد، نزدش برو و در خلوت خطایش را به او گوشزد آن:"15

  "باز یافته ای؛پذیرفت، برادرت را          
  ."هر سخنی با گواهی دو یا سه شاهد ثابت شود"اما اگر نپذیرفت، یك یا دو نفر دیگر را با خود ببر تا :"16
  اگر نخواست به آنان نيز گوش دهد، به آليسا بگو؛ و اگر آليسا را نير نپذیرفت، آنگاه او را اجنبی یا:"17

  ."خراجگير تلقی آن         
  

باید تمام سعی و آوشش خود را بكنيد تا برادر و یا خواهر خود را پس گرفته و رابطۀ  در وحلۀ اول شما
توجه داشته باشيد آه عيسی . سالم ميان یكدیگر را مجددًا بر قرار آنيد تا بتوانيد در یك روح قدم بردارید

ی به شما بدی منًا، ميگوید اگر شخص دیگرض. مسيح اجازه نميدهد آدورت ميان ایمانداران ادامه یابد
نزدش برو و در خلوت ) "24: 5" (و نخست برو و با برادر خود آشتی آن: "پيش قدم بشوید شماآرده، 

  ). 18:15" (خطایش را به او گوشزد آن 
. عيسی مسيح چنين اجازه ای را به شما نداده. شما نباید انتظار داشته باشيد تا او آه بدی را آرده قدم بردارد

البته ایده آل . است آه شما قدم را بردارید، چون بر طبق آالم خدا، آن وظيفۀ شما استخواست خدا چنين 
  .چنين خواهد بود آه پس از فروآش آردن تشنج اعصاب، طرفين هر دو بخاطر مصالحه نزد یكدیگر بيآیند

در منزل  و چنين آاری بيشتر. مسيحيان باید روزانه به مسائل مشكالتی آه ميانشان آمده رسيدگی نمایند
مسيحيان باید انجام بگيرد، چون روابط ميان خانواده نزدیكتر است و نتيجتًا برخوردها نيز نزدیك و 

وقتی تسلط بر افكار و رفتارمان را از دست ميدهيم، تشنج احساست ما را به رفتار هایی . نارواتر ميگردند
چه زودتر رسيدگی آنيم و  جرأت تأخير  به مسائل ميان همدیگر باید هر. ميکشد آه تصورشان را نميكردیم

: عيسی مسيح وقتی راجع به آینده صحبت ميكرد، چنين گفت. ی را بخود راه ندهيمتدر این امر حيا
ل آرد چون ّوحمشكالت امروز را نباید به فردا م). 34:متی !" (مشكالت امروز برای امروز آافی است"

و اگر چنين حقيقتی . ر است مسائل همان روز را تحمل آنددوش انسان تنها قاد. نگرانی را ببار ميآورند
شما نميتوانيد مسائل گذشتۀ خود را حمل آرده و . مربوط به آینده ميباشد، پس بر گذشته نيز صدق ميكند

خدا شما را برای حمل چنين باری نساخته، و . انتظار روابط خوبی را ميان خود و خانوادۀ خود داشته باشيد
تأثير بر همۀ . آار و خدمت شما سالم و مؤثر نخواهد بود. نميخواهد آن را به فردا نيز بسپاریدبه همين دليل 

مشكالت امروز برای امروز . "جوانب زندگی شما خواهد گذاشت و نهایتًا شما را از پای در خواهد آورد
ران قد علم آرده یعنی آن فردی را آه در مقابل شرارت دیگ. بردارید روزانهصليب خود را !" آافی است

آالم خدا ما را مسئول زندگی روزانۀ خود ميداند و . و رضایت خود را طالب است در خود مصلوب آنيد
  .رسيدگی به امور برادر و خواهران مان را فوری مينماید

اگر آسی هست آه . چنين جراتی را به خود راه ندهيد آه مسائل را نادیده گرفته و یا به بعد موآول آنيد
آن نامه ای . لی با شما دارد، و یا شما با آسی مشكلی دارید، در پيشگاه خدا به موضوع رسيدگی آنيدمشك

با . را آه قصد نوشتنش را داشته اید را بنویسيد، آن تلفن را بزنيد، و اگر مقدور است شخصًا نزد او بروید
  .خانوادۀ خود  دور یک ميز جمع شده و قبل از غروب مسائل را حل آنيد

اعتراف آردید و آشتی و مطالحه را بر  یكدیگرو  خداقتی رابطه را بر قرار آردید، وقتی گناه خود را به و
شما تنها خرابی های گذشته را از ميان . قرار نمودید، آارتان هنوز تمام نشده؛ تازه آارتان شروع شده



 

ید اجازه بدهيد تا دوباره حال آه روال زندگی به حالت صحيح و سالم خود برگشته، نبا. برداشته اید
  :پولس ميگوید. و به همين خاطر طریق رفتار شما نيز باید تغيير آند. دستخوش چنين مسائلی بشود

  
   4افسسيان 

  دهانتان به هيچ سخن بد گشوده نشود، بلكه گفتارتان به تمامی برای بنای دیگران به آار آید و:"29
  ."يض رساندنيازی را برآورده، شنوندگان را ف         

  
این روال جدیدی است آه روابط جدیدی . از این پس اساس ارتباط ميان شما و خانواده تان باید چنين باشد

  .را بنا ميسازد
در . صحبت ميكند یعنی هر حرفی آه دیگری را پایين ميكشاند" سخن بد"منظور پولس چيست؟ وقتی از 

برای ما ". رویش را آم ميكنم: "ست آه ميگویدزبان فارسی متأسفانه اصطالحی ميان جوانان رایج ا
زبانی آه ما داریم عطيۀ خدا است برای ابراز آنچه از . مسيحيان شنيدن چنين حرف هایی مایۀ تأسف است

  .خداست، و نه آوبيدن همدیگر
 بعضی. تنها جوانان نيستند آه زبان را برای ابراز شرارت بکار ميگيرند، زن و شوهران نيز چنين ميكنند

، به ردوقتی حمالت مستقيم دیگر فایده ای را ندا. از آنها در استفادۀ شرارت آميز از آن استاد نيز ميشوند
الزم است تا دیگری را در اعماق آتش ببينند آه دارد دست و پا . اصطالح به در ميگویند تا دیوار بشنود

به هر . نين رفتار هایی دیده ميشودهنگام رجوع به آشيش و مشایخين آليسا نيز چ. ميزند، تا راضی شوند
باید ابتدا : "در چنين موقعی شيخ آليسا ميگوید. حيله و نيرنگی متوصل ميشوند تا خود را در صدر بنشانند

شاید چنين رفتاری را در خانۀ خود دارید، ولی من اجازه نخواهم . به مسئله ای که مشخص ميباشد بپردازیم
آشيشان اجازۀ ". اگر ادامه بدهيد، جلسه را خاتمه خواهم داد. اشته باشيدداد اینجا نيز چنين رفتاری را د

آالم خدا اجازه نميدهد از چشمه ای هم آب شور در آید و هم آب . تخلف از خواست خدا را نخواهند داد
مسيحيان اجازه ندارند نام عيسی را بر خود داشته و عطيۀ زبان او را برای پيشبرد مقاصد شيطان . شيرین

  . ستفاده نمایندا
بجای استفاده از آلمات برای پایين آشاندن . در افسسيان، پولس استفادۀ بهتری را برای زبان نشان داده

بكار ميبریم بجای آنكه  مسئلهوقتی آلمات را در جهت . دیگران، آلماتی را بكار ببریم که آنها را بنا سازد
بجای آنكه . ساخت تا مسئله ای که دارد نيز حل شود بكار برده باشيم، آنوقت او را خواهيم شخصدر جهت 

هر چه . آلمات را به جانب اشخاص استفاده آنيم، ما مسيحيان باید حرف هایمان به جانب مسئله باشد
  .از آلمات برای حمله به مسائل استفاده آنيد، نه برای حمله به یكدیگر. ميگویيم صرفًا برای حل مسئله باشد

نده ای بهم زده بودند آه اگر طرز برخوردشان تغيير نميكرد، َری حرفهای زشت و ُبسعيد و فرزانه بقدر
باید توجه داشته باشيد آه معموًال در هر آشمكشی ميان افراد، دو مسئله . امكان نداشت مسئله شان حل گردد

به است آه  طرز برخوردیاست آه راجع به آن اختالف نظر دارند، و دوم  موضوعیاول . وجود دارد
در آن ساعت اولی آه در دفتر آشيش بودند، دائمًا حرف های . خاطر آن موضوع نسبت به هم دارند

به ایشان . آشيش از همان آغاز به این رفتار خاتمه داد. همكدیگر را رد آرده و به یكدیگر حمله ميکردند
باید هر . یكدیگر دست برداریدخواهيد به شما آمك آنم تا مسئله تان حل شود، باید از حمله به مياگر : "گفت

دو تصميم بگيرید روحيه ای آه نسبت به هم داشته اید را آنار گذاشته و هر یك مثل یك مسيحی رفتار 
  .  از آنها ميخواهد آه چنين قدمی را بردارند مسيحآن دو متوجه شدند آه ". آنيد

در . در خانۀ دیگری زندگی ميكرداین زوج بخاطر مشكالتشان خانۀ خود را نيز جدا آرده بودند و شوهر 
. شما باید به منزل خود برگردید و مسئوليت زندگی را بعهده بگيرید: "این رابطه آشيش به شوهر گفت

ميگوید شما  7آالم خدا در اول قرنتيان باب . نميتوان دو نفر را بهم پيوند داد اگر از یکدیگر جدا ميباشند
آنها ". .....شروع، این آار هایی است آه این هفته باید انجام بدهيد برای. باید با هم آشتی و مصالحه آنيد



 

از خدا و یكدیگر طلب بخشش کردند، و سپس شروع به رفع . قبول آردند و شروع به انجام آار شدند
موضوع اصلی اجالتًا به وقت دیگری موآول گردید تا بر طبق آالم پيش . مسئلۀ ارتباط ميان خود شدند

قتی مسائل و مشكالت ارتباطی رفع شدند و طرز برخوردشان با یكدیگر سالم شد و و. رفته باشند
پس از ایجاد . ازدواجشان استحكام خود را پس گرفت، آنوقت به حل و فصل موضوع اصلی پرداختند
در هفته های . ارتباط سالم بود که سعيد و فرزانه توانایی آن را داشتند آه با هم به مسئله اصلی بپردازند
 آمادگیآنوقت با . قبل آموخته بودند چگونه از حرف هایشان استفاده آنند تا مسائل را از طریق خدا حل آنند

دليل آنكه قبًال نتوانسته بودند این آار را بكنند این است آه نميدانستند ارتباط . به مسئلۀ اصلی پرداختند
بهم استفاده ميكردند، و انرژی خود را از آلمات برای ضربه زدن . مسيحی یعنی چه و چه شکلی را دارد

هنگامی آه پس از توبه به گناه، به خود مسئله حمله ور شدند . صرف پایين آشاندن یكدیگر به هدر ميدادند
این نشاط از وجود . بجای آنکه یكدیگر را بکوبند، شوق و نشاط استفاده از آالم در وجودشان رخنه آرد

وقتی . دیگری که ميانشان بوجود آمده بود شكل دیگری را بخود گرفتندروح القدس بود، و نتيجتًا مسائل 
  .ارتباط ميان آن دو سالم شد، مسئله نيز شروع به حل شدن شد

مسيحيان قادرند بيآموزند آه بدون تلخی و بدخواهی، افترا و تهمت، آشوب و هياهو، و خشم و غضب، 
چنين طرز برخوردی، ریشۀ بسياری از مسائل . نندبرای همدیگر آغاز آ آرزوی خوبباید با . زندگی آنند

چنين برخوردی را تنها از طریق مهربانی و دلسوزی ميتوان . ميان افراد را خودبخود از ميان برميدارد
  :نگاه داشت

  
   4افسسيان 

  با یكدیگر مهربان و دلسوز باشيد و همان گونه آه خدا شما را در مسيح بخشوده است، شما نيز:"32
  ."یكدیگر را ببخشایيد         

  
بخاطر افراد خوش اخالق و خوش برخورد نبود آه جانش را داد؛ بخاطر . چه نجات دهندۀ عالی را داریم

او ما را محبت آرد . بخاطر قانون شكنان جان خود را فدا آرد. خدا نشناسان بود، بخاطر دشمنان خود بود
آه مسيح ما را محبت آرد، ما نيز باید دیگران را  انچنپولس ميگوید . در زمانی آه ما دشمنان او بودیم

  .محبت آنيم
اگر شخصی آنچه آه در خود . محبت ابتدا با دادن شروع ميشود. محبت در آغاز با احساس شروع نميشود

محبت آردن یعنی دادن آنچه در وجود خود داریم؛ . دارد را بدهد، احساسش نيز به دنبال آن خواهد رفت
دادن اساس محبت . ود، مال خود، و آًال هر چه مقصود محبت را به دیگری ميرساندوقت خود، جسم خ

  :مسيحی است
  

   3یوحنا 
  کزیرا خدا جهانيان را آنقدر محبت آرد آه پسر یگانۀ خود را داد تا هر آه به او ایمان آورد هال:"16

  ."نگردد، بلكه حيات جاویدان یابد         
  

   5متی 
  ی گویم دشمنان خود را محبت نمایيد و برای آنان آه به شما آزار می رسانند، دعایاما من به شما م:"44

  "خير آنيد،         
  
  

   12روميان 



 

  ". اگر دشمنت گرسنه باشد، به او خوراك بده، و اگر تشنه باشد، به او آب بنوشان«بر عكس، :"الف20
  

در . ا نيز در خانه یك مسيحی ایجاد ميسازداین روحيۀ فضای تازه ای ر. آغاز ميشود دادنمحبت هميشه از 
  . چنين جوی، ارتباط ميان افراد رشد ميکند و رونق ميگيرد

شاید الزم است گناهی . شاید آاری هست آه شما باید انجام بدهيد. در مورد آنچه تا بحال گفته شده فكر آنيد
مسيحی شما   برقرار آنيد تا رابطۀرا به خدا و شخص دیگری اعتراف آنيد و ارتباط خود را با او مجددًا 

  .دوباره بر قرار بشود، و در این راه خدا را نيز خوشنود آرده باشيد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل چهارم
  شما چه ميگوید هآالم خدا راجع به خانواد

  
اصول . شكی نيست آه ارزش ها و راه و روشهای ما مسيحيان روزانه از همه جهات تحت حمله ميباشند

. راه و روش های قدیم را جوانان رد ميكنند. اخالقی و آداب و رسوم دیرینۀ ما در معرض خطر ميباشند



 

اما امروزه . بسياری از آنها با آالم خدا مطابقت نميكردند. البته بعضی از روش های قدیم باید رد ميشدند
بعنوان مثال، ازدواج را . را تغيير بدهندجوانانی را ميبينيم آه پا فراتر گذاشته، سعی ميكنند اساس جامعه 

برای مدت دو یا سه سال قبول دارند، و بعضی ميخواهند ازدواج را مانند بيمۀ ماشين، الزم به تمدید ساليانه 
وقتی چنين صحبت هایی را ميشنویم و رفتاری را ميبينيم، وقت آن رسيده آه بعنوان فرزندان خدا . بکنند

  .م خدا دوباره اعالم نمائيماصول ازدواج را مطابق آال
موضع ازدواج و خانواده و زندگی زناشویی، پایه و اساس جامعه را . ازدواج بنيادی رسمی و الهی دارد

دولت نيز قبل از آنكه . قبل از ایجاد خانواده وجود نداشت) انگونه آه رسمًا وجود دارد(آليسا . تشكيل ميدهد
و . آن اول بود، چون اساس همه است. اده پایه و اساس همه استخانو. خانواده ایجاد شود، وجود نداشت

تفنگ ها به جانب تار و پود . چون در آالم خدا آن را در ابتدای همه ميبينيم، باید در حفظ آن آوشا بمانيم
و به همين خاطر الزم . خانواده نشانه گيری شده، و ما در خطری جدی خواهم بود اگر از آن دفاع نكنيم

  .بازگو آنيم و آموزش دهيمرا ما مسيحيان اصولی آه آالم خدا در این رابطه بنيان آرده است آه 
اگر تصور ميكنيد . ازدواج انتخابی نيست. فرمود مقرراول از هر چيز باید توجه داشت آه خدا ازدواج را 

وع شد، در صد ها سال پيش درون غاری، افرادی تصميم گرفتند آه ازدواج آار خوبی است و از آنجا شر
این عهد نامۀ اجتماعی نيست آه مردم در زمانی از تاریخ برای پيشبرد مقاصد خود منظور . اشتباهيد
در حقيقت آنانی آه . اگر اینطور بود، ميتوانيم دنبال راه و روش های بهتری برای آیندۀ آن بگردیم. داشتند

: ميگویند. ات بهتری نيز وجود داردفكر ميكنند ازدواج اختياری است، همچنين فكر ميكنند آه امكان
حال آه قرص . ازدواج برای زمانهای گذشته خوب بود، اما جامعۀ امروزه دیگر نميتواند آن را قبول آند"

خير، ازدواج ". جنين آزاد شده اند، بيشتر مهردادات ازدواج بی ارزش شده اند طد حامله گی و سقضهای 
هستند آه برای مدت زمانی خوب و پای بر جا ميباشند، و جای نمونه های بسياری در زندگی . این نيست

ازدواج اساس جامعه ميباشد، چون خدا آن را . اما ازدواج با اینها فرق دارد. خود را به چيز بهتری ميدهند
  .برای هميشه چنين مقرر فرمود، نه فقط برای مدت زمانی از تاریخ

الزم است توجه به آلمه ای آه خدا برای . ن برگذار نموداولين تشریفات ازدواج را خدا شخصًا در باغ عد
، خدا نسبت به زن زنا آاری آه با 17: 2در آتاب امثال . ناميده است عهداو آن را . ازدواج بكار برده آرد

  :حرفهای خود مردان را فریب ميدهد هشدار داده است
  

   2امثال 
  ."یش را فراموش نموده استآه مصاحب جوانی خود را ترك آرده، و عهد خدای خو:"17

  
این عهد . از نظر خدا، عهد توافقی الهی است ميان خدا و بندۀ او. ازدواج عهدی است آه خدا مقرر فرمود

را حاآم بر بندۀ خود وضع آرده، و در صورتی آه حفظ گردد شامل برآت ميشود و در صورتی که لغو 
د ازدواج ميشود، وارد بااستحكام ترین پيمانهای وقتی شخصی وارد عه. گردد لعنت را ایجاد خواهد ساخت

  .الهی شده است
  :در آتاب مالآی ميبينيم آه خدا از شكستن عهد چقدر بيزار است

  
   2مالآی 

  اما شما می گویيد سبب این چيست؟ سبب این است آه خداوند در ميان تو و زوجۀ جوانی ات شاهد:"14
  ."بود ه ای، با آنكه او یار تو و زوجۀ هم عهد تو میبوده است و تو به وی خيانت ورزید         

  



 

خدا ازواج را مقرر . ميخواند" زوجۀ هم عهد"خدا ازواج را عهد ميان زن و شوهر ميداند و زن را 
ما نميتوانم آنچه ميخواهيم را با ازدواج بكنيم، هر آاری آه دلمان . فرمود، و نتيجتًا دلخواه و اختياری نيست

  .این اولين و مهمترین اصل ازدواج ميباشد. نی آه دلمان خواستخواست و هر زما
. خدا ازدواج را قبل از سقوط انسان بنياد آرد. ، ازدواج خوب استدوم، چون ازدواج را خدا مقرر فرموده

بعضی اشخاص طوری صحبت از ازدواج ميكنند و آن را مسخره و بی اعتبار ميكنند آه گویا شيطان آن 
ولی ازدواج را خدا مقرر . برایشان مشكل است قبول آنند آه ازدواج خوب است. سترا عرضه نموده ا

. این را خدا به انسان داد تا برآت برای او باشد و او را خوشنود بسازد. فرمود و روابط جنسی نيز خوبند
جنسی روابط ! خير". فكر نميكنيد روابط جنسی تنفر آميز است؟: "زنی در یك آنفرانس الهيات بمن گفت

ازدواج خوب است چون خدا آن را . الهی، نيكو، و آامًال پاك ميباشند، در صورتی آه با گناه آميخته نباشند
زناشویی باید در نظر همگان محترم باشد و بسترش پاك "در آتاب عبرانيان ميخوانيم آه . ایجاد آرده است
اج را رابطه ای مانند رابطۀ عيسی با در آتاب افسسيان، پولس ازدو). 13:4عبرانيان" (نگاه داشته شود

در مكاشفه . ازدواج ميتواند چنين باشد، و باید نيز باشد). 33تا  22: 5افسسيان (آليسایش تشبيح نموده است 
  :ميخوانيم

  
   19مكاشفه 

  به وجد آیيم و شادی آنيم، و او را جالل دهيم، زیرا زمان عروسی آن بره فرا رسيده، و عروس او خود:"7
  را آماده ساخته است؛      

  ، جامۀ آتان نفيس، اعمال نيك».جامۀ آتان سفيد و درخشان و پاآيزه به او بخشيده شد تا به تن آند:"8
  ."مقدسان است      

  ».بنویس، خوشا به حال آنان آه به ضيافت عروسی آن بره دعوت می شوند«: آنگاه فرشته به من گفت:"9
  "»!تين خداینداینها آالم راس«: و افزود      

  
مثًال مجرد ماندن . و اگر نامقدس نيست، آیا بعض چيز بدتری است. ميبينيد آه ازدواج نيكو و مقدس است

در آنجا . تعبير بسياری شده است وءمورد س  27و26: 7بهتر نيست؟ حرف های پولس در اول قرنتيان 
او . بخاطر موقعيت بخصوصیپولس از برتری مجرد ماندن و ضعف ازدواج صحبت ميكند، ولی تنها 

  :توجه به آنچه گفته بكنيد. پيشبينی ميكرد آه آزار و اذیت زیادی بر آليسا وارد خواهد شد
  

   7اول قرنتيان 
  ."به سبب بحران زمان حاضر، برای شما بهتر است در همان وضعی آه هستيد، باقی بمانيد:"26
  ."ادی، در پی همسر مباشاگر به زنی بسته ای، رهایش مكن، و اگر از زن آز:"27

  
" به سبب بحران زمان"او مجرد بودن را . منظور پولس آن نيست آه مجرد بودن بهتر از ازدواج ميباشد

. قدر مسلم در بحران زمان برای مجردان زندگی ساده تر است تا برای خانواده ها. تجویز آرده است
آنچه در این آیات . تر از ازدواج خوانده استنگذارید آسی به شما بگوید آه آالم خدا مجرد بودن را به

  .گفته شده مربوط به دوره و زمان خاصی است
مرد و همسرش در باغ عدن زندگی ميكردند، نه . وضعيت معمول و طبيعی ازدواج است، نه تجرد

  :در واقع خدا مخصوصًا اعالم آرد. تجرد استثنایی است، و هدیۀ خاصی را الزم دارد. اشخاص مجرد
  
   2ایش پيد
  "».پس برایش معاونی موافق وی بسازیم. خوب نيست آه آدم تنها باشد«: و خداوند خدا گفت:"18



 

  
  :و در ادامۀ روال معمول را چنين شرح ميدهد

  
   2پيدایش 

  ."از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترك آرده، با زن خویش خواهد پيوست و یك تن خواهند بود:"24
  

در اینجا امكان . مقصود خودش بنا ساخت، و این مقاصد را در آالمش ميتوان یافتخدا ازدواج را برای 
اما آنانی آه پایه و اساس آن را تشكيل ميدهند را عنوان . ندارد تمام مقاصد خدا را برای ازدواج نام برد

  .خواهم نمود
پس برایش معاونی . خوب نيست آه آدم تنها باشد:"دیدیم، خدا فرمود18 : 2همانطوری آه در پيدایش 

اگر ازدواج ". خوب نيست آه آدم تنها باشد"فكر ميكنيد چرا چنين حرفی را زد؟ چون ". موافق وی بسازیم
البته اشخاصی هستند آه عمر خود را بدون ازدواج سپری . بد بود، خدا هيچوقت چنين حرفی را نميزد

ن باره پولس در اول قرنتيان فصل هفتم افرادی هستند آه هدیۀ مخصوص تجرد را دارند، و در ای. ميكنند
در نتيجه بهتر ". خوب نيست آه آدم تنها باشد"اما خدا زن را برای آدم آفرید چون . صحبت آرده است

  . است آه مرد ازدواج آند
چرا او چنين آفریده شد؟ به چه خاطر و منظوری چنين آفریده شد؟ در درجۀ . حال زن را در نظر بگيریم

او مناسب و مكمل مرد است در تمام . مرد است) معاون(دیدیم، او یار  18: 2در پيدایش اول بطوری آه 
  . زن مرد را تكميل ميكند. زمينه های زندگيش

اساس منظور زن . این اساس داللت افرینش زن است. خدا زن را آفرید چون مرد احتياج به آمك داشت
امروزه زنان خود را . روزه از ميان رفته استبعنوان آمك و یار مرد در بسياری از ازدواج های ام

زنانی نيز فكر ميكنند آه . بسياری بعكس، خود را محتاج به آمك ميدانند. بعنوان آمك و یار مرد نميبينند
عقاید متفاوت زیادی وجود دارند، ولی به احتمال زیاد آمك و یار . همپای و همردیف با شوهرانشان هستند

  .ولی این تعریف خدا است از نقش زن. شوهر در ميانشان نيست
اما چنانكه در ادامۀ . اآثر گروه ها و جمعيتهای زنان امروزه خواستار آزادی و برابری با مردان ميباشند

تنها . بحثهایمان خواهيم دید، آزادی زن تنها در شناخت خود بعنوان آمك و یار مرد است آه بدست ميآید
آه خدا او را آفرید و در مقابل شوهر و خدا زندگی آرد، آزادی خود زمانی که زنی متوجه نقش خود چنان 

  . در غير اینصورت در بردگی بسر خواهد برد. را بدست خواهد آورد
وقتی بهم پيوستند، ). 24: 2پيدایش ."(یك تن خواهند بود: "آالم خدا راجع به ازودواج مرد و زن ميگوید
بهم آميخته و جوش داده . كميل ميشوند آه قبًال وجود نداشتاز لحاظ جسمی و فكری و احساسی بگونه ای ت

هنگامی آه دو . پرتقالی را از وسط نصف آنيد و خواهيد دید آه هر دو قسمت آن یكی ميباشند. شده اند
این منظوری است آه در این آیه ابراز . قسمت را بهم متصل ميكنيد، هر دو بهم ميخورند و یكی ميشوند

و معاونی را برای مرد آفرید آه آامًال به او ميخورد و هنگام پيوستن با هم، تكميل شده خدا یار . شده است
  .و یكی ميشوند

". خوب نيست آه آدم تنها باشد:"به همين خاطر است آه خدا گفت . مرد احتياج به زن داشت تا تكميل بشود
وقتی خدا عطيۀ تجرد . ا آامل بشودبا وجود آنكه آالم خدا چنين نگفته، ولی زن نيز احتياج به مرد دارد ت

آن شخص تنها در خدا تكميل . را ميدهد، فيضی را نيز ميدهد تا شخص بخصوص زندگی کاملی را بكند
  .اما این استثنا است و راه معمول زندگی نيست. ميشود

ی نگاه در بيشتر موارد بگونۀ مختلف. آیا توجه آرده اید طرز فكر ميان مرد و زن چقدر با هم فرق دارد
زن از دیدگاه محبت و حفاظت بی . مثًال موضوع تربيت فرزندان و انضباط آنها را در نظر بگيرید. ميكنند

احتماًال در صورتی آه حس آند خطری فرزندش را . امان مادر نسبت به فرزندش به موضوع مينگرد



 

آه فرزندش وارد اجتماع  اما پدر خواهان آنست. تحدید ميكند، قدرت جسمی خود را نيز نشان خواهد داد
او ميداند آه ضرباتی به او وارد خواهد آمد، و معتقد است . بشود و از فراز و نشيب های زندگی آگاه گردد

وقتی هردو این طرز افكار و نظریه ها را با توافق بهم آميخته آنيم، . آه آن برای فرزندش خوب ميباشد
  .توازنی آامل را بدست ميآوریم

وقتی مادری . آليسا وظيفۀ مهمی را نسبت به والدین مجرد دارد. یگر الزم به گفتن داردضمنًا، مورد د
مسئول نکهداری از فرزندش ميباشد، زندگی برای آن بچه بسيار مشكل خواهد بود، خصوصًا اگر بچه پسر 

آن بچه . ندآليسا باید جای پدر را برای بچه پر آ. آن پسر بدون پدر در آليسا رشد خواهد آرد. نيز باشد
او احتياج دارد خانواده . او به مردان آليسا محتاج است. احتياج دارد نقش پدر را در زندگيش تجربه نماید

او احتياج دارد . خانوادگی را از نزدیك ببيند  های مختلفی در آليسا او را به منزل خود دعوت آنند تا رابطۀ
د، و با او در پارك و خوشگذرانی های مختلف وقت مردان آليسا او را با خود به مسابقات مختلف ببرن

  بوده باشد؟ شماآیا شما بچه ای را ميشناسيد آه محتاج چنين محبت . بگذرانند
او با تكميل آردن شوهرش . شوهرش باشد) یار، آمك(حال ببينيم زن بعنوان همسر چگونه ميتواند معاون 

رفيق، (مصاحب . رف های شوهرش گوش ميدهداو به ح. باشد تنهاخوب نيست آه او . یار او ميباشد
همۀ ما احتياج به . ، اساس داللت بر ازدواج ميبينيم14: 2و مالآی  17: 2را در امثال ) دوست، زوجه

داشتن آسی آه بتوان با او . دوستی و صميميت داریم، و ازدواج چنين احتياجی را بخوبی برآورده ميكند
زن چنين . فتگو آرد، و جوانب مختلفی را شنيد، بسيار خوب استراجع به امور و مسائل زندگی بحث و گ

  .ما همه احتياج به آسی داریم تا بتوانيم آنچه در دل داریم را به او بگشایيم. امكانی را به مرد ميدهد
روابط جنسی در آالم خدا رابطۀ قدوس، طبيعی، صحيح، . زن همچنين یار روابط جنسی شوهرش ميباشد

، پولس ميگوید اگر شخصی هدیۀ تجرد را ندارد، الزم است 2و1: 7در اول قرنتيان . تخوب و مناسبی اس
تنها زمانی از محدودۀ پاك و . هيچ اشكالی در روابط جنسی ميان زن و شوهر وجود ندارد. آه ازدواج آند

شده  رابطۀ جنسی تنها برای زمان عهد ازدواج منظور. قدوس خود خارج ميشود آه از آن سؤاستفاده شود
پولس در ادامۀ . و شوهر آزاد و حتی تشویق شده است اما پس از ازدواج روابط جنسی ميان زن. است

صحبت هایش ميگوید آه مرد و زن پس ار ازدواج اختيار بدن خود را ندارند، بلكه آن را به دیگری 
) جلق زدن(ارضا آردن  در نتيجه دریغ داشتن یار از روابط جنسی، و یا خود را در خفا. واگذار نموده اند

جایز " یار"خداوند ارضا تمایالت جنسی شخص را تنها از طریق . ممنوع شده و گناه شمرده شده است
از رابطۀ جنسی خود بدست ميآورند، و آن ارزش بسياری را  با هممنظور نتيجه ایست آه . شمرده است

در نتيجه شوهر نميتواند ". را ادا آنندباید وظيفۀ زناشویی خود "آالم خدا ميفرماید زن و شوهر . دارد
منظور . بخاطر تالفی زنش را محروم آنند، و یا زن نميتواند آن را وسيلۀ معامله با شوهرش قرار بدهد

آالم خدا در . روابط جنسی یعنی خود را با محبت در اختيار یار خود قرار دادن بخاطر رفع نياز های او
اما اشخاصی . و آن را در محدودۀ ازدواج نجيب شمرده استمورد روابط جنسی آشكار صحبت آرده 

هستند آه پا فراتر از آنچه آالم خدا گفته ميگذارند و با رابطۀ خارج از ازدواج و یا نجيب نمای خود از آن 
  . سؤاستفاده ميكنند

رزندان ف. خدا فرزند را ميدهد. بجز ارضای نيازهای جنسی، منظور از این رابطه بچه دار شدن نيز هست
  .برآتی هستند از جانب خدا

  
   1پيدایش 

بارور و آثير شوید و زمين را پر سازید و در آن «: و خدا ایشان را برآت داد و خدا بدیشان گفت:"28
  تسلط

  "نمایيد،         
  



 

 د آه نادیده گرفته شده اند و در نتيجه غم و اندوه را ایجادنجوانب بسيار مهم دیگری در ازدواج وجود دار
  :در فصل دوم پيدایش ميخوانيم. آرده اند

  
   2پيدایش 

  ."از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترك آرده، با زن خویش خواهد پيوست و یك تن خواهند بود:"24
  

خداوند ميفرماید . هيچ موضوعی در ازدواج مهمتر از ترك آردن خانواده و پيوستن به زوج خود نيست
منظور ترك رابطۀ .  پيوستميكند و با زن خود خواهد  تركدر و مادر خود را پ) یا هر یك از طرفين(مرد 

رابطۀ فرزندان با همسران (به منظور ایجاد رابطه ای دائمی است )  رابطۀ پدر و مادر با فرزندان(موقتی 
زن ازدواج اساس جامعۀ بشری است، و اساس این رابطه نيز ميان فرزند و والدین نيست، بلكه ميان ). خود

، و در )بطور عملی و نه بطور آلی(آند  تركخدا فرمود آه مرد باید پدر و مادرش را . و شوهرش ميباشد
وقتی مردی ازدواج ميكند، نميتواند به رابطۀ قبلی که با . نتيجه رابطه ای آه قبًال در آن بود را ادامه ندهد

او . ديرید نقش سر خانوادۀ جدیدی را بعهده بگاو با. این رابطه باید تغيير آند. خانواده اش داشت ادامه دهد
  .نميتواند با قدم برداشتن در نقش جدید خود، به آن پيوند های قدیم خود نيز ادامه دهد

ناميده است، و منظورش این " یك تن"خدا این پيوند را . مورد مهم دیگر پيوستن دائمی مرد به زنش ميباشد
. باید در روح و جسم و جان یكی بشوند. آنند تا نهایتًا یكی بشوند است آه رابطۀ ميان خود را بقدری نزدیك

  :رابطه ایست دائمی
  

   10مرقس 
  "».پس آنچه را خدا پيوست، انسان جدا نسازد:"9
  

در جوامع پيشرفتۀ امروزه، و خصوصًا در آشور های غربی، رابطۀ فرزند و والدین از اهميت بيشتری 
ولی خدا در ابتدا زن و شوهر را در باغ گذاشت و نه فرزند و . شوهر برخوردار است تا رابطۀ ميان زن و

و تبليغات جامعه نيز . پدر و مادر ها این روزها در واقع تنها بخاطر فرزندانشان زندگی ميكنند. والدینش را
 جای تأسف اینجا. آنها را تشویق ميكند تا بيشتر وقت و پول و جانشان را به مصرف فرزندانشان بگمارند

شرارت های بسياری بخاطر مقدم ساختن . است آه با این آارشان فرزندانشان را بيشتر محروم ميسازند
از چنين ضرر و زیانها نميتوان گریخت چون چنين آوششها بر . رابطۀ اوالد و والدین بوجود آمده است

  .بر عكس آردن روابط، پيامد های بی شماری دارد. خالف راه خداست
آه زندگی خود را به دور فرزندانشان ساخته اند معموًال وقتی برای مشورت و آسب راه پدر و مادرانی 

چون سال های بسياری را . حل به آشيش خود رجوع ميكنند آه اوالد ارشدشان دارد از منزل خارج ميشود
بخاطر فرزندشان با هم سپری آرده اند، طریق صحبتشان، نوع خواسته هایشان، مصرف وقت روزانه 

آنوقت، هنگامی آه فرزندشان از خانه . ن، و در واقع تمام زندگيشان به دور فرزندشان ساخته شده استشا
حال بقيۀ ! بيرون ميرود، به این حقيقت پی ميبرند آه تنها چيزی آه برایشان باقی مانده، یك دیگر است

جاد زندگی زناشویی مستحكم آنها موفق به ای. عمرشان را باید با یکدیگر بسر آنند، و از آن هراس دارند
آنچه ميانشان . تنها در یك جهت، سازنده بوده اند. زندگيشان توسط فرزندانشان بهم متصل شده بود. نشده اند

  .همه چيز در محور فرزندان ميچرخيد. با ارزش بود، فرزندانشان بود
. ه زندگيشان را بدور آنها بسازندزیان بار ترین آسيبی آه والدین به فرزندانشان ميتوانند برسانند این است آ

بهترین راه برای پدر خوب بودن اینست آه شوهر خوبی برای مادرشان : "اندرز خوبی هست آه ميگوید
فرزندان احتياج ندارند به آنكه والدین تمام مهر و محبتشان را به جانب آنها . این آامًال صحيح ميباشد". بود

آه والدین عمدۀ وقت و عالقۀ خود را صرف ) فرزندانحتی برای خود (درست نيست . صرف آنند



 

فرزندان احتياج بيشتری به آن دارند آه ببينند پدر و مادرشان چگونه با عالقۀ به یكدیگر . فرزندانشان آنند
جز این چگونه خواهند آموخت تا . این ارزشمند ترین هدیه ایست آه ميتوان به فرزندان داد. زندگی ميكنند

خوب را ببينند، اما از آن  پدر و مادرمستحكمی برای خودشان نيز بسازند؟ احتياج دارند  زندگی زناشویی
مادرش به همدیگر و هر فرزندی الزم دارد شاهد عشق و محبت پدر . خوب را ببينند زن و شوهرمهمتر، 

  .باشد
خارج شدن او، چه والدینی که زندگی خود را به دور فرزندشان ساخته اند، به هنگام ازدواج آن فرزند و 

خواهند کرد؟ اگر زندگی مادر تنها بخاطر فرزندش بوده، برایش بسيار مشكل خواهد بود آه بتواند او را 
برای او بسيار . گذشته از مشكالت معمول جدایی، او مشكالت دیگری را نيز خواهد داشت. ترك آند

و آن در حالی است آه دست دیگر  سنگين خواهد بود، و به گونه ای دست فرزندش را رها نخواهد آرد،
مد های شآاوالد ممكن است اجازه بدهد آه آن دو او را تكه تكه آنند، با پي. فرزندش در دست زنش ميباشد

یا ممكن است رنج و . این دو زن ممكن است شروع به نزاع آنند. مضری که برای همه خواهد داشت
يل آنکه لطيفه های گوناگونی راجع به شوهر و مادر دل. دلخوری ميان آن دو به فرزند نيز سرایت نماید

اما . زنش وجود دارند چيست؟ شاید به این خاطر است آه لطيفه گویان تنها جرعت شوخی با آن را دارند
آشيشان مشاهده آرده اند آه مسئله به ندرت ميان شوهر و مادر زنش ميباشد؛ مسئله معموًال ميان زن و 

و معموًال دليل آنها نيز قصور در . ابطه ایست آه آدورتها ایجاد ميگردنددر چنين ر. مادر شوهر است
  .انجام اوامر خدا مبنای بر رها آردن و پيوستن ميباشد

وقتی مرد جوانی اجازه ميدهد آه مادرش از یك سو، و زنش از سوی دیگر او را در جهات خود بكشانند، 
اما اگر پدرو مادر را رها آرده و با . همه صدمه ببينند بجای آنكه دستور خدا را اجرا آند، اجازه داده تا

همسر خود پيوند آند، با وجود اعتراض های بسياری که داشته باشد، به نفع مادرش و زنش و خودش نيز 
اول مانند عقاب، مادر باید به . مادران مهم است بدانند آه در چه موقعی باید فرزند را رها آنند. خواهد بود

والدین باید توجه داشته باشند، آه . بعد در وقتش باید او را از النه بيرون آند. دن را بيآموزداو پرواز آر
  .رابطۀ اصلی، رابطه ایست ميان شوهر و زنش، و نه ميان ولدین و فرزندانشان

اگر بهترین را برای خود و والدین خود ميخواهيد، وقت و . حال چند آلمه را با جوانان شریك خواهم شد
آنها . سعی نداشته باشيد توجه آنها را تمام وقت بر خود داشته باشيد. قۀ زیادی را از ایشان نخواهيدعال

شاید الزم باشد از برادر یا خواهر آوچك خود . دیگر نيز برسانندیکاحتياج دارند وقت و عالقۀ خود را به 
شما باید سعی آنيد . ر سپری آنندهداری آنيد تا والدین بتوانند وقتی را خارج از خانه تنها با همدیگگن

با این آارتان، نه . آنها محتاج انجام آارهایی با هم هستند. والدین تان وقت آافی برای یكدیگر داشته باشند
نيز از این آار برآت حاصل  خودتانتنها برآت به پدر و مادر خودتان رسانده اید، بلكه در دراز مدت، 

  .خواهيد آرد
بله، باید . شما از خانه بسر ميرسد، والدین تان باید از این بابت خوشحال بوده باشندوقتی زمان خارج شدن 

آنها خواهند دانست آه شما توانایی ایجاد زندگی تازه ای را دارید، و خودشان نيز با اميد به . اینگونه باشد
و حال ميتوانيم بقيۀ اوالدمان به سر و سامان رسيد :"آنوقت ميتوانند بگویند. فردایشان خواهند نگریست

هنگامی والدین ميتوانند اینگونه فكر آنند، آه ". عمرمان را راحت و آرام کنار یکدیگر بپایان برسانيم
آه ميتوانند روی پای خود بایستد، و این را نيز تنها با عهده گرفتن مسئوليت ست فرزندشان نشان داده ا

  . های گوناگونی آه گفته شد خواهد داشت
روابط دیگر موقتی . پدر و مادرها باید توجه آنند آه زندگی زناشویی تنها رابطۀ دائمی است فرزندان و
آنها باید مایع نشاط باشند، . خدا فرزندان را موقتًا در دست والدین ميگذارد، و بعد باید جدا شوند. ميباشند

  .ولی نباید پایه و اساس نشاط زندگی زناشویی باشند
نميدانم چطور ميتوانم اهميت آن را بيشتر بيان آنم؟ شما زن و . ت زیادی را دادبه این نكته باید اهمي

شوهران از خود بپرسيد، زندگی شما چه خواهد شد اگر فرزندانتان از شما به دليلی جدا ميشدند؟ جدًا 



 

، چه تصورش را بكنيد، زندگی شما چگونه خواهد شد؟ اگر قرار باشد شما دو نفر تنها در خانه زندگی آنيد
پيش خواهد آمد؟ آیا عالقمند به چيز هایی هستيد آه شبيه بهم باشد؟ آیا آارهایی را با هم انجام داده اید؟ چه 
انگيزه هایی را مشترآًا دنبال نموده اید؟ شبانه وقتی با هم تنها هستيد، راجع به چه با هم صحبت خواهيد 

گر جواب خوبی ندارید، بهتر نيست برای باهم دارید؟ سؤال اینجاست، ا کیمشتر خصوصياتآرد؟ چه 
یكدفعه، . د کردنرفع مسئله شروع بكار بشوید؟ زودتر از آنچه بنظر ميرسد، فرزندان خانه را ترك خواه

آن پسر . آن دختر پر زنان از خانه به آشيانۀ خود پرواز خواهد آرداز وقت دانشگاه سر ميرسد، و بعد 
این اتفاق ها به همين صورت اتفاق . دختر از خانه بيرون ميرود وارد صحنه شده و در یك چشم بهم زدن،

حال ميتوانيد نسبت به آن . ميافتند، و هنگامی آه اتفاق ميافتند، شما خود را با همسر خود تنها خواهيد یافت
   .هراس داشته باشيد، و یا برای آن نقشه و برنامه طرح آنيد

شاید الزم باشد راجع به آن با همسرتان . این موضوع فكر آنيد قبل از ادامه به خواندن این آتاب، راجع به
پدر، مادر، شما ميدانيد آه من : "شاید الزم باشد آه شما جوانان خانه به والدین خود بگویيد. صحبت آنيد

بمن بگویيد حال برای شما چكار . روزی در آینده از خانه خارج ميشوم و زندگی خودم را خواهم داشت
فكر آن را بكنيد آه به چه طریقی ميتوانيد به آنها آمك آنيد تا وقتی "  چكار ميتوانم بكنم؟ منم؟ ميتوانم بكن

شاید . اگر آشپزی را آموخته اید، شاید مسئوليت تهيۀ یك وعده غذا را بعهده بگيرید. را با هم داشته باشند
عجب ميكنيد؟ فكر ميكنيد فرزندان ت. شام را زیر نور شمع با موسيقی مالیم و دلخواه برایشان فراهم آنيد

. نباید عشق و محبت ميان والدین خود را تشویق آنند؟ عشق و محبت از خدا است و برآات زیادی را دارد
اگر ميبينيد آه والدین شما گرایشی نسبت به آن ندارند، ممكن است به این خاطر باشد آه تمام احساس و 

ال بهتر نيست پافشاری آرده، و اقدامی نسبت به بهبودی ح. محبتشان را صرف شما فرزندان کرده اند
قل نشان داده اید آه احد . شاید الزم باشد ایشان را غافل گير نمایيد. ت پيشنهاد آنيدأاوضاع نمایيد؟ با جر

  .این موضوع برای شما اهميت دارد
نها برای همسرتان آخرین باری آه آاری را ت. شما پدر و مادر ها نيز راجع به این موضوع فكر آنيد

آردید آی بود؟ و قبل از آن نيز آی بود؟ فاصلۀ زمانه ميان این دو چقدر بود؟ آیا آاری هست آه بطور 
مرتب برای او انجام ميدهيد؟ زن و شوهری برنامه ریزی آردند آه هر شنبه برای صرف صبحانه از 

مسئوليت . نی را تنها با هم بگذرانندهر چه مشكل بوده باشد، زن و شوهران باید زما. خانه بيرون بروند
بطوری آه (این آار نهایتًا به شوهر بعنوان سر خانه واگذار شده، همانگونه آه عيسی مسيح این وظایف را 

 خانوادهشما باید اطمينان داشته باشيد آه روابط ميان اعضاع . ، بشما واگذار آرده است)بعدًا خواهيم دید
اگر مسئله ای را مشاهده آرده اید، بهتر نيست شام را . ن امری است حياتیای. شما بر طبق آالم خدا است

 با زن خود بيرون از منزل صرف آنيد تا در خلوت راجع به آن با او گفتگو نمایيد؟ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  توزیع وقت و شرآت در تمایالت مشترك خانوادگی



 

  
ميکنيد را  خانوادهت مختلف اعضای در جدول زیر، برآوردی تقریبی از وقتی که صرف شراآت در تمایال

در هر . ،یكی از نشانه های تشخيص مصرف وقت و تمایالت خود ميباشد) آميت(تعداد دفعات . درج نمایيد
  . مورد سعی آنيد آيفيت وقت و تمایالت را نيز درج بنمایيد

  
  تمایالت مشترك  وقت برای

  فرزندان  زن/ شوهر   فرزندان  زن/ شوهر
  :روزهای هفته

  
  
 

      

  :روزهای تعطيل
  
  
 

      

  
از فرم باال چند آپی تهيه آنيد و در هفته سعی آنيد صورت انجام آارهایتان شباهت بيشتری را با آالم خدا 

در رابطه باشيد و این برنامه را به آنها نيز  خانواده در این خصوص خوب است آه با اعضای. بگيرد
  .نشان بدهيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  فصل پنجم
  مجرد خانه افراد

  
  )مصاحب(پيدا آردن یار 



 

وقتی خدا آدم را . تا اینجا برای شما واضح شده آه خدا ازدواج اشخاص بالغ را الزمۀ زندگی شمرده است
خوب نيست آه : "بعد از آنكه خدا او را آفرید، گفت. در باغ عدن آفرید، منظورش این نبود آه مجرد بماند

خواست خدا نيز . ارد آه شخص مجرد دنبال یار باشد و بخواهد ازدواج آندنتيجتًا، عيب ند". آدم تنها بماند
هر شخصی عطيۀ خودش را از خدا بدست آورده است، چه آنكه زندگی مجردی را داشته . همين است

اگر شخصی آه عطيۀ زندگی مجرد را دارد، ولی ناراضی بوده و بخواهد . باشد، و چه زندگی مشترك
هر . ، به همان دليلی آه شخصی که عطيۀ ازدواج را دارد ولی از آن دوری ميورزدازدواج آند، گناه آرده

عطایای خداوند تخيلی و بخاطر بوالهوسی . شخصی باید عطيۀ خود را پيدا آند و مطابق با آن زندگی نماید
ند، باید در وقتی عطایای خداوند مكشوف ميشو. نيستند، و استفادۀ از آنها نيز به ارادۀ خودمان بستگی ندارد

خدا عطایای خود را برای . همان هنگام بخاطر خدمت به خدا و جالل به او مورد استفاده قرار بگيرند
خدا عطایای خود را عادالنه توزیع ميكند و فرزندان او باید . مقصود خود و نيكویی فررندانش پخش ميكند

  :م خدا ميفرمایدآال. نمایند، حتی اگر بنظرشان آنطور نميرسد قبولچنين امری را 
  

  8روميان 
خوانده شده اند، همۀ چيزها  می دانيم در حق آنان آه خدا را دوست می دارند و بر طبق ارادۀ او فرا:"28
  با

  ."هم برای خيریت در آار است        
  

راجع به این مسئله . مجردانی هستند آه از زندگی خود ناراضی ميشوند، و در صدد ازدواج گام برميدارند
. چكار ميتوان آرد؟ ابتدا باید متذآر شد آه آليسا موضوع ازدواج جوانان را بطور جدی دنبال نكرده است

آرداری شایستۀ توبه داشته : "آليسا آاری است بجا و سپس مطابق با خواست خدا در این مورد توبۀ 
  . یعنی به نيازهای مجردان بيشتر رسيدگی آنند) ب20: 26اعمال"(باشند

را مطالعه ميكنيم، ميبينيم آه در  7وقتی اول قرنتيان . اید اول عطایای خود را شناسایی آنندمجردان ب
، و عطيۀ خود را سنجيده ولی نگذارد ميل )27و26آیات (دوران ظلم و ستم، پيشنهاد شده آه مجرد بماند 

بيعی است، جوانان اما در دوران عادی، چون ازدواج آاری ط). 9، 8، 2آیات (جنسی او را به گناه بكشد 
خود را گسترش داده و از  در اینصورت، دختران و پسران باید این عطيۀ . عطيۀ ازدواج را خواهند داشت

اگر به دختر یا پسری عطيۀ مجرد بودن . راجع به این موضوع بيشتر صحبت خواهم کرد. آن استفاده نمایند
انجام آن بدهد، و خود را برای خدمت در تاآستان  داده شده، باید مایل به آن باشد، اقدامات الزم را برای

او نباید از آینده خود نگران باشد، و باید بخاطر داشته باشد . آماده سازد) آه یقينًا برایش فراهم ساخته(خدا 
آه خدا هيچگاه آاری را از فرزندش نميخواهد بدون آنكه قدرت آن را به او داده باشد تا بتواند با شادی آن 

  .دبرسان امرا بانج
حال در خصوص آن زن بيست و پنج ساله آه نتوانسته شوهر مسيحی خود را پيدا آند چه؟ او چكار باید 

  :بكند؟ اگر دریافت آرده آه عطيۀ ازدواج را دارد، باید سه آار را انجام دهد
        

نيد هميشه راجع به فكر ميك! من راجع به آن دعا آرده ام: "ممكن است بگویيد. در مورد ازدواج دعا آند .1
من ميدانم دعا آرده اید، ولی آیا آار همينجا ختم ميشود؟ مسيحيان بسياری دیدگاه غلطی " چه دعا ميكنم؟

فكر ميكنند باید تنها به دعا اتكا داشته باشند، و هر اقدام دیگری خالف با خواست خدا . راجع به دعا دارند
آیا آنوقت زیر سایۀ درختی نشسته و انتظار دارید آه نان وقتی برای نان روزانۀ خود دعا ميكنيد، . است

شما باید برای نان روزانۀ خود دعا آنيد و . ر نجات وارد دستهای شما بشود؟ البته آه خيرتروزانۀ شما با چ
امكان آار، قوت آار، و برآت آار را : پدر: "وقتی این چنين دعا ميكنيد، در واقع ميگویيد. نيز بكنيد آار

  :دعا باید همراه با عمل باشد". ن بدهنيز بم



 

  
  3دوم تسالونيكيان 

  هر آه نمی خواهد آار آند، نان هم«زیرا حتی زمانی آه با شما بودیم این حكم را به شما دادیم آه :"10
  "».نخورد         

  
زنان  در خصوص". نان روزانۀ ما را امروز به ما عطا فرما: "این حقيقت دارد، حتی هنگامی آه ميگویيم

  او باید دعا آند و آار آند تا برکت را بدست آورد . جوانی آه دنبال شوهر ميگردند نيز همينطور است
اگر ميدانيد آه خدا عطيۀ ازدواج را بشما داده، پس شروع به گسترش و . خود را برای ازدواج آماده آند .2

یعنی، آشپزی، دوخت و دوز، . ده بگردانيداوًال خود را در انجام امور خانگی آامًال آما. پرورش آن نمایيد
  . پچه داری، و غيره را فرا بگيرید

اگر الزم است رژیم غذایی . دوم، شكل ظاهری خود را تا جایی آه ممكن است زیبا و جذاب بگردانيد
ل ولی نگذارید شك. بگيرید، این آار را بكنيد، اگر نميدانيد چگونه موی خود را درست آنيد آن را فرا گيرید

از آنجایی آه شما باید تا حد امكان جلوۀ زیبا و جذاب را داشته . ظاهر شما اهميت باطنی شما را بپوشاند
در این خصوص . ، نباید از درجۀ اهميتی آه دارد غافل بمانيد)8، 19:7و مكاشفه  2: 21مكاشفه (باشيد 
  . را مطالعه نمایيد 5تا  3: 3و اول پطرس  30: 31امثال 

تنها (آن زنی آه زیبایی دلش ميدرخشد، برای مرد مناسبش . مسيحی خود را بنا سازیدسوم، شخصيت 
آن زنی آه خانه دار است و زیبایی ظاهری نسبتًا . بيش از زیبایی بيرونی ارزش دارد) نوعی آه ميخواهد

  .مناسبی را دارد و مسيحی درخشانی نيز هست، زن بسيار جذابی خواهد بود
من نيز " چرا باید برای پيدا آردن مرد، آاری را انجام دهم؟: "شاید بپرسيد. آندبه جانب هدف حرآت  .3

زنی آه ميخواهد منشی " آیا آاری را برای دریافت نان روزانۀ خود باید انجام بدهيد؟"از شما ميپرسم 
بلكه دنبال  باشد، نه تنها برای پيدا آردن چنين آاری دعا ميكند و خود را برای انجام آن آار آماده ميكند،

  .شما باید دنبال چنين شوهری بگردید. چنين آاری نيز ميگردد
به گروه های زنان مجرد ملحق . در درجۀ اول بگذارید بشما هشداری را بدهم. چطور؟ سوال اینجا است

آاری آه ميكنند این است آه تأسف و نااميدی را با یكدیگر . نشوید، چون آار مثبتی برای شما نخواهند آرد
اگر به چنين گروه ها . شما وقت برای چنين آاری را ندارید، چون باید در جستجو باشيد. هيم ميشوندس

  .طعلق دارید، سریعًا جدا شوید
ی آه مردان مسيحی آار ميكنند آاری را بدست یدر جا. به اماآنی آه مردان مسيحی هستند رجوع آنيد

های مسيحی شرآت آنيد، اما در چنين موارد در آنفرانس . بگيرید، حتی اگر مزد آمتری را ميدهد
نيت شما در صورتی . بخصوص نگذارید هدف شما تنها بخاطر پيدا آردن مردی آه با او ازدواج آنيد باشد

شاید الزم باشد آه وارد دانشگاه . خوب است آه تنها یكی از دالیل شرآت در جوامع مسيحی بوده باشد
بله، این باید یكی از مقاصد عمدۀ زنانی " چون ميخواهم ازدواج آنم؟چی؟ به دانشكاه بروم . "الهيات شوید

او . از آشيش خود سؤال آنيد در چه مكانی مردان مسيحی جمع ميشوند. باشد آه به دانشگاه الهایات ميروند
خانواده های عضو آليسا باید از نياز . ممكن است مردان مسيحی را بشناسد آه دنبال زن مسيحی ميگردند

  . ممكن است ترتيب آشنایی شما را با مردان واجد شرایط بدهند. اطالع داشته باشندشما 
اما اطمينان حاصل آنيد که آن آاری . آنيد آارهر طریقی را دنبال آنيد خوب است، ولی برای حل مسئله 
زدواج را به اگر اطمينان دارید آه خدا عطيۀ ا. را آه ميكنيد مطابق با آالم خدا است، و او را جالل ميدهد

شما داده، و مهارت در انجام امور خانگی را بدست آورده اید، و به زیبایی خود رسيده اید، و تمام اینها را 
انجام داده اید، ميتوانيد اطمينان داشته باشيد آه خدا مرد مورد نظرش را در ) دعا(در ارتباط با روح القدس 
خدا ممكن . نيد استراحت آنيد و در انتظار آار خدا باشيدآنوقت است آه ميتوا. وقت آامل بشما خواهد داد

ممكن است پس از اميدواری . است باز شما را در راه هایی آه درک آن برایتان مشکل است، آماده بسازد



 

نااميدی ایجاد گردد؛ اما اگر اطمينان دارید آنچه را آه ميتوانيد انجام بدهيد را انجام داده اید، و بقيه را 
  .ن باشيد آه نتيجۀ حاصل جالل به خدا و برآت برای شما خواهد بودئسپرده اید، مطم بدست خدا
  .عطيۀ خود را بشناسيد، آن را گسترش بدهيد، و از آن برای جالل خدا استفاده کنيد: در خالصه

  
  

  تصور خيالی سازگار بودن زن و مرد
خدا اشاره ای به آن نشده، و بطوری در آالم . اصطالح خطرناآی است) به هم ميخورند(با هم جور بودن 

  . آه در جراید روزانه از آن استفاده شده، ميتوان گفت آه مخالف با آال م خدا است
منظور از جور بودن چيست؟ معموًال وقتی در صحبت های روزانه آن را به زبان ميآوریم، منظور این 

، و نتيجتًا زندگی زناشویی خوبی )ستجور ا(است آه دو نفر شخصيت، عالقه، و گذشته شان بهم ميخورد 
تصور . اما در آالم خدا هيچ نشانه ای از آنكه چنين برداشتی حقيقت دارد موجود نيست. را خواهند داشت

آنكه چون زن و مردی از نظر دارایی در یك سطح قرار دارند، یا تمایالتشان شبيه بهم است، این عوامل 
حال . د آرد، نظری است آه پایه و اساسی در آالم خدا نداردمشترك به استحكام ازدواجشان آمك خواه
  :ببينيم آالم خدا در این رابطه چه ميگوید

آالم خدا در واقع ميگوید شخصی نيست آه با شخص دیگر جور، سازگار، و یا همساز باشد، صرف نظر 
طبيعتًا مخالف یكدیگر  ما همه در گناه به دنيا آمدیم، و به همين خاطر. از مقدار شباهتی آه بهم دارند

اگر دو نفر بخواهند حقيقتًا با هم جور و سازگار باشند، الزم است آه اول مسيحی بشوند، و بعد با . ميباشيم
آیند، بلكه با برآورد آار روح القدس ی مردم جور و همساز به دنيا نم. آن آوشش آنند ایجادفيض خدا در 

  .در زندگيشان با هم جور و همساز ميشوند
اول آنكه باید : س چگونه ميتوان یار زندگی خود را انتخاب آرد؟ تنها دو الزمۀ اساسی موجود ميباشدپ

مسيحی باشد؛ و دوم، هر دو خواستار آن باشند آه مسائل و مشكالت خود را فقط از طریق آالم خدا حل 
، اخالقی، و غيره، ممكن البته عواملی چون اختالفات طبقاتی. آنند، و شهادتی در این رابطه داشته باشند

است اثراتی را در زندگی مشترآشان بگذارند، ولی آنها عوامل فرعی ميباشند و به هيچ عنوان ضرورت 
در حقيقت خدا از وجود چنين مسائل و مشكالتی است که استفاده ميكند تا این زوج را باهم جور و . ندارند

گناه وجود دارد، توانایی حل مسائل و مشكالت زندگی  تنها مورد واجبی که پس از آزادی از. سازگار نماید
بدست آوردن چنين قابليتی، امكان آن را ایجاد ميكند تا دو نفری آه آامًال با هم . از طریق آالم خدا است

، تنها مربوط به پسند اشخاص )یا تشابه ها(تفاوت ها . متفاوت هستند، زندگی ارزشمندی را داشته باشند
حتی اگر دو نفر هيچ فرقی را با هم نداشته باشند، اگر در گناه باشند با هم . تی ندارندميباشند، و ضرور

  .تنها راه سازگار شدن، اجرای آالم خدا است. جور و سازگار نخواهند بود
آیا ما دو نفر مسائل و مشكالتمان را . در نتيجه، قبل از آنكه پيمانی را ایجاد آنيد، خود را آزمایش آنيد

در تمام طول زندگی آینده تان، با . ه خدا ميخواهد حل آرده ایم؟ هيچ موردی مهمتر از این نيستآنگونه آ
موضوع هایی آه پيش خواهد آمد این نخواهد بود آه عالقۀ . چنين مسائل و مشكالتی روبرو خواهيد شد

وانيم مسائل خود را آیا ما دو نفر ميت: "مشترآتان چيست، و یا عقيدۀ یكی با دیگری چقدر فرق دارد، بلكه
از اشخاصی آه دوست ندارند مسائل را حل آنند، یا مسائل را کوچک جلوه " از طریق آالم خدا حل آنيم؟

ميدهند، یا به راههای مردمی و جامعه توآل ميكنند، و یا تمایلی نسبت به اجرای آالم خدا ندارند، دوری 
ل از طریق آالم خدا را در شخصی نميبينيد، باید با اگر نشانه ای واقعی از تمایل نسبت به حل مسائ. آنيد

اگر هيچ گونه نشانه ای از آن نميبينيد، و تغييری را نيز تا بحال مشاهده نكرده اید، . آندی پيش بروید
مسئله نيز  ایناگر تمایلی را نسبت به حل . ازدواج را به تعویق بياندازید، و دليلش را نيز به او بگویيد

  .، باید دست از او بكشيدمشاهده نميكنيد



 

وقتی تمایل به حل مسائل از طریق آالم خدا را مشاهده ميكنيد، ولی توانایی اجرای آن را نميبينيد، دو دليل 
  :ممكن است وجود داشته باشد

را شخص مورد نظر یا واقعًا نميخواهد حل مسائل را از طریق آالم خدا بيآموزد، یا اگر تمایل به آن . 1
اگر موقعيت چنين است، باید صبر آنيد تا . ه پيگيری را تا زمانی آه شاهد تغييری نبوده ندارددارد، انگيز

  .تغييری ایجاد بشود و مسئله ای ميان شما از طریق آالم خدا حل گردد
در این خصوص، مشاورت با آشيش . شخص دیگر ممكن است نميداند چگونه تغييری حاصل ميشود. 2

در چنين موقعيتی باید صبر داشته باشيد و در حل مسائل . دبوين مؤثر خواهد آليسا همراه با آوشش طرف
ولی با این وجود، تا زمانی آه تغييری ایجاد نشده و نشانه ای از آاربرد آالم خدا وجود . آوشا باشيد

ر، بلكه فراموش نكنيد؛ هر گاه خدا در آار باشد، نه تنها انگيزه آا. نداشته، نباید تعهدی را بعمل بيآورید
  ).13: 2فيليپيان (توانایی اجرای آن را نيز ميدهد 

تا زمانی آه شما نيز توانایی . البته نا گفته نماند آه تمام این موارد ممكن است مربوط به شما نيز بشود
  .نيز برای ازدواج آماده نيستيد شمامقدماتی حل مسائل و مشكالت را از طریق آالم خدا ندارید، 

  
  
  
  
  
  
  

  شخص مجردمشخصات 
در جدول زیر، برآورد صحيحی از صالحيتی آه برای ازدواج آردن دارید را بنویسيد، و پيشنهادات خود 

  :را آه بعنوان شخص مسيحی باید انجام بدهيد تا صالحيت بيشتری را بدست بيآورید را نيز ذآر بنمایيد
  

  :آنگونه آه هستم
  
  
  

  :آنگونه آه خدا ميخواهد باشم
    

  
  

  :خواهم شدنه آه خدا ميخواهد چطور آنگو
  
  
  

 پيشنهادات
  در مورد دعا

  
  



 

  
  در مورد آمادگی برای ازدواج

      
  امور خانگی. 1
  
  
  
  شكل ظاهری. 2
  
  
  
  شخصيت مسيحی. 3
  
  
 

  پيشرفت به جانب این اهداف
  
  

 
  ضوابط الزم برای ازدواج

  
  نجات یافته است؟   __________ آیا 

  ____نميدانم____  نه___   بله
  

  و من واقعًا ميخواهيم مسائل را از طریق آالم خدا حل آنيم؟__________ آیا 
  ____نميدانم____  نه___   بله

 
  آیا تا بحال چنين آاری را آرده ایم؟
  ____نميدانم____  نه___   بله

  
  .در سه مورد باال، ازدواج نباید صورت بگيرد"بله"بدون عالمت تصدیق

  
این . مختلف را آه مشترآًا از طریق آالم خدا حل آره اید را بنویسيد همسئل در جدول زیر، پنج
اختالف نظر ها، تصميم گرفتن راجع به مسائل مشكل، مشاجره ها، و یا  همسائل باید از گون

  .ستيزجویی هایی آه باید بر آن چيره ميشدید بوده باشند
  

  طریق حل مسئله آیات استفاده شده  مسئله
1 -      



 

  
  
  
2 -  
  
  
  

    

3 -  
  
  
 

    

4 -  
  
  
 

    

5 -  
  
  
  

    

  
  فصل ششم

  آالم خدا به زنان چه ميگوید
  

فصل چهارم آتاب افسسيان را در خصوص ارتباط مطالعه آردیم، و اآنون به فصل پنجم آن رجوع 
ارتباط ميان زن و شوهری آه مانند عيسی مسيح با آليسایش عمل ميكند، امر بسيار مهمی . خواهيم آرد

  .تباطی وجود نداشت، نميتوانستند نقش خود و روابط صحيح خود را بعمل بيآورنداگر ار. است
این . يات مربوط به آن را مشاهده ميكنيمئدر فصل پنجم آتاب افسسيان، نقش صحيح زن و شوهر و جز

آیات ازاهميت زیادی برخوردارند، چون بر اساس فرمان آفرینش، مفهوم ازدواج مسيحی را گسترش 
در این فصل از آتاب به قسمت . تقسيم آرد 33تا  25و  24تا  22آیات را ميتوان به دو قسمت  این. ميدهند

  . اول خواهيم پرداخت
  

   5افسسيان 
  ."ای زنان، تسليم شوهران خود باشيد، همان گونه آه تسليم خداوند هستيد:"22
  ."است ات دهندۀزیرا شوهر َسر زن است، چنان آه مسيح نيز َسر آليسا، بدن خویش، و نج:"23
  ."باشند پس همان گونه آه آليسا تسليم مسيح است، زنان نيز باید در هر امری تسليم شوهران خود:"24

  
در طول خدمتم بعنوان مشاور روحانی آليسا، مشاهده آرده ام آه در ميان همۀ زن و شوهرانی آه مسئله و 

آنگونه آه پولس . ند نيز وجود داشته استمشكلی را داشته اند، موضوع نقشی آه طرفين باید داشته باش
وقتی نقش طرفين عوض ميشود، نه تنها نميگذارد . ریف نموده، اجرا نشده استعنقش زن و شوهر را ت



 

مانند گردابی ميماند آه . مسائل دیگر حل شوند، بلكه خود آن نيز پایه و اساس مسائل بسياری خواهد شد
الت حل نشدۀ دیگری وارد صحنۀ ازدواج ميشوند، نقش زن و وقتی مسائل و مشك. انتهایی در آن نيست

شوهر را ضعيف تر نيز ميكنند، و نتيجتًا طرفين بدون رضایت قلبی یا مجبور به آشتی با هم ميشوند، و یا 
وقتی نقش زن و شوهر در زندگی زناشویی واژگون ميشود، امكان ایجاد مسائل و . از یكدیگر جدا ميشوند

پس دانستن آنکه نقش صحيح در زندگی زناشویی چيست، و چگونه . هایت ميرساندمشكالت را به بين
ميتوان آن را ایجاد آرد و گسترش داد تا اینکه خانه شكل مسيحی خود را بدست بيآورد، از اهميت خاصی 

اساس چنين موضوعی را ميتوان با مطرح آردن  این دو سؤال از زن و شوهر بدست . برخوردار ميباشد
  :آورد

  
  "شما بعنوان شوهر خانه، آیا زنتان را آنقدر دوست دارید آه جانتان را برایش قربانی آنيد؟. "1
  "شما بعنوان زن خانه آیا شوهرتان را آنقدر دوست دارید آه برای او زندگی آنيد؟. "2
  

ود را شوهر باید زن خ. این سؤاالت مربوط به آنچه در قسمت آخر فصل پنجم افسسيان مطرح شده ميباشند
شوهر باید در صورت الزم، مایل به دادن . آنگونه دوست داشته باشد آه مسيح آليسایش را دوست داشت

و از طرف دیگر، زن باید بقدری شوهرش را دوست داشته باشد، آه مایل باشد آه . جانش برای زنش باشد
یعنی زندگی برای او، و این . او باید زندگی خودش را وقف یار خود آند. زندگی آند او تنها برای

این شرایط بسيار بزرگ و سنگين ميباشند، و با وجود آنكه دست . همانگونه آه آليسا برای مسيح زنده است
آن آه شرایط را برای ما وضع . یابی به آنها مشكل بنظر ميرسد، شرایطی هستند آه خدا وضع نموده است

  .آن را نيز ميدهد نمود، خود توانایی دادن قوت و قدرت الزم برای اجرای
زنان، خدا از شما انتظار دارد آه چنان شوهرانتان را دوست داشته باشيد، آه حاضر باشيد تابع و تحت 

  : ممكن است بگویيد. تسلط او باشيد، همانگونه آه آليسا تحت تسلط مسيح است
رسوم قرون وسطی  آداب وبا بق اطمصبر آنيد ببينم، منظور شما این است آه من در این دنيای مدرن، "

شرفت های بزرگی را يآدام زنی امروزه حاضر است آنگونه زندگی آند؟ امروزه زنان پ! باید عمل نمایم
آرده اند؛ مدیران شرآتهای بزرگی هستند، شغل های مهمی را در جامعه بدست آورده اند، و شما ميخواهيد 

ميشه؟ خير ما در جایی آه زنان چند قدم  هگبرگردند به آن طریق عقب افتادۀ زمان پولس زندگی آنند؟ م
دنيا فرق آرده، چشمانتان را باز آنيد و ببينيد واقعًا توجه . پشت سر مردان راه ميروند، زندگی نميكنيم

  "دارید آه چه ميگویيد؟
  . بله، دارم

یادتان تازه . خوب این حرف ها مربوط به زمان بسيار قدیم بود، مربوط به دورانی قدیم و فرهنگی قدیم"
. تمام این حرف ها زیر سر پولس ميباشد. باشد آه این نوشتۀ پولس است، مردی آه خودش مجرد بود

او زمانی آه عضو شورای یهود بود یا زنی داشت آه از دنيا رفت و او از . خودش نميدانست چه ميگوید
يست به آن شورا راه یاد برد آه زندگی زناشویی چيست، و یا هميشه مجرد بود و بگونه ای که مشخص ن

این حرف ها را زمانی آه مجرد بود . بهر حال، زمانی این حرف ها را زد آه نميدانست چه ميگوید. یافت
  ."زد

مواظب حرف هایی خود باشيد، چون خدای ما زنده است ممكن است این حرف های شما خطری را ایجاد 
خانم . سلطۀ روح القدس نوشت تحتآیات را پولس این . آنچه نوشته شده الهامات آالم خدا است. نماید

. این حرف را خدا زده است. پولس نيز تقصيری ندارد. عزیز، اگر خونتان بجوش آمده تقصير با من نيست
تهمت های زیادی به پولس وارد ميشود، و آن مایع رسوایی همان زنانی است آه چنين حرف هایی را 

نظر به . ید، راجع به زنان باوقارانه تر از پولس یاد نكرده استدر واقع هيچ نویسنده ای درعهد جد. ميزنند



 

. بدون شك، زنان بسياری را ميشناخت. هميشه از زنان تعریف آرده است. فصل آخر روميان بياندازید
  .وقتی پولس را ضد زن و مرد ساالر نام ميبرید، نشان ميدهد آه حرف هایش را خوب نفهميده اید

، فكر نكنيد با انگيزه 2و یا اول تيموتاوس  14هنگام خواندن اول قرنتيان . اشتپولس زنان را دوست ميد
نباید آنها را حرف های مردی . دليل بزرگتری را برای نوشتن آنها داشت. ستيزگرایی آن آیات را نوشت

وقتی در . و نباید انها را مربوط به زمان یا فرهنگ بخصوصی دانست. مجرد و آهن سال برداشت نمود
ول قرنتيان و اول تيموتاوس چنين استداللی آرد آه نقش زن در مقابل مرد در درجۀ دوم ميباشد، استدالل ا

او . بلكه به آفرینش و سقوط انسان از جاللی که داشت رجوع نمود. او بر اساس آداب و رسوم زمانش نبود
آفریده نشد، بلكه زن برای  او نشان داد آه مرد برای زن". زیرا نخست آدم سرشته شد و بعد حوا: "گفت

وقتی آتاب پيدایش را مطالعه ميكنيم، . او توآل به نظم و ترتيبی آه در آفرینش هست نمود. مرد آفریده شد
  .به نظم و ترتيب آفرینش پی ميبریم

نه تنها بخاطر رتبه و منظوری آه زن دارد، او . مشاهده ميكنيم 2آنوقت دليل دیگری را در اول تيموتاوس 
خدا نيز به زن . یر سلطۀ مرد نمود، بلكه اشاره به این ميكند آه اول مرد نبود آه گناه آرد، زن بودرا ز

بر چنين حساب هایی است آه پولس نقش زن و شوهر را ". و او بر تو حكمرانی خواهد آرد: "ميگوید
نچه حوا آرد، خدا بخاطر آ. اول مرد آفریده شد، و سپس زن برای یاری او آفریده شد. نموده است حتشری

نتيجتًا، موضوع ربطی به فرهنگ جامعه ندارد، . فرمان داد آه مرد ها بر زنانشان حكمرانی خواهند آرد
حال آه به اعتراضات موجود رسيدگی شد، . بلكه بر پایه و اساس آفرینش و سقوط انسان استوار شده است
اما شتابزده نتيجه . لت امروزۀ آن رسيدگی نمایيمميتوانيم به آنچه در این آیات موجود است، با مفهوم و دال

  .نگيرید، و ممكن است از آنچه آالم خدا راجع به تسليم شدن گفته متعجب شوید
این ." ای زنان، تسليم شوهران خود باشيد، همان گونه آه تسليم خداوند هستيد: "پولس چنين شروع ميكند
زیرا : "و ادامه ميدهد. ميباشيد، باید تسليم شوهرتان باشيدهمانگونه آه تسليم خداوند . اظهار پر قدرتی است

عيسی مسيح بر ." شوهر َسر زن است، چنان آه مسيح نيز َسر آليسا، بدن خویش، و نجات دهندۀ آن است
و سرانجام . او آليسایش را رهبری ميكند و صاحب اختيار آن است. آليسایش حكومت ميكند و َسر آن است

ونه آه آليسا تسليم مسيح است، زنان نيز باید در هر امری تسليم شوهران خود پس همان گ: "ميگوید
سعی آرده اند از قوت و . مردم در طول تاریخ سعی آرده اند این آیه را طوری دیگر بخوانند." باشند

اما راه گریزی از مقصود . آن را عوض آرده اند و معنی دیگری را به آن داده اند. قاطعيت آن بكاهند
زن خانه دار . موضوع تسليم زن به شوهرش را بوضوح در این سه آیه ميبينيم. ضح آن موجود نيستوا

در جای دیگری پطرس همين پيام را تكرار آرده است، و او . باید نسبت به شوهرش تسليم پذیر باشد
  .هيچكس نميتواند پطرس را ضد زن خطاب آند). 1: 3اول پطرس (خودش شوهر بود 

را درك آنيد، آه تسليم پذیر بودن یعنی اطاعت آردن، حال چه دوست داشته باشيد یا نداشته  شما باید این
منظور من خود شما است؛ شما بعنوان زن مسيحی باید از شوهرتان اطاعت آنيد؛ عيسی مسيح گفته . باشيد

ه آه به نفع همه است او نگفت. او نگفته آه خوب است آه چنين آنيد. اختيار با شما نيست. آه باید چنين آنيد
. اطاعت آنيد بایداو گفته شما . او نگفته آه امور خانگی بهتر انجام خواهد شد اگر چنين آنيد. آه چنين آنيد

شما نه عمدتًا بخاطر منافعی آه بدست خود و خانواده تان مياید باید از شوهرتان اطاعت آنيد، بلكه بخاطر 
اگر شما . ا بهای هر قيمتی باید چنين رابطه ای را نکه بداریدب. نمایان ساختن رابطۀ عيسی با آليسایش

. چنين محبتی را نسبت به شوهرتان ندارید؛ نميتوانيد محبت آليسا را نسبت به عيسی مسيح نمایان سازید
  .این محبت را آليسا با تسليم و اطاعت از او نشان ميدهد، و شما نيز باید چنين آنيد

شاید با آنچه بيم آن را . بله آار مشكلی است. شما سنگين جلوه بدهد ممكن است چنين موضوعی برای
پولس بارها موضوع تسليم شدن را . ، دوباره روبرو شده اید)یعنی تسليم و اطاعت از شوهرتان(داشتيد 

چه لزومی دارد این موضوع را بار ها تكرار آند؟ چون بسياری از مردم به آن گوش . تكرار مينماید
ید به همين خاطر است آه پولس این موضوع را در سه جای مختلف، به سه شكل مختلف، سه شا. نميدهند



 

راهی برای تغيير دادن معنی آن . او آن را مورد تأآيد قرار داد تا خواننده از آن غافل نشود. بار تكرار آرد
منظور آن را عوض نميتوان آن را دست آم گرفت و یا . و یا دست نيافتن به مفهوم واقعی آن موجود نيست

حال اگر . تنها راهی آه برای شما باقی است، این است آه آن را قبول آرده و مطابق آن زندگی آنيد. آرد
  . به این حقيقت دست یافته اید، ميتوانيم به مطالعۀ موضوع ادامه بدهيم
بودن، آزادی را از ميان تسليم پذیر . ابتدا باید سؤتفاهماتی آه در این باره وجود دارند را از ميان برداشت

چه زمانی این قطار آزادی خود . قطاری را در نظر بگيرید. بعكس، آن را امکان پذیر ميسازد. بر نميدارد
شده، بر روی دست اندازهای دشت و بيابان پشتك زنان حرآت  خارجرا دارد؟ آیا وقتی از ریل خود 

راه خود ادامه ميدهد؟ آزادی خود را وقتی دارد آه ميكند، یا بر روی ریل خود، روان و بدون نامالیمات به 
 محدود. در جایی آه باید باشد قرار گرفته است و به آاری آه برای آن در نظر گرفته شده مشغول ميباشد

تنها محبوس بودن قطار بر ریل . شدن قطار به ریل است که آن را آزاد ميگرداند، نه از ریل خارج شدن آن
چيست آه آزادی واقعی را . اری را آه برای آن ساخته شده است را خواهد داشتاست آه امكان انجام آ

در چه زمانی شخصی آزادانه ميتواند پيانو بنوازد؟ آیا زمانی . بدست ميآورد؟ در راه راست قدم برداشتن
دون ، و آنوقت ب"لزومی ندارد نواختن پيانو را بيآموزم و قواعد ملودی را اطاعت آنم: "آه بخود ميگوید

و یا هنگامی آه وقت آافی . داشتن آشنایی به سبك موسيقی و یا فن نواختن، صداهای ناهنجاری بر پا آند
اگر وقت آافی برای آموختن صرف . برای آموختن را صرف آرده تا صدای دلنشينی را عرضه نماید
نيست، بلكه توسط نادانی خود او آزاد . نكرده باشد، نخواهد توانست پيانو بزند؛ او آزاد نيست تا پيانو بزند

در بند ميباشد، بخاطر آنكه وقت آافی صرف نكرده تا حرفۀ انجام آار را بدست بيآورد، آزاد نيست تا پيانو 
اما شخصی آه ساعات زیادی صرف آموزش آرده، و از اصول و قواعد آن اطاعت نموده، ميتواند . بنوازد

آزادی در خدا نيز خارج از اصول و . و خود موسيقی بسازد بجایی برسد آه آتاب موسيقی را آنار گذاشته،
امروزه . شخص وقتی واقعًا آزاد است آه بگونه ای آه مقصود خدا است، زندگی آند. قواعد او نيست

راهی آه واقعًا به آزادی زنان . من نيز ميخواهم زنان آزاد بشوند. صحبت زیادی از آزادی زن ميشود
ليم، او را قادر خواهد آرد تا روی ریل حرآت آند؛ او را قادر خواهد ساخت تا تس. تسليم: ميرسد این است

  .آهنگ دلنشينی را در خانه به ارمغان آورد
وقتی زنی آنچه خدا از زن ميخواهد را انجام ميدهد، وقتی آنچه مقصود خدا از زن ميباشد را ميشود، آنوقت 

آه خدا ساخته نميتوان شكل مثلث را بخود گرفت و بدون در دنيای دایره شکلی . آزاد ميشود است آه آامًال 
شما ميتوانيد خارج از ریل . البته شما ميتوانيد شكل دیگری را بخود بگيرید. عملی نخواهد بود. آسيب ماند

شما حتی ميتوانيد پای پيانو . سعی آنيد تا بر روی دست اندازهای دشت و بيابان پشتك زنان نيز حرآت آنيد
  .ی آزاد نخواهيد بودبنشينيد، ول

تسليم مربوط به روابط اشخاص در آليسا ميباشد، و . اصل تسليم را در تمام ابعاد زندگی ميتوان یافت
زنان هيچوقت نباید ). 35تا24: 14؛ اول قرنتيان  15تا11: 2اول تيموتاوس (مربوط به روابط در خانه 

و آاری آه مشایخ انجام ميدهند از او صلب شده به این دليل این د. نقش حاآم یا معلم را بر مرد بگيرند
این مستثنی بر شرایط فرهنگی و زمانۀ خاصی نيست، بلكه بر استناد اصول و قواعد آفرینش پایه . است

  .ریزی شده است
عقاید غلط بسيارند و خيلی از . اما تسليم شدن چه چيزهایی را در بر دارد؟ این مسئله را باید حل آرد

هدایای روح . به این وسيله بار گرانی را بر دوش زنان گذارده اند. اشنباهی را از آن دارندمسيحيان عقيدۀ 
آنچه الزم است، شناخت واقعی . القدس را خفه آرده اند و خدمت به مسيح را پوچ و احمقانه جلوه داده اند

  . آالم خدا راجع به تسليم شدن است
جنسی است آه . ن زن، او را در ردیف مایملك قرار ميدهدعقيده ای آه رایج است ميگوید تسليم پذیر بود

او باید در مقابل شوهرش تعظيم آند و . علق به شوهرش ميباشد تا هر آاری را آه بخواهد با آن بكندتم



 

او حق باز آردن زبانش را ندارد، و نظرش به درد خودش . زمين زیر پایش را بشوید، و هيچ شكایتی نكند
  .ميخورد

چنين تصویری را ممكن است در نقاطی از جهان مشاهده آرد، ولی چيزی . ا این را نميگویداما آالم خد
چنين تصویری نظر اصلی تسليم پذیری را دگرگون آرده . نيست آه از آالم خدا سرچشمه گرفته باشد

. كندآالم خدا نميگوید آه زن مانند جنسی متعلق به شوهرش ميماند آه هر آاری آه بخواهد با آن ب. است
در حقيقت آالم خدا . هدایایی آه از جانب روح القدس دریافت آرده را نباید نادیده گرفت و یا خفه آرد

  .تصویری عكس آن را نشان ميدهد
رجوع  5تا4: 3برای آنكه بتوانيم این موضوع را بهتر درك آنيم، الزم است اول به آتاب اول تيموتاوس 

مشایخ را باید از . یجا، پولس صحبت از صالحيت مشایخ آليسا ميكنددر ا. آنيم و با نقش شوهر آشنا بشویم
این . ميان مردانی در آليسا انتخاب آرد، آه در زندگی خود، آنچه خدا از آنها ميخواهد را انجام ميدهند

اگر . اول باید شوهر خوبی برای زنش باشد و پدر خوبی برای فرزندانش  چگونه مردی است؟ در درجۀ
. نند یك مسيحی، رهبری خانۀ خود را عهده دار باشد، نخواهد توانست بر آليسا رهبری آندنميتواند ما

رهبر خوب خانه به چه شكل ميباشد؟ پولس ميگوید، امورات خانه را بخوبی اداره ميكند و فرزندانش را 
  .تحت اختيار خودش ميگيرد

نام برده شده " اداره"مۀ هزارۀ نو ميباشد آه در ترج proistemiآلمه ای آه در زبان اصلی مصرف شده 
تصویری است . منظور ریاست را بعهده داشتن است. وظيفۀ شوهر اداره آردن خانواده اش ميباشد. است

همانگونه آه شيخ سرپرست و . از مردی آه صاحب اختيار است، ولی همه آار ها را خود انجام نميدهد
افراد که باید مدیر خوب ميداند . خانه خود ميباشدمدیر اعضای آليسا است، شوهر نيز مدیر و سرپرست 

شوهر . او ميتواند هدایای افراد را شناسایی آرده و آنها را گسترش بدهد و بكار بگمارد. دردیگر را بكار ب
  .نيز باید چنين آند

اشته باشد او باید توجه د. او َسر است و نتيجتًا آار را انجام نميدهد. شوهر بعنوان سَِر خانه مدیر آن است
این : "مدیر خوب، به یارش نظر مياندازد و بخود ميگوید. آه خدا زن را به او داده تا یاری برای او باشد

اگر بخواهم مدیر خوبی برای خانه ام باشم، باید . زنی آه خدا بمن داده هدایای قابل مالحظه ای دارد
او نميخواهد شخصيت زنش را خورد آند، ". امكانات گسترش و استفاده هر یك از این هدایا را ترتيب بدهم

  .بعكس آن را به منتهای درجۀ خود شكوفا نماید
ام ميانۀ خوبی ندارد، خدا را شكر خواهد آرد آه زنش چنين امكاناتی را دارد، و از آن قاگر با اعداد و ار

اده را نكند، مدیر استف کمالاگر از هدایایی آه خداوند به زنش عطا آرده . آمال استفاده را خواهد آرد
. البته او مسئول عاقبت آار خواهد بود، و نتيجتًا باید بر هر آنچه مهم است نظارت آند. ناموفقی خواهد بود

 زاو مسئول ادارۀ آلی است، و در جایی آه اختالف نظر ميان زن و شوهر وجود دارد، او مسئوليت اتخا
حال ميبينيد آه . دن از هدایای زن خویش حماقت استاما باز تکرار ميکنم، استفاده نكر. تصميم را دارد

اتفاقًا بعکس، دليل گسترش . َسر خانه بودن نشانه ای از زیر پا گذاشتن شخصيت و خصوصيات زن نيست
  .و استفادۀ آن برای جالل خدا و برآت به خانه خواهد بود

  
  "راجع به عهد قدیم چه ميگویيد؟. ولی شما صحبت از عهد جدید آردید"
  
  :بکنيد 23تا  31:10نگاهی به امثال . هد قدیم آتاب مقدس نيز همين را ميگویدع
  
  

   31امثال 
  ."زن صالحه را آيست آه پيدا تواند آرد؟ قيمت او از لعلها گرانتر است:"10



 

  ."دل شوهرش بر او اعتماد دارد، و محتاج منفعت نخواهد بود:"11
  ."آرد و نه بدیبرایش تمامی روزهای عمر خود، خوبی خواهد :"12
  ."پشم و آتان را می جوید، و به دستهای خود با رغبت آار می آند:"13
  ."او مثل آشتيهای تجار است، آه خوراك خود را از دور می آورد:"14
  وقتی آه هنوز شب است بر می خيزد، و به اهل خانه اش خوراك و به آنيزانش حّصۀ ایشان را می:"15

  ."دهد         
  ."نماید مزرعه فكر آرده، آن را می خرد، و از آسب دستهای خود تاآستان غرس می در بارۀ:"16
  ."آمر خود را با قوت می بندد، و بازوهای خویش را قوی می سازد:"17
  ."تجارت خود را می بيند آه نيكو است، و چراغش در شب خاموش نمی شود:"18
  ."رخ را می گيرددستهای خود را به دوك دراز می آند، و انگشتهایش چ:"19
  "نماید آفهای خود را برای فقيران مبسوط می سازد، و دستهای خویش را برای مسكينان دراز می:"20
  ."هستند به جهت اهل خانه اش از برف نمی ترسد، زیرا آه جميع اهل خانۀ او به اطلس ملبس:"21
  ."ی باشدلباسش از آتان نازك و ارغوان م. برای خود اسبابهای زینت می سازد:"22
  ."شوهرش در دربارها معروف می باشد، و در ميان مشایخ والیت می نشيند:"23
  ."جامه های آتان ساخته آنها را می فروشد، و آمربندها به تاجران می دهد:"24
  ."قوت و عزت، لباس اوست، در بارۀ وقت آینده می خندد:"25
  ."بر زبان وی استدهان خود را به حكمت می گشاید، و تعليم محبت آميز :"26
  ."به رفتار اهل خانۀ خود متوجه می شود، و خوراك آاهلی نمی خورد:"27

  
زنی آه دارای : "چيست؟ معنی لغوی آلمه که در زبان اصلی مصرف شده" صالحه"منظور از زن 

حال قدری عميقتر به این خصوصيات . ميباشد)" قدرت، جوهر، منابع، ارزشمند(خصوصيات زیادی است 
به عبارت دیگر، هدایای بسياری را دارد آه آامل گشته و مورد . این زن سيمای مختلفی را دارد. مبنگری

زن آزادی را در اینجا ميبينيد؟ آیا نشانه ای از سرآوفتگی و نادیده گرفته شدن را . مصرف قرار ميگيرند
وانسته تمام امكانات او را شوهرش ت. این زن زندگی پربار و پر معنی را دارد. در او مشاهده ميكنيد؟ خير

هدایای او  تمام. شوهرش مدیر خوبی است، و ميداند چه آارهایی را به او محول آند. به ارمغان آورد
زنی آه دارای خصوصيات زیادی "این تصویری است از آنچه در . اش قرار ميگيرند خانهمورد استفادۀ 

". اعتماد دارد، و محتاج منفعت نخواهد بود دل شوهرش بر او: "در این آیه ميخوانيم. ، ميبنيم"است
  . شوهرش ميتواند بر خدمات و فرآورده های او حساب آند

". برایش تمامی روزهای عمر خود، خوبی خواهد آرد و نه بدی. "حال ببينيم زندگی این زن چگونه است
او در سعادت و . تاو ميداند آه تكليفش آمك به شوهرش اس. توجه آنيد آه تمایل او به شوهرش ميباشد

این زن حاضر است . رفاه شوهرش ذینفع است، او را دوست دارد و تا آخر عمرش به او خوبی خواهد آرد
او تمایل به آار آردن . این موضوع را بطور واضح در این آیه مشاهده ميكنيم. برای شوهرش زندگی آند

  .در خانه را دارد
را ميتوانيم " می جوید، و به دستهای خود با رغبت آار می آند پشم و آتان را: "حال ببينيم چه برداشتی از

، و طریقی آه ")پشم و آتان را می جوید("آارهای خانگی " با رغبت"فرقی ميان انجام . آسب نمایيم
چرا زنان امروزه رغبت انجام آارهای خانگی را ندارند؟ برای آنكه . امروزه انجام ميگيرد وجود دارد

و چون آاری است آه باید انجام بدهند، روز هایشان را با شكایت . ن چگونه لذت ببرندموخته اند از آيان
  . ميگذرانند



 

! روزی سه چهار بار باید ظرف ها را بشویم، و باز تمامی ندارد! باز همان آش و همان آاسه: "ميگویند
ز همان لباسها آثيف لباسها را می شویم، با. می شویم، باز آثيف ميشوند، می شویم، باز آثيف ميشوند

  :تًا چنين برداشتی به اینجا خواهد رسيدیو نها". تمامی ندارد. ميشوند و دوباره باید آنها را بشویم
  "!باز همان شوهر و همان بچه ها"

چگونه ميتوان زندگی که توأم با . اما انجام آارهای خانگی قسمتی از زندگی است آه خداوند فراهم نموده
  ت را پذیرفت؟ شكایت و دلسوزی اس

  : زنی به من چنين شكایت آرد
شوهرم هر روز ميتواند بيرون از خانه برود و با آدم های مختلفی روبرو بشود، و روزهای جالبی را "

  ".اما من مجبورم تنها در منزل بمانم. بگذراند
دش را دارد از آجا معلوم است آه روزهای جالبی را ميگذراند؟ او نيز آارهای خو: "من در جواب گفتم
  ".آه باید انجام بدهد

  ".شما آه آشيش هستيد هر روز با آدم های بسيار جالبی روبرو ميشوید! شما خود چه ميگویيد"
منطقی . یكی پس از دیگری گوش هایم را پر از شكایت از آنكه زندگی در خانه چقدر بد است ميكنند! بله"

. در دنيای گناه آلود، همه مسائل و مشكالتی دارند .همه دارای مشكالت روزانۀ خود ميباشيم. فكر آنيد
آنچه اهميت دارد این است آه . ماجراجویانه و رویایی تر نيست. زندگی مردان ساده تر از زنان نيست

و این موضوع . توانایی لذت بردن از آار را دارید یا نه، صرف نظر از آنكه مشغول به چه آاری هستيد
  ".دمربوط به شوهرتان نيز ميشو

انجام " بارغبت"خداوند در آالمش زن آزاد را گونه ای تعریف آرده آه آموخته چگونه آار خود را 
رف های آثيف را ظاندن سرودی واو شاید به شما آموخته آه با زمزمۀ آهنگی بر زبان و یا خ. رساند
  .او از غذایی آه ظرف را آثيف آرده شكر گذاری ميكند. بشویيد

دم مرد هستم، نباید این پيشنهاد را بكنم، و ممكن است بنظر افكاری آامًال مردساالرانه شاید بخاطر آنكه خو
اگر قرار بود از سن بيست سالگی تا سن . بنظر برسد، اما عمدتًا خطاب به زنان جوان باید آن را بگویم

بهتر از بسياری ، یعنی مدت پنجاه سال آشپزی ميكردم، فكر ميكنم آشپزی را )بعنوان نمونه(هفتاد سالگی 
ولی بسياری از زنان امروزه حتی . البته منظورم ایراد گرفتن از غذا نيست. از زنان امروزه ميآموختم

. آب چوش ميآید، چه رسد به آنكه ترآيب مواد غذایی با ادویه های مختلف چه اثری را دارد چرانميدانند 
آلنجار ميرفتم، من نيز به سختی زمزمه اگر قرار بود هر روز من هم با دستور تهيۀ غذاهای مختلف 

انجام آار برایم بسختی " رغبت"اگر قرار بود تمام عمرم اینگونه آار ميكردم، . ميكردم و یا آواز ميخواندم
آنوقت امكان آنكه . حد اقل آوشش ميكردم چند دستور از غذاهای گوناگون را از بهر آنم. ایجاد ميگردید
شروع هر آاری مشكل است، ولی با بردباری هر آاری آسان . د ميگردیدیری باشد ایجاذآشپزی آار دلپ

  .ميگردد
  ".این حرفی است آه اآثرًا مرد ها ميزنند" :ميگویيد

شاید اینطور است، ولی آیا نميخواهيد با یك آدام از آنها تا آخر عمر زندگی خوشی را داشته باشيد؟ من 
اگر وقت الزم را برای آموختن آن صرف . فرسایی نيستآشپزی آار بد و طاقت . پيشنهاد خودم را آردم

. آتابی موجود است بنام کتاب آشپزی ُرزا منتظمی. نمایيد، خواهيد دید آه آار بسيار خوشایندی نيز هست
من او را نميشناسم، . اینجا زنی را ميبينيد آه هنر و دانشی را آسب نموده و در اختيار عموم گذارده است

لزومی ندارد آه هدیه آشپزی را داشته باشيد، و یا از طفوليت به . از آشپزی لذت ميبرد ولی اطمينان دارم
  .آن را انجام دهيد" با رغبت"آن عالقمند بوده باشيد، تا بتوانيد آن را بيآموزید و 

او مثل آشتيهای تجار است، آه خوراك خود را از دور : "چنين تعریف شده است" صالحه"سپس از زن 
در روز های قدیم، زنان بخاطر بدست آوردن مواد غذایی باید به مكانهای دور دست ميرفتند  ."می آورد

به این دليل . به این خاطر این کارشان شباهت به آشتيهای تجاری را داشت. چون به فراوانی امروز نبود



 

شان را می به اهل خانه اش خوراك و به آنيزانش حّصۀ ای"مجبور بود قبل از طلوع آفتاب برخيزد و 
  ". دهد

  :ميگویيد
انجام ها را من هم اگر آنيزان خودم را داشتم مانند این زن کار ! اما این زن آنيزان خود را داشت"

  ".ميرساندم
شما یخچال دارید، . اب و خيالش نيز نداشتوشما آنيزانی دارید آه او در خ. باز منطقی صحبت نميكنيد"

تشویی و خوش آن اتوماتيك دارید، ماشين ظرف شویی دارید، و اجاق برق یا گاز را دارید، ماشين رخ
و باری، آنيزان شما ! در آشپزخانۀ شما برای هر آاری آليدی موجود ميباشد جز برای فرزندان. غيره

  ".پس این بهانه ای برای شما نميباشد. جواب نيز پس نميدهند
از آسب دستهای خود تاآستان غرس می  ، وخریداری ميکنددر بارۀ مزرعه فكر آرده، آن را : "این زن
خصوصيات . آن را ميخرد اودر بارۀ مزرعه فكر ميكند، و  او .او در معامالت ملكی دخالت ميكند". نماید

چون شوهرش مدیر خوبی است، یقينًا موافقت آرده آه تصميم . او بسيارند و شوهرش توجه به آنها ميكند
هدیۀ انجام . صوصيات این زن را زیر پای گذارده ميبينيد؟ خيرآیا خ. بر چنين اموری را به او بسپارد

توجه به این نكته . امورات بازرگانی این زن تشویق گردیده و مورد استفادۀ خانه خود قرار گرفته شده است
نه تنها مشغول به معامالت ملكی است، بلكه از ". از آسب دستهای خود تاآستان غرس می نماید: "نمایيد
  . برای ایجاد محصول نيز استفاده ميكندیدی آن عا

اگر قرار باشد در ". آمر خود را با قوت می بندد، و بازوهای خویش را قوی می سازد": "صالحه"زن 
  . خود آار آند، باید چنين نيز بكند" تاآستان"
به آار " رغبت"اوچنان ." تجارت خود را می بيند آه نيكو است، و چراغش در شب خاموش نمی شود"

  .خود دارد آه تا دیر وقت آار ميكند تا فواید آن را بدست بيآورد
آفهای خود را : "و به این خاطر". دستهای خود را به دوك دراز می آند، و انگشتهایش چرخ را می گيرد"

این دو آیه بيت بسيار ". برای فقيران مبسوط می سازد، و دستهای خویش را برای مسكينان دراز می نماید
ا ساخته اند؛ دست را به آار دراز آردن امكان آن را ميدهد تا دست را به جانب آنانی آه به آن زیبایی ر

  .نياز دارند نيز دراز نمود
برای اهل خانه اش لباش ". به اطلس ملبس هستند: "؛ چون"به جهت اهل خانه اش از برف نمی ترسد"

این زن به ". ان نازك و ارغوان می باشدلباسش از آت. برای خود اسبابهای زینت می سازد. "است دوخته
مغازۀ پارچه فروشی رفته، پارچۀ ایده آل خودش را خریده و در منزل با چرخ خياطی لباسی را برای خود 

  .آماده ساخته است؟ لباسی است آه از هر جهت به تن او ميخورد و از همه جهات نيز از آن لذت ميبرد
  :حال به شوهرش توجه آنيد

اميدوارم برداشت اشتباهی ." ربارها معروف می باشد، و در ميان مشایخ والیت می نشيندشوهرش در د"
مقصود آن نيست آه به هنگامی آه زنش مشغول به انجام تمام آارهایی آه از آن . از این آیه نكرده باشيد

آتاب  در" دربار. "صحبت شد ميباشد، شوهرش در ميان اشرافيان لم داده و مشغول به آيف آردن است
چنين زنی آه دارد،  بخاطرمقصود این است آه . مقدس به معنی دولت و یا فرمانبرداری مصرف شده است

تعریف از شوهر، بعد از تعریف از زنش آغاز شده و در دنبالۀ آن . شوهرش به درجۀ اعالیی رسيده است
زنش فداآارانه . تاو عضو مشایخ شهر شده و در صدر جامعۀ خود قرار گرفته اس. صورت گرفته است

  .آمك آرده تا او به چنين مقامی دست یابد
امورات او در داخل و ." جامه های آتان ساخته آنها را می فروشد، و آمربندها به تاجران می دهد"زنش 

این زن به هيچ . در معمالت امالك، تاآستان، دوختن لباس و آمربند مشغول است. خارج از منزل بسيارند
او با بكار بردن هدایایی آه خدا به او . انجام آار های خانه، و یا زندانی در خانه نميباشد عنوان محدود به



 

توجه آنيد، اساس شایستگی آارهایی آه زن خانه دار انجام . داده، خود را به مقام زن شيخ درآورده است
  .ميدهد، تنها در این است آه آیا به خانواده اش آمك ميكند یا نميكند

دهان خود را به حكمت می گشاید، و تعليم . ، لباس اوست، در بارۀ وقت آینده می خنددقوت و عزت"
نميتوان گفت آه این زن حمالی ميکند و یا لزومًا معامله گر تيز ). 26تا25" (محبت آميز بر زبان وی است

بلكه با بکار اما ميتوان گفت آه او روشنفكر است، و نه تنها در بدست آوردن پول و مال، . هوشی ميباشد
آنچه را که این زن . در آالم خدا؛ حكمت، یعنی حكمت از خدا. افكارش برای خيریت مردم حكيمانۀبردن 

دیگران ميآیند تا از او . از آن برخوردار است را با حكمت الهی برای بنا و برآت دیگران استفاده ميكند
  .بشنوند

این امر واضحی است ). 27" (هلی نمی خوردبه رفتار اهل خانۀ خود متوجه می شود، و خوراك آا"
  :چون

  
دختران . پسرانش برخاسته، او را خوشحال می گویند، و شوهرش نيز او را می ستاید"

جمال، فریبنده و زیبایی، . بسيار اعمال صالحه نمودند، اما تو بر جميع ایشان برتری داری
وی را از ثمرۀ دستهایش  .باطل است، اما زنی آه از خداوند می ترسد ممدوح خواهد شد

  ).31تا28"(بدهيد و اعمالش او را نزد دروازه ها بستاید
  

هر استداللی را آه . من ميتوانم با اطمينان به شما بگویم، آه این ایده آل از عهد قدیم، نشانۀ زنی است آزاد
خوشی را در هر یك  این. است خوشبختیبه آار ببرید، و هر چه بحث آنيد، نميتوانيد انكار آنيد آه او زن 

هر هدیه ای آه خدا . او از هر جهت زن آاملی است. رسيده آرزوهایشاو زنی است آه به . از آیات ميبينيد
شوهرش موهای . شخصيت او خورد نشده. به او داده توسعه و رشد یافته و مورد استفاده قرار گرفته است

آالم خدا، زن آزادی را نشان ميدهد آه با کمال تصویر . او را در دست نگرفته که به اینور و آنور بکشد
او تنها یار . اشتياق، خودش را سرسپردۀ شوهرش ميکند، و در آنار او زندگی شاد و خوشبختی را دارد

او از همه لحاظ یار . شوهرش در امورات خانه نيست، بلكه در بينش و عقاید و افكار نيز یار او است
، و "من فكر نميكنم باید چنين آاری را بكنيم: "به شوهرش ميگویداما زمانی آه زن . شوهرش ميباشد

، شوهر تصميم را باید بگيرد و زن باید "من فكر ميكنم باید این آار را بكنيم: "شوهرش متقابًال ميگوید
زمانی آه تمام جوانب مورد بررسی هر دو قرار گرفته شد، و شوهرش کماکان معتقد است . مطيع او باشد

". تسليم"این یعنی . ن را انجام داد، زنش خواهد دانست آه تصميم برای هر دو گرفته شده استآه باید آ
البته بگونۀ (معنی آن این نيست آه نباید راجع به موضوع حرف زد، پيشنهاد آرد، و یا حتی قانع نيز نمود 

 . ا قبول ميكندمعنی آن این است آه شوهر مسئوليت نهایی خانه را دارد، و زن آن ر). تسليم پذیر
خدا همه را . یك نفر باید مسئوليت تصميم را در پيشگاه خداوند بدارد. باالخره یك نفر باید مسئول باشد

شوهر مسئول آن است آه همه چيز برابر . در خانه، خدا شوهر را مسئول تصميمات ميداند. مسئول نميداند
 . یاری مينماید با آنچه خدا گفته انجام بگيرد، و زنش در این آار او را

شاید بزرگترین مسئوليت او . بعنوان مدیر خانه، شوهر شما مسئوليت های خطرناآی را عهده دار ميباشد
شدن برای شما مشكل " تسليم"اگر فكر ميكنيد . راجع به آن قدری فكر بكنيد! مدیریت خود شما بوده باشد

آیا امكان آن هست؟ آیا . مدیریت شما است او مسئول. است، به آاری آه به او محول شده نظر بياندازید
امكان دارد شوهری همسرش را تحت اختيار خودش داشته باشد؟ بله، و جواب را در فصل پنجم افسسيان 

آنچه در اینجا مورد سؤال قرار گرفته این است؟ صرف . بدست ميآوریم، اما باید آن را به بعد موآول نمایيم
" تسليم"را بعهده گرفته یانه، شما بعنوان زن مسيحی، آیا مطيع و  نظر از آنكه شوهر شما وظایف خود

  .شوهرتان هستيد؟ خدا شما را مسئول چنين آاری نموده است



 

پطرس این موضوع را در فصل . شما باید تسليم باشيد، حتی اگر شوهرتان وظيفۀ خودش را انجام نميدهد
شما باید . وضوع نيز به طور آامل خواهيم پرداختما بعدًا به این م. سوم از رسالۀ خود تشریح آرده است

. از شوهرتان همانگونه آه از خدا اطاعت ميكنيد، اطاعت نمایيد، چه وظيفه اش را انجام ميدهد و یا نميدهد
تنها . تنها استثنایی آه هست، در مورد اجبار آردن شما به انجام آاری است آه خالف خواست خدا است

شاگردان عيسی نيز در زمانی آه از شهادت . شما صاحب اختيار از خدا نيست در آن مورد است آه شوهر
. و به شهادت خود ادامه دادند" خدا را باید بيش از انسان اطاعت آرد: "دادن به خدا منع شده بودند، گفتند

ا نگرفته در آن زمان، دولت اختيارش را از خد. انسان، و خدا: دو صاحب اختيار در اینجا نام برده شده اند
زمانی چنين تضادی را ميبينيم آه دو قدرت و اختيار . اختياری آه خدا دارد تناقصی را ایجاد نميسازد. بود

به عنوان مثال، زندگی . خدا هيچوقت بر خالف اقتدار و اختيار خودش عمل نميكند. در آارند، نه یكی
نی هستند آه در گذشته دست به زوج بسيار خوش گذرا. زناشویی زوج بی ایمانی را در نظر بگيرید

حال زن به عيسی مسيح ایمان آورده و روزی شوهر بی ایمان از زنش . گناهان گوناگونی نيز زده اند
واضح است آه او از زنش ميخواهد قانون خدا را . ميخواهد آه مانند گذشته دست به گناهان قبلی بزند

البته این نباید بمنظور . عت از شوهرش سرپيچی نمایددر اینجا، زن باید مطيع خدا باشد، و در اطا. بشكند
تنها مربوط به زمانی است آه . منظور سؤ استفاده نباید بشود. بهانه برای سرپيچی از شوهر قرار گيرد

  . خالف اصول خدا بطور واضح نمایان شده است، و چنين اتفاقات به ندرت ایجاد ميگردند
اما با فيض خدا، شما ميتوانيد از آن شادی آه . آاران از آن هراسانندآنچه خدا ميخواهد آسان نيست، و گناه 

، آموختيدوقتی تسليم شوهر خود شدن را . همراه اطاعت از خدا و آزادی زن بدست ميآید، برخوردار باشيد
شما از آن آزادی آه در اطاعت از قوانين خدا موجود ميباشد، . آنوقت آن نشاط نيز نسيب شما خواهد شد

  چرا آن را خود آزمایش نميكنيد؟. ردار خواهيد شدبرخو
  فهرست خود آزمایی زن خانه

بدهم؟ در جدول زیر  گرایشآیا من واقعًا تسليم شوهرم هستم، و مایلم زندگيم را به جانب او و به جهت او 
ه ها نمونه هایی از تسليم به شوهرتان را در هر یك از این زمين. به پنج زمينه مختلف اشاره شده است

  .بنویسيد
  مثال ها  زمينه ها

  
آار های 

  گیخان

1 ._______________________________________________  
2 ._______________________________________________  
3._______________________________________________  

  
 تربيت فرزندان

1 ._______________________________________________  
2 ._______________________________________________  
3 ._______________________________________________  

  
  روابط جنسی

1 ._______________________________________________  
2 ._______________________________________________  
3 ._______________________________________________  

  
روابط 
  اجتماعی

1 ._______________________________________________  
2 ._______________________________________________  
3._______________________________________________  

  
آار های 
  شوهر

1 ._______________________________________________  
2 ._______________________________________________  
3 ._______________________________________________  



 

اگر نميتوانيد جدول باال را با آسانی تكميل نمایيد، ممكن است الزم باشد نقش خود را دوباره مورد بررسی 
در جدول زیر، آنچه خدا ميخواهد . زم ميباشدشاید توبه و گفتگو با شوهرتان راجع به آن ال. قرار بدهيد

  .تغيير بدهيد را یادداشت نمایيد
  آنچه باید تغيير آند

  
1 .__________________________________________________________  

     __________________________________________________________  
2 .__________________________________________________________  

     __________________________________________________________  
3 .__________________________________________________________  

     __________________________________________________________  
4 .__________________________________________________________  

     __________________________________________________________  
5 .__________________________________________________________  

     __________________________________________________________  
  فصل هفتم

  محبتهمراه با رهبری 
  

: ذآر شده را ميتوان با دو سؤال آشكار آرد  22: 5در فصل ششم این آتاب دیدیم آه آنچه در افسسيان 
شوهران، آیا زنان خود را آنقدر دوست ميدارید آه جانتان را فدای آو آنيد؟ و، زنان، آیا شوهران خود را 

ما . زندگی نمایيد؟ پولس ابتدا با زنان صحبت ميكند، و بعد با مردانآنقدر دوست ميدارید آه تنها برای آنها 
  . به همين ترتيب، حال سؤال دوم را مورد بررسی قرار ميدهيم. نيز موضوع را مانند او دنبال نمودیم

از جانبی تسليم باید وجود داشته . رابطۀ شوهر مسيحی با زنش چگونه است؟ این موضوعی است دو جانبه
پولس چنين موضوعی را . باید تسليم شوهرش شود، همانگونه آه آليسا تسليم عيسی مسيح ميباشدزن . باشد

خداوند این مسئوليت را بر دوش . به سه طریق مختلف بيان ميكند تا هيچ شكی در خصوص آن باقی نماند
به گونه ای پولس ميگوید زن باید . همۀ زنان مسيحی شوهر دار گذارده، برای خوبی خودش و خانواده اش

در ). 23آیۀ (است " َسر آليسا"است، همانگونه آه عيسی مسيح " َسر"تسليم شوهرش بشود آه شوهرش 
بودن وجود " َسر"دنبالۀ بيان چنين اصولی است، آه روی بر شوهران آرده و خصوصياتی آه در آن نقش 

  :دارد را افشا ميكند
  

   5افسسيان 
  د، آن گونه آه مسيح نيز آليسا را محبت آرد و جان خویش راای شوهران، زنان خود را محبت آني:"25

  "فدای آن نمود،         
  "تا آن را به آِب آالم بشوید و این گونه آليسا را طاهر ساخته، تقدیس نماید،:"26
  و آليسایی درخشان را نزد خود حاضر سازد آه هيچ لك و چين و نقصی دیگر نداشته، بلكه  مقدس و:"27

  ."ی عيب باشدب        
  آن آه زن خود را. به همين سان، شوهران باید همسران خود را همچون بدن خویش محبت آنند:"28

  ."محبت می آند، خویشتن را محبت می نماید        
  زیرا هرگز آسی از بدن خود نفرت ندارد، بلكه به آن خوراك می دهد و از آن نگاهداری می آند،:"29



 

  "-نيز از آليسا مراقبت می نماید همچنانكه مسيح        
  ."زیرا اعضای بدن اویيم:"30
تن   از این رو مرد، پدر و مادر خود را ترك گفته، به زن خویش خواهد پيوست، و آن دو یك«:"31

  خواهند
  "».شد        

  ."اما من در بارۀ مسيح و آليسا سخن می گویم –این راز، بس عظيم است :"32
  ما نيز باید زن خود را همچون خویشتن محبت آند، و زن باید شوهر خویش راباری، هر یك از ش:"33

  ."حرمت نهد        
  

اگر زنانی فكر ميكنند آه فرمان خدا خطاب به ایشان بسيار سخت است، بگذارید نظری به فرمانی آه به 
يم شدن به شخص دیگر را البته تسل. در مقابل آن، تسليم پذیر شدن بسيار ساده است. شوهران داده بياندازند

با این . با طبيعت گذشته در تضاد ميباشد؛ شخصيت پيشينه قيام ميكند. باید آموخت، و این آار آسانی نيست
  . حال، در مقایسه با آنچه خداوند از شوهران خواسته، آاری است آسان

قدری راجع . سا باشندخدا به شوهران گفته آه نمونه ای از رهبری او بر آلي. از جانب دیگر رهبری است
فرمانی آه به زنان داده شده این است آه نمونۀ آن رابطه ای باشيد آه آليسا با عيسی مسيح . به آن فكر آنيد

البته هرچند آه رابطۀ آليسا با عيسی مسيح باید آامل باشد، اما همه ميدانيم آه آنطور نيست، و . دارد
هميشه . هستولی رهبری عيسی مسيح بر آليسا آامل . ردروزانه در تالش است و در جهت آن گام برميدا

و شوهران باید . دائمًا تمام فرامين خدا را مجسم ميكند. هميشه پر از حكمت است. مناسب و درست است
  .شما شوهران محول آرده است هاین وظيفه ایست آه خدا ب. نمونه ای باشند چنين

تنها زمانی که روح القدس . چنين فرمانی را اجرا آنيد شما خوب ميدانيد آه نميتوانيد. بار زیادی است
شروع به آار آردن در زندگی شما ميكند است که ميتوانيد شباهتی از رهبری محبت آميز مسيح نسبت به 

و در خصوص رابطۀ شما با زنتان، آرزوی شما به چيزی آمتر از آن نباید . آليسایش را بدست بيآورید
  . يح را در تمام راههای خود سرمشق قرار بدهيدمس بایدشما شوهران . باشد

ولی این خواست خدا . در خصوص رابطۀ شما با زنتان، شبيه عيسی شدن البته آار بسيار سختی است
اگر در این رابطه شكست بخورید، نه تنها در مقابل زن خود شكست خورده اید، بلكه در نمایان . است

به همين خاطر وظيفۀ شما وظيفۀ موقری . شكست خورده ایدساختن محبت مسيح نسبت به آليسایش نيز 
از شما خواسته شده آه در رابطه با . وقتی نمونۀ خوبی از او نميباشيد، نام او را خدشه دار نموده اید. است

  .امور خانگی خود عيسی مسيح را نمایان سازید
هر دو باید نقشی . یگری نيستخداوند به هر یك از زوجين فرمانی صادر آرده، و هيچ یك سخت تر از د

هر دو باید بگونۀ خود عيسی را نمونه خود سازند، . را بعهده بگيرند آه خدا در فرمانش به ایشان داده
  .تنها فرقی آه در ميان ميباشد، نقشی است آه هر آدام باید بعهده گيرند. خصوصًا در اجرای فرامين خدا

نطور آه قبًال گفتيم، در خصوص سرپرستی از خانوادۀ خود، هما. حال نگاهی به مسئوليت شوهر بياندازیم
منظور تنها داشتن چنين حق و . َسر، یعنی رهبر. او َسر خانۀ خود ميباشد. او در برابر خدا مسئول ميباشد

و منظور تنها لباس رهبری را . تنها صالحيت اختيار را به معرض نمایش گذاشتن نيز نيست. امتياز نيست
منظور تمام اینها است، همراه با مسئوليتی آه . حرف آخر را در اختيار خود داشتن نيستبر تن آردن و 

. آه مطابق با مقام رهبری است را بعهده بگيرد وظایفیشوهر باید . هر یك از این موارد در خود دارند
  .انجام درست این وظایف است آه در حقيقت رهبری خانه را انجام ميرساند

اختياری آه دارد تنها ظاهری نيست، او قدرت . ا در نام است بلکه در عمل نيز هستمقام رهبری نه تنه
هيچ چيز نباید از اطالع . نتيجتًا او مسئول هر چه در خانه اش ميگذرد است. باطنی را نيز در اختيار دارد

و یا آاری زند بزن او نباید حرف . هيچ موردی مربوط به فرزندانش نباید از او پنهان باشد. او خارج باشد



 

این اختياری است آه خدا در مقام رهبر خانه به شوهر داده . انجام دهد آه مطابق موافقت شوهرش نباشد
َسر خانه باید زن و فرزندانش را آنترل آند، و این مشكل . البته بكار بردن چنين اختياری آسان نيست. است

  .این را حال باید بررسی نمایيمچگونه ميتوان زن خانه را آنترل آرد؟ ! ترین آارها است
قبًال ). 13تا2:11اول تيموتاوس(اما اول به این نكته توجه آنيد، اعضای خانۀ او باید تابع او باشند 

پولس ميگوید مشایخ باید برای اعضای آليسا نمونه . خصوصياتی را که شيخ کليسا باید دارا باشد نام بردیم
، "نيز باید از عهدۀ ادارۀ خانوادۀ خویش نيك بر آید: "ته توجه آنيدبه آنچه راجع به چنين مردی گف. باشند

در ". و فرزندانش را چنان تربيت آند آه با احترام آامل، اطاعتش آنند"یعنی از آن سرپرستی ميكند، 
زیرا اگر آسی نداند چگونه خانوادۀ خویش را اداره آند، چگونه می تواند : "ادامه به آن پولس ميگوید

در سه جا آالم خدا شوهر را مدیر خانواده اش ). 5تا4: 3اول تيموتاوس "(خدا را مراقبت نماید؟آليسای 
ميبينيم آه، از شماسان آليسا نيز خواسته شده آه  12در آیۀ . یكی از آن آیات را خواندید. نام برده است
زندگی ميكنند، مانند زن، منظور از خانواده، تمام افرادی است آه در خانه . خود باشند  مدیران خانوادۀ

منظور این است آه . ، معلمين، و هر شخص دیگری آه در خانه استمستخدمينفرزندان، اقوام دیگر، 
نتيجتًا هر آسی آه در . خصوصًا فرزندان در این آیات نام برده شده اند. شوهر باید سرپرست همه باشد

  . ص خانه ميباشداو َسر تمام اشخا. خانه هست، تحت آنترل شوهر باید باشد
در فصل قبل دیدیم آه خصوصيات رهبر آن نيست آه هنر و هدایایی آه خداوند به زن داده را نادیده 

منظور آن نيست آه تمام تصميمات را بدون  مشورت با زن و فرزندانش . بگيرد، و یا آنها را پای مال آند
تيار تصميم گرفتن را از خود نداشته عالوه بر این منظور آن نيست آه زن هيچگونه اخ. بدست بيآورد

  مدیر خوب ميداند افراد خانوادۀ. آالم خدا دقيقًا عكس آنها را ميگوید. باشد، و یا آاری را خود شروع نكند
. نشسته بود، مدیر خوبی بود" در ميان مشایخ والیت"یقينًا آن مردی آه . خود را به چه آار هایی بگمارد

آه از خدا است، در زن خود آشف آرده بود، و او را تشویق آرده و آنها را این مرد هدایای بسياری را 
و زن او نيز این هدایا را برای خانۀ خود و دیگران استفاده . گسترش داده و مورد استفاده قرار داده بود

او آوشش خواهد آرد آه هيچگونه صدمه و لطمه ای بر . این آاری است که  یك مدیر خوب ميکند. ميكرد
یك مدیر . ترجيحًا، آنها را به آمال رسانده تا استفادۀ از آنها نيز چنان بوده باشد. ن و امكانات او وارد نيآیدز

  .  خوب خانه نيز، توجه خواهد داشت آه خداوند زنش را بعنوان یار به او داده است
  

   18امثال 
  ."تحصيل آرده استهر آه زوجه ای یابد چيز نيكو یافته است، و رضامندی خداوند را :"22

  
او یار . این زنی است آه خدا به او داده، و شوهرش او را یار عالی و سودمند و پر برآت از خدا ميداند

در حقيقت شوهرش او را تشویق به . شوهرش ميباشد، و نتيجتًا شوهرش اختيار یار بودن را به او ميدهد
  .یاری ميكند

بجای آنكه . ست، بدون آنكه همۀ آار ها را خود انجام بدهدمدیر خوب نظرش بر هر چه در خانه ميگذرد ا
او از . همۀ آار ها را خود انجام دهد، تصویر جامعی از همه چيز را دارد و همه چيز تحت تسلط او است

هر چه ميگذرد آگاه است، و ميداند چطور پيش ميروند، و تنها زمانی دخالت ميكند آه الزم باشد و یا به 
خصوصًا امروزه . البته منظور این نيست آه خودش نيز مسئوليتی را بعهده نميگيرد. استآمك او احتياج 

  . مدیریت خانه آاری بسيار مشکلی ميباشد
ی بود، و رفت آمد بقدر حآارشان نيز در همان نوا. در گذشته، شوهران در والیت و دهات زندگی ميكردند

ید قبل از طلوع آفتاب از خانه بيرون رفته تا به امروزه بسياری از شوهران با. امروزه جریان نداشت
این برنامۀ پنج روز هفته . آارشان برسند، و در تاریكی غروب است که برای خواب به منزل باز ميگردند

هر روز مردم با . نتيجتًا وقتی برای دیدن خانواده ندارند، مگر روز هایی آه تعطيل هستند. آنها است



 

از در نتيجه  شوهر باید . دست سفر ميكنند، و یكدیگر را مانند گذشته نميبينند وسایل نقليه به اماآن دور
باید وقت بيشتری را با او بگذراند، و راجع . زنش از آنچه در خانه ميگذرد اطالع آافی آسب نماید طریق

اید حاصل اطمينان از هر چه باید انجام بگيرد را ب. به همۀ انچه در خانه ميگذرد اطالع آافی آسب نماید
بخاطر تغييراتی آه در اوضاع و احوال جامعه امروزه ایجاد . بنماید، و ترتيب انجام آنچه نشده را بدهد
ممكن است انجام این خواست خدا امروزه بسيار مشكل تر از . شده، خدا مسئوليت شوهران را آم نكرده

حال آه امور سخت تر . را دارند گذشته بوده باشد، ولی با این حال، شوهران همان مسئوليت پدران خود
  . شده، شوهران باید بيشتر به مسئوليتی آه دارند توجه نمایند

معموًال ضرورت . رهبری خانواده یعنی اطمينان حاصل از آنكه اعضای خانواده بخوبی سرپرستی ميشوند
ی شوهران از این های زندگی مانند خوراك و پوشاك و سرپناه فراهم ميشوند، و گو آنکه با سختی است، ول

زمينه ای آه بيشتر شوهران در نقش رهبری خود با شكست روبرو ميشوند، . لحاظ آمبود چندانی را ندارند
انتظار ميرود آه در این زمينه شوهران غيرت زیادی را داشته . در عبادت و پرستش خانوادگی است

بنظر ميرسد آه تنها زن خانه . زیده اندباشند، اما اکثر شوهران مسيحی در این مورد بسيار مهم کوتاهی ور
اوست آه مدام مسائل . اوست آه تنها اهميت و اشتياق انجام آن را دارد. چنين اموری را اجرا مينماید

  . روحانی را پيش ميكشد و رفتن به آليسا را تشویق ميكند
شوهر از . ا شوهردر آليسای امروزۀ عيسی مسيح، رهبری چنين اموری بيشتر بعهدۀ زن خانه ميباشد ت

این واژگون شدن نقش . این مسئوليت بسيار مهم خود، سرپيچی آرده و زنش آن را بعهده گرفته است
فرزندان . بالیی آه بر سر فرزندان ميآورد را در نظر بگيرید. طرفين، عوارض وحشتناآی را در بر دارد

شان الگوی آنها ميباشند درمدتًا پدر و ماخانه چگونه آموزش ميبينند؟ در خانه چه چيز هایی را ميآموزند؟ ع
یاد ميگيرند آه مردان ميتوانند بدون . یاد ميگيرند آه آليسا برای زنان ميباشد. و از آنها سرمشق ميگيرند

ممكن است برای زنان و بچه ها . یاد ميگيرند آه مسيحيت برای مردان اهميتی ندارد. کليسا زندگی آنند
مردان امروزه فكر . این مشكل روزگار ما است! ی مردان خانه مهم نيستاهميت داشته باشد، ولی برا

مردانگی در او . عيسی مسيح را نحيف و ضعيف ميبينند. ميكنند آه مسيحيت چندان مربوط به مرد نميباشد
. یقينًا اگرعيسی مسيح واقعًا اینطور بود، نميتوانست آنچه در روز آخر بر سرش آمد را تحمل آند. نميبينند

ولی برداشتی آه از عكس ها و تصویر هایی آه از عيسی مسيح در همه جا . اما ميدانيم آه ضعيف نبود
  .رایج ميباشد، چنين حقيقتی را نشان نميدهد

با مضحک و نحيف جلوه دادن . انسان گرایان و آزادی خواهان این جهان نيز به این مسئله افزوده اند
متحمل شدن جرایم گناهان همه، بهای آزادی را پرداخت، با  عيسی مسيح، آن جلوۀ نجات بخشی آه با

تصویر و برداشتی آه از . شيطان جنگيد و پيروز شد، و بند مرگ و گناه را پاره نمود را واژگون کرده اند
او را ضرب دیده، ظلم و اجحاف شده، شكست خورده . او دارند، با جنبۀ مردانگی او تفاوت فاحشی را دارد

آالم خدا او را تنها انسان . عيسی مسيح را مردی واقعی، و خدایی آه هست، نميبينند. ينندو ناتوان ميب
او آارش نجاری بود، و در نتيجه نميتوانست مرد ضعيفی باشد، و یقينًا . خطاب نميكند، او را خدا نام ميبرد

هایشان آلوده روزی وارد معبد شد و همۀ آنانی را آه مكان مقدس را با آار. عضالت قوی را داشت
این افراد مردی را دیدند آه با شهامت و قدرتی آه از خداست در مقابل . ميكردند را به تنهایی خارج آرد

آسی نيست آه . این تصویر مردی پر از شهامت و قدرت است. ایشان ظاهر شده، و ترسيدند و فرار آردند
با فریسيان و علمای یهود روبرو شده و  فصل بيست و سوم انجيل متی را بخواند، در جایی آه عيسی مسيح

. ، و فكر آند آه عيسی مرد ضعيفی بود"وای بر شما ای علمای دین و فریسيان ریاآار: "به ایشان ميگوید
در او مردانگی . قوت و قدرتی در او بود آه ميتوانست شخصًا به تمام قوای شيطانی دست دراز آند

عيسی مسيح مردی نبود آه در برابر . بودن او مشاهده ميكنيم دیگری نيز بود، و آن را در شفقت و حساس
شوهرانی آه . بله عيسی مسيح مرد است. مردم بخاطر از دست دادن دوست خوبی، ميترسيد گریه آند

  .ميخواهند نمونۀ اوباشند، باید مردانی چون او باشند



 

با . او از مرگ نترسيد. دادنجات دهنده ای دارد آه مردانه زیست و جانش را . مسيحيت مردانگی است
وجود تمام جوانب وحشت انگيز صليب، شكنجۀ جسمی، و درد رد شدن از خدا، روی خود را به جانب 
اورشليم معطوف گردانيد و به خاطر آزادی فرزندان خدا و برادران خود، تمام جزای گناهانشان را بر خود 

او مردی با چنان محبتی . مرگ او بدست ميآورند آنهایی آه به او توآل ميكنند، حيات را از طریق. گرفت
  . بود آه مایل به دادن جانش برای برادران و خواهران خود و آليسایی آه نمونه ای از زن مسيحی است شد

پس َسر بودن . َسر بودن شوهر در خانۀ خود، باید محبت و َسر بودن عيسی بر آليسایش را منعكس نماید
بلكه عالوه بر این رهبری . بودن نيست و نه تنها مسئوليت ها را بعهده گرفتنتنها ریاست و صاحب اختيار 

است آه بقدری تحت تأثير محبت مسيح قرار گرفته که توانایی ابراز عشق و محبت به زنش را تا به آن 
  .یعنی بحدی آه جانش را برای او فدا نماید. اندازه نيز کسب نموده است

  :پولس ميگوید
  

   5افسسيان 
  ."زیرا شوهر َسر زن است، چنان آه مسيح نيز َسر آليسا، بدن خویش، و نجات دهندۀ آن است":23

  
برای بدست آوردن . ، و صاحب اختيار بودن عيسی بر آليسایش است"َسر"منظور پولس توجه به شيوۀ 

  :این شيوه، باید به فصل اول افسسيان رجوع نمایيم
  

   1افسسيان 
  ."ی او نهاد، و مقرر فرمود آه او برای آليسا َسر همه چيز باشدو همه چيز را زیر قدمها:"22
  ."آليسایی آه بدن اوست، یعنی ْپری او آه همه چيز را از هر لحاظ ْپر می سازد:"23

  
به عبارت دیگر، همۀ آنچه به عيسی داده شده برای خاطر آليسایش به او داده شده، و رهبری را برای 

به او قدرت و اختيار و جالل و احترام داده شده . ی به کليسایش بكار ميبردرساندن منفعت و برآت و نيكوی
َسر به بدن خواراك ميرساند، . آليسا بدن اوست، و او َسر آن است. تا در مقام رهبری آليسا بكار برده شود

وجهش بر َسر به تنهای دنبال امورات خانه نميرود، چون ت. آن را تغذیه مينماید و از آن محافظت مينماید
رهبری . او دائمًا در خدمت بدنش ميباشد. هميشه در حال تآمين رفاه و امنيت بدن خود ميباشد. بدن است

عيسی الزم بود جانش را برای . شوهر بر زنش آنگونه است آه هر چه را آه الزم باشد برای زنش ميكند
شان نيز باید تا به این درجه رشد پولس ميگوید محبت شوهران نسبت به زنان. آليسایش بدهد، و آن را داد

رهبری عيسی یعنی کمال محبت؛ یعنی دادن . اجازۀ رهبری مستبد و دل خواهانه به او داده نشده است. آند
  .خود در راه ابراز محبت

البته مسيحی مجرد نيز باید اینگونه زندگی . شوهر دیگر مجرد نيست، و نميتواند برای خودش زندگی آند
وظيفۀ او این است آه در همه چيز او را َمد . ی وظيفۀ مهم و جدی را نسبت به زنش داردشوهر مسيح. آند

همانظور آه عيسی بر اساس نيازهای آليسا . تصميماتی آه ميگيرد باید در رابطه با زنش باشد. نظر بدارد
باید عشق و . ایدباید از او حمایت و نکهداری نم. رفتار ميكند، شوهر نيز باید بر اساس زنش رفتار نماید
بودن شوهر، آنگونه آه ابتدا در نظر " َسر"نتيجتًا . محبتش به اندازۀ عشق و محبت مسيح بر آليسایش باشد

  . زن زننده و نامطلوب بنظر ميرسد، بعكس، نيكو و خيرخواهانه ميباشد
ا بدن مسيح آليس. سپس پولس ميگوید شوهر باید بگونه ای زنش را محبت آند آه خود را محبت مينماید

در . گرفته است 24: 2چنين تشبيهی را او احتماًال از پيدایش . است، و زن نيز مانند بدن خود شوهر است
" یکتن"این آیه ميخوانيم آه شوهر پدر و مادر خود را رها ساخته و به زوج خود ميپيوندد، و آن دو 

هر چه . ا شود، از خود جدا شده استچنين پيوندی بقدری نزدیك ميباشد آه اگر مرد از زنش جد. ميشوند



 

زنش بقدری نزدیك و جز خود ميباشد آه گویی . شوهر برای زنش ميكند، بر خودش نيز اثر خواهد گذاشت
: به همين خاطر ميگوید. این موضوعی است آه پولس ميخواهد روشن بسازد. قسمتی از بدن خودش است

آن آه زن خود را محبت می آند، خویشتن . آنند شوهران باید همسران خود را همچون بدن خویش محبت"
رابطه بحدی نزدیك است آه اگر به زنش صدمه برساند، به خودش صدمه ). 28" (را محبت می نماید

چنين وافعيتی را . و از طرف دیگر، هر آمكی آه به زنش بكند، بخودش نيز آمك آرده است. رسانده است
شوهری آه عاشق زنش ميباشد، عشق را . ، یعنی شوهری شادزن شاد. ميتوان به صدها طریق مختلف دید

  .قابًال نيز دریافت ميداردتم
زیرا هرگز آسی از بدن خود نفرت ندارد، بلكه به آن خوراك می دهد و از آن : "پولس ادامه ميدهد

گونه شوهران بخوبی ميدانند چ). 29" (نگاهداری می آند، همچنانكه مسيح نيز از آليسا مراقبت می نماید
ی از دستشان رها شده و روی پایشان ميافتد، و خون از ئاز بدن خود نگاهداری آنند، اینطور نيست؟ شي

ميكند، و با دارو به آن " نگاهداری"با سرعت زخم خود را با آب ميشوید، از آن . زخم خارج ميشود
مردان . ی به آن بشوندرسان" خوراك"و " نگاهداری"شاید شش روز آینده را مشغول . ميرسانند" خوراك"

  .آنند" نگاهداری"ميدانند چگونه از بدنشان 
پطرس نيز راجع به این . نمایند" نگاهداری"با این حال تعداد آمی از آنها ميدانند چگونه از زنانشان 

به همين سان، شما نيز ای شوهران، در زندگی با همسرانتان با مالحظه باشيد : "موضوع چنين گفته است
شوهر باید توجه داشته باشد آه ). الف 3:7اول پطرس "(ن چون جنس ظریفتر با احترام رفتار آنيد،و با آنا

نباید انتظار داشته باشد آه زنش مانند مردان . است، و باید با لطافت با او رفتار شود" جنس ظریفتر"زن 
د، آیا با او با لطافت رفتار آرده د باید پرسيننشان لطافت زنانه ندارناشوهرانی آه گله دارند زاز . رفتار آند

او باید با توجه به نقشی آه . ای؟ شوهر باید نقشی آه خود و زنش در زندگی زناشویی دارند را رعایت آند
زنش در خانه دارد، با مالیمت و لطافت با او رفتار نماید، تا زنش بتواند به درستی آنچه وظيفۀ او در 

این رابطه، شوهر باید آوشش نماید تا جایی آه توانایی آن را دارد آنچه  در. مقابل خدا است را انجام رساند
مربوط به زنش ميشود را از دریچۀ چشمان زنش ببيند، تا برداشت صحيحی از زندگی زناشویی خود 

یعنی " در زندگی با همسرانتان بامالحظه باشيد"این آار ساده ای نيست، ولی منظور از . بدست بيآورد
طبيعتًا . ر این رابطه با او با صراحت صحبت آنيد تا بتوانيد پای در آفش های او نيز بگذاریدباید د. این

نماید تا  درکبطور دقيق اندازه نخواهد بود، ولی با این وجود، خدا ميخواهد آه شوهر نقطۀ نظر زنش را 
  .زندگی زناشویی او مطابق با خواست خدا انجام گيرد

جسمی و احساسی ميشوند آه فهم آن برای  الترا ميگذرانند، دچار اختالزنان وقتی دورۀ قاعدگی خود 
با این وجود باید نهایت . نميفهمند، چون خودشان چنين مسئله ای را ندارند. شوهران بسيار مشكل است

زنان نيز با صحبت و شرح دادن . آوشش خود را بكنند تا در چنين مواقع رفتارشان با لطافت همراه باشد
برای مردان مشكل است بفهمند هر روز صبح تا شب با بچه ها . ت خود، به او آمک خواهند آرداز وضعي

شاید الزم باشد شوهر خانه مدت یك هفته آار . دادن و نظافت آردن، یعنی چه کسر و آله زدن، خورا
ید الزم باشد شا. بودن را بدست آورد" در زندگی با همسرانتان با مالحظه"زنش را انجام بدهد تا توانایی 

شوهر مسيحی باید نقش زنش . روزی را با فرزندان صرف آند تا نظر و دیدگاه زنش را نيز بدست آورد
اگر مقام رهبری شرآت و کمپانی را دارید، و . را در خانه درک نماید، این ضابطۀ خوبی از رهبری است

رشان هستيد بكنيد تا بدانيد با چه یا شيخ آليسا هستيد، باید بتوانيد پای درون آفش های آسانی آه رهب
  . مسائلی روبرو هستيد

  
  :موضوعات بيشتری را عنوان ميكند 19و18: 3در این مورد، آولسيان 

  
   3آولوسيان 



 

  ."ای زنان، تسليم شوهران خود باشيد، چنانكه در خداوند شایسته است:"18
  ."یدای شوهران، زنان خود را محبت آنيد و به آنان تندی روا مدار:"19

  
چرا آار ها را مانند من انجام نميدهد؟ چرا آنقدر : "ميگویند. شوهران به سادگی از زنانشان رنجيده ميشوند

طول ميدهد تا حاضر بشود؟ چرا باید هميشه منتظر او باشم؟ چرا در آارش عجله نميكند؟ شوهران بخاطر 
ه به آنها آمك آنند تا سر وقت حاضر البته آار درست این است آ. این مسائل رنج بسياری را کشيده اند

او آنيد، " مالحظۀ"وقتی شروع به . بشوند، ولی نباید در موقعی که دیر شده، از او رنجيده خاطر بشوید
. وقتی زن شما اشتباهی را مرتكب ميشود، شما نباید از او برنجيد. آنوقت دیگر رنجيده خاطر نخواهيد شد
من چه اشتباهی را مرتكب شده ام، و برای رفع آن چه باید : "د بپرسيدشما رهبر خانه هستيد، و باید از خو

شاید . رساندن بموقع خانواده به هر جا، جز مسئوليت های شما است. مسئول خانۀ خود هستيد شما" بكنم؟
ممكن است به آماده شدن زن و . الزم باشد در مورد وقت الزم برای حاضر شدن تجدید نظر آنيد

  . آنيد، بجای آنكه آماده نشسته و انتظار بكشيدفرزندانتان آمك 
سؤال من از شوهران این است؟ آیا از همسرتان بقدر بدن خود نگاهداری ميكنيد؟ وقتی مسئله یا مشكلی 
دارد، آیا توجه الزم را به او ميكنيد؟ آیا به حرف هایش گوش ميدهيد؟ وقتی نگران ميشود آیا شما نيز 

نيست، آیا ميتوانيد خوشحال بمانيد؟ نزدیك و صميمانه ترین رابطه ای آه  نگران ميشوید؟ وقتی خوشحال
و محبت است آه  این رابطۀ . زن و شوهر ميباشد  ممكن است ميان دو انسان وجود داشته باشد، رابطۀ

  .نزدیك و حياتی را حفظ مينماید
ای آه دنيا آن را دریافت محبت بگونه . محبت یعنی چه؟ پولس ميگوید محبت دادن از خود به دیگری است

. چيزی نيست آه اختيار آن را در دست داشته باشيم. احساس و نياز هم نيست. آردن، تصور ميکند نيست
  . است آه ما برای دیگران ميكنيم آاریمحبت 

  : در آالم ميخوانيم
 

    5افسسيان 
  "فدای آن نمودمسيح نيز آليسا را محبت آرد و جان خویش را : "ب25

  
   3یوحنا 

  "خود را داد پسر یگانۀ زیرا خدا جهان را آنقدر محبت آرد آه : "الف16
  

  2غالطيان 
  ."جان خود را به خاطر من دادمرا محبت آرد و : "ب20

  
  12روميان 

  "به او آب بنوشان، و اگر تشنه باشد، به او خوراك بدهاگر دشمنت گرسنه باشد، : "الف20
  

  6لوقا 
  ."دعای خير آنيد، و هر آس را آه آزارتان دهد برآت بطلبيدد برای هر آه نفرینتان آن: "28

  
. عشق و محبت با احساس شروع نميشود، بلكه با دادن آنچه در خود نيكو است به دیگران شروع ميشود

موسيقی امروزه نيز آن را در قالب . فيلم هایی آه در تلویزیون و سينما ميبينيم، محبت را تحریف آرده اند
ناکهان دلم به تاپ تاپ : "ميگویند. عشق و محبت را اتفاقی و بی اراده توصيف ميكنند. ميكند دیگری عنوان



 

. احساس گرایند، نه عشق و محبت گرا. احساساتشان حكم آن را ميكند آه عاشقند"! افتاد و عاشق شدم
دستور . ردانسان عشق و محبت را در اختيار خودش دا. انگيزۀ شان نياز خودشان است، نه عشق و محبت

شما ". دشمنان خود را محبت نمایيد: "عيسی مسيح دستور داد. و فرمانی کاربرد آن نيز داده شده است
اما هنگامی آه به . احساسات اینگونه عمل نميكنند. نميتوانيد احساس خوبی نسبت به دشمنتان ایجاد آنيد

احساس شما نسبت به او نيز تغيير خواهد  دشمنتان خوراك دادید، و یا اگر تشنه است به او آب دادید، آنوقت
احساسات . وقتی محبت را در دیگری سرمایه گذاری آردید، آنگاه احساس شما نيز تغيير خواهد آرد. آرد

احساسی آه از دادن وقت و مال و جان خود برای خيریت . باید بر اساس چيز مستحكمی استوار باشد
ما احساسی آه اساس آن تنها بر پایۀ عشق و مجبت است، ا. دیگران بدست ميآید، حقيقی و دائمی است

ما احساس خود را هميشه تحت اختيار خود نداریم، اما عشق و محبت واقعی . بوالهوسی و ناپایدار ميباشد
خداوند خدای خود را با تمامی دل و با تمامی : "داده فرمانآالم خدا . هميشه اختيارش در دست ما است

خود محبت نما؛ همسایه ات را همچون خویشتن محبت نما؛ و دشمنان خود را محبت جان و با تمامی فكر 
  .داده شده آه زنت را محبت نما فرمانو اینجا به شوهر ". نما

دیگر اميدی برای . من نميدانم چرا پيش شما آمدیم: "زن گفت. زن و شوهری برای مشورت پيش من آمدند
معلوم بود ". ما دیگر یکدیگر را دوست نميداریم: "رده گفتشوهرش نيز تصدیق آ". وضع ما وجود ندارد

: انتظار داشتند آه من بگویم. هر احساس عشق و محبتی آه زمانی برای همدیگر داشتند، از بين رفته بود
اگر یكدیگر را دوست نميدارید، اميدی برای زندگی زناشویی . خوب اگر اینطور است آاری نميتوان آرد"

حال باید دوباره بيآموزید آه . متأسفم چنين خبری را ميشنوم: "اما آنچه گفتم این بود". شما باقی نيست
چی؟ منظورتان چيست از بيآموزیم یکدیگر ! "با تعجب بمن نگاه آردند". چگونه یكدیگر را دوست بدارید

یی، پس از هشت هفته مشورت و راهنما. بله ممكن است" را دوست بداریم؟ مگر چنين آاری ممكن است؟
. آن دو برای آخرین بار، دست در دست یكدیگر با عشق و محبت جدیدی برای هم، از دفتر من خارج شدند

وقت و . باید بتوانيد این موضوع را درک آنيد، آه عشق و محبت چيزی نيست آه ناکهانی ایجاد گردد
باید ِآشت . نگاهداری بشود باید آبياری شود، خوراك داده شود، و از آن. آوشش را الزم دارد تا رشد نماید

عشق و عاشقی . باید َحَرس نيز بشود تا مواد زائد آن سوا گردد. بشود، پرورش یابد، و بعمل آورده گردد
دنيوی مسائل خودش را دارد، اما عشق واقعی ميتواند رشد آرده و تنومند بشود، اگر از راه خدا ِآشت شده 

 .باشد
مسئول اصلی ایجاد عشق و . است شما دارد، شوهر، تقصير بااگر عشق و محبت در خانۀ شما وجود ن

آالم خدا ). البته زن نيز باید عشق و محبت را ابراز نماید(محبت در خانه بعهدۀ شوهر ميباشد، نه زن 
به آالم ). 25"(، زنان خود را محبت آنيد، آن گونه آه مسيح نيز آليسا را محبت آردشوهرانای : "فرموده

منظور از ". ما محبت می آنيم زیرا او نخست ما را محبت آرد: "توجه آنيد 19: 4نا خدا در اول یوح
محبت ما نسبت به عيسی ). و همچنين بياد داشته باشيد آه زن آليسا را نمایان ميسازد(، آليسا است "ما"

. نی بودیممحبت او نسبت بما به این خاطر نبود آه ما افرادی دوست داشت. مسيح، از جانب او آغاز گردید
خير، زمانی آه ما دشمنان او بودیم؛ گناهكارانی خبيث و جسور و نفرت انگيز بودیم، به ما محبت آرد و 

با وجود ننگين باری آه داشتيم ما را متحمل گردید، و مصمم بود تا محبتش را بما ! جانش را فدای ما نمود
گر در زندگی زناشویی شما، عشق و محبت ا. در ما چيزی نبود آه الیق محبت او واقع شود. عرضه بدارد

اگر ميخواهيد از آالم خدا اطاعت آنيد و از محبت . از ميان رفته، شوهران، شما باید آن را تغيير بدهيد
من نميتوانم : "ممکن است بگویيد. عيسی نسبت به آليسایش سرمشق بگيرید، شما باید سبب آغاز آن باشيد

عيسی مسيح ما را زمانی محبت آرد آه ما او را دوست ". نميدارد به او محبت آنم، چون او مرا دوست
. اگر محبت در خانۀ شما آم شده و یا از بين رفته، مسئول آن شمائيد. شما َسر خانۀ خود هستيد. نميداشتيم

از  دادنو خدا طریق آن را از طریق . خدا شما را مسئول ایجاد و بنای محبت در خانۀ خود نموده است
همين حال، شروع به برنامه . شما باید وقت و جان و اقل و فكر و پول خود را بدهيد. داده است خود نشان



 

این . برای هر روز از هفتۀ آینده، برنامه ای برای ایجاد عشق و محبت به زنتان ایجاد نمایيد. ریزی آنيد
  .از همين حال شروع آنيد. خواست خدا است

ر از هر چه محبت به زنتان ميکنيد، ممكن است او محبت متقابلی باید در نظر داشته باشيد، آه صرف نظ
. خدا خود نشان داد آه این راه موفقيت آميزی است. و این نباید اشكالی را ایجاد کند. را از خود نشان ندهد

اما به شرط آن آه جا خالی نكنيد، و اگر الزم شده تا . عشق و محبت شما ميتواند بر همه چيز غلبه نماید
  . ی مرگ پيش برویدپا

، از شوهران خواسته  25: 5در افسسيان . شما شوهران مسئول ایجاد عشق و محبت در خانه خود ميباشيد
). 22: 5افسسيان (از زنان خواسته شده آه تسليم شوهرانشان باشند . شده آه زنان خود را محبت نمایند

نه است، زن خانه را از ابراز آن معذور البته چون تنها شوهر مسئول ایجاد و حفظ عشق و محبت در خا
  . نميكند

شما راجع به مطالب زیادی صحبت آردید جز . قرار بود شما بمن نشان بدهيد چگونه زنم را آنترل آنم"
  ".آنكه چگونه ميتوانم زنم را آنترل آنم

محبت آنيد، این  وقتی پولس ميگوید زنان خود را. بگذارید دوباره آن را شرح بدهم. من آن را نيز گفته ام
او را خدا چنان ساخته آه . زن را با عشق و محبت ميتوان آنترل آرد. همان طریق آنترل آردن آنها است

وقتی بقدر آافی به او عشق و محبت وارد شود، او تحت آنترل . محتاج به عشق و محبت شوهرش ميباشد
  .اگر اطمينان ندارید، خود آن را امتحان آنيد. خواهد بود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  



 

  
  
 
 
 
  
  

  ی شوهر خانهئفهرست خود آزما



 

  
  ________________________________________آیا من حقيقتًا َسر خانۀ خود هستم؟ 

_____________________________________________________________  
  
آیا از هر چه آه در منزلم ميگذرد اطالع دارم؟ . 1

________________________________  
_____________________________________________________________  

  
آیا من آتنرل آنچه اتفاق ميافتد را دارم؟ آیا من رهبر و پيشگام خانوادۀ خود در مسيری آه راه . 2

ميرود هستم؟ 
________________________________________________________  

_____________________________________________________________  
  
آیا آنترل زن و فرزندان من در دست من هست؟ . 3

______________________________  
_____________________________________________________________  

  
  ا تعریف آنيد؟آیا من حقيقتًا به زنم عشق و محبت نشان ميدهم؟ دو نمونه امروز از آن ر. 4
   1 ._________________________________________________________  
   2 ._________________________________________________________  
  
آیا من مسئوليت خانوادۀ خود را عهده دار هستم؟ . 5

______________________________  
_____________________________________________________________  

  
در قسمت . اگر جواب های شما بخوبی آنچه باید باشد نبود، باید ترآيب زندگی خود را تغيير بدهيد

آنوقت از همين امروز، شروع به . زیر، ده نمونه از نشان دادن عشق و محبت به زنتان را بنویسيد
  .انجام دادن آن نمایيد

1 .___________________________________________________________  
2 .___________________________________________________________  
3 .___________________________________________________________  
4 .___________________________________________________________  
5 .___________________________________________________________  
6 .___________________________________________________________  
7 .___________________________________________________________  
8 .___________________________________________________________  
9 .___________________________________________________________  

10 .__________________________________________________________  

  فصل هشتم



 

  انضباط با وقار
  

  6افسسيان 
  ."ای فرزندان، از والدین خود در خداوند اطاعت آنيد، زیرا آار درست این است:"1
  :"وعده است ، آه این نخستين حكِم با»پدر و مادر خود را گرامی دار«:"2
  "».تا آامياب شوی و بر زمين عمِر طوالنی آنی:"3
  ."آنيد ای پدران، فرزندان خود را خشمگين مسازید، بلكه آنها را با تعليم و تربيت خداوند بزرگ:"4
  

امكان ندارد همۀ آنچه مربوط به این آیات ميباشد را بتوان در اینجا عنوان آرد، چون صحبت زیادی راجع 
روابط صحيح و سالم فرزندان با والدین گناه آار، بطور طبيعی ایجاد . نضباط وجود داردبه مسئلۀ ا

  . احتياج به آار و آوشش زیادی دارد. نميشود
به او اشاره آرده، و ضمنًا نكته ای چند را  4ما در اینجا از پدر شروع ميكنيم، همانگونه آه پولس در آیۀ 

  .ست این فصل را بخوانند، خواهم آردخطاب به فرزندان و جوانانی آه ممكن ا
صحبت آرده؟ چرا راجع به فرزندان  پدراولين سؤالی آه مطرح ميشود آن است آه چرا پولس در ابتدا با 

با مادر صحبت نكرده؟ مگر مادر از همان سرآغاز زندگی همراه فرزند نبوده؟ مگر وقت بيشتری را با 
  فرزندان صرف نميكنند؟ 

دليل اول ممكن است به این . د دارد برای آنكه پولس در ابتدا با پدر ها صحبت ميكندحد اقل دو دليل وجو
اما این دليل . ميکنند" خشمگين" را خاطر باشد آه پدر ها مشكل خاصی را با فرزندان دارند، یعنی آن ها

به پدران خطاب . دارد صحبت ميكند مادران نيزهنگامی آه پولس با پدران صحبت ميكند، با . عمده نيست
با خطاب به پدر، پولس دارد با آسی آه . نشان ميكنند، ميباشندناصحبت ميكند، چون آنها مسئول هر چه ز

پدر در نهایت در برابر خدا . پدر َسر خانه است. خدا اختيار انضباط خانه را به او سپرده، صحبت مينماید
. وضوع در دو فصل گذشته صحبت آردیمما راجع به این م. پاسخگوی هر چه در خانه اش ميگذرد ميباشد

از عهدۀ ادارۀ خانوادۀ خویش نيك برآید و فرزندانش را چنان تربيت آند آه با "گفته شد آه شوهر باید 
  ).4: 3اول تيموتائوس "(احترام آامل، اطاعتش آنند

او باید بيشتر . وقتی پدر در حال ادارۀ خانوادۀ خود ميباشد، لزومی ندارد آه انضباط را شخصًا  اجرا آند
در ایام قدیم، معلمين خصوصی و خدمتكاران خانه چنين وظيفه ای . از طریق زنش انضباط را اجرا نماید

امروزه پدران ميتوانند به معلمين خصوصی و معلمين آليسا چنين اختياری را نيز . را نيز بعهده ميگرفتند
با این حال، او باید بداند . ادۀ خود را بعهده بگيرندپدران ميتوانند به طریق های مختلفی، ادارۀ خانو. بدهند

ای "در نتيجه وقتی پولس ميگوید . را مسئول ميداند اوخدا . چه ميگذرد و آنترل همه چيز را داشته باشد
او از مسئوليت پدران در تربيت صحيح فرزندانشان صحبت . ، او تنها با پدران صحبت نميكند"پدران
 . ميكند

آیاتی وجود دارند که . آه پدران نيز باید در تربيت فرزندان، نقش مستقيمی داشته باشند البته شكی نيست
، پدران را مسئول جواب به سؤاالتی آه فرزندان راجع به 6در تثنيه . دقيقًا این حقيقت را بازگو مينمایند

؛  1:5دوم تيموتائوس (د البته این به آن معنی نيست آه مادران حق چنين آاری را ندارن. ایمان دارند ميکند
پدران باید نه تنها جواب سؤاالت فرزندان را بدهند، بلكه آنان را در خداشناسی آموزش ). 5تا3: 2تيتوس
باید فرامين و مقررات خدا را به آنها توضيح بدهند و حاصل آن را در نقش زندگی فرزندان نيز . بدهند
یق رسمی باید انجام شود، بلكه به طریق غير رسمی نيز تعليم و تربيت خدا شناسی نه تنها به طر. ببينند

در وقت بازی، راه رفتن، غذا خوردن، و غيره، ميتوان از فرصت هایی آه پيش ميآیند . ميتواند انجام بشود
آالم خدا پدری را نشان ميدهد آه در تمام اوقات زندگی . استفاده آرد و زندگی خدا پسندانه را رواج داد



 

در نتيجه، پدران نه تنها مدیر تعليم و تربيت فرزندان . تربيت فرزندان در راه خدا استمشغول تعليم و 
 .خدا پدر را مسئول آنچه در خانه اش ميگذرد ميداند. ميباشند، بلكه خود نيز در آن شریك هستند

در . وضعی را مجسم آنيد آه پدر به یک آليسا ميرود، اما مادر و فرزندان به آليسای دیگری ميروند
کليسایی آه پدر ميرود، تنها به آالم خدا ایمان دارند و از آن پيروی ميكنند؛ ولی در آليسای مادر اینطور 

در اینجا، پدر عهده . مادر، بی ایمانی را پيروی ميكند، و فرزندان روش مردمی را آموزش ميبينند. نيست
او باید اصرار بر این . یكپارچگی نمایداو باید اقدام به ایجاد همبستگی و . دار مسئوليت خود نشده است

  . داشته باشد آه فرزندانش در راه ایمان به خدا تربيت و تعليم بگيرند
اول پولس ميگوید فرزندان خود را   در وحلۀ. حال ببينيم پدران چگونه باید فرزندان خود را تربيت آنند

در . شمگين شدن فرزندان نخواهد شدپدران باید اطمينان حاصل آنند آه هيچكس باعث خ. خشمگين نكنيد
ای پدران، فرزندان خویش را تلخكام : "موجود ميباشد، پولس ميگوید 21: 3آیۀ مشابهی آه در آولسيان 
  .نگذارید نشاط آنها از ميان برداشته شود". مسازید، مبادا دلسرد شوند

تقصير آن نيز بيشتر بر گردن  .در ميان جوانان امروزه روح خشم و تلخكامی را زیاد ميتوان مشاهده آرد
چه : "تكيه آالمشان معموًال این است. والدین از تعليم و تربيت فرزندان دست آشيده اند. والدین ميباشد
حقيقتًا، دو . فرزندان در خشم خود پشت به والدین ميكنند و گوش و مغز و دلشان را ميبندند" فرقی ميكند؟

جوانان نسبت به انضباطی آه از والدین خود بدست . آنها است آلمۀ خشم و تلخكامی نشانگر واقعی وضع
  .ميآورند، آزرده و خشمگين و نااميد شده اند

چه باعث آن شده است؟ چرا جوانان رنجيده و آزرده ميشوند؟ چه باعث خشم آنها ميشود؟ توجه داشته باشيد 
مورد استفاده قرار گرفته شده  مسئله این است آه انضباط غلطی. آه این آیۀ مربوط به انضباط ميباشد

البته منظورم . آنوقت فرزند جوان تصميم ميگيرد آه دیگر آافی است، دست آشيده و گوش نميدهد. است
ما همگی وظيفه داریم آه مطابق با آالم خدا . این نيست آه جوانان حق دارند آه خشمگين و دلسرد بشوند

دن وجود دارد، چون تحمل هر نوع انضباطی مشكل ولی به هر حال وسوسه به خشمگين ش. زندگی آنيم
حقيقت این است، آه رنج و . است، خصوصًا وقتی نحوۀ انضباط خارج از چهارچوب آالم خدا بوده باشد

  .آزردگی در جوانان زمانی ایجاد ميشود آه انضباط استفاده شده مطابقت با آالم خدا ندارد
  
  

  کم انضباطی
ا جوانان زیادی بدست آورده ام این است آه مسئله انضباط نيست، و حتی نتيجۀ جالبی آه پس از مشورت ب

  .مسئله انضباط زیادی نيز نيست، بلكه مسئله بی انضباطی است آه جوانان را دلسرد ميكند
قوانينی آه تنها زمانی که فرزندان مرتكب شكست آن ها ميشوند، آشكار . حال ببينيم حقيقت آن در آجا است

اگر : "تصور آنيد آه به جوانی گفته ميشود. این انضباط نيست. رنج و آزردگی ميشودميگردند، باعث 
نتيجه چه خواهد بود؟ . اما روز بعد فالن آار را ميكند و تنبيه نميشود". فالن آار را بكنی، تنبيه خواهی شد

ندان نميدانند وقتی قوانين روز به روز تغيير ميكنند، فرز. ثبات و پایه و اساس مستحكمی وجود ندارد
وقتی والدین قوانين خود را به هر نحو و زمانی آه بخواهند تأآيد ميكنند، فرزندان گيج . چگونه رفتار آنند

چنين . آنها را تنها ميتوان وسيلۀ رنج و آزار جوانان خانه دانست. این قوانين در واقع قانون نيستند. ميشوند
وال والدین حوقتی قوانين مطابق با اوضاع و ا. علوم نيستقوانينی واضح نيستند، و مجازاتی که دارند م

تغيير ميكنند، فرزندان نيز ایمان و اعتقادشان وابسته به اوضاع و احوالی که خود دارند تغيير و تبدیل 
  .اما متأسفانه بيشتر انضباطی آه اجرا ميشود چنين است. خواهد گردید

او با هيجان گل . نار رودخانه آنده بود، برای مادرش آوردُگل زیبایی را آه از آ دوانمریم آوچولو دوان 
بدست وارد آشپزخانه ميشود و با چشمان دوخته به مادر در انتظار نشاطی آه بر چهرۀ مادرش هست 

ولی مادرش متوجه آفشهای ِگل آلود مریم آوچولو بود آه زمين تازه واآس زدۀ آشپزخانه را آثيف . ميباشد



 

من ميخواستم مادرم را "عكس العمل او نسبت به این رویداد چه بود؟ . تی تنبيه شدمریم به سخ. آرده بود
من بقدری خشمگين شده بودم آه نزدیک بود : "مادرش گفت!" خوشحال آنم، ولی بجای آن آتک خوردم

ماردش ميتوانست بعد از مالحظۀ رفتار ". موهایش را از َسرش بكّنم؛ او سزاوار چنين رفتاری نبود
ولی این آار را . ی آه داشت، با مریم صحبت آرده و رابطۀ صدمه دیده  ميانشان را تصحيح نمایدنادرست

دفعۀ دیگر، مریم ممكن است به مادرش دروغ بگوید، یا جواب پس بدهد، . نكرد، و رابطه شان بدتر نيز شد
حدی را اجرا مادرش نيز ممكن است بخاطر آنكه دفعۀ قبل انضباط بيش از . یا هر نوع شورش دیگری

دقيقًا بخاطر همين ناهماهنگی انضباط است آه فرزندان . آرده بود، این دفعه همه چيز را نادیده بگيرد
حد . شاید بستگی به حال پدر و مادر داشته باشد. معلوم نيست انضباط تا چه حد خواهد بود. دلسرد ميشوند

نتيجتًا فرزندان نيز آنطور . هند رفتار آنندپدر و مادر ميتوانند هر طور آه بخوا. و مرز ها مشخص نيست
  .آه ميخواهند رفتار خواهند آرد، و نهایتًا برخورد ها ایجاد خواهند شد

. چرا والدین حد و مرز ها را دائماًً تغيير ميدهند؟ چرا همه چيز بی ثبات است؟ یك دليل تنبلی آنها است
اما والدین . باط نياز به آوشش و بردباری داردانض. نميخواهند روی انضباط و تعليم و تربيت آار آنند

اگر تغييری را نيز نبينند، نتيجه ميگيرند آه . انتظار دارند فرزندانشان یك بار آه شنيدند، عوض بشوند
والدین انتظار . از یاد برده اند آه تغيير یافتن خودشان چقدر بطول انجاميد. فرزندشان قابل تغيير نيست

در نتيجه، پس از دو یا سه بار تذکر . ا تحمل آنند، اما خود تحمل فرزندانشان را ندارنددارند دیگران آنها ر
. ، منصرف شده و دست برميدارند)در جایی آه شاید دو یا سه هفته نياز داشته باشد(و اجرای انضباط 

يت فرزندان احتياج باید بياد داشت آه تعليم و ترب. آنوقت تعجب ميكنند آه چرا تعليم و تربيتشان عمل نميكند
  . در ضمن، احتياج به قوانين و مقررات اعالم شده و بدون نقص و تأآيد شده باشد. به وقت و حوصله دارد

وقتی مقررات خانواده ای . ميخواهند بدانند قوانين و مقررات چه هستند. جوانان احتياج به حد و مرز دارند
. آن را نيز نوشتم، فرزندان نفس راحتی را آشيدندرا من بر روی آاغذ نوشتم و جریمۀ حاصل از خالف 

  .حال حتی پدر و مادرشان را مسئول اجرای قوانين نيز ميدارند. حال ميدانند در هر صورت چه خواهد شد
جوانان الزم دارند بدانند حد و مرزشان نه تنها نسبت به پدر و مادر چيست، بلكه در رابطه با فرزندان 

تی بچه های دیگر ميخواهند خالفی را مرتكب شوند، او ميتواند بگوید آه طبق حال وق. دیگر خانه چيست
چنين مقررات ثبت شده به آنها آسایش و . مقررات خانه چه بر سرش خواهد آمد، و خود را معذور بدارد

یق البته چنين برداشتی را نميتوان از همۀ جوانان انتظار داشت، و بعضی احتياج به تشو. اطمينان را ميدهد
مسئلۀ در . اما هر آس آه حتی آمی به آن فكر آند، امتياز آن را درک خواهد نمود. یا تنبيه خواهند بود

را بعنوان نمونه فراهم  آیين نامۀ رفتارای این فصل، تهدر ان. (ابتدا، بی نظمی، نامرتبی، نااطمينانی است
ض آن را اجرا آنيد، از آن استفاده تنها در صورتی آه در نظر دارید بدون وقفه و بی تناق. ساخته ام

  ).نمایيد
یكی از آنها بی انضباطی است آه حاصل از . دالیل دیگری نيز برای رنج و آزردگی فرزندان وجود دارد

بعضی از والدین فكر ميكنند آه ایجاد مقررات زیاد، انضباط را تضمين خواهد . وجود مقررات زیادی است
در اجرای ) با احتمال بيشتر(والدین یا تبدیل به پليس خانه خواهند شد، و یا  اما با ایجاد مقررات زیاد،. آرد

وقتی مقررات زیادی ميباشند، باید دائمًا مواظب . هر دو امكان مضر ميباشند. مقررات قصور خواهند نمود
نين آًال تمام قوا درغير اینصورتهر قانونی را باید حفظ آرد، . بود تا هيچ یك از مقررات پایمال نگردند

در واقع بهتر است آن قوانينی را آه نميتوان حفظ و پاسداری آرد را ایجاد . اعتبار خود را از دست ميدهند
وقتی پدر یا مادری قانونی را آه وضع آرده اند را . نكرد، تا آنكه ایجاد آرده و صدمه را وارد آورد

هر وقت ميل و . دهند آه قابل اعتماد نميباشندهمچنين نشان مي. حفاظت نميكنند، نشان ميدهند آه جدی نيستند
اشتياق حفظ مقررات را داشتند، به آن عمل ميكنند، و هيچكس نميتواند پيش بينی آند آدام قانون در آدام 

آنها هيچوقت نميدانند . این وضع بسيار نا مرتبی را برای فرزندان ایجاد مينماید. زمان چنين واقع خواهد شد
  .چه انتظاری را داشته باشند آه چه خواهد شد، و



 

هر گاه قانونی را وضع آردید، در صورت عدم اجرای آن باید جریمه ای آه به خاطر آن نيز وضع آرده 
حال اگر تعداد بيست و یا سی قانون را وضع آرده باشيد، باید تمام وقت در حال . اید را مطالبه نمایيد

اما اگر دو یا سه قانون را وضع آرده و . ری نخواهيد داشتوقتی را برای آار دیگ. پاسداری از آنها باشيد
آنها . در حفظ آنها آوشا باشيد، طولی نخواهيد آشيد تا فرزندان منظور شما را از انضباط بدست بيآورند

  .خواهند دانست آه وقتی قانونی از جانب شما وضع شده، هميشه از آن حفاظت نيز خواهد شد
ك قانونی آه به گونۀ صحيح حفظ شده انضباط را بيآموزید، تا بيست عدد شما ميتوانيد از طریق وضع ی

وقتی نتيجۀ خوبی را از یك قانون بدست آوردید، آنوقت ميتوانيد قانون . قانونی را آه نميتوانيد حفظ نمایيد
  .دیگری را وضع نمایيد

و نتيجتًا . انجام نميرسانند بهاشكال آار در این نيست آه والدین نيت بدی دارند، بلكه آار را به درستی 
والدین در ایجاد مقررات بسيار توانا هستند، ولی در حفظ و . ميشوند" تلخكام"فرزندان رنج ميكشند و 

شما چه حالی را بدست ميآوردید، اگر فرزندتان مقررات بازی . پاسداری از آنها بسيار ضعيف ميباشند
  نميشدید؟ " تلخكام"نيز فوتبال را با شما دائمًا تغيير بدهد؟ آیا شما 

منظور آن اطاعت . در باغ عدن تنها یك قانون وجود داشت. خدا برای زندگی سالم، تنها ده فرمان را داد
به آدم و حوا گفته شد آه نباید از ميوۀ آن درخت . بود، و جریمۀ نقص آن نيز آامًال مشخص شده بود

ۀ نقص آن نيز بطور واضح به آنها شرح داده شده جریم. این تنها قاعده ای بود آه وجود داشت. بخورند
: قبل از آنكه گناهی ایجاد شود، خدا گفت". »زیرا روزی آه از آن خوردی، هر آینه خواهی مرد: "بود

و هنگامی آه چنين واقع شد، خدا جریمه را نيز مطالبه ". نكن، و اگر آردی، نتيجۀ آن چنين خواهد بود"
قوانين . نيز با قوم اسرائيل رفتار شد، وقتی وارد به سرزمين موعود شدندهمانگونه . انسان مرد. فرمود

همه چيز از . مشخص گردید) موعظۀ سر آوه عيسی مسيح(خدا همراه با جریمۀ نقص و پاداش حفظ آنها 
او خبر محاصره . خدا گفت آه اگر گناه آنند، در ميان امتها پراآنده خواهند شد. پيش مشخص شده بود

آنها آامًال از جرائم اطالع داشتند و ميدانستند . هر و خراب شدن آن را از پيش به آنهااطالع دادوحشتناك ش
  . به چه دليل پيش ميآیند

این وقت مناسبی برای وضع . معموًال قوانين و جریمۀ نقض آنها به هنگام جنگ و جدال روشن ميشوند
زیبایی را آه آنده بود، با آفشهای ِگلی وارد ُگل  دوانوقتی مریم آوچولو دوان . آردن قوانين نميباشد

حق نداری از منزل بيرون  یك هفتهتو برای مدت : "آشپزخانه شد، مادرش در آمال خشم به او گفت
او چه آسی را تنبيه آرده بود؟ آیا ممكن خواهد بود برای مدت یك هفته دختر آوچكش را از "! بروی

این . نيست، چون مریم قبًال از وجود چنين تنبيهی خبر نداشت بيرون رفتن منع نماید؟ چنين تنبيهی جایز
  .حكمتی در آن نبود. قانون را مادرش در حال بحران عصبی وضع آرده بود

دليل دیگری که برای بی انضباطی وجود دارد، اختالفاتی است که والدین در مورد قواعد و جرائم آنها 
بًال حل و فصل کرده باشند، ميگذارند وقتی که دیگر دیر شده بجای آنکه این اختالفات را ق. ميان هم دارند

آنگاه فرض کنيم پدر بيشتر ناراحت شده و ميخواهد فرزندش را شدیدًا تنبيه نماید، . به آن رسيدگی نمایند
فرزند نميداند حرف و . گيجی و هرج و مرج ایجاد ميگردد. ولی مادر دلش ميسوزد و جلوی او را ميگيرد

یک را قبول کند و چون هر دو در مقام اقتدار قرار دارند، گيجی و شک و تردید برایش ایجاد رفتار کدام 
الزم است که والدین قبًال مسائل را پيش بينی کنند و تصميم بگيرند درمقابل آنها چه کار خواهند . ميشود
ده باشند، احتماًال قانون اگر چنين نکنند، بجای آنکه تنبيهی که مناسب با جرم بوده باشد را بجای آور. کرد

  . )4(شکنی فرزند را وسيلۀ اختالفات بيشتر ميان یکدیگر خواهند نمود 
حتی خواسته و یا ناخواسته به . بخوبی ميفهمند کی والدین با هم اختالف دارند. بچه ها زیرک و هشيارند

ؤ استفادۀ کرده و بخاطر بعضی بچه ها از اختالف ميان پدر و مادر س. چنين آتش ها سوخت نيز ميافزایند
البته باید قبول کرد که فرزندان از این کار و . بجان یکدیگر مياندازندرا بدست آوردن آنچه ميخواهند، آنها 
وقتی مادر و پدری پيرامون مسائل خود گفتگوی کاملی را انجام دادند، . پيش آمد های آن، خود نيز بيزارند



 

او هيچ وقت نباید جلوی فرزند با پدر فرزند . باید مطيع شوهر بشودو با این وجود به توافق نرسيدند، زن 
نشان دادن اطاعت از پدر و قبول کردن مقام اقتداری که خداوند به او داده موضوعی  حياتی . مخالفت کند

  .است
خصوصًا . معموًال وقتی تفرقه به ميان ميآید که مسائل و مشکالت از طریقی جز کالم خدا حل  شده باشند

وقتی دو خانواده با هم زیر یک سقف زندگی ميکنند، یکی سعی بر آن دارد تا حق خود را در مقابل دیگری 
در هر خانه ای یک َسر خانه وجود دارد، و آن مرد و . محفوظ بدارد، و این خود ایجاد مشکالت ميکند

او حتی ). ه محسوب ميشودالبته در خانه ایکه مردی وجود ندارد، مادر در مقام َسر خان(صاحب خانه است 
البته در این خصوص، تقسيم . َسر پدر بزرگ و مادر بزرگی است که با او در یک منزل زندگی ميکنند

و یا همراه با (وقتی فرزندان با والدین خود زندگی ميکنند . مسئوليت ها الزمۀ زندگی موفق خواهد بود
، مشکل آنکه اقتدار و حرف آخر را چه کسی )فرزندان خودشان در منزل پدر و مادرشان زندگی ميکنند

. وقتی منزل مال پدر بزرگ و مادر بزرگ ميباشد، اقتدار از آن پدر بزرگ است. دارد یقيتًا به ميآن ميآید
اگر والدین بخواهند فرزندان خودشان را مخالف با عقيدۀ پدر بزرگ و مادر بزرگ تربيت نمایند، بيش از 

یا باید نظر پدر بزرگ و مادر بزرگ را در خصوص طریق تعليم و تربيت . دو راه برایشان باقی نيست
  .جلب نمایند، و یا از منزل آنها خارج شوند

بچه ها توانایی آموختن آن را دارند . مادرانی که توکل به داد و فریاد زدن ميکنند، باالخره نااميد خواهند شد
پس از مدت زمانی به داد  فریاد ها عادت خواهند  .که در کنار آبشاری زندگی کنند و صدای آن را نشنوند

  .عالوه بر این ایجاد شکست و نااميدی را خواهد کرد. کرد و منظور آن از بين خواهد رفت
  

  انضباط بيش از حد
بعضی از والدین مسيحی به راه تعليم و . انضباط بيش از حد نيز ممکن است فرزندان را به خشم آورد

کالم . ولی کالم خدا معيار و الگوی مسيحيان است، نه چيز دیگری. نشان داده اندتربيت این دنيا واکنش 
واکنش نسبت به هر چيزی، خود نشانۀ . خدا هميشه تعادل را بر قرار مينماید وهيچوقت افراطی نميگردد

کنش داشته والدین نباید نسبت به این دنيا وا. نوسان افکار ميباشد که نهایتًا سر انجام بدی را خواهد داشت
  . کالم خدا رااجرا نمایندبایدباشند و 

بعنوان مثال، پدر وقتی متوجه ميشود که خدا . البته برداشت های غلط نيز باعث ایجاد مشکالت ميشوند
اقتدار خانه را به او داده، لباس رسمی خود را ميپوشد، کاله رسمی خود را بر سر ميکند و چوب دستی 

کهگاهی نيز بخاطر یادآوری با چوب بر سر . شروع به رژه رفتن ميکندخود را برداشته و در منزل 
به ُرخ کشيدن اقتدار . چنين برداشت واستفاده از کالم خدا اختياری است و جایز نيست. فرزندانش ميزند

حتی صحبت راجع به چنين قدرتی در جایی که دليلی برای صحبت از . خداوند به هر موردی اشتباه ميباشد
معموًال اشخاصی که ميل دارند راجع به آن صحبت کنند، قوانين و . ندارد، کار اشتباهی استآن وجود 

، چرا  )3:  5اول یوحنا " (احکام او باری گران نيست"اگر . احکام بسيار ناخوشایندی را نيز وضع مينمایند
  .مال ما باید چنين باشد

و معموًال . رنامه های روحانی دسته جمعی استزمينۀ دیگری که والدین مسيحی توجه کمی به آن ميکنند، ب
. به خاطر فرزندانشان ميباشد تنهاخانواده هایی که آن را انجام ميدهند، طوری آن را انجام ميدهند که گویی 

وقتی خانوادۀ مسيحی باهم . برنامه های روحانی باید خانوادگی باشد و بخاطر همۀ اعضای خانواده باشد
و چگونگی رابطۀ آن را با زندگی خصوصی خودشان مقایسه ميکنند، آنگاه همه در کالم خدا را ميخوانند 

به این صورت است . بحث شرکت ميکنند و آنوقت کالم خدا و موضوع آن به تمام خانواده مربوط ميگردد
 در این رابطه. که کالم خدا جای عملی و سودمند خود را در زندگی روزانۀ افراد خانواده پيدا خواهد کرد

چنين مسائلی را نباید از (باید متذکر شد که فرزندان باید اختالف نظر و اختالف عقيدۀ والدین خود را ببينند 
اما همچنين باید ببينند که این اختالفات چگونه از طریق کالم خدا حل ). چشم فرزندان دور نگاه داشت



 

زانه است، و به ویژه، حل مسائل درسی که فرزندان ميگيرند سودمندی کالم خدا در زندگی رو. ميشوند
  .زناشویی از طریق کالم خدا

مانند آن است که برای کوبيدن سوزن نازکی از . همراه تنبيه بيش از حد، تنبيه غير منصفانه نيز جای دارد
نتيجۀ چنين . چنين کاری بچه ها را دچار وسوسۀ خشم و طغيان خواهد کرد. چکش سنگين استفاده نمایيم

شخصی که تنبيه بيش از حدی را انجام ميدهد، فرقی را . ابلهانه ای را همراه خواهد داشت رفتاری تربيت
البته هر . بطور مثال فرزندی را در نظر بگيرید که به  والدین خود جواب پس ميدهد. تشخيص نداده است

. و را باید تنبيه کردا. گاه چنين رفتاری از آنها بسر ميزند، باید با چنين جراتی که نشان دادند مقابله کرد
نه تنها باید آن را به او . باید به او آموخت که چنين رفتاری بی حرمتی به والدین است و گناه در برابر خدا

ابتدا، . حال ببينيم چگونه باید آن را انجام داد. گفت، بلکه باید عواقب رنج و درد چنين رفتاری را نيز بچشد
با وجود عشق و دلسوزی که نسبت به اوالد خود دارند، چشيدن عواقب والدین باید توجه داشته باشند که 

اگر چنين . درد و رنج گناه، نه تنها ضروری است، بلکه باید توأم با توافق و خواست کامل والدین بوده باشد
نباشد، آنوقت مسائلی چون نفاق و دودستگی، جواب پس دادن لجوجانه، و نهایتًا شکست ارتباط سالم ميان 

بزرگترین مسئله ایکه ميتواند ایجاد گردد شکست ارنباط سالم . زند و پدر و مادرش ایجاد خواهند شدفر
پس از طرفی باید توانست جواب پس دادن . ارتباط سالم ميان والدین و فرزندانشان حياتی است. است

که فرزند به ميان  لجوجانۀ فرزندان را در معرض تنبيه منصفانه قرار داد، و همچنين راجع به مسئله ای
فرزندان نياز دارند از دليل و برهان والدین خود . آورده و مشکلی که آن ایجاد کرده بحث و گفتگو کرد

از طرفی . آگاهی داشته باشند، و باید به درستی نقطه نظر ها را در بحث و گفتگو برای ایشان فاش نمود
. طالعات کامل، والدین در واقع  در اشتباه بوده اندبحث و گفتگو ممکن است ثابت کند که به دليل ندانشتن ا

  . آنوقت بحث و گفتگو نياز به داشتن ارتباط سالم را ثابت نموده و صلح و آشتی را به ميان خواهد آورد
البته باید از او خواست که با (وقتی فرزند عقيده ای دارد که ارزش شنيدن دارد، باید اجازۀ آن را به او داد 

دليل آنکه فرزندان از معاشرت و ایجاد ارتباط با والدین خود دست بر ميدارند ). ن را عنوان کندروح سالم آ
و یا حتی بی " خفه شو"وقتی با . معموًال به این خاطر است که والدین به حرف های آنها گوش نميدهند
، و در "چه فایده"ند بخود ميگوی. اعتنایی مواجه ميشوند، فرزندان دچار وسوسۀ قطع روابط خواهند گردید

نتيجتًا والدین باید بيآموزند که ميان جواب . غضب خود تصميم ميگرد که با اشخاص دیگری صحبت کند
پس دادن لجوجانه که نياز به تنبيه دارد، و ابراز عقاید معتبر فرزندان که نياز به تشویق دارد، بخوبی 

  .بتوانند تشخيص بدهند
اما . م چنين تشخيصی را بدهم؟ سؤال بجایی است و کاری است مشکلچگونه ميتوان"ممکن است بپرسيد 

وقتی آنقدر . چرا تنها شما باید فرق را تشخيص بدهيد؟ بگذارید فرزند تشخيص ميان این دو را خود بدهد
بزرگ شده اند که فرق ميآن جواب پس دادن و عقيدۀ معتبری داشتن را ميتوانند تشخيص بدهند، مسئوليت 

از نياز به ایجاد  نشانه ایحتی فرزندان کوچک نيز ميتوانند همکاری کنند و . ها واگذار نمایيدآن را به آن
یا . ميتوانيد راجع به چنين نشانه ای با آنها گفتگو کرده و به توافق برسيد. ارتباط صحيح را ابراز نمایند

صحيح و الزم ميان شما بوده توافق کنيد که نشانۀ نياز به گفته گوی " عرضی دارم"ميتوانيد با اصطالح 
عنوان ميکند، ) عرضی دارم(در این صورت، هر گاه در موقع تنبيه، فرزند چنين اصطالحی را . باشد

نه تنها کاربرد چنين نشانه ای، به فرزندان امکان شنيده شدن . اطمينان دارد که به او گوش داده خواهد شد
و بهتر از . م راجع به رفتار یا گفتار بعدی را خواهد دادرا ميدهد، بلکه به والدین نيز فرصت فکر و تصمي

. درحقيقت مسئوليت آن به او تعلق دارد. همه، مسئوليت تشخيص ميان آن دو را به فرزند واگذار کرده است
البته باید او را هشدار داد که این امتيازی است که به او داده شده تا برای خيریت خودش بکار برده شود، و 

او نباید از . مثًال نباید از آن برای استفاده جواب پس دادن لجوجانه بشود. از آن سؤ استفاده بگردد نه آنکه
این امتيازی است که به او داده شده تا بتواند حرف . آن استفاده کند تا تنها احساسات خودش را عنوان نماید



 

راهی است برای حفظ ارتباط . بزند صحيح و سالمی را که راجع به مورد پيش آمده ميخواهد عنوان کند را
  . فرزند با پدر و مادرش و تنها به این منظور باید استفاده گيرد

بخش دیگری که تنبيه بيش از حد به آن مربوط ميشود، اهميت شناخت ميان قواعد ومقررااتی است که باید 
وقتی بچۀ کوچکی به سنی ميرسد . مورد تأکيد قرار گيرند، و آنچه که باید اجازه داد تا فرزند خود بيآموزد
او ميخواهد یاد بگيرد، اما بچۀ . که آمادۀ آموختن تاب سواری است، تاب برای او جذابيت زیادی دارد

آیا "مادر از خود ميپرسد . ولی تاب گویا برایش همه چيز در این دنيا شده. بسيار کوچکی بنظر ميرسد
ميداند که . او نميخواهد چنين کاری را بکند". تاب بشود؟بگذارم این بچه ای که با سختی راه ميرود سوار 

نتيجتًا دست کشيده و آن . خون ریخته خواهد شد. اگربگذارد آنوقت بچه به زمين خورده و آسيب خواهد دید
را به روز دیگری موکول ميکند، اما وقتی آن روز شوم فرا رسيد، چه کار خواهد کرد؟ اگر حکيم بوده 

با او خواهد . تاب گذاشته و آموزش ميدهد که چگونه تاب بخورد و چگونه تاب نخوردباشد، بچه را روی 
ماند تا یاد گرفته باشد، ولی باالخره وقت آن ميرسد که باید بچه را ترک کند و او را به حال خودش 

نتظر در نتيجه صحنه را ترک کرده و با ترس و لرز م. نميتواند برای هميشه کنار فرزندش بماند. بگذارد
ولی بچه باید از . وقتی فرا رسيد، و آن حتمی است، بچه زخمی خواهد شد. فریاد اجتناب ناپذیر ميشود

  . زخمها نيز درس خود را دریافت کند
اما اگر همان فرزند به سوی اجاق گاز روانه شد تا آتش زیبایی که روی آن است را با دست خود بگيرد، 

او . البته که نه"! بگذارم از زخمها درس خود را دریافت کند"ميگوید  مادرش چه کار خواهد کرد؟ آیا بخود
  . بخاطر او، او را از صدمات جدی حفظ مينماید. سریعًا بر روی دستش ميزند و ميگوید نه

و بياد داشته . چون تاب سواری و دست به آتش زدن ها را بيآموزند نوع مواردیوالدین باید تشخيص ميان 
حال از خود بپرسيد . ر سنين کوچک  ساده تر است و بعد رفته رفته مشکل تر ميشودباشيد که هميشه د

شلوار جين پوشيدن و موی سر را بلند نگاه داشتن مانند موضوع تاب سواری است و یا موضوع دست به "
در را یا فرض کنيد فرزند پانزده سالۀ شما ميخواهد مواد مخ. ؟ چنين سؤالی را باید از خود بکنيد"آتش زدن
آیا این مانند موضوع تاب سواری است یا موضوع دست به آتش زدن؟ آیا فرقی ميان بلند نگاه . امتحان کند

داشتن موی سر و مصرف مواد مخدر وجود دارد؟ آیا زخم هایی هست که در موارد خاص اجازۀ آن را 
  گفت؟" نه"باید داد، و در خصوص موارد وخيم باید ایستادگی کرده و 

این موضوع بسيار مهمی است که ارزش . گفتن به همه چيز است" نه"گری از تنبيه بيش از حد، مثال دی
. را با فرزندانشان بکار نميبرند" نه"بعضی پدر و مادر ها حرفی جز . فکر کردن راجع به آن را دارد

ا بگوید فرض کنيد هر بار با همسر و یا شخصی که با او نزدیک هستيد صحبت ميکنيد، در جواب به شم
فرض کنيد در محل . فرض کنيد هيچ حرف تشویق آميز و قدر دانی برایتان وجود نداشت". نکن"و یا " نه"

تنها چيزی را که مشاهده ميکردند، اشکاالت . کارتان همه با پرخاش گفتار و رفتار شما را مالمت ميکردند
هر گاه چيزی را ميخواستيد، . فتندفرض کنيد هيچوقت در محبت اشکاالت شما را نادیده نميگر. شما بود

حال و احوال شما پس . را در البالی بد گویی ها ميگنجاندند" نه"اشکالی را در آن پيدا ميکردند و باالخره 
  از آن چه خواهد بود؟

هيچوقت . اما با این وجود خود ميدانيد که پدر مادرانی هستند که دقيقًا اینگونه با فرزندانشان رفتار ميکنند
بعکس، سر و صدا . از تشویق کردن فرزندانشان امتناع ميورزند. ت از کار های خوب آنها نميکنندصحب

نکات . البته این ساده ترین راه است. ها و شکستن ها و کثافت کاری ها است که نظر آنها را جلب مينماید
اما . ا خيالشان راحت باشدپدر مادر ميخواهند آن نکات منفی را از ميان بردارند ت. منفی جلب توجه ميکنند

آنها نباید زمانی را که فرزندانشان اطاعت . پدر مادران مسيحی نباید چنين روشی را در خود راه بدهند
زمانی را که باعث ناراحتی و خجالت زدگی پدر و مادر . کردند و رفتار صحيحی را داشتند فرموش کنند

چه نيکوست، به مراتب مشکل تر از محکوم کردن بدی ستایش کردن آن. نشدند را نباید از خاطر دور کنند
  .ها است



 

دزدی "مانند . حکم جالبی است چون مثبت ميباشد) 6:2افسسيان "(پدر و مادر خود را گرامی دار"حکم 
ولی بياد . همۀ احکام خدا منفی نميباشند؛ ولی تعدادی هستند. که منفی هستند نميباشد" قتل مکن"و یا " مکن

نکتۀ مثبت ". پدر و مادر خود را گرامی دار"ه حکمی که به فرزندان داده شده مثبت ميباشد داشته باشيد ک
: دیگری را که پوُلس به آن اشاره ميکند این است که آن اولين حکمی است که وعده ای را به همراه دارد

پدر مادران . این وعده ای است همراه تشویق و پاداش". تا کامياب شوی و بر زمين عمر طوالنی کنی"
مسيحی باید بيش از هر کس دیگری از محاسن ایجاد انگيزه و پاداش برای تربيت فرزندانشان اطالع 

  . داشته باشند
روانشاسانی که پيرو رفتارگرایی هستند نيز صحبت از پاداش ميکنند، اما در حقيقت نوعی دست کاری 

در . ه شباحت خدایی که در بچه هست ندارندآنها هيچ اهميت و احترامی نسبت ب. توأم با حيله بيش نيست
جایی برای عيسی مسيح . تغيير و تبدیلی که در بچه رخ داده هيچ جایی برای کار روح القدس وجود ندارد

اما بچه هایی نيز هستند که عالوه بر . که به دنيا آمد و با ریختن خون خود کفارۀ گناهان گردید نميباشد
نه تنها دلشان پاک شده، بلکه روح القدس نيز طبيعت گناه آلودی . يح دارندبزرگساالن، ایمان به عيسی مس

از روح القدس قدرت ميگيرند و احکام خدا را بجای ميآورند و . را که با آن به دنيا آمدند را پاک نموده
. ندارندرفتارگرایان این دنيا ارزشی برای انسان آنطوری که خدا دارد، را . پاداش آن را نيز بدست ميآورند
حکم عنوان شدۀ خدا بخوبی نشان . صحبت از پاداش ميکنند) بطریق اشتباه(با این وجود بيش از مسيحيان 

پاداش ها تنبيه ها را . او پاداش را جلوی رویشان ميگذارد. ميدهد که خدا چگونه بچه ها را تشویق ميکند
  .داش ميباشدولی جالب اینجا است که در این حکم،  تمرکز بر پا. منع نميکنند

استفادۀ از ترکه در امثال . تنبيه با ترکه کتاب مقدسی است. حال الزم است موضوع مهمی را روشن کنم
حماقت در دل . "بچه را باید در موقعی که ضرورت دارد، با ترکه تنبيه کرد. سليمان به دفعات دفاع شده

همانگونه که مسيحيان ). 22:15امثال ( "طفل بسته شده است، اما چوب تأدیب آن را از او دور خواهد کرد
استفادۀ . در استفاده از پاداش کوتاهی کرده اند، از ترکه بعنوان طریق تنبيه کتاب مقدسی نيز غفلت کرده اند

اما رحيم . البته بچه ها در خصوص رحيم بودن آن شک ميکنند. از ترکه، نوعی تنبيه سریع و رحيم است
ته کتاب مقدس از صدمه و جریحه وارد کردن صحبت نميکند و منظور این الب. ترین راه تنبيه ترکه است

اما کار برد ترکه از روی حساب، با قصد و منظور، و همراه محبت، رحيم ترین راه . آیه نيز آن نيست
امروز زندانيان را ميبينيم که سالهایی را در حبس عمدی بسر ميبرند بدون آنکه اصالحی در . تنبيه است
امکان دارد زندانی را بتوان زودتر رها . عدد شالق بی فایده نباشد 39شاید .  رت گرفته باشدایشان صو

  .کرد تا زندگی دوبارۀ خود را دنبال کند
اما در خصوص بچه ها، وقتی آنها را در مقابل دو نوع تنبيه مختلف جسمانی و یا تحریم امتيازات گوناگون 

که سریع انجام ميگيرد را بر تنبيه طوالنی تحریم امتيازات ترجيه قرار ميدهيم، همواره تنبيه جسمانی را 
کيست که ميگوید ایجاد تحریمات مختلف رحيم تر است؟ روزانه باید او را تحت کنترل قرار داد، و . ميدهند

آیا چنين محدودیت زمانه ای که عذاب را همراه دارد را ميتوان . روی سرد و َخشنی را به او ارائه داد
  .دانست؟ خير، چيزی جز شکنجۀ طوالنی نيسترحيم 

ترکه را نيز باید سخت و با . بهترین راه این است که از او خواسته شود تا خم شده و ترکه را احساس نماید
شک و تردیدی نسبت به منظور و هدف از استعمال از آن، آن را بی فایده خواهد  نکوچکتری. منظور زد

  . نمود
وقتی تنبيه بپایان . د تا روابط حسنه دوباره بر قرار گردندنين اجازه ای را نيز ميدهتنبيهات سریع و بجا، چن

در وقت تنبيه، او داد و فریاد ميزد، ولی پس از آن ميتوانيد . رسيد، دیگر لزومی ندارد دلچرکی ادامه یابد
  . او را در آغوش خود بگيرید و محبت خود را دوباره ابراز نمایيد

  
  تعليم و تربيت



 

بلکه آنها را با تعليم و تربيت "پولس اختار ميکند، که فرزندانتان را خشمگين مسازید   4:   6ر افسسيان د
خدا . آن را بکن چگونهخدا نه تنها به ما گفته چه کار نکن، بلکه گفته چه کار بکن و ". خداوند بزرگ کنيد

ایشان را عقيم نگذاشته و نه  به راههای  .تربيت کنند اوبه والدین فرمان داده که فرزندانشان را  در راه 
  . خودشان رها کرده

تعليم و : "هر نوع اختيار واقعی تعليم و تربيت از خدا است . ابتدا توجه داشته باشيد که تربيت از خدا است
 ثانيًا همه تعليم و تربيت باید از او باشد، بطوری که منعکس کنندۀ تعليم و تربيتی که خود". تربيت خداوند

عبرانيان (اگر شما فرزند حقيقی خدا هستيد، تأدیب خواهيد شد . والدین نيز از خدا داشته اند بوده باشد
. اگر حقيقتًا فرزند خدا نيستيد، تنبيه خدا را دریافت نخواهيد کرد. شما نيز کتک خواهيد خورد). ب12:5

اما اگر فرزند خدا هستيد، برکات . دخدا را خواهيد چشي تأدیباگر حکم خدا را نادیده گرفته باشيد، روزی 
نتيجتًا طریق انضباط والدین نيز باید بگونۀ خدا . تأدیب و انضباط خدا را در همين دنيا دریافت خواهيد نمود

این همان تعليم و تربيتی است که خدا . را بکار برند) یا تعليم و انضباط(آنها باید پرورش و سرزنش . باشد
آن را مطالعه کنيد ". او را در همه وقت نگاهدار. . . . و ودیعت : "ب ميخوانيم11:1در تثنيه . بکار ميبرد

  .و بفهميد، و استفاده نمایيد
این آموزش . ، آموزش سازمان یافته ميباشد"تعليم"منظور از . حال ببينيم این تعليم و تربيت خداوند چيست

صبر و . صی استفاده ميکند تا به آن برسددارای برنامه ای است که به هدف مشخصی ميرسد و از شيوۀ خا
. شکيبایی توأم با کوشش مصرانه را در بر دارد تا تعليم مورد نظر، زندگی درستی را در بچه پدید بيآورد

مد نظر، . ولی آموزشی است که موفقيت ها را نيز پاداش ميرساند. آموزشی است که ترکه را به دنبال دارد
شده ای است تا تغييری را در بچه ایجاد کند، و یا موردی را وارد زندگی نياز هشایارانه و تالش حساب 

  .منظور از تعليم این است، و کالم خدا معيار اینگونه تعليمات ميباشد. بچه نماید
، یعنی مشاهده کردن چيزی در بچه که ميدانيد درست نيست و باید تغيير "تأدیب"یا " تربيت"حرف بعدی، 

د بچه را با آنچه درست نيست آشنا ساخت و آنچه کالم خدا در خصوص آن ميگوید در این خصوص بای. داد
و انضباط را  رفتهپدر و مادر باید در واقع از فرزندشان بخواهند آموزش الزم را فرا گ. را به او فهماند

اگر چه این کلمه صحبت از انضباطی ميکند که از خارج وارد ميگردد، به نظر . خود در دست بگيرد
منظور سرزنشی است که . فرادی منظور انضباط درونی است که از طریق مجاب شدن او ایجاد ميشودا

  .وارد دل ميشود و در مد نظر او ميماند
رفتارگرایان بچه ها را همانگونه تعليم ميدهند که ما سگها . در اینجا است که روانشناسان لغزش ميخورند

بچه ها را . يحی دو نوع تعليمی هستند که مجزا از یکدیگرندرفتار گرایی و مکتب مس. را تعليم ميدهيم
مسيحيان باید به روابط فرزندشان با خدا و . ل بخورند و جفتک بزنندغنميتوان آموخت چطور مانند سگ 

  .  همچنين با خودشان اهميت زیادی بدهند
والدین باید مربی . گردد با مرور زمان، تکيه بر انضباط باید از انضباط خارجی به انضباط درونی تبدیل

. فرزندانشان باشند، ولی بدانند چه وقت عقب نشسته و بگذارند مسئوليت را فرزندشان خود بعهده بگيرد
که در انتهای این فصل مشاهده ميشود، وسيله ایست برای ایجاد " امتياز کسب کن/ درس فرا گير"برنامۀ 

  .چنين تغييرات
برنامۀ سازمان یافته ایست که هدف مشخصی را به ارمغان ميآورد، بلکه  در نتيجه، انضباط با وقار نه تنها

او به شکل خدا آفریده شد، و . مجاب شدن بچه را در انجام آنچه خدا گفته در اولویت بيشتری قرار ميدهد
این آن پيغامی است که صحبت از محبت خدایی ميکند که . باید در دلش با کالم خدا تماس حاصل نماید

ا برای قوم خود فدا کرد، که ابتدا باید به دل فرزندان ما بنشيند تا آنها را به توبه و ایمان هدایت خودش ر
به گناه مجاب سازند، به توبه راهنمایی کنند، و به جانب منجی نسبت پدر و مادر ها باید آنها را . نماید

ا ميخواهد آشنا کنند، و نه تنها با ترکه سپس نيز باید بطور مداوم آنها را به آنچه خدا از آنه. هدایت نمایند
  .بلکه با تشویقی که از صليب سرچشمه ميگيرد آنها را هدایت کنند



 

مواردی از این . خدا وقتی ما را مورد انضباط خود قرار ميدهد، کار های بسياری را انجام ميرساند
اما در خالصه . يش از حدانضباط کامل را عنوان کردیم خصوصًا در مقابل با کم انضباطی و انضباط ب

او احکام را بيان کرده و جزای شکست . خدا خواست خود را واضح به ما گفته: بگذارید اینگونه بيان کنم
این مبنای انضباط . وقتی حکمی شکسته شود، او دنبالۀ آن را اجرا ميکند. این احکام را نيز قبًال بيان کرده

ود شکستهای گناه آلودمان، باید فرزندانمان را هر چه بيشتر در با وج. ثابتی است که در کالم خدا ميبينيم
  .راه خدا تعليم و تربيت نمایيم

  دبیاقواعد 
  

  یزماندر چه   مجری آن  تنبيه  رمُج
        
        
        
        

        سرپيچی کلی
  

غيره، یادداشت  در جدول باال قوانين و مقرراتی را که والدین با توافق به آن رسيده اند را همراه تنبيه ها و
. وقتی این نوشته مورد تأیيد پدر و مادر قرار گرفت، آن را به فرزندان خود داده و به او توضيح دهيد. کنيد

اقتدار با شما است، و . اگر سؤالی یا پيشنهادی دارند، بگذارید بازگو نمایند و آنرا ضميمۀ جدول بنمایيد
وقتی جدول مورد نظر کامل شد، آنرا اجرا .  را قبول کنيدلزومی ندارد آنچه که پيشنهاد سازنده ای نيست 

اطمينان حاصل کنيد که هر خالفی ). بهتر دو قانون است(در ابتدا با بيش از سه قانون شروع نکنيد . کنيد
کپی این قوانين را در مکانی که در رؤیت عموم واقع ميشود . تنبيه مورد نظر خود را بدنبال داشته است

  .بگذارید
  دریافت پاداش/ م مسئوليت انجا
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اساس این برنامه بر . را به فرزندشان توضيح بدهند" دریافت پاداش/ انجام مسئوليت "والدین باید برنامۀ 

که انجام مسئوليتی، امتياز مسئوليت بيشتری را خواهد داد استوار ميباشد مبنای بر آنل کتاب مقدس اص
سپس پنج . ابتدا والدین جویای ده امتيازی که مورد پسند فرزندشان ميباشد ميشوند). 25:21،23،29متی(

سپس والدین در مقابل . سندمينوی 10و 8و 6و 4و 2عدد از این امتيازات را انتخاب کرده و در مقابل اعداد 
را بيآموزد را  هارا که ميخواهند فرزندشان انجام آن) کاری(ميتوانند  پنج مسئوليت  9و 7و 5و 3و1اعداد 

مسئوليت ها باید از ساده ). در این مورد الزم است که قبًال والدین به توافق رسيده باشند(یادداشت نمایند 
امتياز ها ) و پسندیده ترین(امکان بدست آوردن باال ترین . گرددترین شروع بشود و به مشکل ترین ختم 
هر مسئوليتی را فرزند باید قبًال آموخته باشد تا امتياز آن را . انگيزۀ زیادی را در فرزند بوجود ميآورد

 این به آن معنی است که هر مسئوليتی چند بار بطور دائم باید انجام بشود تا امتياز آن داده. دریافت کند
رفتن به پلۀ باال تر نيز در صورتی امکان پذیر خواهد بود که مسئوليت هایی که در پله های پائين تر . شود

در این صورت الزم است که امتياز ها نيز بزرگتر از . وجود دارند بطور دائم در حال انجام شدن ميباشند
  .ایجاد سازدامتياز پيشين خود بوده باشند، و هر امتيازی، امتيازی بزرگتری را 

  
  فصل نهم

  چگونه باید با شوهر بی ایمان زندگی کرد
 
 

در روزگار مسيح، زنان . در طول تاریخ کليسا، زنان بسياری بوده اند که شوهرانشان بی ایمان بوده اند
شاگردان . این تفسير جالبی است از زنان. پای صليب ایستادند، در حالی که مردانشان پا به فرار گذاشتند

آیا از خود پرسيده اید که شوهران این زنان که بودند و کجا بودند؟ در . رفته بودند، ولی زنان ماندندمسيح 
نتيجتًا بنظر ميرسد که از ابتدا، کليسا با . روز رستاخيز نيز زنان بودند که صبحگاهان به آرامگاه آمدند

موضوع بقدری عادی است که . تموضوع زنان ایمانداری که شوهرانشان ایماندار نبودند روبرو بوده اس
  .کالم خدا در آن رابطه سخن گفته است

، 7:39در اول قرنتيان . ابتدا باید متذکر شد که خدا ازدواج ایماندار را با بی ایمان تشویق وپشتيبانی نميکند
 ایمان مشترکی معنی این عبارت در". در خداوند باشد"پولس ميگوید که مسيحيان باید ازدواجشان تنها 

نتيجتًا ميتوان گفت که با هم . است که مسيحيان به عيسی مسيح دارند و آنها را قسمتی از بدن مسيح ميسازد
لت ایماندار با بی ایمان صی راجع به وفيفهيچ جایی از کالم خدا تخ. ميباشند" در خداوند"و یا " در مسييح"

  .ندمسيحيان تنها با مسيحيان دیگر ميتوانند ازدواج کن. داده نشده
در نتيجه وقتی کالم خدا را ميبينيم دستوراتی را به زن ایمانداری که شوهرش بی ایمان است داده، منظور 

ویژگی را بيان ميکند که یکی از طرفين . آن نيست که ازدواج ایماندار را با بی ایمان تصدیق کرده است

  )امتياز(دریافت پاداش )کار(انجام مسئوليت
1.  2. 
3.  4.  
5.  6.  
7.  8.  
9.  10.  



 

هستند که ایمان ميآورند و نه  و معموًال نيز زنان. این امری عادی است. ازدواج ایماندار شده است
  .شوهرانشان

که این نویسنده  Reformed Presbyterianامروزه در کليسای . دليل چنين رویدادی را مشکل ميتوان یافت
خدا ما را با . به این خاطر ما خدا را شکر ميکنيم. آشنایی زیادی را با آن دارد، مردان در اکثریت هستند

به این دليل . ليسا های دیگر ممکن است این مشکل را بيشتر از ما داشته باشندک. مردان بسياری برکت داده
و در این زمينه از مطالعاتمان، ميتوانيم . همگی باید از آنچه خدا در این رابطه ميفرماید با اطالع باشيم

عد زندگی اما اساسًا قوا. مواردی را که مربوط به بشارت دادن به بی ایمانان ميباشد را نيز بيآموزیم
هيچ کدام از این نصایح را نميتوان از دیگری جدا کرد، و اصول آنها . مسيحيان در خانۀ خود را ميآموزیم

در نتيجه، از آنجایی که این فصل مربوط به . شامل یکایک تجربياتی که ما مسيحيان داریم نيز ميگردد
شوهرانی که زنشان بی ایمان . ميشود اشخاصی است که شوهرانشان بی ایمانند، پيام آن برای همۀ ما نيز

  . که در فصلی به همان نام شرح داده شده استفاده نمایند" رهبری محبت آميز"هستند، ميتوانند با طریق 
باید این نکته را تأکيد کرد که کالم خدا زندگی ایماندار را با بی ایمان، در صورتی که شخص بی ایمان 

. یک مسيحی نباید زوج بی ایمان خود را رها کند. را واجب ميداندبخواهد به زندگی مشترک ادامه دهد 
پولس در اول . این حکم واضح خدا است. خدا اصرار دارد که او باید به زندگی زناشویی خود ادامه دهد

من  –به بقيه ميگویم : "ميگوید 12در آیۀ . راجع به این موضوع صحبت کرده است 16تا12: 7قرنتيان 
آنچه قبًال . منظور او این نيست که با اقتداری که از خداوند گرفته صحبت نميکند. . ."(وند می گویم نه خدا

اما آنچه حال . نوشته بود انعکاسی بود از آنچه عيسی مسيح خود در زمان حياتش به شاگردانش گفته بود
به آن  او راجع به موضوعی صحبت ميکند که عيسی راجع. ميگوید ماورأ صحبتهای عيسی مسيح است

ولی باید در نظر داشت که در . عيسی مسيح تنها در مورد ازدواج دو ایماندار صحبت کرد. چيزی نگفت
  ).اینجا عيسی مسيح است که از جانب پولس دارد صحبت ميکند

  
  7اول قرنتيان 

  که اگر برادری همسر بی ایمان دارد و آن زن حاضر –من می گویم نه خداوند  -به بقيه می گویم:"12
  ."است با او زندگی کند، آن برادر نباید زن خود را طالق گوید        

  همچنين اگر زنی شوهر بی ایمان دارد و آن مرد حاضر است با او زندگی کند، آن زن نباید از:"13
  ."شوهرش جدا شود        

  رش در غيرزیرا شوهر بی ایمان به واسطۀ همسرش تقدیس می شود و زن بی ایمان به واسطۀ شوه:"14
  ."این صورت، فرزندان شما ناپاک می بودند؛ اما چنين نيست، بلکه آنان مقدسند        

  در چنين وضعی شوهر یا زن مؤمن. اما اگر آن که بی ایمان است بخواهد جدا شود، مانع مشوید:"15
  ."ولی خدا ما را به صلح و آشتی خوانده است. اجباری ندارد با او زندگی کند        

  زیرا ای زن، از کجا می دانی که باعث نجات شوهرت نخواهی شد؟ و ای مرد، از کجا می دانی که:"16
  "همسرت را نجات نخواهی داد؟        

 
پولس ميگوید که اگر بی ایمانی بخواهد به زندگی زناشویی خود . از این واضح تر نميتوان صحبت کرد

  .بر خدا ندارد که از او جدا شودادامه دهد، زن یا مرد ایماندار حقی در برا
ایماندار باید  .چرا پولس چنين حرفی را ميزند؟ او نه تنها دستور را ميدهد، بلکه دليل آن را نيز ميدهد

زیرا شوهر بی ایمان به واسطۀ همسرش : "بخاطر فرزندان و همسرش، به زندگی زناشویی ادامه دهد
در غير این صورت، فرزندان شما ناپاک می بودند؛ اما تقدیس می شود و زن بی ایمان به واسطۀ شوهرش 

اما حد اقل . در اینجا امکان ندارد وارد بحث آنچه مقدس و ناپاک است شد". چنين نيست، بلکه آنان مقدسند
آن شخص دیگری که با ایماندار در یک خانه زندگی ميکند، رابطۀ بخصوصی را با خدا : ميشود گفت



 

این رابطه در چه اندازه ای است؟ چيست که . داشت اگر آن ایماندار در آنجا نبوددارد، و این رابطه را نمي
. ؟ این سؤاالت را نيز مشکل ميتوان پاسخ داد)چه به شوهرش یا فرزندش(آن ایماندار به بی ایمان ميدهد 

فته شده گ 33تا  22: 18در پيدایش (واضح است که بودن ایماندار پاکی را ایجاد ميسازد و جدا ميگرداند 
بخاطر حضور ایماندار در خانه، همسر بی ایمان و یا فرزندش ). که حضور نيکان تأثير حفاظت را دارد

و همچنين . الاقل ميتوان با اطمينان گفت که انجيل خداوند در دسترس آنان ميباشد. موقعيت خاصی را دارند
کار او را ميتوانند . رد خانه شده استميتوان گفت که ميوۀ روح القدسی که در ایماندار زندگی ميکند، وا

فرا تر از آنچه گفته شد را مشکل ميتوان بيان ). 5و4: 6عبرانيان (بچشند و قدرت او را ميتوانند ببينند 
  .نمود

). 16و15آیات (پولس در ادامه ميگوید اگر بی ایمانی زندگی زناشویی را رها کند، وضع تغيير یافته است 
ان دیگری ازدواج کرده بود و حال همسرش ایماندار شده، با وضعيت تازه ای بی ایمانی که با بی ایم

حال همسرش کتاب مقدس را ميخواند و دعا ميکند و به کليسا . روبرو شده که انتظار آن را در ابتدا نداشت
ن از دیدگاه او، ممک. دیگر دروغ نميگوید و بسياری از کارهایی را که مشترکًا ميکردند نميکند. ميرود

تو آن شخصی که با او ازدواج : "ممکن است بگوید. است همسرش به شخص رنج آوری تبدیل شده باشد
ولی . تو به آن چيز هایی که من اعتقاد داشتم اعتقاد داشتی، و زندگی تو مانند زندگی من بود. کردم نيستی

ن  بخواهد جدا شود، کالم اگر بی ایما". حاال که ایماندار شده ای عوض شدی و دیگر از تو خوشم نميآید
در اینصورت ایماندار دیگر در عهد با او مشترک نيست، اما خدا ما را به . خدا ميگوید بگذارید جدا شود

او آزاد . )5(در چنين صورتی ایماندار ميتواند طالق بگيرد و دوباره ازدواج نماید. صلح دعوت کرده است
  ).15آیۀ (است 

. ندگی زناشویی خود ادامه دهد، امکان ایماندار شدنش هنوز موجود استاما اگر بی ایمان بخواهد به ز
یکی از دالئل ادامۀ ). 16آیۀ "( از کجا می دانی که باعث نجات شوهرت نخواهی شد؟: "پولس ميگوید

این مهمترین موضوعی است که باید در فکر شخص . زندگی زناشویی، امکان نجات زوج بی ایمان ميباشد
، )حداقل در زمان گذشته(صی که برای شما آنقدراهميت داشت که با او ازدواج کردید شخ. مسيحی باشد

عيسی مسيح را نميشناسد، باید چنان آرزویی در شما برانگيخته کرده باشد که فکر چيز دیگری را نداشته 
ه بی ایمان به این امکان مادامی ک. پولس ميگوید که اگر جدا شوید، چنين امکانی را از دست داده اید. باشيد

  .زندگی زناشویی ادامه بدهد وجود دارد
عمًال چطور ميتوان همسر خود را به . حال، ببينيم همسر باایمان چگونه باعث نجات زوج خود ميشود

به همين سان، شما ای : "به زن ایماندار چنين گفته شده 1: 3سوی مسيح هدایت کرد؟ در اول پطرس 
تا چنانچه از ایشان برخی به کالم ایمان نداشته باشند، بی آنکه سخنی بر زنان، تسليم شوهران خود باشيد 

  . پطرس تأکيد بر رفتار ایماندار ميکند". زبان آورید، در اثر رفتار شما جذب شوند
  

  3اول پطرس 
  ."زیرا زندگی پاک و خداترسانۀ شما را مشاهده خواهند کرد:"2
  "سوان بافته و جواهرات و جامه های فاخر،زیبایی شما نه در آرایش ظاهری، همچون گي:"3
  بلکه در آن انسان باطنی باشد که آراسته و زیبایی ناپژمردنی روحی مالیم و آرام است، که درنظر خدا:"4

  ".بس گرانبهاست      
  آنان تسليم. زیرا زنان مقدس اعصار گذشته که بر خدا اميد داشتند، خود را بدین گونه می آراستند:"5

  "وهران خود بودند،ش      
شما نيز اگر نيک کردار باشيد و هيچ . چنانکه سارا مطيع ابراهيم بود و او را سرور خود می خواند:"6

  ترس
 .به دل راه ندهيد، فرزندان او خواهيد بود      



 

 
  :و به شوهران ميگوید

  
  3اول پطرس 

  الحظه باشيد و با آنان چون جنسبه همين سان، شما نيز ای شوهران، در زندگی با همسرانتان با م:"7
  دعاهایتان ظریفتر با احترام رفتار کنيد، چرا که همپای شما وارث هدیۀ سخاوتمندانۀ حياتند، مبادا     

 ."مستجاب نشود      
  

  :در خالصه ميگوید
  
  

  3اول پطرس 
  ."باری، همه یکدل و همدرد و برادر دوست و دلسوز و فروتن باشيد:"8
  دی و دشنام را با دشنام پاسخ نگویيد، بلکه در مقابل، یرکت بطلبيد، زیرا برای همينبدی را با ب:"9

 ."فراخوانده شده اید تا وارث برکت شوید     
 

چنين . آن شش آیۀ اول رفتار زن ایماندار را در زندگی زناشویی با شوهر بی ایمان پایه گذاری کرده است
همۀ .  آخرین کسی که به حرفش گوش ميکند، همسرشان استمعموًال. مردانی به کالم خدا توجه نميکنند

با وجود آنکه زنشان مسيحی است، . شوهرانی که زنان ایماندار دارند ميدانند که زنشان کامل نيست
بعضی زنان ایماندار هر موردی را وسيله ای برای وعظ کردن . گهگاهی باعث آزار و ازیت ميشود

وقتی زنان . ند، آزار ایجاد شده اثر بيشتری از حرفهایشان بجای ميگذاردولی هر بار چنين ميکن. ميشمارند
به نطق کردن و وعظ کردن مبپردازند، بجای آنکه روابط زناشویی را بهتر کنند، شوهرانشان را آزرده 

  . خاطر کرده و آن ها را از خدا و کالمش عاجز مينمایند
ا در منزلشان راه مياندازند تا به این وسيله بعضی از زنان ایماندار جلسات مطالعۀ کتاب مقدس ر

زنان دیگری کتابچه های مسيحی را در گوشه و کنار منزل پخش ميکنند . شوهرانشان را به دام بياندازند
ولی شوهران رنجدیده که با چنين مواردی روبرو ميشوند، . تا دائمًا در معرض دید شوهرشان بوده باشد

  . بنظرشان عيسی مسيح بزور خود را تحميل کرده است. خوششان نميآیدباالخره موضوع را می فهمند و 
نباید او . زنان مسيحی نباید به شوهران بی ایمانشان نطق و وعظ کنند و یا دائمًا بخواهند تا به کليسا برود

زنان مسيحی چنين رفتار هایی را از . را فریب بدهند، و او را دائمًا در معرض عيسی مسيح قرار بدهند
بد ترین . ندایام دیرین بکار برده اند و غالبًا با شکست مواجه شده اند و شوهرانشان را از انجيل خدا رانده ا

شوهرانی که چنين . کاری که زن ایماندار ميتواند بکند نق زدن به شوهرش راجع به عيسی مسيح است
  .زنانی را دارند خود را کنار ميکشند
این است که پطرس . بزند، و حتی نميخواهد کنار بزند، زن بامحبت است اما چيزی که شوهر نميتواند کنار

البته . طرز زندگی او زمينه را برای مسيح فراهم ميسازد. نه با زبان بلکه با رفتار. به آن تأکيد ميکند
. منظور این نيست که باالخره زنش یا شخص دیگری نيازی برای صحبت کردن از عيسی مسيح را ندارد

). 10:17روميان (کسی بدون شنيدن و ایمان آوردن به عيسی مسيح، نجات را کسب نکرده است  خير، هيچ
منظور این است که نق زدن و بطور مدام راجع به عيسی مسيح صحبت کردن احتمال پذیرش او را کم 

ه چگون شما: بگذارید از شما بپرسم. رفتار زن مسيحی کليد اصلی ایمان آوردن شوهرش ميباشد. ميکند
 در خانۀ خود چگونه زندگی ميکنيد؟ شمازنی هستيد؟ 



 

او اهميتی به من . شوهر من هيچوقت ایمان نخواهد آورد: "مریم برای مشورت پيش کشيش خود آمد و گفت
او در . نهایتًا مریم خودش متوجه اشتباهات خود شد. کشيش راجع به زندگی او از او سؤال کرد". نميدهد

او متوجه شد که . هرش، و بعنوان مادر نسبت به فرزندانش کوتاهی کرده بودوظایف زنانه نسبت به شو
این هيچگاه انگيزۀ . باید رفتارش را تغيير بدهد، ولی نه بعنوان راهی که باعث ایماندار شدن شوهرش بشود

دا از او او باید تغييری که خ. تغيير رفتار او تنها باید به خاطر اطاعت از خدا باشد. اصلی نميتواند باشد
انگيزه باید اطاعت از فرمان . صرف نظر از اینکه شوهرش ایمان بيآورد یا نيآوردميخواهد را بجا آورد، 
دليل ). الف6:36متی " (بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و انجام ارادۀ او باشيد: "خدا باشد که ميگوید

انۀ خود در برابر خدا قصور ورزیده مریم متوجه شد که در وظایف زن. اصلی هميشه باید این بوده باشد
او به گناه خود اعتراف کرد، و از خدا خواست که کمک کند تا رفتارش را عوض کند و زن بهتری . است

  . برای شوهرش بشود
خيلی وقت (؟ اما او کاری بنظرش نميرسيد "با چه کار کوچکی ميخواهی شروع کنی: "کشيش از او پرسيد

کشيش به او پيشنهاد کرد که امشب بر سفرۀ شام، چند ). هرش فکر نکرده بودبود که راجع به محبت به شو
بگذار ببيند که به او اهميت ميدهی و ميخواهی زندگی زناشویی بهتری را ایجاد . "عدد شمع روشن کند

کشيش از او ". بمن خواهد خندید: "اما زن گفتت". او خواهد دید که ميخواهی رفتارت را تغيير بدهی. کنی
پس همين کار را بکن، صرفنظر از آنچه : "کشيش گفت". نه: "گفت" راه بهتری بنظرت ميرسد؟: "سيدپر

ميدانيد هفتۀ بعد که آن زن پيش کشيش آمد، چه گفت؟ شوهرش وقتی شمع ها را روی ميز شام ". پيش بيآید
منظور زنش شده  او متوجۀ. دید، دوید و رفت تا دوربين را بيآورد و از همدیگر پای سفره عکس بگيرد

 .  را کرده بود کارینزده بود، اما  حرفیزنش . بود
اما این کوچک . رفتارش در آن شب، ارزش بيشتری از تمام مدتی که مسيح را به زبان آورده بود، داشت

اما شروع خوبی . موارد بيشتری بود که باید به آنها نيز رسيدگی مينمود. ترین کاری بود که انجام داده بود
  .بود

او راجع به عيسی مسيح صحبت کرده بود و از او خواسته بود . رفتار است که مؤثر واقع ميشود، نه گفتار
یک روز شوهر بی . د، وضع تغيير یافتدااما وقتی کاری را انجام . که به کليسا بيآید، ولی فایده نکرده بود

او . بينم شما با زن من چکار کرده ایدمن آمدم اینجا تا ب: "ایمانی پس از جلسۀ کليسا پيش من آمد و گفت
". من در تعجب مانده ام. عوض شده و حال از من معذرت ميخواهد و ميگوید که ميخواهد تسليم من باشد

پطرس . باالخره شوهرش بخاطر تأثيری که رفتار زنش به جای گذاشته بود، به عيسی مسيح ایمان آورد
شوهران خود باشيد تا چنانچه از ایشان برخی به کالم ایمان  به همين سان، شما ای زنان، تسليم: "ميگوید

 ".نداشته باشند، بی آنکه سخنی بر زبان آورید، در اثر رفتار شما جذب شوند
شوهر شما راجع به شما چگونه فکر ميکند؟ اگر شوهر شما بی ایمان ميباشد، راجع به شما بعنوان زنش 

مدام راجع به مسيح  نق ميزنيد؟ یا شما را بعنوان نمونۀ یک چه فکر ميکند؟ آیا بنظر او زنی هستيد که 
مسيحی خوب ميبيند؟ آیا شما را بعنوان شخصی که ایمانش باعث ترقی او شده ميبيند؟ و نتيجتًا آیا به جایی 
رسيده که بخواهد ببيند این ایمان چه کارهایی را برای او نيز ميتواند بکند؟ آیا ميبيند که مسيح در شما کار 

آیا در شما زنی را ميبيند که صرف نظر از کوتاهی هایش، هميشه در تالش آن است که زن . کرده است
خوبی برای شوهرش باشد؟ آیا در شما عشق و محبت را ميبيند، حتی در زمانی که او خشن و بدون 

ا در شما مشاهده مالحظه رفتار ميکند؟ آیا ایمان شما باعث محبت به او ميگردد؟ آیا آن روح زندۀ خداوند ر
  .ميکند؟ رفتار یک مسيحی است که مسيح را در او نشان ميدهد، نه فقط صحبت از او

بعضی زنان مسيحی . استفاده کرده تا طرز رفتار زن را نشان بدهد" پاک"جالب است که پولس از کلمۀ 
ی زنانشان از شوهران بسياری بخاطر بی احتياط. رفتاری را دارند که باعث بدگمانی شوهرشان ميشود

زنان مسيحی بوده اند که شيفتۀ کشيش یا شيخی شده اند که به مراتب بهتر از آن شوهر . مسيح رانده شده اند
وقتی زنی چنين افکاری را بخود راه ميدهد، چشمان ولگردی . پست و بی ایمانشان که در خانه است بوده



 

آنوقت بخود . رویت باغ همسایه بيشتر ميشوددر درون گناه را ميپروراند و وسوسه به . را بدست ميآورد
ممکن است راجع به او خيالبافی نيز بکند ". داشتن شوهری مانند کشيش حافظ چقدر خوب است: "ميگوید

  . و باعث شک و تردید شوهرش بگردد
او به . اما در آن زنی که به هر صورتی خواهان انجام وظایف زنانۀ خود باشد، چنين خطری وجود ندارد

به عکس، مطابق اول . چ دليلی، حتی عصبانيت، از عشق ورزیدن به شوهرش دست نخواهد کشيدهي
، او با غيرتی بسيار خواهد خواست تا برای شوهر خود زنی مطيع و دلربا و رضایت 5تا  1: 7قرنتيان 

، برایش تمامی روزهای عمر خود"او . شوهرش هيچ دليلی برای شک و تردید نخواهد داشت. بخش باشد
او سعی خواهد کرد تا رضایت شوهرش را کسب نماید و ). 12: 31امثال "(خوبی خواهد کرد و نه بدی

بسياری از زنان مسيحی ). 20تا15: 5امثال(بماند " از زن جوانی خویش مسرور"هميشه شادمان باشد تا 
سوسه را بر در خصوص روابط جنسی با شوهرشان کوتاهی کرده اند و از این رو نه تنها بار گران و

  . دوش شوهران بی ایمانشان نهاده اند، بلکه باعث بدنامی عيسی مسيح نيز شده اند
او را از طریق : در خاتمه، برای زن ایمانداری که شوهرش بی ایمان است، تنها یک پيام موجود ميباشد

  . زندگی فتح نما
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فهرست من



 

  
راجع به این موضوع "از خود بپرسيد، . ا شوهر بی ایمان زندگی ميکنيداگر زن ایمانداری هستيد که ب

   .آنگاه در آن رابطه دعا کنيد و هر اقدام الزمی را که بنظرتان ميرسد انجام دهيد" چکار ميکنم؟
  

  فصل دهم
  مطالب هخالص

  چه کار درستی را انجام ميدهم؟. 1
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________  

  
  چه کار اشتباهی را انجام ميدهم؟. 2

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________  
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________  

  
  خدا از من چه ميخواهد تا رفتار من درست بوده باشد؟. 3

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________  

____________________________________________________________ 
 



 

  
ری نميکنيد؟ در اگر متوجۀ اشتباهاتی در زندگی خانوادگی خود شده اید، چرا برای رفع این اشتباهات کا

  .اینجا، نمونه ای از یک نقشۀ کتاب مقدسی را مالحظه فرمایيد
به آن (اول، فهرست کاملی از اشتباهاتی که در زندگی زناشویی خود مرتکب ميشوید را یادداشت کنيد 

ميتوانيد از برگۀ کار که در انتهای این ). معنی که اول آن چوبی که در چشمان خود داری را در بيآور
زندگی ما دقيق و مشخص است و . يات را بطور دقيق یادداشت کنيدئجز. صل قرار دارد استفاده کنيدف

به همان گونه، توبه های ما نيز دقيق و مشخص ميباشند . نتيجتًا گناهان ما نيز دقيق و مشخص ميباشند
  )14تا   8: 3 لوقا (

  .دوم، نسبت به یکایک گناهان خود در مقابل خدا توبه کنيد
وم، مطابق با قواعد و نمونه هایی که در کتاب مقدس ذکر شده، از روح القدس بخواهيد تا قوت و قدرت س

در همين رابطه نيز، آنچه بنظرتان ميرسد که باید بکنيد را در . را برای ایجاد تغييرات الزم بشما بدهد
  .وم نمایيدقمقابل هر یک مر

هر یا والدین و یا فرزندان خود بروید، و بگویيد که بابت چهارم، در کمال راستی و فروتنی پيش زن یا شو
بياد داشته باشيد که . گناهانی که کرده اید از خدا طلب بخشش نموده اید، و حال نيازمند بخشش آنها ميباشد

  .صحبت نمایيد خودراجع به گناهان  فقطشما تنها مسئول گناهان خود ميباشيد، و نتيجتًا 
در صورت نياز به ایجاد ارتباط . ش، شروع به انجام دادن اصالحات الزم بشویدپنجم، پس از دریافت بخش

جدیدی که مطابق با کالم خدا ميباشد، آن را با طرف مقابل خود در ميان بگذارید، چون همکاری هر دو در 
  .)6(این زمينه الزم ميباشد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کار هبرگ   
  

  ن ميخواهد در این رابطه چکار کنمخدا از م        راه و روش گناه آلود من
  

_____________________________        ____________________________  
_____________________________        ____________________________  



 

_____________________________        ____________________________  
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_____________________________        ____________________________  
_____________________________        ____________________________  
_____________________________        ____________________________  
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_____________________________        ____________________________  
_____________________________        ____________________________  
_____________________________        ____________________________  
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_____________________________        ____________________________  

_______________________        __________________________________  
_____________________________        ____________________________  
_____________________________        ____________________________  
_____________________________        ____________________________  

_______________        __________________________________________  
_____________________________        ____________________________  
_____________________________        ____________________________  
_____________________________        ____________________________  

_______        __________________________________________________  
_____________________________        ____________________________  
_____________________________        ____________________________  
_____________________________        ____________________________  

       ____________________________ _____________________________  
  فهرست زیر نویس ها

  
  
  . رجوع نمایيد 6و 1:5به اشعيا ) 1(
ترتيب مطالب در . نموده است بيان 4:1تا  3:18پولس همين مطالب را با تأآيد دیگری در آولسيان ) 2(

رابطۀ زن و شوهر؛ سپس رابطۀ والدین و : هر دو یكی است، و نشانه از اولویت های زندگی است
همسر و فرزندان و شغل شخص باید با چنين ترتيب اولویت . رمند و آارفرمافرزندان؛ و در آخر رابطۀ آا

را نگاه بدارند، و در صورتی آه این اولویت ها تعویض شده و ترآيب دیگری را بگيرند، با مصيبت های 
  .زیادی روبرو خواهد گردید



 

ضوع آنچه در مسيح هستيد رجوع آنيد، آه در آن به مو 12تا  3:8به ویژه به آیات مشابه در آولسيان ) 3(
  .تأآيد بيشتری شده است

معموًال وقتی ارتباط ميان والدین و فرزندان مختل ميشود، ابتدا ضروری است که والدین ارتباط ميان ) 4(
و البته دليل اصلی ترميم روابط، خشنودی (همدیگر را تصحيح نمایند و بعد به موضوع فرزندان بپردازند 

الفات و ترميم ارتباطات ميان زن و شوهر، اولين چيزی که فرزندان متوجه آن پس از رفع احت). خداست
ضمنآ شک و تردید حاصل از عدم . ميشوند یگانگی ميان والدین است و یگپارچگی تنبيه و تربيت آنها

  .توافق نيز از ميان برداشته ميگردد
  .رجوع نمایيد  Marriage, Divorce"به کتاب من  5(
، 236تا  231، صفحات Competent to Counselشتر در این مورد، به کتاب من برای بحث بي)  6(

250،264 .  


