
  بحثي پيرامون ازدواج
اين موضوع . در اين شماره و شماره آينده بحثي را در مورد ازدواج دنبال خواهيم نمود

اما هميشه كالم خدا و .  نظرهاي زيادي را به دنبال داشته است هميشه بحث و تبادل
ها  همينطور تجارب افراد روحاني توانسته است مشكالت زيادي را از پيش پاي خانواده

يكي از اين خادمين در اين قسمت . رد و آنان را بسوي صلح و سالمتي رهنمون سازدبردا
 .گذارد تجربيات خود را با ما در ميان مي

هاي متعددي كه داراي  ، با خانواده مسيح بعنوان خادم كوچك در خداوند ما عيسي
سيح قدم م مشكالت بودند در ارتباط هستم و بارها براي حل مشكالت به كمك سرورم عيسي

زماني موفق بودم كه به ياري خداوند .  برداشتم و در اين گذر هم موفق بودم و هم ناموفق
گويد و از آنها چه  اند و كالم خداوند چه مي به كه ايمان آورده طرفين درك كردند

خواستم اين  ام كه مي در اين مدت تجربيات زيادي در اين زمينه پيدا كرده. انتظاري دارد
آرزوي من اين است كه اين مقاله مثمرثمر واقع .  ادران و خواهران در ميان بگذارمرا با بر

خواهند باعث  شود، بخصوص براي عزيزاني كه قصد تشكيل زندگي مشترك را دارند و مي
  .مسيح شوند جالل و افتخار خداوندمان عيسي

  ؟ ؟ و آيا با فن رانندگي آشنا هستي داني آيا شنا كردن مي

داند آيا  اگر كسي شنا نمي. سؤال من از عزيزاني است كه قصد ازدواج دارنداين اولين 
داند آيا حاضر  حاضر است كه در درياي عميق شنا كند؟ يا اگر كسي فن رانندگي را نمي

  است در خيابانهاي پر از ترافيك و يا اتوبان رانندگي كند؟

شته باشد و اول ننشيند تا زيرا كيست از شما كه قصد بناي برجي دا«: مسيح فرمود عيسي
؟ كه مبادا چون بنيادش نهاد  برآورد خرج آن را بكند كه آيا قوت تمام كردن آن دارد يا نه

و قادر بر تمام كردنش نشد، هر كه بيند تمسخركنان گويد، اين شخص عمارتي شروع كرده 
  ).30 -28 :14انجيل لوقا(» نتوانست به انجامش رساند

آيا كسي هست كه .  ت كه در هر كلمه آن معني عميقي نهفته استاين سخن عيسي مسيح اس
  ريزي دست به عملي بزند؟  ، بدون دعا و برنامه بخواهد بدون فكر، بدون تأمل
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خواهند ازدواج كنند آن دانايان نيستند كه  متأسفانه در جوامع امروزي اكثر كسانيكه مي
كنند، بلكه ازدواج آنان يا از روي  مسيح فرمود خانه خود را بر روي صخره بنا مي عيسي

شوند مناسب يكديگر  بنابراين پس از چند سال متوجه مي.  هوا و هوس است و يا حسابگري
كنند و آنجاست كه اگر خانه بنيادش محكم نباشد فرو  نيستند و مشكالت قدعلم مي

ده پابرجا آيد، ولي شالو اما اگر پايه آن محكم باشد امواج سهمگين مشكالت مي. ريزد مي
  .ماند مي

جانبه نيست  ريزد و تخريب يك ها، همه چيز فرو مي در صورت اول يعني سست بودن پايه
و باالترين تخريب فرزندان هستند كه قرباني اين ازدواج ناموفق  بلكه چندجانبه است

ازدواج ممكن است بعضي از مشكالت را حل كند اما مشكالت ديگري ظاهر . شوند مي
دو . آيد ون معني ازدواج يعني ادغام و در اين ادغام مشكالت بوجود ميگردند، چ مي

  .شخصيت كامالً متفاوت اگر حتي هماهنگي با هم داشته باشند هرگز كامالً شبيه هم نيستند

ميان يك زن و مرد .  مسيح است اما در ازدواج ما مسيحيان يك الگو حاكم است و آن عيسي
كنند ولي  اي تأهل اختيار مي اما متأسفانه عده.  حاكم باشد، تعهد نيز بايد عالوه بر تأهل

هاي آنها جور نباشد  آل حاضر نيستند تعهد بپذيرند و به محض اينكه زندگي با الگوها و ايده
كني و يا ما  تو مرا درك نمي:  كنند از قبيل همه چيز را رها كرده و به چند جمله اكتفا مي

با گفتن اينها از ميدان فرار ... دواج ما از ابتدا اشتباه بود و ايم و يا از براي هم ساخته نشده
اينجاست كه بايد پرسيد چرا از ابتدا حساب نكردي كه قوت تمام كردن آن را . كنند مي

؟ چرا درك  هاي خود را ارزيابي نكردي ؟ چرا خودخواهي ؟ چرا برآورد نكردي داري
 ؟ مسئوليت نكردي

خواهم در اين قسمت به مشكالت نگاهي بيفكنيم و آنها را با  ي؟ م حال ببينيم مشكالت چيست
كالم خدا مقايسه نموده و همچنين ببينيم كه چرا بايد ازدواج كرد؟ فاكتورهاي ما براي 

  ؟ ازدواج كدام است

؟ چون اگر ما مقصود خود را از ازدواج  خواهيم ازدواج كنيم اول از خود سؤال كنيم چرا مي
  . ست اگر ازدواج كنيمندانيم بسيار عبث ا

  ؟ ام آيا به سن رشد در ازدواج رسيده -1



  ؟ تر زندگي كنم و خوشبخت شوم كنم چون راحت ازدواج مي -2

  ؟ خواهم تشكيل خانواده دهم و تنها نباشم كنم چون مي ازدواج مي -3

  ؟ مقدس است كنم چون امر خداست و ازدواج مي -4

دانيم دوران بلوغ دوران احساسات است  ؟ ما مي اول ببينيم سن رشد در ازدواج يعني چه
باشد و احتمال زياد دارد كه بر قضاوت شما  كه در اين دوران احساسات جنسي قوي مي

دانيم ازدواج در زماني  سن رشد در ازدواج در انسانها متفاوت است و ما مي. تأثير بگذارد
واج طرفين بايد به بلوغ فكري ، چون براي ازد ، اشتباه است كه كسي به بلوغ فكري نرسيده

.  برسند و اين بلوغ فكري تابع سن و سال نيست بلكه درك و پذيرفتن مسئوليت است
شان به دنيا و  هاي آنها و ديد و نگرش  خواسته همچنين طبيعت زن و مرد متفاوت است و

  .باشد مسائل متفاوت مي

اما اگر از اين . آيد بوجود ميپس اگر ازدواج در مرحله بلوغ فكري نباشد در آينده مشكل 
گذارد و ازدواج شما از روي  ايد و ديگر اين احساسات بر شما اثر نمي مرحله عبور كرده

خواهيد ازدواج كنيد از خود سؤال كنيد چرا؟ حال اگر  هوي و هوس و اميال نيست و مي
وضعيت كنم براي اينكه راحت و خوشبخت شوم   است، يعني ازدواج مي2 جواب شما شماره

  ؟ چگونه است

كشيش از مرد سؤال كرد كه چرا . خواست زوجي را عقد كند شنيدم كه كشيشي مي
؟ مرد پس از برشمردن يك سري محاسن خانم ادامه  خواهي با اين خانم ازدواج كني مي

دانم كه او  داد كه ايشان همسر مناسبي براي من است همديگر را دوست داريم و مي
از خانم سؤال شد ايشان هم تقريباً همين پاسخ را داد و گفت .  كندتواند مرا خوشبخت مي
آقاي كشيش . توانند مرا خوشبخت كنند دانم كه ايشان مرد بسيار خوبي هستند و مي مي

توانم شما را عقد كنم چون هر يك از شما به خوشبختي  جواب داد با عرض معذرت من نمي
حال اگر هدف شما اين است كه خوشبخت .  كنيد نه خوشبختي طرف مقابل خود فكر مي

  :نويسد پولس رسول به كليساي فيليپي مي. شويد لطفاً دست نگه داريد



با هم يك فكر كنيد و همان محبت نموده يك دل بشويد و يك فكر داشته باشيد و با فروتني «
 كدام ديگران را از خود بهتر بدانيد و هر يك از شما مالحظه كارهاي خود را نكند بلكه هر

  ).4 -2 :2فيليپيان (» كارهاي ديگران را نيز

توانيد همسرتان را بهتر از خودتان بدانيد و براي خوشبختي او  پس خوش بحال شما اگر مي
خداوند نيز خود شما را . كنيد و هدف شما اين است كه يك نفر را خوشبخت كنيد تالش مي

 خوشبخت شويد و مرتب چشم خواهيد ولي اگر مي. در اين امر مهم بركت خواهد داد
ايد كه طرف مقابل شما را مرتب محبت نمايد، لطفاً دست نگه داريد و خودتان را  دوخته

تفتيش كنيد و دعا كنيد كه خداوند شما را از خودخواهيها آزاد كند تا با آمادگي بيشتر 
  .براي ازدواج تصميم بگيريد

دانيم كه خانواده اولين نهادي   مي. پركردن تنهايي است تشكيل خانواده هدف از سومين
پس خانواده از احترام اجتماعي خاصي برخوردار . است كه خدا در باغ عدن بنياد نهاد

شود و اين  از طريق خانواده است كه نهادهاي ديگر در يك اجتماع تأسيس مي.  است
. دهد خانواده است كه يك اجتماع و يك دولت و يك ملت و يك كشور را تشكيل مي

توانند باعث  توانند جوامع خوبي را بوجود آورند و بر عكس مي هاي خوب مي انوادهخ
پس خانواده مقدس است و بايد در چارچوب سالم آن را . خرابي و ويراني اجتماع باشند

  .حفظ كرد و براي آن ارزش و احترام قائل شد

ديگران بگويد ممكن است شخصي ازدواج كند با اين هدف كه خانواده تشكيل دهد كه به 
ممكن است اينكار در . كه خانواده دارد و در زير پوشش آن به كارهاي خالف بپردازد

اي  چند سال پيش با خانواده. مدت عملي باشد اما در دراز مدت برمال خواهد گرديد كوتاه
البته مرد حاضر نبود ولي . خواستند از هم جدا شوند مواجه شدم كه مشكل داشتند و مي

وقتي كه يك بعدازظهر تمام به . خواست كه به ايران برگردد  گريه و زاري ميهمسرش با
صحبت با آنان صرف شد معلوم شد كه مرد مدت زيادي است كه با يك خانم اروپايي دوست 

، مرد بيشتر مواقع در منزل زن بسر  شده و چون همسر آن خانم يكسال پيش فوت كرده
  .برد مي

خواست كه با اين خانم مسيحي زندگي كند  ي شده بود ميچون اين آقا بقول خودش مسيح
زيرا كه آنان براي . خواست همسر قديمي و فرزندان خود را نيز داشته باشد و هم اينكه مي



خواست كه به  حاال همسر قديمي با گريه و زاري مي. پنهان نمودن گناه او پوششي بودند
د كه دست از خانم اروپايي بردارد و وقتي كه با مرد صحبت شد حاضر نبو. ايران برگردد

حاضر نبود كه خانواده را نيز رها كند و در صدد اين بود كه همسرش را وادار كند كه با 
  .اقامت چند روز در هفته در منزل آن زن موافقت كند

متأسفانه تعداد اين اشخاص كم نيستند كه درك درستي از مسيحي شدن ندارند و متوجه 
، ليكن  ايد كه به اولين گفته شده است زنا مكن شنيده«: اند كه فرمود شدهاين كالم خداوند ن

دم در دل خود با او زنا كرده  گويم هر كس به زني نظر شهوت اندازد همان من به شما مي
در موارد ديگري زن همين رفتار را با همسرش كرده و مرد را رها ). 28 :5متي (»  است

توانند نمونه كساني باشند كه به بلوغ  بينيم اينها مي ه و ميكرده و به دنبال هوي و هوس رفت
  . اند، زيرا متوجه نيستند كه متعهد هستند و متأهل فكري نرسيده

، بلكه براي خداوند است و خداوند براي  جسم براي زنا نيست«: فرمايد كالم خداوند مي
پس .  با گناه زندگي كردتوان كه اسماً مسيحي شد و عمالً پس نمي). 14 :6اول قرن (»  جسم

اگر هدف ازدواج ناپاك و نادرست باشد و از كانون خانواده سوءاستفاده شود منجر به بروز 
اي خواهد شد كه نه تنها شكست را به دنبال خواهد داشت بلكه باعث خرابي و  فاجعه

  .گردد ويراني جامعه و نابودي فرزندان مي

پس اميدوار .  يد كه امر خداست و مقدس استكنيد زيرا معتقد هست  ازدواج مي4نكته 
باشيد كه خداوند شما را در انتخاب همسر مناسب ياري كند و ترس خداوند با شما خواهد 

  : اما در اينجا نكاتي هست كه بايد متذكر شوم. بود

  ؟ تان چيست نظرتان راجع به خود و همسر آينده -1

كند اما مرد زيرك در رفتار خود  باور ميمرد جاهل هر سخن را «: فرمايد كالم خداوند مي
  ).15 :14امثال (» نمايد تأمل مي

شناسيد چه كسي  افكنيد و يا اصوالً خود را مي آيا در رفتار و خصوصيات خود نظري مي
؟ داراي چه نقاط قوتي هستيد؟ اگر از  اي داريد؟ نقاط ضعف شما چيست هستيد و چه سليقه

 همسرت چه خصوصياتي داشته باشد بالفاصله خواهي هر شخصي سؤال كنيد كه مي



، البته اگر ثروتمند  ، زيبا، باوقار، مطيع تحصيلكرده: گويد مرد مي. شمارد ها را مي بهترين
  ...، وفادار و  لباس ، پولدار، خوش جذاب: گويند ها مي خانم... باشد چه بهتر و 

ن پيدا كرد كه آينه در دست توا ممكن است اينها تمام امتياز باشد ولي كمتر كسي را مي
قول كالم خدا در رفتار خود تأمل كند و  داشته باشد و خصوصيات خود را جستجو كند و به

كند  از خود سؤال نمايد كداميك از خصوصيات من به خوشبختي همسر آينده من كمك مي
را در خود ها  تا زمانيكه آينه حقيقت در دست نداريم و بهترين.  كننده است و كداميك ويران

كمتر كسي را .  بينيم مسلماً در آينده هم نخواهيم توانست ازدواج موفقي داشته باشيم مي
  .توان پيدا كرد كه در رفتار خود تأمل كند مي

خواهيد ازدواج شما با  اما اگر مي. برند معموالً همه ديگري را زير سنجش و مقايسه مي
قبل از هر چيز خود را بشناسيد، سپس . يدشكست مواجه نشود از پيش جلوي خرابي را بگير

خواهيد و چه  چه مي.  خواست شما مهم است. تان را بشناسيد سعي كنيد همسر آينده
انتظاري داريد؟ آيا آنچه معيار شماست درست است و هميشه در هر مورد حق با شماست يا 

گيري   خردهپذير هستيد؟ آيا از توانيد حق را بطرف مقابل هم بدهيد؟ آيا نصيحت مي
،  بين ، نكته آييد؟ آيا زودرنج شويد؟ آيا زود بخشم مي ديگران عصباني و رنجيده مي

منطق هستيد؟ اگر شما به خصوصيات باطني و ظاهري خود بنگريد و  ، متعصب و بي دنده يك
مسيح نسنجيد،  سعي در رفع معايب خود ننماييد و مرتباً خود را با الگوي كامل يعني عيسي

  . له ازدواج با مشكالت مواجه خواهيد گشتدر مسأ

حل دارد و بهمين دليل اگر هميشه همه ما  كالم خدا براي تمامي اين خصوصيات راه
مسيح باشد در خصوصيات خوبمان هم با فروتني به  معيارمان كالم خدا و الگويمان عيسي

گوي ما دنيا و ديگران اما اگر خود را با ديگران مقايسه كنيم و ال. زندگي ادامه خواهيم داد
  . باشد جاي فخر بسيار است و غرور و سقوط در كمين

پس بياييد قبل از هر چيز دعا كنيد و اراده نيكوي او را طالب باشيد و سپس خود را بر طبق 
  .توانيد اين عمارت را به پايان برسانيد كالم برآورد كنيد كه آيا مي

از اين جهت مرد «: مسيح به فريسيان فرمود شوم كه عيسي در خاتمه اين بخش يادآور مي
بنا براين . پدر و مادر خود را رها كرده و به زن خويش بپيوندد و هر دو يك تن خواهند شد



متي (» بعد از آن دو نيستند بلكه يك تن هستند پس آنچه را خدا پيوست انسان جدا نسازد
19: 5- 6.(  

مسيح باشيد كه امر ازدواج را طبق  ف عيسيپس بياييد آن فريسيان نباشيد بلكه فرزندان خل
پس بعد از ازدواج يك تن هستند و آياكسي حاضر . دانند كتاب پيدايش امري مقدس مي

تن بودن را درك كنيد، آنوقت بسياري از  است به بدن خود آسيب برساند و اگر معني يك
شوند و بجاي  يرنگ م ها بي مسائل و مشكالت بوجود نخواهد آمد و تمامي اختالف سليقه

همچنين بقيه خانواده . دهد مسيح كانون خانواده را تشكيل مي آنها، عشق و محبت عيسي
كنند به ياري سرور سالمتي همه چيز با  شوند و سعي مي نيز به گرد اين كانون جمع مي

آنجاست كه هرگز . آرامش جلو برود و اين تن هميشه براي جالل خداود عيسي سالم بماند
  . و هيچ قدرتي نخواهد توانست به اين بدن لطمه بزندهيچ مشكل

كنيم كه افراد زيادي هدف و انگيزة  تر بررسي كنيم مالحظه مي اگر مسأله را قدري عميق
آنان بدون . اند كم گرفته اند و شايد بگوييم مسأله را دست صحيحي براي ازدواج نداشته

اند و سپس  ، خانواده و جواني ازدواج كرده فكر در مورد عواقب آن تحت تأثير احساسات
عدم اطالع و نداشتن مطالعة كافي در امر ازدواج يكي از . اند دچار سرخوردگي شده

اين امر بخصوص در ممالك ما كه مشاوران . شود مسائل مهم است كه به آن توجه نمي
 و مراكز مختلف براي اطالعات كافي و يا مشورت دادن در اين امر به دو ازدواج و يا كتابها

 .شود طرف وجود ندارد، بيشتر ديده مي

در مدارس ما ممكن است هر گونه علمي تدريس شود، اما هرگز راجع به ازدواج و خانواده 
 آنچه كه ما در. شود و يا مشكالت زن و مرد هيچگونه اطالعات و يا تدريسي داده نمي

، واقعيتي  ازدواج.  خوانيم ازدواج نيست صفحة تلويزيون يا سينما و يا در كتابهاي رمان مي
است كه بايد طرفين را با دادن اطالعات صحيح و دادن ديد به آنها، در انتخابشان ياري 

ما ايمانداران اين نكته را واقف هستيم كه كساني نيز هستند كه با ايمان و دعا همسر . كرد
اند و با مدد از كالم خدا و دعاي ممتد و به دور از هرگونه غرور  شان را انتخاب كرده آينده

اين افراد با قرار دادن عيسي مسيح و عشق او . اند و خودخواهي، با يكديگر زندگي كرده
در رأس زندگيشان از بركت الهي برخوردار بوده و باعث بركت فرزندان و اطرافيان نيز 

  .بوده و هستند



  ؟  مشكالت در ازدواج مسيحي كدام استاما

شناسيم بررسي كنيم  بهتراست به اطراف خود نگاهي بيندازيم و انواع ازدواجهايي را كه مي
توان از بروز  و ببينيم كه علت بسياري از اين عدم موفقيتها و شكستها چيست و تا چه حد مي

  .آن جلوگيري كرد

   ازدواج با دو فرهنگ مختلف -1

در صورتيكه هر دو با ايمان به . ساز تواند موفق باشد و هم مشكل دواج هم مياين نوع از
،  خداوند و دعا ازدواج كرده باشند، اختالفات فرهنگي حساسيت خود را از دست داده

زيرا كه در اينجا عيسي مسيح و عشق او مركز زندگي . گردد مغلوب عشق و محبت مي
اما زماني هم هست كه .  القدس هادي آنهاست وحدهد و كالم خدا و ر زوجين را تشكيل مي

اين ازدواج ناموفق است و آن زماني است كه هر يك از طرفين به مسائل فرهنگي خود 
. كند چسبيده باشد و با داشتن عينك بدبيني طرف ديگر را با هموطنان خود مقايسه مي

ن اين مثال تقريباً در ها را با يك مثال مشترك قدري بررسي كنيم چو بياييد انواع ازدواج
، با دو فرهنگ متفاوت  دو انسان با دو تربيت مختلف. تواند صادق باشد انواع ازدواجها مي

فرض كنيد يك دختر در سن جواني به شهر يا كشور . خواهند زير يك سقف زندگي كنند مي
  .خواهد تحصيل كند ديگري رفته و مي

از نظر مالي بايد كار كند يا . ش را بپذيرداين دختر بايد به تنهايي مسئوليت زندگي خود
كمك هزينه از خانواده دريافت كند، بايد به مدرسه يا دانشگاه برود، سپس در خانه به 

. شستشو و اطوكشي و غيره را انجام دهد. كارهاي شخصي خود بپردازد و بعد آشپزي كند
 يا شهر ديگري خودش را در همين شرايط يك پسر را در نظر بگيريم كه او هم بايد در كشور

حال اين . او هم بايد تمامي كارهاي باال را انجام دهد. به تنهايي دور از خانواده اداره كند
دو نفر روابط با دوستان و آشنايان خود هم دارند و گاهي با آنها هستند و به تفريح خود هم 

چرا . گي كنندخواهند با يكديگر زير يك سقف زند حاال اين دو نفر مي. پردازند مي
، چون اين جنبه  دانيم مشكالت فقط اين جنبه نيست آيد؟ البته ما مي مشكالت بوجود مي

  . بسيار پيش پا افتاده است



خواهيم سعي كنيم نكات مختلف را بررسي كنيم به اين نكات  ولي از آنجائيكه مي
د و هر كس به تنهايي بله اين دو نفر بجاي اينكه با يكديگر همكاري داشته باشن.  پردازيم مي

. " دادم اما امروز يك كمك دارم تا ديروز من به تنهايي همه كار را انجام مي": فكر كند
بجاي اينگونه برخورد اگر هر كدام سعي كند مسئوليتها را به گردن ديگري بيندازد 

بهر حال اين طرز فكر . كند و زندگي چهرة زشتي پيدا خواهد كرد اختالفات بروز مي
، زيرا براي تأمين زندگي هر دو بايد كار كنند و هر دو بايد كار خانه را تقسيم  اه استاشتب

كنند و در خانه عدل و انصـــاف و عشـــق حاكـم باشـد، نه فرهنـگ مـرد 
  .ســاالري و نـه فرهنـگ زن ساالري

 بتوانيم شويم كه بايد عشق به طرف مقابل خود داشته باشيم تا اگر خوب فكر كنيم متوجه مي
، نه اينكه  بايد عاشق باشيم تا ازدواج كنيم.  مانند وجود و نفس خود او را دوست بداريم

هر يكي از شما زن خود را مثل نفس خود : فرمايد پولس رسول مي.  عاشقِ ازدواج باشيم
  ).33 :5افسس . (محبت بنمايد و زن شوهر خود را احترام كند

ه بزند؟ حاضر است بدن خود را مجروح و زخمي آيا كسي حاضر است به نفس خود لطم
پس اگر مسيح مركز زندگي باشد و ما با كالم خدا زندگي كنيم و نيز عدل . كند؟ مسلماً خير

  .كند و انصاف حاكم بر خانواده باشد، اختالف فرهنگي مشكلي را ايجاد نمي

   حال ببينيم ازدواج دو ايماندار چگونه است -2

اره شد اگر طرفين زندگي خود را از ابتدا در دستهاي خداوند قرار همانگونه كه قبالً اش
داده باشند و با دعا ازدواج كنند و در كالم خدا رشد كرده باشند و شعار آنها مكتب عشق 

ممكن است مشكالت . مسيح و جالل او باشد، مسلماً عطر خوشبوي عيسي مسيح خواهند بود
چنانكه . انند بايد ببخشند و يكديگر را محبت نمايندد داشته باشند اما زودگذر است زيرا مي

، زنان خود را محبت  مردان«: فرمــــايد  مي5 :28 كالم خدا در رساله افسسيان
پس . »نمايد نماييــد، زيرا كـه هر كه زوجـة خود را محبت نمايد خويشتن را محبت مي

 از مردساالري يا . جاي كينه و خودخواهي نيست.  در چنين فضايي جاي غرور نيست
  . ساالري خبري نيست زن



   ايمان ازدواج يك مسيحي باايمان با بي -3

اگر احساسات حاكم شده كه . و يا حسابگري در اين نوع ازدواج يا احساسات حاكم شده 
يا ممكن است حسابگري باشد چون احتمال . شود مسلماً پس از مدتي اختالفات شروع مي

وين مختلف به طرف مقابـل خودش را نزديك كند و او را ايمان به عنا دارد شخص بي
، كه پس از مدتي  خواهد ايمان بياورد، با او همراه باشد و غيره متقاعــد نمايد كه مي

در اين مورد و هم در مورد احساسات ديده شده كه گاهي شخص ايماندار . شود برمال مي
ايد در هر دو مورد مراقب بود كه ب.  خودش را قانع كرده كه اين ازدواج از طرف خداست

چون احساسات انسان كدر است و گاهي عقل را .  همه چيز را به هدايت خدا نسبت ندهيم
خورد  پس از بروز اختالفات است كه شخص ايماندار هم ضربه روحي مي. كند نيز گمراه مي
نيز از نظر خواهد از اين هدايت خود دفاع كند و آنگاه خود  زيرا مرتب مي.  و هم جسمي

  .، خواست اوست نه خداوند شود، در حاليكه اين اشتباه رابطه با خداوند سست مي

  :فرمايد  مي6 :14 كالم خداوند در دوم قرنتيان

زير يوغ ناموافق با بيايمانان مشويد زيرا عدالت را با گناه چه رفاقت و نور را با ظلمت  «
  .» چه شراكت است

  سپس ايمان آوردن يك طرف و يا هر دوازدواج دو غيرايماندار و  -4

دو انسان با هر گونه شرايط قبلي . اين نوع ازدواج شايد عاديترين نوع ازدواج باشد
اند و و پس از گذشت مدت زماني چه خوب يا بد، حال صاحب فرزندان  ازدواج كرده

ود، بررسي ما اين است كه اگر پس ازدواج يكي از طرفين با عيسي مسيح آشنا ش. هستند
تكليف چه خواهد بود؟ سؤال اول اين است كه چرا بيشترين مشكالت و جدايي در اين نوع 

  ازدواجها، بين مسيحيان ايراني وجود دارد؟

خدارا شكر كه اين فيض و نظر او بوده كه لطف كند و از هر قوم و قبيله انتخاب نمايد تا نام 
اما . با صلح و سالمتي زندگي كنندعزيزش را بشناسند و زير نام عيسي مسيح و كالم خدا 

اند؟ و درك  دانند به كه ايمان آورده كنند؟ و مي آيا اين صلح و سالمتي را همه درك مي
هر كه به او ايمان آورد خجل نخواهد شد، «؟  كنند كه خداوند را نظر به ظاهر نيست مي



و هر كدام از ما نام او . » زيرا كه در يهود و يوناني تفاوتي نيست كه او خداوند همة ما است
  . را بخوانيم نجات خواهيم يافت

متأسفانه در تجربياتي كه در اين چند ساله به عنوان خدمتگزار كوچك خداوند در نقاط 
پندارند و به اين بسنده  ، برخي از عزيزان اين نجات را جدي نمي ام مختلف دنيا داشته

 آزاد " قيد شريعت"قول بعضيها از   يا بهاند و آزاد از قيد وبند و كنند كه مسيحي شده مي
ايم بجاي آن  درست است كه ما ديگر بندة شريعت نيستيم اما آيا هرگز فكر كرده! اند شده

؟ عيسي مسيح جانش را براي نجات ما داد،  ايم چه چيز را در زندگي خود جايگزين كرده
ورمان عيسي مسيح به ، همانگونه كه سر ببــريم پس بايد به عمق اين محبت و نجات پي

اگر كسي از سر نو مولود نشود ملكوت خدا را «: فرمود)  معلم و استاد شريعت(نيقوديموس 
  .3:3يوحنا »تواند ديد نمي

بايد همه به اين نكته توجه داشته باشند كه تولد تازه چه معني و مفهومي دارد و چرا بايد از 
ه نگاهمان به عيسي مسيح و عمل او بر روي بياييد به ديگران نگاه نكنيم بلك. نو متولد شد

. ، چه مرد، چه با سابقه ايماني كم و چه زياد فرقي ندارد صليب وتعاليم او باشد چه زن
.  ، براي تسليم شدن به عيسي مسيح هيچوقت ديرنيست براي تولد تازه هيچوقت دير نيست

 درخواست كنيم به ما تولدي به حضور او بياييم و از او. تواند همين االن باشد آن لحظه مي
، از خرافات  ، از تعصبات بيجا، از فرهنگ گذشته نو عطا كند تا از قيد و بندها آزاد شويم

، از خودخواهيهاي گذشته آزاد شويم تا بتوانيم او را در عمق  ، از لعنت گذشته گذشته
  .وجودمان بيابيم و روح قدوس او راهنماي ما باشد

هاي زيادي در بحران بوده و زندگي زناشويي چندين سالة  نوادهدر عمل ديده شده كه خا
، اما چه زماني ؟ زمانيكه يكي از طرفين يا هر دو از قيد و بندها آزاد  آنها به خطر افتاده

، از خرافات و گذشته تاريك و اينها نه تنها به خود بلكه به بدن خداوند و  از تعصب. نشدند
  .اند خدمت او لطمه زده

اينكه چه مرد اول ايمان . بيند كند، بلكه او درون قلبها را مي  به ظاهر نگاه نميخداوند
، بايد هر دو در فروتني از هم پيروي كنند و نسبت به هم در اطاعت بسر  بياورد و چه زن

دهد  بعضي مواقع در اين ميان مشكالتي بواسطه غرور و خودخواهي اجازه نمي. ببرند



آميز  خداوند عيسي به صداي تحكم. د و از مسيح اطاعت كنندبعضي از اشخاص فروتن شون
  .كند او به قلب صاف و دل فروتن نگاه مي. كند و بازوي قوي نگاه نمي

هايي را ديدم كه زنان با فروتني كالم خدا را پذيرفته و با وفاداري براي همسر و  نمونه
اند تا همسرشان به  ي كردهاند و آنقدر ايستادگي و فروتن اعضاي ديگر خانواده دعا كرده

ولي به محض ايمان آوردن مرد، مشكالت شروع شده و طبق فرهنگ . دامن خداوند بيايند
يا با . كند اينجا را كم آورده پس حال بايد در صدد جبران برآيد گذشته شايد مرد فكر مي

كمتر از كند تا ثابت كند كه  روش سركوب و زور و يا اينكه شاگرد نشده ادعاي استادي مي
  . ديگري نيست

اگر هر شخص موعظة باالي كوه عيسي مسيح را درك كند ديگر جايي براي غرور در قلبها 
،  ، خوشابحال گرسنگان و تشنگان عدالت ، خوشا بحال حليمان خوشابحال پاكدالن. ماند نمي

 مسيح امروز اگر كسي عدالت را در خانة خود اجرا نكند او را با.  كنندگان خوشابحال رحم
؟ اگر بر فـرزندان خود رحم نكنـد چگونـه بر ديگـران رحم خواهد كرد؟  چه كار است

دل نباشد پيرو  اگر فروتن و افتاده نباشد نام سرور و ولي او عيسي مسيح نيست و اگر پاك
  . مسيح نيست

تا زمانيكه بشر همنوعان خود را به چشم برادر و ": نويسد تولستوي نويسنده روسي مي
اين حرف . "گي را به عنوان امري مقدس نگاه نكند زندگي ديگران را تباه خواهد كردزند

پس چقدر بيشتر بايد . گويد يك نويسنده است كه از تعصب بيجا و افكار نادرست سخن مي
، غرور و حسد دارد،  اگر كسي هنوز در قلب خود تعصب. ايمانداران مراقب خود باشند

 عيسي باشد؟ آيا خداوند نفرمود حصاد فراوان است عمله خواهد خادم خداوند چگونه مي
شود همه خود را خادم بدانند؟ آيا عيسي مسيح شاگردانش را سه سال تعليم  ، پس آيا مي كم

شود بدون تعليم براي ديگران موعظه كرد و واعظ بدون عمل بود؟ اين ريشه  نداد؟ آيا مي
بايد خانه . القدس آبياري شود با كمك روحنابجا را بايد كند و بجايش تخم محبت كاشت تا 

  .دل را پاك كرد تا خداوند عيسي توسط روح قدوس او در قلبها ساكن شود

توان براي رفع بحران كرد اين است كه دو نفر راضي شوند كه مشكل  كار ديگري هم كه مي
. شوندرا حل كنند و اين در صورتي است كه متوجه خطر شده باشند و بالفاصله دست بكار 

. بنظر من بايد آنها موافقت كنند كه با يك مشاور مسيحي صادقانه برخورد داشته باشند



هاي خود اقرار كنند تا كه ابرهاي تيره كنار رفته و نور  آنان بايد دور از تعصب به ضعف
بايد . ايمان به وجود آنها بتابد و هر دوي آنها بركت بگيرند و باعث بركت ديگران شوند

ف اين باشد كه طرفين بخواهند در جهت شناخت خداوند عيسي قدم بردارند و اولين هد
خواهند با مشكل روبرو  اي هستند كه چون نمي ؟ عده بدانند كه ريشه مشكل در كجاست

دانيم  بينند و يا طالق، كه ما مي شوند و آن را حل نمايند، راه چاره را در فرار مي
اش را  ، فقط بيماري همچنان بيمار باقي مانده است، چون بيمار  هيچكدام چارة درد نيست

  .مخفي كرده و حتي ممكن است اين بيماري را به ديگران نيز سرايت دهد

رود، به همان صورت زمانيكه  همچنان كه انساني كه جسماً بيمار است به سراغ پزشك مي
ياري داراي مشكل روحي و روحاني باشد بايد با يك مشاور مسيحي كه هدفش كمك و 

بايد قبول كرد مسائلي . ، تماس گرفته و صادقانه مطالب خود را با او در ميان بگذارد است
هست كه ريشه در گذشته داشته و به فرهنگ خانوادگي و تربيت و محدوديتهاي مربوط به 
آن بستگي دارد كه بايد زير نظر متخصصين با دعا و فروتني ابراز شود تا در رفع آن 

  .دانديشي كر چاره

پس عزيزان بياييد اگر چنين مشكالتي هست سعي كنيم تا آن را برطرف نماييم و با فروتني 
ها  اگر كسي هنوز اين بحران.  ، نه باعث خنده و تمسخر ديگران عطر خوشبوي مسيح باشيم

كند و قادر نيست به همسر و فرزندان خود ياري دهد و آنها را محبت كند،  را سپري مي
  انست امتها را شاگرد سازد؟چگونه خواهد تو

 


