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مقدمه مترجم

هاى انگیز و تحوالت عظیم در جامعه بشرى بوده و بسیارى از پرسشهاى شگفتقرن بیستم، قرن پیشرفت
ها و تحقیقات جواب مانده بود، امروز پاسخى عمیق و مستدل یافته است. آزمایشعلمى که پیش از این بى

تکنولوژى از رفاه برخوردار گردیده است. هر روز شاهد علمى دقت بیشترى یافته و بشر بیش از گذشته به مدد 
هاى شکوهمند بشر، شاهد از اى هستیم؛ ولى متأسفانه در کنار تمام این پیشرفتاکتشافات و اختراعات ارزنده

بین رفتن هرچه بیشتر معیارهاى اخالقى نیز هستیم. انسان قرن بیستم تحت تأثیر عقاید مکاتب گوناگون فکرى 
هایى قائل گردیده که باعث شده است آنچه در گذشته براى او ارزش و اخالق تلقى راى خود آزادىو فلسفى ب

شد و براى حفظ آن از نثار جان نیز ابایى نداشت، امروز تحت عنوان قدیمى و فرسوده به کنار نهاده شود. مى
شکند و انسان درحالى در شد امروز به آسانى درهم مىهایى که پیشتر گذرناپذیر و مقدس محسوب مىحریم

اند و تشتت آراى آستانه ورود به قرن بیست و یکم است که معیارهاى اخالقى پیشین تقریباً براى او رنگ باخته
اخالقى در دنیاى حاضر کامالً او را گیج و سرگشته ساخته است. یکى از نتایج ناخوشایند این امر عبارتست از 

هاى آن. تشکیل خانواده که در گذشته از حرمتى خاص و حتى شدن ارزشرنگفروپاشیدن نظام خانواده و بى
شود و زندگى خانوادگى ارزش پیشین خود را دیگر از تقدس برخوردار بود امروز چندان مهم محسوب نمى

شود که الزمه آن داشتن آزادى بدون ندارد. هم در زوجین و هم در فرزندان آنها نوعى میل به استقالل دیده مى
سئولیت است و همین مسأله و صدها مسأله دیگر باعث گردیده که خانواده جدید به جاى اینکه کانون محبت، م

هاى تلخى گردد که معموالً نتیجه آن فروپاشیدن صمیمیت و حمایت باشد، عمدتاً کانون تعارضات و کشمکش
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رامش و امنیت در دام انواع گناهان هاى منفردى است که در جستجو براى یافتن آخانواده و تبدیل آن به انسان
ها!شوند. این است نتیجه شوم فروپاشیدن خانوادهگرفتار مى

شود که راه نجات دنیاى امروز بشر این است که خانواده از نو جایگاه با توجه به آنچه گفته شد روشن مى
خانواده تشکیل شده است وبنابراین اولیه و حرمت و تقدس خود را بازیابد. جامعه از نهادهاى کوچکترى به نام

خواهیم جامعه اصالح شود اول باید خانواده اصالح شود. براى اصالح خانواده هم باید زندگى زناشویى اگر مى
آید و آنچه مسیر پیشرفت و حرکت آن را زوجین اصالح شود چون خانواده بوسیله زن و شوهر به وجود مى

باشد. ولى زندگى مشترك زوجین باید براساس چه و اهداف زوجین مىکند، طرز زندگى، تصمیماتتعیین مى
تواند تعیین کند غیر اصولى قرار داشته باشد؟ بهترین اصول زندگى مشترك و زندگى خانوادگى را چه کسى مى

از بوجود آورنده ازدواج،یعنى خدا؟ خدا زندگى زناشویى را بوجود آورده است، پس حتماً خودش هم براى آن 
ولى را تعیین فرموده است. وقتى زندگى مشترك یک زوج مطابق این اصول الهى باشد نتیجه بسیار عالى اص

دانند که کالم خدا باالتر از هر معیار و روش انسانى است و چون به قدرت عیساى خواهد بود. چنین زوجى مى
ى بحق یک زوج موفق مسیحى کند. چنین زوجباشند، قدرت الهى، روابط آنها را تحکیم مىمسیح متکى مى

).1:127(مزمور » کشندفایده مىاگر خداوند خانه را بنا نکند، بنایانش زحمت بى«دانند که هستند و مى
گوید. نویسندگان کتاب جناب کشیش دیوید هاکینگ و کتاب حاضر در مورد چنین زوجى سخن مى

راى زندگى زناشویى تعیین فرموده است و نیز با همسرشان خانم کارول هاکینگ با توجه به اصولى که خدا ب
ها تجربیات ارزنده خود در زمینه مشاوره زناشویى و امور شبانى و زندگى مشترك خودشان، استفاده از سال

دهند که تعالیم کالم خدا در مورد هاى متعدد کتاب نشان مىاند. مثالکتاب حاضر را به رشته تحریر درآورده
رى و تئورى نیست بلکه کامالً عملى است و نتایج عالى به همراه دارد. با این حال نباید از زندگى زناشویى نظ

نظر دور داشت که نویسندگان کتاب مانند اکثر نویسندگان جهان متأثر از فرهنگ کشور خود هستند و بنابراین 
مان نداشت، براى چون برخى از مطالب کتاب از نظر فرهنگى به هیچ وجه سنخیتى با فرهنگ کشور عزیز

مفیدتر بودن موضوعات کتاب از ترجمه آنها صرف نظر نمودیم.
در پایان دعاى من این است که خدا این کتاب را باعث تحکیم روابط زناشویى عده بسیارى گرداند، آمین.

میشل آقامالیان
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بخش اول 

ارتباط

دهان عادالن چشمه حیات است...
11:10امثال 

زبان عادالن نقره خالص است...
20:10امثال 

بخشد...زبان حکیمان شفا مى
18:12امثال 

زبان مالیم، درخت حیات است
4:15امثال 

افزایدها علم را مى...شیرینى لب
21:16امثال 

بخش دوم

مسایل جنسى
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از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترك کرده، با زن خویش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود. و آدم و 
زنش هر دو برهنه بودند و خجلت نداشتند.

25و 24:2پیدایش 

زیرا که این است اراده خدا یعنى قدوسیت شما تا از زنا بپرهیزید. تا هرکسى از شما بداند چگونه باید ظرف 
خویشتن را در قدوسیت و عزت دریابد.

3:4اول تسالونیکیان 

نکاح به هر وجه محترم باشد و بسترش غیر نجس زیرا که فاسقان و زانیان را خدا داورى خواهد فرمود.
4:13عبرانیان 

بخش سوم

دوستان ما

باشدتر مى... دوستى هست که از برادر چسبنده
24:18امثال 

باشد. زیرا اگر بیفتند، یکى از آنها رفیق خود را دو از یک بهترند چونکه ایشان را از مشقتشان اجرت نیکو مى
نیز بخوابند، خواهد برخیزانید. لکن واى برآن یکى که چون بیفتد دیگرى نباشد که او را برخیزاند. و اگر دو نفر

گرم خواهند شد اما یک نفر چگونه گرم شود.
9:4-11جامعه 

کند، همچنان حالوت دوست از مشورت دل.روغن و عطر دل را شاد مى
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9:27امثال

جراحات دوست وفادار است...
6:27امثال 

بخش چهارم

مسائل مالى

ت سود عظیمى است. زیرا که در این دنیا هیچ نیاوردیم و واضح است که از آن هیچ لیکن دیندارى با قناع
توانیم برد.نمى

7ù6:6اول تیموتاؤس 

زنند و رساند و جایى که دزدان نقب مىگنجها براى خود بر زمین نیندوزید، جایى که بید و زنگ زیان مى
رساند و جایى که نمایند. بلکه گنجها بجهت خود در آسمان بیندوزید، جایى که بید و زنگ زیان نمىدزدى مى

نیز در آنجا خواهد بود.کنند. زیرا هر جا گنج توست دل تو زنند و دزدى نمىدزدان نقب نمى
19:6-21متى 

بخش پنجم

طالق
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پس آنچه را خدا پیوست انسان جدا نسازد. 
)6:19(متى

باشد، و گویم، هرکس به غیر علت زنا،زن خود را از خود جدا کند باعث زنا کردن او مىلیکن من به شما مى
اح کند، زنا کرده باشد. هر که زن مطلقه را نک

)32:5(متى

کنم و نه من بلکه خداوند که زن از شوهر خود جدا نشود؛ و اگر جدا شود، مجرد اما منکوحان را حکم مى
بماند یا با شوهر خود صلح کند؛ و مرد نیز زن خود را جدا نسازد.

)11ù10:7(اول قرنتیان 
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فصل اول

با یکدیگر حرف بزنید

زد و شوهرش هم اصرار ساختند. زن مرتب حرف مىزن و شوهرى که در دفتر من نشسته بودند با هم نمى
هایش را محکم به هم فشار داد و فریاد زد: داشت که همسرش او را دوست ندارد. باالخره زن اخم کرد و دندان

»خواهى بازهم بگم؟من قبالً یکبار بهت گفتم که دوستت دارم. مى«
درواقع رفتار این زن منعکس کننده این مسأله بود که رابطه زن و شوهر داراى دو جنبه است: لفظى و 
غیرلفظى. وقتى در مورد این مسأله با آنها حرف زدم، روشن شد که ارتباط آنها خیلى بیشتر از اینکه لفظى باشد 

ى نسبت به او دارد. به این ترتیب براى داد که واقعاً چه احساسغیر لفظى بود. چهره زن به شوهرش نشان مى
توانست باور کند که زنش او را دوست دارد. گفت چون نمىاین مرد مهم نبود که زن او چه مى

شود چون روى شکى نیست که امروزه ارتباط زن و شوهر، مسأله مهمى در زندگى زناشویى محسوب مى
وانید در مورد مسائل خود با یکدیگر گفتگو کنید در آینده با گذارد. اگر امروز نتتمام مسائل دیگر تأثیر مى

اند. عده زیادى هاى بسیارى در این زمینه دچار یأس و ناامیدى شدهمشکالت بیشترى مواجه خواهید شد. زوج
دهد. براى داشتن ارتباط مناسب با همسر خود به همان کنند که همسر آنها به سخنانشان گوش نمىاعتراف مى

ه که حرف زدن با او مهم است، گوش کردن به او هم مهم است و روش بیان کردن موضوع به اندازه خود انداز
خواهد بخرد براى او مناسب نیست، بهتر کنید لباسى که همسر شما مىموضوع اهمیت دارد. مثالً اگر فکر مى

باید کمى وزن خود را کم «بگویید: نه اینکه به او» دهداین لباس زیبایى تو را نشان نمى«است به او بگویید: 
»کنى.

شوند؟چه چیزهایى مانع از داشتن ارتباط مناسب مى
ام و در این جلسات، آنها مشکالت عمده خود را در زمینه هاى متعددى جلسات مشاوره داشتهمن با زوج

ام که به شرح زیر هستند:ه کردهاند. من این مشکالت را در هفت نکته خالصایجاد ارتباط با یکدیگر بیان کرده
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ام که همین گویند که پرحرفى از خصوصیات زن است ولى من شوهران زیادى را دیدهپرحرفى. مردان مى-1
تواند وجود داشته باشد. اند و بنابراین معتقدم که چنین اشکالى هم در زن  و هم در شوهر مىاشکال را داشته

شود زن و شوهر موقعى برقرار مىیک روز خانمى به من گفت که به نظر شوهرش ارتباط خوب و مناسب بین
توجه نماییم. در این 7:3و 2:5که مرد حرف بزند و زن فقط گوش بدهد! خوب است به نصیحت جامعه 

خوانیم: قسمت از کالم خدا مى

با دهان خود تعجیل منما و دلت براى گفتن سخن به حضور خدا نشتابد زیرا خدا در آسمان است و تو بر 
شود و آواز احمق از کثرت سخنان... سخنانت کم باشد. زیرا خواب از کثرت مشقت پیدا مىزمین هستى پس 

زیرا که این از کثرت خوابها و اباطیل و کثرت سخنان است؛ لیکن تو از خدا بترس.

شود که بین حرف زدن و شنیدن تعادل وجود داشته باشد. وقتى حرف ارتباط خوب موقعى برقرار مى
تواند با آنها ارتباط برقرار کنند که همسرشان نمىگیریم. بعضى بقدرى پرحرفى مىیچ چیز یاد نمىزنیم همى

هاى او را شود و هم کسى که مجبور است حرفسازد. پرحرفى خیلى خسته کننده است. هم گوینده خسته مى
زنیم بیشتر یشتر حرف مىتوانیم همسر خود را متقاعد سازیم. گاهى هر قدر ببشنود. با زیاد حرف زدن نمى

زنیم!دانیم در مورد چه چیزى حرف مىشود که نمىمعلوم مى
تواند با یک روز مردى یک ساعت بدون وقفه در دفتر من حرف زد! بعد از من پرسید که چرا همسرش نمى

آن » زنم؟رف مىواقعاً زیاد ح«و او گفت: » زنىچون خیلى حرف مى«او ارتباط برقرار سازد! من جواب دادم: 
دهیم. زنیم و کم گوش مىفهمیم که چقدر زیاد حرف مىروز فهمیدم که بسیارى از ما نمى

کم حرف زدن. مشکل دیگرى که در این زمینه وجود دارد اینست که زن و شوهر براى اجتناب از برخورد، -2
وجود دارد. همسر شما نیاز » اى گفتنوقتى براى سکوت و وقتى بر«فرماید: مى7:3گویند. جامعه هیچ چیز نمى

دارد که عقیده و نظر شما را در مورد مسائل مختلف بداند. تا حرف نزنید نخواهد فهمید که به چه چیزى فکر 
گردد که نسبت به شما سوءظن پیدا کند. چون اگر هرگز کنید یا عقیده شما چیست و همین امر باعث مىمى

شود.ر میان نگذارید، براى او اعتماد کردن به شما مشکل مىاحساسات و افکار خود را با او د
کنند اگر کنند با امتناع از صحبت با یکدیگر از برخورد بگریزند زیرا فکر مىها سعى مىبسیارى از زوج

شود. ولى این کامالً اشتباه است! چون خیلى ناراحت خواهید شد شریک زندگى آنها موضوع را نداند آزرده نمى
گر شریک زندگى شما براى شما آنقدر احترام قائل نباشد که مسائل خود را با شما درمیان بگذارد.ا
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زد. این مرد مردى در مورد طالق از همسرش اقدامات قانونى را شروع کرد چون همسرش با او حرف نمى
تواند با او صحبت کند که موقع جدایى فرا رسیده بود!زمانى دید که همسرش مى

اید که با همسر خود حرف بزنید الزم است اینکار را یاد بگیرید. احساس نکنید که اگر تا به حال یاد نگرفته
تهدیدى از جانب همسرتان براى شما وجود دارد. گاهى علت اینکه مایل نیستیم با همسر خود صحبت کنیم 

ا کرده است. ولى باید با همسر خود صحبت ایم برخورد نامناسبى با ماینست که در گذشته وقتى با او حرف زده
تر خواهد شد اگر ارتباط صمیمى بین شما و همسرتان وجود نداشته کنیم وضع زندگى زناشویى شما خراب

باشد.
کند اگر حرف بزند او به دانست که زنش فکر مىزد نمىمردى که همسرش هیچوقت با او حرف نمى

ار این زن سعى کرده بود با شوهرش ارتباط برقرار سازد و هر بار شوهرش حرفهایش اهمیتى نخواهد داد. چند ب
خواست با شوهر خود صحبت کند.سخنان او را به باد تمسخر گرفته بود. به همین دلیل دیگر نمى

بیند که همسرش چندان رغبت ندارد با او البته گاهى اوقات دالیل به این روشنى نیست. وقتى شخصى مى
، باید با محبت و درك و فهم براى حل این مشکل اقدام کند. براى رفع این مشکل باید حاضر صحبت کند

باشید خود را عوض کنید و شروع کنید به شنیدن سخنان همسر خود و براى احساسات، افکار، سخنان و 
کارهاى او اهمیت قائل شوید.

د ارتباط مناسب وجود دارد عبارتست از اغراق کردن. یکى دیگر از مشکالت شایعى که در زمینه ایجا-3
کرد که یک روز همسرش به محل کار او اى را بزرگ کردن. یکى از دوستانم تعریف مىاغراق کردن یعنى مسأله

ولى دوستم بعد از رسیدن به منزل دیده بود که » بیا که آب تمام خانه را گرفته است«تلفن کرد و به او گفت: 
چکید. گذشت کمى شکاف برداشته بود و از آن آب مىزیر ظرف شویى آشپزخانه مىهایى که از یکى از لوله

اول فکر کردم همسرم در مورد طوفان نوح حرف «دوستم بعد از تعریف این داستان، به شوخى به من گفت: 
»زند.مى

هاى کسى که لبهر که دهان خود را نگاه دارد جان خویش را محافظت نماید اما «فرماید: مى3:13امثال 
کند که بسیار بزرگ است بلکه در مورد این آیه در مورد دهانى صحبت نمى» خود را بگشاید هالك خواهد شد.

مرد «فرماید: مى13:22کند. امثال یعنى اینکه اغراق مى» گشایدهاى خود را مىلب«گوید. مسأله اغراق سخن مى
انضباط دوست دارد اغراق کند. امثال شخص بى» شوم.ه مىها کشتگوید شیر بیرون است و در کوچهکاهل مى

»باران است.کند مثل ابرها و باد بىهاى فریبنده خود فخر مىکسى که از بخشش«فرماید: مى14:25
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کرد که شود. زنى براى من تعریف مىاگر مرتب اغراق کنید براى همسرتان اعتماد کردن به شما مشکل مى
کند که جز اغراق چیزى نیست. هایى سرهم مىود وقتى شوهرش جلوى مهمانان دروغشبشدت ناراحت مى

تعجبى ندارد که براى این زن حرف زدن با شوهرش مشکل باشد!
کنند که اى دیگر به این دلیل اغراق مىکنند تا دیگران را تحت تأثیر قرار بدهند. عدهاى اغراق مىعده

تواند تبدیل به عادت العملى از خود نشان نخواهند داد. اغراق مىمردم عکسمعتقدند اگر واقعیت را بگویند
بسیار ناخوشایندى شود و روى روابط زن و شوهر اثرى بسیار منفى بگذارد.

مقصر دانستن دیگران. از زمان آدم و حوا تا به حال مسأله مقصر دانستن دیگران وجود داشته است. آدم، -4
خواهیم مسئولیت اشتباه خود را بپذیریم ). وقتى نمى1:3-13حوا شیطان را (پیدایش حوا را مقصر دانست و 

ترین راهها براى فرار از این مسئولیت اینست که تقصیر را به گردن دیگرى یا شرایط بیندازیم. یکى از آسان
» سازد.ا خشمناك مىآورد همچنان زبان غیبت گو چهره رچنان که باد شمال باران مى«فرماید: مى23:25امثال 
سازد. علت بسیارى از دعواها و جر اى که معموالً مقصر دانستن دیگران دارد اینست که آنها را عصبانى مىنتیجه

گیرد اینست که ما به جاى اینکه اشتباه خود را قبول کنیم تقصیر هایى که بین ما و همسرمان صورت مىو بحث
اندازیم.را به گردن دیگران مى

اما اگر همدیگر را بگزید «فرماید: دهد و مىهایى هشدار مىدر مورد نتایج چنین جر و بحث15:5الطیان غ
الف زن مشویم تا یکدیگر را «کند: اضافه مى26آیه » و بخورید با حذر باشید که مبادا از همدیگر هالك شوید.

توانید به شریک زندگى خود ى که مىترین سخنانیکى از شیرین» به خشم آوریم و بر یکدیگر حسد بریم.
»خواهم.تقصیر من است...معذرت مى«بگویید اینست که 

کاغذهایى را که روى تلویزیون گذاشته بودم کجا «یک روز من وارد اتاق خوابمان شدم و به همسرم گفتم: 
همسرم گفت: » اى.ر را کردهحتماً این کا«به او گفتم: » ام.من به کاغذها دست نزده«همسرم گفت: » اى؟گذاشته

اى. شاید دفتر کار خود را گشته«همسرم گفت: » زنى.همیشه همین حرف را مى«به او گفتم: » ام.گفتم که نکرده«
بعد درحالیکه قیافه حق به » کند.ام، ولى اگر بگردم هم فرقى نمىنگشته«گفتم : » کاغذها را آنجا گذاشته باشى.

اى با همسرم کرده رفتم و دیدم کاغذها آنجاست. فهمیدم که چقدر برخورد احمقانهجانب گرفته بودم به دفترم
دانستم که باید به منزل برگردم و از همسرم عذرخواهى کنم چون بخاطر اشتباه خودم، او را سرزنش بودم. مى

کرده بودم.
شود ولى عده بسیار سوب مىاى محها عصبانیت مشکل عمدهدانم که براى چه تعداد از زوجعصبانیت. نمى-5

کوبد. از شود با مشت به در مىکنند. مردى به من گفت که هر وقت عصبانى مىکمى در مورد آن اظهار نظر مى
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زنى وقتى » شود آرام شوم.زند، ولى باعث مىچرا مى«جواب داد: » زند؟اینکار به شما صدمه نمى«او پرسیدم: 
جواب » زند.آیا این کار به شما خسارت مالى نمى«. از او سؤال کردم: کردها را پرت مىشد ظرفعصبانى مى

»شوم.چرا ولى در عوض آرام مى«داد: 
توانیم خونسردى خود را حفظ نماییم نمىکنیم و او را سرزنش مىوقتى با همسر خود درگیرى لفظى پیدا مى

عوض » دارد و گذشتن از تقصیر جالل اوست.ىعقل انسان خشم او را نگاه م«فرماید: مى11:19کنیم. امثال 
اینکه به اشتباهات و تقصیرات همسر خود اشاره کنیم باید یادبگیریم که در برابر اشتباهات او از خود بخشش و 

گذشت نشان بدهیم.
گویند که دوست دارند با هم دعوا ها مىاما وقتى مجبوریم عصبانى شویم باید چکار کنیم؟ بعضى از زوج

برند! کمى عصبانیت وقتى بجا و به موقع باشد قابل قبول است. ولى در کنند چون از آشتى بعد از دعوا لذت مى
خشم گیرید و گناه «فرماید: مى26:4هر حال باید عصبانیت خود را متوجه گناه سازیم نه گناهکار. افسسیان 

انى وجود دارد که عصبانى بمانیم و ها حق داریم عصبانى شویم ولى خطر واقعى زمبعضى وقت» مورزید.
عصبانیت خود را از شرایط متوجه اشخاص سازیم. هرگز نباید عصبانیت ما متوجه مردم باشد. این آیه به ما 

هاى خود را در خودمان نگه نداریم و عصبانى نمانیم. نباید با عصبانیت به بستر خواب دهد که ناراحتىتعلیم مى
به ما چنین 27:4ابیم باید اختالف خود را با همسرمان حل کنیم. در ادامه، افسسیان برویم و قبل از اینکه بخو

کند مفهوم این آیه اینست که شیطان اغلب از عصبانیت ما استفاده مى» ابلیس را مجال ندهید.«دهد: هشدار مى
اده شدن براى جزو اصطالحات نظامى است و به معنى آم» مجال«تا مشکالت  دیگرى هم ایجاد کند. کلمه 

باشد.اى از اقدامات مىانجام مجموعه
خواهد مشکالت را براى شما و همسرتان اجازه ندهید شیطان اینکار را در مورد شما انجام بدهد! شیطان مى

بدتر کند.
صبرى براى حرف زدن. یکبار زن و شوهرى براى مشاوره به دفتر من آمده بودند که مدام حرف یکدیگر بى-6
و بعد به آنها متذکر شدم که حق ندارند » دیگر کافیست!«کردند. باالخره دیگر طاقت نیاوردم و گفتم: ا قطع مىر

همزمان حرف بزنند و هر یک از آنها تا حرف دیگرى تمام نشده است باید سکوت اختیار کند.   آیا تا به حال 
ود را تمام کند تا شما بتوانید حرف پیش نیامده که با شخصى مشغول صحبت باشید و آرزو کنید حرف خ

خواهد چه دانید مىاید مىبزنید؟ آیا پیش نیامده که حرف شخصى را به این علت قطع کنید که مطمئن بوده
چیزى بگوید؟ و آیا اتفاق نیفتاده که بعد از قطع کردن حرف طرف مقابل فهمیده باشید که او چیزى را که فکر 

شرم آور است. نه؟خواسته بگوید؟کردید، نمىمى
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» باشد.هر که سخنى را قبل از شنیدنش جواب دهد براى وى حماقت و عار مى«فرماید: مى13:18امثال 
ات تو را براى نزاع به تعجیل بیرون مرو، مبادا در آخرش چون همسایه«دهد که به ما هشدار مى8:25امثال 

آیا کسى «فرماید: دهد و مىصویر خوبى از این مسأله ارائه مىت20:29امثال » خجل سازد،ندانى که چه باید کرد.
صبرى روشن است که بى» بینى که در سخن گفتن عجول است، امید بر احمق زیاده است تا امید بر او.را مى

براى حرف زدن مشکلى است جدى.
اند. یک روز در بحث نکردهشناسم که اصرار دارند تا به حال با هم جر و جر و بحث. زن و شوهرى را مى-7

کنند، هر ها بودم. وقتى از آنها پرسیدم که به نظر خود چکار مىمنزل آنها شاهد یکى از این جر و بحث نکردن
ولى بنظر من کار آنها جر و بحث بود. » دهیم!گفتگویى دوستانه انجام مى«دو جواب دادند: 

19:18شوند؟ امثال رفین در چنین جر و بحثى پیروز نمىاید که هیچیک از طآیا تا به حال متوجه شده
» برادر رنجیده از شهر قوى سختتر است، و منازعت (جروبحث) با او مثل پشت بندهاى قصر است.«فرماید: مى

در «کند: اضافه مى9:21امثال » نزاعهاى زن مثل آبى است که دائم در چکیدن باشد.«...فرماید: مى13:19امثال 
آیه نوزدهم، هم عمدتاً » گر در خانه مشترك.پشت بام ساکن شدن بهتر است، از ساکن بودن با زن ستیزهزاویه 

همین اصل » گر و جنگجو.در زمین بایر ساکن بودن بهتر است از بودن با زن ستیزه«گوید: همین مطلب را مى
د چون زندگى کردن با شخصى که باششود. روشن است که این نکته مهمى مىذکر مى24:25باز هم در امثال 

اهل جر و بحث است مشکل است!
اختالف نظر چیزى است که در زندگى زناشویى همه وجود دارد ولى وقتى اختالف نظر تبدیل شود به جر 

آید. هاى جدى، عوض اینکه سازنده باشد مخرب خواهد بود. جر و بحث به دالیل مختلفى بوجود مىو بحث
ید به جانب ما باشد و مایل کنیم حتماً حق باآید که فکر مىبعضى وقتها به این علت جر و بحث بوجود مى

نیستیم نظر همسر خود را بدانیم. گاهى باید وجود اختالف نظر را قبول کنیم و یادبگیریم که هر چند با همسر 
خود اختالف نظرهاى اساسى داشته باشیم او را بپذیریم. ولى وقتى زن و شوهر در مورد تصمیمى که باید گرفته 

اى رفتار کنیم که خدا براى زندگى ؟ اینجاست که باید طبق قاعدهشود اختالف نظر دارند تکلیف چیست
زناشویى تعیین کرده است. این به این معنى است که مسئولیت اتخاذ تصمیم با شوهر است و او باید پاى این 

اى نیست! شوهر باید بدقت نظر همسر خود را تصمیم بایستد و مسئولیت آن را برعهده بگیرد. این وظیفه ساده
ویا شود و از خدا حکمت بطلبد و بعد تصمیم گیرى کند و به خدا توکل نماید تا خدا دیر یا زود، درستى یا ج

نادرستى تصمیم اتخاذ شده را نشان بدهد.
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شود؟چه چیزى باعث بوجود آمدن ارتباط مى
روزى مرد جوانى به دفتر من آمد تا در خصوص امور زناشویى با من مشاوره کند. رابطه خوبى با همسرش 

خواست نحوه ایجاد ارتباط صحیح را یادبگیرد. این شخص تأثیر خوبى روى من گذاشت. به من نداشت و مى
ام و مایلم به من یاد بدهید جناب کشیش من یک ساعت از وقت خود را براى این مشاوره اختصاص داده«گفت:

خواهیم یاد بگیریم با همسر خود رابطه صمیمى شکى نیست که اگر مى» که چطور با همسر خود حرف بزنم.
داشته باشیم باید براى این کار وقت صرف کنیم و اول باید بعضى از مشکالتى را که در این زمینه وجود دارند 

برداریم. وقتى زن و شوهر هر دو واقعاً مایل به داشتن ارتباط خوبى با هاى مفیدى حل کنیم تا بعد بتوانیم قدم
آیند. تر بوجود مىهم باشند تغییرات مثبت سریع

ایم که ایم که مفید بوده است و به هفت نکته در این مورد رسیدههایى استفاده کردهما در این زمینه از روش
زود. این نکات به شرح زیر است: توان به آنها افالبته معتقدیم باز هم مى

خواهیم رابطه خوبى با همسر خود داشته باشیم صرف وقت براى این منظور ضرورت صرف وقت: اگر مى-1
اى با او حرف بزنیم. اینکار مانع از دارد. راه داشتن ارتباط مناسب با همسرمان این نیست که با عجله چند کلمه

دد.گرایجاد ارتباط مناسب با او مى
ایم به اینکه وقت ایم تابه حال حداقل یک روز هفته را اختصاص دادهمن و کارول از زمانى که ازدواج کرده

خود را با همدیگر بگذرانیم. در این روز خاص، درباره نیازهاى خانواده خود، احتیاجات فرزندانمان، وضع 
کنیم. همچنین در ا در اولویت است صحبت مىامان و اهداف و کارهایى که انجام دادن آنهزندگى زناشویى

زنیم. مورد وضع مالى خود، انتظاراتى که از یکدیگر داریم و مشکالتى که با آنها دست به گریبانیم حرف مى
باید گفت صرف این وقت براى ما بسیار مفید بوده است. هر هفته منتظریم که این روز فرا برسد و تحت هیچ 

گردد. دهیم چون داشتن چنین وقتى باعث ایجاد صمیمیت مىست نمىشرایطى این وقت را از د
خوانیم که براى هر دارد. در این قسمت از کالم خدا مىبیان مى» وقت«مطالب مهمى در مورد 1:3- 8جامعه 

ذشته یا توانیم درگچیزى زمانى وجود دارد. باید این حقیقت را درك کنیم و از وقتى که داریم استفاده کنیم. نمى
آینده زندگى کنیم. فقط امروز زمانى است که در اختیار داریم و باید بیشترین بهره را از آن ببریم. براى حرف 
زدن با یکدیگر زمانى را اختصاص بدهید. این کار مرتباً باعث خواهد شد ارتباط خوبى با همسر خود داشته 

باشید و نسبت به یکدیگر احساسات خوبى پیدا کنید. 
توانیم انتخاب صداقت. گاهى وقتها صداقت داشتن مشکل است ولى همیشه عالیترین راهى است که مى-2

اید پشیمان خواهید شد. کنیم! هیچوقت به همسر خود دروغ نگویید چون یک روز از اینکه به او دروغ گفته
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» نطق کند رهایى نخواهد یافت.سزا نخواهد ماند و کسى که به دروغ تشاهد دروغگو بى«فرماید: مى5:19امثال 
فرماید: مى28:26فرماید که اگر به شخصى دروغ بگویید او را دوست ندارید. امثال کتاب مقدس صریحاً مى

چاپلوسى ریشه در » کند.زبان دروغگو از مجروح شدگان خود نفرت دارد و دهان چاپلوس هالکت ایجاد مى«
یم زوج موفقى باشیم چاپلوسى نباید جایى در زندگى ما داشته باشد.خواهدروغ و فریب دارد و بنابراین اگر مى

Pیکى از نظریات بسیار غلطى که در مشاوره زناشویى وجود دارد{ -P Marriage
counseling{

اینست که الزم نیست گناهان خود را به همسرمان بگوییم. چند سال قبل مردى به خانه ما آمد و درحالیکه 
تواند این گناه را تحمل کند. ما مدتى باشد و دیگر نمىو مردد بود به ما گفت که درگیر گناه زنا مىبسیار عصبى 

دارد؛ موضوع را مورد بحث قرار مقدس در اینمورد بیان مىوقت صرف کردیم و با استفاده از حقایقى که کتاب
خود خاتمه بخشد چون این گناه شدیداً او دادیم. این مرد مایل بود توبه کند و هر چه زودتر به رابطه نامشروع 

داد.را از نظر عاطفى آزار مى
در جریان گفتگو، من به او پیشنهاد کردم که موضوع را با همسرش در میان بگذارد. وقتى این پیشنهاد را 

العمل منفى شدیدى نشان داد و به من گفت که اگر همسرش از موضوع باخبر شود او را ترك شنید عکس
هر که گناه خود «فرماید: چنین مى13:28تواند چنین کارى بکند. به او گفتم که امثال واهد کرد و بنابراین نمىخ

از من » را بپوشاند برخوردار نخواهد شد، اما هر که آن را اعتراف کند و ترك نماید رحمت خواهد یافت.
اراحت شد ولى برعکس چیزى که این مرد خواست من هم با او بروم. اینکار را کردم. همسرش ابتدا خیلى ن

کرد او را ترك نکرد بلکه توانست شوهر خود را بخاطر کارى که کرده بود ببخشد. در حال حاضر فکر مى
زندگى زناشویى آنها مانند گذشته شده و از استحکام برخوردار گردیده است.

خواهند چیزى در اینمورد بدانند. این افراد اند که اگر همسر آنها مرتکب زنا شد نمىاى به من گفتهعده
دانند که اعتراف چقدر به نفع همسرشان است. وقتى شخص از دیگران بشنود که همسرش در وضع گناه نمى

آلودى قرار دارد عذاب بیشترى خواهد کشید.
است اعمال ناپاکى گوییم که زن و شوهر الزم با وجود این الزم است در اینمورد کمى احتیاط نمود. ما نمى

اند با تمام جزئیات براى همدیگر تعریف کنند. اینکار نه ضرورتى را که پیش از آشنایى با همدیگر مرتکب شده
اند به این گناهان اعتراف دارد و نه اینکه عاقالنه است. اگر کسانى که در گذشته خود گناهانى مرتکب شده

ى نیست که دوباره در مورد آنها حرف بزنند. گناهانى که قبل از نموده و واقعاً توبه کرده باشند هیچ احتیاج
اند. اگر گذشته خود را اند و دفن گردیدهایم بوسیله خون مسیح پاك شدهایمان آوردن به مسیح مرتکب شده
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یعنى زمانى که هنوز به مسیح ایمان نداشتید دوباره زنده کنید، این کار به رابطه فعلى شما با مسیح صدمه 
اهد زد.خو

به عالوه معتقدیم که اصالً عاقالنه نیست افکار گناه آلود خود را با همسرتان در میان بگذارید تا به او نشان 
زیرا کارهایى که ایشان در خفا «فرماید: مى12:5گویید. افسسیان بدهید که صداقت دارید و همه چیز را به او مى

گوید ولى با ایمانان سخن مىآلود بىلبته این آیه در مورد کارهاى گناها» کنند، حتى ذکر آنها هم قبیح است.مى
توان گفت کار درستى نیست که هر چه در فکرمان گذشته است به همسرمان بگوییم. همه ما توجه به آن مى

گناهکاریم و ممکن است بدترین افکار هم از ذهنمان بگذرد. ممکن است با گفتن چنین چیزهایى به همسر 
او را ناراحت کنیم بخصوص وقتى که این افکار ناپاك در مورد کسانى باشد که همسرمان آنها را خود
).5:10شناسد. باید یاد بگیریم که افکار خود را به اطاعت مسیح اسیر بسازیم (دوم قرنتیان مى

ى کشیش دیگر آقا«کرد به من گفت: اعتماد. یک روز خانمى به من تلفن کرد و درحالیکه گریه مى-3
گوید و حتى از رود به همه مىگویم مىتوانم اعتماد کنم. هر چه به او مىتوانم تحمل کنم. به شوهرم نمىنمى

من بارها چنین شکایتى » ام با خبر شوند یا نه.پرسد که آیا مایلم دیگران از چیزهایى که به او گفتهمن نمى
ام.شنیده

اى اینکه زوج موفقى باشیم و رابطه خوبى با یکدیگر داشته باشیم، وجود آن اعتماد کلمه زیبایى است و بر
هر که «فرماید: مى9:7دار باشیم. امثال ضرورى است. در اینجا دو مسأله وجود دارد. اول اینکه باید راز نگه

م جدا باشد، اما هر که امرى را تکرار کند دوستان خالص را از هگناهى را مستور کند طالب محبت مى
چینى کار بسیار زشتى است. بخصوص زمانى که شخص اینکار را در مورد همسرش انجام سخن» سازد.مى

هاى شیرین است و سخنان نمام مثل لقمه«فرماید: مى8:18چینى را دوست دارد. امثالدهد. طبیعت کهنه سخن
فرماید: نیز مى10و 9:25امثال » رود.به عمق شکم فرو مى

ات بکن اما راز دیگرى را فاش مساز، مبادا هر که بشنود تو را مالمت کند و بدنامى تو خود را با همسایهدعوى 
رفع نشود.

توانیم مطمئن باشیم همسرمان زن و شوهر باید رازهاى یکدیگر را حفظ کنند. معنى اعتماد اینست که مى
اهد گفت.ایم به دیگران نخومسایلى را که با او درمیان گذاشته

مسأله دوم در زمینه اعتماد اینست که باید طورى باشیم که همسرمان بتواند به ما اتکاء نماید. آیا همسر شما 
نماید و برادر به دوست خالص در همه اوقات محبت مى«فرماید: مى17:17تواند به شما اتکا کند؟ امثال مى
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اعتماد بر خیانتکار در روز تنگى، مثل دندان کرم «کند: مىاضافه 19:25و امثال » جهت تنگى مولود شده است
»باشد.زده و پاى مرتعش مى

کسى که دیر غضب باشد «فرماید: مى29:14). امثال 4:13صبر و تحمل. محبت حلیم است (اول قرنتیان -4
ابل صبر و تحمل عصبانى شدن غالباً نقطه مق» برد.کثیرالفهم است و کج خلق حماقت را به نصیب خود مى

مقدس براى آن به کار رفته عبارتست از اى که اغلب در کتابو کلمه» دیر به جوش آمدن«است. تحمل یعنى 
انگیزد، اما شخص دیرغضب خصومت را ساکن مرد تندخو نزاع را برمى«فرماید: مى18:15امثال » دیر غضب.«

تواند جدى شود خاتمه پیدا کند و ارزش زیاد آن مىشود که جر و بحثى که صبر و تحمل باعث مى» گرداند.مى
کسى که دیرغضب باشد از جبار بهتر است و هر که بر روح خود «چنین تصویر شده است: 32:16در امثال 

»مالک باشد از تسخیر کننده شهر افضل است.
یجه معموالً حاضرم من دوست دارم که اگر قرار است جایى برویم به موقع در آنجا حاضر باشیم و در نت

ام که همسر خود را به عجله نیندازم. همسرم دوست دارد زمان دقیقى چند دقیقه زودتر راه بیافتم ولى یاد گرفته
خواهد زودتر از این زمان مجبور به حرکت شود.را که باید منزل را ترك کنیم بداند و نمى

ام راه بیفتم و مرتب همسر خود را مجبور آمادهفهمم صبر و تحملم کم است که خودمگاهى از اینجا مى
سازم عجله کند. اینکار من براى داشتن ارتباط مناسب با همسرم مفید نیست!مى

گوییم باید نسبت به همسر خود صبر و تحمل داشته باشیم یعنى اینکه باید به او وقت بدهیم تا وقتى مى
کنید و داراى گذشت و اینست که شما همسر خود را درك مىدلیل کار خود را توضیح بدهد. مفهوم اینکار 

افتد ناراحتى خود را همسرتان منتقل شود که وقتى اتفاقى مىبخشش هستید. صبر و تحمل داشتن باعث مى
نکنید و عصبانیت خود را بروز ندهید. معنى تحمل اینست که معیارهایى براى همسر خود تعیین نکنید که 

عمل کند. تحمل یعنى اینکه به همسر خود اجازه بدهید نفس بکشد. اگر صبور باشید مرتب نتواند مطابق آنها 
ایراد نخواهید گرفت و با گذشت و مهربان خواهید بود. توقعات غیرواقع بینانه از همسر خود نخواهید داشت و 

گرا نخواهید بود. به عالوه قبول خواهید کرد که همسرتان با شما تفاوت دارد.کمال
یک روز وقتى دیدم همسرم چیزى خرید که براى آن پول زیادى داد تحمل خود را از دست دادم و او را 

تر تر و عصبىتحت فشار گذاشتم تا زودتر براى اینکار خود توضیح بدهد. این امر باعث شد همسرم ناراحت
م نداشتم تا اینکه از او شود. وقتى صبر و تحمل خود را از دست دادم چند ساعت ارتباط خوبى با همسر

اى انجام هاى شتابزدهگیرىها اطالع نداشته باشیم ممکن است نتیجهمعذرت خواهى کردم. وقتى از واقعیت
جهت مقصر ایم و همسر خود را بىفهمیم که به علت نداشتن صبر و تحمل اشتباه کردهبدهیم. گاهى اوقات مى
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شویم. من احتیاج دارم یاد بگیرم که صبر کنم و وقتى هنوز از کم و ىایم و از کار خود شدیداً شرمنده مدانسته
العمل نشان ندهم!کیف موضوع اطالع ندارم بالفاصله عکس

خوردیم تعجب کردیم پذیرش کامل همسر خود. یک روز وقتى با زوجى که با هم اختالف داشتند شام مى-5
زد که کرد. همسرش طورى با او حرف مىیت مىاز اینکه چقدر زن در حضور شوهر خود احساس عدم امن

کرد که چرا کرد و بعد هم فکر مىزند. مرتب نظرها و عقاید همسر خود را مسخره مىگویى با بچه حرف مى
باید با هم اختالف داشته باشند!

شکل خواهید اگر همسرتان معتقد نیست که شما او را کامالً قبول دارید، در ارتباط برقرار ساختن با او م
داشت. یکى از بدترین موانع موجود براى ارتباط زن و شوهر با یکدیگر این است که یکدیگر را بطور کامل 

7:15تواند ضربه مهلکى به ارزشى که شخص براى خود قائل است بزند. رومیان قبول نداشته باشند. این امر مى
وقتى به مفهوم این آیه » ا را پذیرفت براى جالل خدا.پس یکدیگر را بپذیرید، چنانکه مسیح نیز م«فرماید: مى

پى ببریم خواهیم دید که الزم است یکدیگر را بدون تردید و دودلى بپذیریم.
خداوندا، چند مرتبه برادرم «خوانیم که پطرس از عیسى سؤال کرد: مى21:18بخشش و گذشت. در متى -6

گویم تا تو را نمى«عیسى به او جواب داد: » باید او رإ؛ککه آمرزید؟ آیا تا هفت مرتبه؟به من خطا ورزد، مى
کند، را که اشتباه خود را بارها تکرار مى). آیا حاضرید شخصى22(آیه » هفت مرتبه، بلکه تا هفتاد هفت مرتبه!

اول همه با یکدیگر بشدت محبت نمایید زیرا که محبت کثرت گناهان را «گوید: مى8:4ببخشید؟ اول پطرس 
و متحمل «فرماید: مى13:3شوند. کولسیان بخشش و گذشت از قلبى پر از محبت جارى مى» پوشاند.مى

هر گاه بر دیگرى ادعایى داشته باشید؛ چنانکه مسیح شما را آمرزید، شما نیز یکدیگر شده، همدیگر را عفو کنید 
»چنین کنید.
خواهید مانعى براى ارتباط خود با همسرتان ایجاد کنید، از بخشیدن او خوددارى نمایید! در زندگى اگر مى

رتکب گناه زنا شده زناشویى هیچ چیز به اندازه گذشت نداشتن مخرب نیست. زنى متوجه شد که همسرش م
است و حاضر نشد او را ببخشد. این زن پس از اینکه با مشکالت زیادى روبرو شد فهمید که خالف اراده خدا 
عمل کرده است. شوهرش به گناه خود اعتراف کرده و واقعاً توبه کرده بود. او به رابطه نامشروع خود پایان داده 

شد. وجود این را ببخشد ولى همسرش حاضر به اینکار نمىکرد که او بود و بشدت از همسرش خواهش مى
زن بقدرى بخاطر گناه شوهرش پر از تلخى شده بود که این حق را به خود داد که خودش هم برود و 

گناهى مرتکب شود. این شخص وقتى به زشتى عمل خود پى برد که گناهى که کرده بود گریبان خودش چنین
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هاى خوبى شوهر بعد از دعاى زیاد و تفتیش قلب خود و پس از اینکه مشورترا فشرد. خوشبختانه این زن و
به آنها داده شد توانستند یکدیگر را ببخشند و زندگى زناشویى خود را سروسامان بدهند.

براى داشتن رابطه خوب، حتماً الزم است گذشت و بخشش داشته باشیم. وقتى حاضریم همسر خود را 
خواهیم موضوع را دوباره زنده کنیم و برضد همسر خود از آن استفاده ار اینست که نمىببخشیم مفهوم اینک

انگیز عیسى مسیح، در زیر خون او نماییم. یادبگیرید که اشتباه همسر خود را با درنظر گرفتن بخشایش حیرت
دهد کشید این نشان مىاید مرتباً به رخ همسر خود بدفن نمایید! وقتى خطایى را که ظاهراً در گذشته بخشیده
که قلب شما پر از تلخى است و شخص باگذشتى نیستید.

تواند بین ما و همسرمان ارتباط خوبى ایجاد نماید. هنوز یک تا به حال به شش چیز اشاره کردیم که مى
محبت مثل باشد و آن عبارتست از محبت کردن! ارتباط بدوننکته باقى مانده است که درواقع مهمترین نکته مى

اینست که فقط حرف بزنیم و شعار بدهیم. نقش محبت در ایجاد ارتباط خوب بین زن و شوهر بقدرى مهم 
ایم.است که ما فصل بعد را کامالً به بحث در مورد آن اختصاص داده
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فصل دوم

حرف خود را با محبت بزنید!

هرچند صداقت، اعتماد، صبر و تحمل، پذیرش کامل همسر خود و گذشت و بخشش براى بوجود آمدن 
ارتباط مناسب بین زن و شوهر ضرورت دارند هیچ چیز قابل مقایسه با ارزش محبت نیست. محبت باعث 

ن حرف زدن از نظر شود اشتباهاتى که در زماآمیز شوند. محبت باعث مىشود که سخنان ما دلپذیر و تشویقمى
توانیم کلمات مناسب پیدا گردد تا وقتى ظاهراً نمىشویم جبران شوند. محبت باعث مىدستورى مرتکب مى

کنیم، بتوانیم افکار خود را به نحوى بیان نماییم.
یکبار کودکى تصویرى از من کشید و محبت خود را از طریق آن به من ابراز داشت. در زیر تصویر نوشته 

این کلمات چقدر شیرین هستند.» من تو را دوست دارم.«ود: ب
محبت سبب شد تا یکى از دوستانم وقتى فهمید اتومبیل من در تعمیرگاه است، اتومبیل خود را در اختیار 

من قرار دهد.
دتى که محبت باعث گردید تا وقتى همسرم بیمار بود براى ما غذا بیاورند. همچنین محبت سبب شد تا در م

دانست که من چندان به همسرم بیمار بود خواهرى به منزل ما بیاید و کار نظافت منزل را انجام بدهد چون  مى
کار منزل عالقه ندارم.

محبت باعث شد تا یکى از دوستانم وقتى من مأیوس شده بودم مرا تشویق کند. او محبت خود را به این 
ن قهوه خورد و بدون اینکه در مورد من قضاوت کند حاضر شد سخنانم را طریق ابراز نمود که با من یک لیوا

بشنود.
خواستند، محبت بود که باعث شد زوجى از من و همسرم براى شام دعوت نمایند. آنها از ما هیچ چیز نمى

خواستند محبت نمایند.هرگز کار آنها را فراموش نخواهیم کرد.فقط مى
توانست حرف بزند ولى چشمانش پر از یکبار هم شاهد محبت پیرمردى بودم که در حال احتضار بود و نمى

هایش سرازیر بود باز هم محبت خود را نسبت به من و خدمتم ابراز هاى خود که از گونهمحبت بود و با اشک
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بوسیله کلمات بیان شود!   محبت به شوهر تواند استفاده کند نمود. محبت احتیاج ندارد که وقتى از کلمات نمى
جوانى کمک کرد تا به همسرش گناهى را که مرتکب شده بود اعتراف کند. محبت او نسبت به زنش زمانى 

معلوم شد که گناه خود را با قلبى شکسته به همسر خود اعتراف نمود.
اى داشت به منزل خود هم پاشیدهمحبت باعث شد تا خانواده ایماندارى دختر جوانى را که خانواده از

بیاورند و سرپرستى او را به عهده بگیرند. آنها با توجهى که نسبت به او داشتند مرتباً محبت خود را نسبت به 
دانست توانستند محبت خود را ابراز دارند. این دختر مىکردند هر چند از طریق کلمات چندان نمىوى ابراز مى

ند.که آنها او را دوست دار

محبت واقعى
ازدواج براساس تعهد قرار دارد نه عشق و محبت ولى اولین دلیل ما براى ازدواج این است که مورد محبت 
قرار بگیریم. این اشتیاق شدید در انسان وجود دارد که مورد محبت قرار بگیرد یعنى اینکه او را تحسین کنند و 

دهیم تا شخصى به ما محبت کند. تلخى و حتى کار اشتباهى انجام مىبراى او ارزش و احترام قائل شوند. اغلب
شود نتیجه این است که این افراد دوست دارند مورد احساس طرد شدن که امروزه در عده زیادى دیده مى

بینند قادر به احساس یا درك آن نیستند.محبت واقع شوند ولى وقتى محبت مى
توان شنید. با ترین جمالتى است که مىترین و اطمینان بخشى از شیرینیک» من تو را دوست دارم«جمله 

فهمد. مثالً ما سگ خود را دوست داریم و سگ ما هم واقعاً ما این حال هر کس این جمله را به یک شکل مى
را اندازد و بعد هم ما رود و خود را در آغوش ما مىآییم به طرف ما مىرا دوست دارد. وقتى به خانه مى

کنیم انسانها هم خواهد تمام روز او را نوازش کنیم و با او بازى کنیم! گاهى فکر مىلیسد. اگر بگذاریم مىمى
نماییم تا مطمئن شوند که » نوازش«چنین احساسى دارند. آنها تشنه محبت هستند و احتیاج دارند که ما آنها را 

هر یإ؛ ککه زنمان خیلى فرق دارد. کلمه محبت یا دوستشان داریم. ولى دوست داشتن سگ با دوست داشتن شو
دوست داشتن داراى معانى متعددى است.

یونانیان حداقل چهار کلمه براى محبت داشتند. اولى استورگه است که هم به معنى دوست داشتن حیوانات 
اهى با همین کلمه باشد و هم به معنى دوست داشتن اعضاى خانواده. محبت والدین نسبت به فرزندانشان گمى

شد. کلمه دوم یعنى اروس به معنى عشقى است که به امور جنسى مربوط است و براساس تمایالت وصف مى
ها و جسمانى قرار دارد و الزاماً براساس نوعى تعهد یا مسئولیت نیست. کلمه سوم یعنى فیلى براى دوستى

ود از آن عبارتست از محبت بین زن و شوهر و دو توان گفت مقصرود. مىهاى خیلى صمیمانه به کار مىرفاقت
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رود. کاربرد اند. کلمه چهارم آگاپه براى بیان محبت خدا نسبت به ما به کار مىنفر که هنوز با هم ازدواج نکرده
شود و به ندرت در ادبیات غیردینى به کار رفته است. مقدس دیده مىاین کلمه نادر است چون اغلب در کتاب

ه طور تلویحى به از خود گذشتگى اشاره دارد. مقصود از آن اینست که به شخصى توجه نماییم این کلمه ب
شود به کسانى العملى نسبت به ما نشان بدهد. این نوع محبت باعث مىصرف نظر از اینکه خودش چه عکس

ع محبت از جانب مقدس این نوکنند خدمت نماییم. مطابق کتابکه از ما متنفر هستند و با ما بدرفتارى مى
»محبت واقعى.«گذاریم خداست. ما هم اسم آن را مى

شود و بوجود آمدن آن مستلزم این است که بطور شخصى خدا را بشناسیم.محبت واقعى بوسیله خدا ایجاد مى
نماییم اى حبیبان، یکدیگر را محبت ب«فرماید: دهد و مىدر اینمورد بوضوح تعلیم مى8ù7:4اول یوحنا 

وقتى کالم » شناسد.نماید از خدا مولود شده است و خدا را مىزیرا که محبت از خداست و هر که محبت مى
باشد. این محبت ناشى از دهد که خدا منشاء چنین محبتى مىتعلیم مى» محبت از خداست«فرماید: خدا مى

دهند که قبل از اینکه بتوانیم محبت الهى هاى طبیعى نیست. این آیات در عین حال تعلیم مىتمایالت و گرایش
را در زندگى خود احساس نماییم الزم است داراى تولد دوباره باشیم.

ایم که اگر از نظر روحانى تولد دوباره نداشته باشید، محبت الهى در شما عمل نخواهد کرد. ما احساس کرده
ترین احتیاجات ما را تنها محبتى است که عمیقدر زندگى خود بشدت به محبت خدا احتیاج داریم چون این 

سازد. براى اینکه این محبت در زندگى شما باشد باید به عیساى مسیح که کند و کامالً ما را راضى مىتأمین مى
خداوند و نجات دهنده بشر است ایمان داشته باشید. او بخاطر گناهان بشر جان داد. اکنون مسیح زنده است و 

فرماید که باید به حقایق فوق ایمان داشته باشیم تا نجات یابیم هد گشت! کتاب مقدس تأکید مىیکروز باز خوا
یعنى تولد دوباره پیدا کنیم. وقتى از نظر روحانى زنده بشویم ظرفیت این را پیدا خواهیم کرد که بتوانیم با 

محبت الهى دیگران را محبت نماییم.
کنم اینست که رابطه شخصى مراجع با خدا چگونه است. شویى مطرح مىاولین سؤالى که هنگام مشاوره زنا

خواستند با طالق به یکبار زن و شوهرى بشدت از مشکالت زناشویى خود به تنگ آمده بودند و دیگر مى
کرد زندگى مشترك خود کامالً پایان بخشند. زن ایماندار بود ولى شوهر ایماندار نبود هر چند زن فکر مى

ماندار است. وقتى از مرد در مورد ایمانش به مسیح سؤال کردم فهمیدم که قلب خود را به مسیح شوهرش ای
نسپرده است. از او پرسیدم که آیا مایل است مسیح وارد قلب او شود. پاسخ مثبت داد. از آن روزى که این زوج 
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زناشویى آنها مرتب بهتر در دفتر من حضور داشتند تا امروز او شخص کامالً متفاوتى شده است و زندگى 
شود برکات عالى در زندگى زناشویى شما کند و باعث مىشود. رابطه شما با خدا همه چیز را عوض مىمى

جارى گردد.
العمل طبیعى که بشر نشان فرماید. محبت الهى با عکسمقدس درباره محبت خدا مطالب زیادى بیان مىکتاب

نماید (اول قرنتیان باب امل در کتاب مقدس، محبت الهى را توصیف مىدهد خیلى فرق دارد. یک باب کمى
). خیلى سخنان زیباتر در مورد این محبت وجود دارد که نوشته نشده است!13

محبت واقعى الزم ندارد به آن جواب داده شود تا عمل کند.
را دوست دارید چنانکه محبت کردن شخصى که ما را دوست دارد آسان است. ولى وقتى شخصى که او

افتد؟ در واقع همین نوع جواب ندادنهاست که در زندگى دهد چه اتفاقى مىخواهید به شما جواب نمىمى
شوند. گردد. به این ترتیب مشکالت کوچک تبدیل به مسائل بزرگى مىزناشویى عده بسیارى مصیبت آمیز مى

تنها راه حلى باشد که باقى مانده است. ولى راه بهترى رسد که طالقشوند و بنظر مىها شدیدتر مىناراحتى
شود که وقتى شخص مقابل به محبت ما جواب وجود دارد و آن عبارتست از محبت الهى! این محبت باعث مى

نماید هرچند که هیچ چیز در مقابل بخشد و خدمت مىدهد باز هم به او محبت نماییم. این محبت مىنمى
دریافت ننماید.
محبت در همین است،نه آنکه ما خدا را محبت نمودیم، بلکه اینکه او ما را «فرماید: مى10:6اول یوحنا

این است محبت! ما اول خدا را محبت ننمودیم » محبت نمود و پسر خود را فرستاد تا کفاره گناهان ما شود.
فرماید: مى8:5نمود! رومیان بت مىبلکه او ما را محبت فرمود! وقتى هیچ توجهى به او نداشتیم او ما را مح

هر » کند از اینکه هنگامیکه ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح در راه ما مرد.لکن خدا محبت خود را در ما ثابت مى«
دانست گناهکاریم بازهم ما را محبت فرمود! این است چیزى دانست که ما چگونه هستیم یعنى مىچند خدا مى

خود به آن محتاجیم!که ما در زندگى زناشویى
گشتم.سر راه از گل آورم که یک روز درحالیکه تصورات رمانتیکى در ذهن داشتم به منزل بازمىبه خاطر مى

کردم که همسرم با دیدن این چیزها بینى مىفروشى، گل رز خریدم و یک کارت مخصوص هم خریدم. پیش
ل رسیدم همسرم بسیار بیمار بود و به موهاى خود العمل خیلى خوبى نشان بدهد؛ ولى وقتى به منزعکس

بیگودى بسته بود. نسبت به کار من چندان احساساتى از خود بروز نداد! آن موقع فهمیدم که به محبت الهى 
احتیاج دارم تا بتوانم به زنم محبت نمایم بدون اینکه از او توقعى داشته باشم.
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شود.کند آشکار مىمحبت واقعى با کارى که مى
هاى خیلى خوبى رسد که بر طبق حقیقت فوق عمل نماییم؟ ممکن است حرفباالخره کى  وقت آن مى

بزنیم ولى اگر مطابق آنها عمل نکنیم سخنان ما ریاکارانه خواهد بود. اگر هم نگوییم ریاکارى است باید بگوییم 
فرماید:وق را چنین بیان مىحقیقت ف18و17:3دانیم. اول یوحنا مفهوم محبت واقعى را نمى

لکن کسى که معیشت دنیوى دارد و برادر خود را محتاج بیند و رحمت خود را از او باز دارد، چگونه محبت 
خدا در او ساکن است؟ اى فرزندان محبت را به جا آوریم نه در کالم و زبان بلکه در عمل و راستى.

ولى اگر این حرف توام با عمل محبت آمیزى » من تو را دوست دارم«الزم است به همسر خود بگوییم که: 
ارزش خواهد بود.نباشد در اینصورت سخن ما پوچ و بى

نماییم و هم در عمل این من و همسرم تقریباً هر روز عشق و محبت خود را هم با زبان به یکدیگر ابراز مى
نماییم. من دهیم. گاهى اوقات هم با کمک کردن به همدیگر محبت خود را ابراز مىعشق و محبت را نشان مى

کنم. همسرم دوست ندارد اینکار کمک مىبه کار منزل عالقه ندارم ولى چون همسرم را دوست دارم به او در
کند. ممکن است اینها کارهاى که یک روز در میان، لباسهاى ورزشى مرا بشوید ولى همیشه اینکار  را مى

گویند.کوچکى باشند ولى همین کارهاى کوچک با صداى بلند از محبت سخن مى
شود از یکدیگر کمک اییم. بندرت الزم مىکنیم احتیاجات یکدیگر را پیش بینى نممن و همسرم سعى مى

شود که هر روز ما عالى باشد! ما بخواهیم چون همیشه حاضریم به همدیگر محبت کنیم. همین امر باعث مى
دوست داریم که یکدیگر را دوست داشته باشیم.

محبت واقعى بهترین تعریفى که دارد اینست که حاضر است ببخشد.
زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر «فرماید: مى16:3دن و نه گرفتن. یوحنامحبت کردن یعنى دا

این است محبت. خدا » یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هالك نگردد بلکه حیات جاودانى یابد.
این امر محبت را از «فرماید: چنین بیان مى16:3فرزند خود را داد. میزان بخشش محبت خدا را اول یوحنا 

به این معنى است » دادن» «ایم که او جان خود را در راه ما نهاد و ما باید جان خود را در راه برادر بنهیم.دانسته
که حاضریم همه چیز را نثار کسى سازیم که او را دوست داریم. چقدر در زندگى زناشویى خود به این از 

کسى محبت بزرگتر از این ندارد که جان خود را «فرمود: 13:15خودگذشتگى احتیاج داریم! عیسى در یوحنا 
»به جهت دوستان خود بدهد.
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تر است. وقتى به من و همسرم هر دو دوست داریم به یکدیگر خدمت نماییم چون دادن از گرفتن فرخنده
خوشحال شوم. کارول هم خیلى شود خودم بسیار خوشحال مىدهم و او خوشحال مىاى مىکارول هدیه

کنم که کارول دوست دارد براى من بخرد. رویم و من پیراهنى را انتخاب مىشود وقتى با هم به فروشگاه مىمى
» تر است.دادن از گرفتن فرخنده«فرماید به یادآوریم که مسیح فرمود: پولس رسول به ما مى35:20در اعمال 

چقدر این سخن درست است!
ه ما نباشد خدمت و بخشیدن به دیگران بجاى اینکه براى ما فرخنده باشد بارى ولى وقتى که محبت، انگیز

دهیم و حتى یک تشکر خشک و خالى اى مىکند. وقتى به کسى هدیههایمان سنگینى مىخواهد بود که بر شانه
اى سخ شایستهشناسیم که هر قدر هم به آنها خوبى کنیم پاشویم. همه ما کسانى را مىکند ناراحت مىاز ما نمى

به ما نخواهند داد. ما باید یاد بگیریم که با محبت خدا آنها را دوست بداریم چون بشدت محتاج داشتن چنین 
محبتى هستیم.

توانیم انجام بدهیم اینست که هر چند روز یکى از کارهایى که براى خوشحال کردن همسر خود مى
همسرمان باشد و نه سالگرد ازدواجمان هدیه کوچکى براى مخصوص یا مناسبى در کار نباشد یعنى نه تولد
الزم نیست این هدیه گرانقیمت یا غلط » من تو را دوست دارم.«همسر خود بخریم تا به این شکل به او بگوییم: 

دهد!انداز باشد. محبت مى

کند.محبت واقعى براثر اطاعت ما از خدا رشد مى
توانیم یاد بگیریم، حقیقت فوق است. اول یوحنا خصوص محبت الهى مىیکى از مهمترین حقایقى که در

در » الواقع محبت خدا در وى کامل شده است....لکن کسى که کالم او را نگاه دارد فى«فرماید: مى5:2
د: فرمایدر اینمورد مى3:5اول یوحنا » اگر مرا دوست دارید احکام مرا نگاه دارید.«عیسى فرمود: 15:14یوحنا

اطاعت ما از کالم خدا نشان » زیرا همین است محبت خدا که احکام او را نگاه داریم و احکام او گران نیست.«
دهد که آیا محبت الهى در ما وجود دارد یا نه.مى

توان گیرد بخاطر عالقه خود به زن دیگرى با او زنا کند هر چه هم بگوید نمىوقتى مرد متأهلى تصمیم مى
که در قلب او عشق و محبت وجود داشته باشد. ممکن است براى توجیه اعمال خود بگوید آن زن را پذیرفت 

باشد گوید چون عشقى که نسبت به آن زن دارد همان اروس یا عشقى مىدوست دارد. از یک نظر درست مى
ه است که نه نسبت که براساس تمایالت جنسى است. ولى این عشق، با محبت الهى فرق دارد. این مردنشان داد

به همسر خود محبت الهى دارد و نه نسبت به زنى که با او رابطه نامشروع داشته است. اگر واقعاً به آنها عالقه 
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کرد و به زن خود نمود. در اینصورت در برابر وسوسه مقاومت مىداشت بر طبق کالم خدا با آنها رفتار مى
کرد احساسات شهوانى نسبت به آن این مرد از کالم خدا اطاعت مىماند. منظور ما این نیست که اگروفادار مى

گردید تا محبت الهى در وجود او تمایالت وى آمد بلکه اطاعت او از کالم خدا باعث مىزن در او بوجود نمى
گردید از خدا اطاعت کند صرف نظر از بود و باعث مىرا کنترل کند. در اینصورت محبت او از جانب خدا مى

نکه خودش چه احساساتى دارد.ای
یک روز مرد جوانى به من گفت که مایل است همسر خود را ترك گوید چون به زن دیگرى عالقمند است. 
من به او گفتم چیزى که در او وجود دارد محبت الهى نیست بلکه شهوت است. عصبانى شد و به من گفت 

حبت براساس احساسات نیست بلکه براساس تعهد و تواند تشخیص بدهد. به او جواب دادم که مخودش مى
کند که به همسر خود عالقمند است. به باشد. سپس به من گفت که دیگر به هیچ وجه احساس نمىاطاعت مى

او گفتم که اگر به نزد همسر خود بازگردد و از احکام الهى اطاعت نماید عشق و محبت او نسبت به همسرش 
هفته بحث، باالخره به نزد همسرش بازگشت و به گناه خود اعتراف نمود و از رشد خواهد کرد. بعد از چند

همسرش طلب بخشش کرد. چند هفته نگذشته بود که به من گفت محبت او نسبت به زنش دوباره در حال 
یابد.زیاد شدن است. محبت واقعى وقتى از خدا اطاعت نماییم رشد مى

گردد.ف مىکنیم متوقمحبت واقعى وقتى گناه مى
یکبار زنى به من گفت که محبت او نسبت به همسرش در حال کم شدن است. وقتى در اینمورد از او سؤال 

کرد و بعد هم به من گفت که همسرش کردم دیدم که شوهرش را مرتب بخاطر چیزهاى زیادى سرزنش مى
د دیگرى در زندگى او وجود دارد، اول آورد. وقتى از او پرسیدم که مرموجبات رضایت خاطر او را فراهم نمى

سازد.پرخاش کرد ولى باالخره اعتراف نمود که چنین است. گناه، محبت واقعى را متوقف مى
شود دیگر محبت الهى در زندگى ایماندار جریان نیابد عبارتست از گناه. اول یوحنا تنها چیزى که سبب مى

12ù11:13کند: این موضوع را بوضوح چنین ذکر مى

زیرا همین است آن پیغامى که از اول شنیدید که یکدیگر را محبت نماییم. نه مثل قائن که از آن شریر بود و 
برادر خود را کشت؛ و از چه سبب او را کشت؟ از این سبب که اعمال خودش قبیح بود و اعمال برادرش نیکو.

اعمال قائن شریرانه بود. این گناه بود که باعث گردید قائن برادر خود هابیل را دوست نداشت. چرا؟ چون 
قائن نسبت به برادرش محبت نداشته باشد. گناه، روح مقدس خدا را که محبت الهى را در قلب ما ایجاد 
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). وقتى در گناه باشیم محال است بتوانیم شریک زندگى 22:5، غالطیان 5:5سازد (رومیان نماید، محزون مىمى
الهى دوست بداریم.خود را با محبت

گذارد. گناهى که روى رابطه ما با ایم که گناه تأثیر نامطلوبى روى روابط ما مىمن و همسرم متوجه شده
شویم بلکه ممکن است این گذارد فقط گناهى نیست که ما نسبت به همسر خود مرتکب مىهمسرمان اثر مى

گردد که نتوانیم رفتارى یم. گناه نسبت به دیگران باعث مىشوگناه، گناهى باشد که نسبت به دیگران مرتکب مى
با همسر خود داشته باشیم که از روى محبت الهى باشد. در اینصورت تا به گناه اعتراف ننماییم و گناه ما 
بخشیده نشود، همچنان در محبت نمودن به همسر خود مشکل خواهیم داشت. گناه هر قدر هم که ظاهراً 

مند گذارد از محبت الهى و محبت یکدیگر بهرهگیرد و نمىسدى بین ما و همسرمان قرار مىکوچک باشد، مثل 
شویم.

ها، بر رابطه من و همسرم نیز تأثیر گذاشت و باعث شد رفتار یک روز عصبانى شدن من روى بچه
وى من هم عزیزم سعى نکن ر«آمیزى نسبت به همسرم نداشته باشم. زنم با مالیمت به من گفت، محبت

ها من متوجه نبودم که نسبت به همسرم به این دلیل رفتار محبت آمیزى ندارم که روى بچه» عصبانى شوى.
ها معذرت خواهى نکردم محبت الهى در من دیده نشد.ام. تا از بچهعصبانى شده

تواند منجر به ىهایى که ممحبت واقعى براساس تعهدى قوى قرار دارد که در برابر تمام فشارها و تالش
کند.نابودى آن شود، مقاومت مى

عجیب نیست که وقتى محبت الهى در زندگى عده زیادى وجود ندارد، این افراد در زیر بار مشکالت، طاقت 
اهمیت محبت را 7ù6:8ها شود. غزل غزلدهند و زندگى زناشویى آنها به طالق ختم مىخود را از دست مى
فرماید:مىبه زیبایى چنین بیان

مرا مثل خاتم بر دلت و مثل نگین بر بازویت بگذار، زیرا که محبت مثل موت زور آور است و غیرت مثل 
هاى آتش و لهیب یهوه است. آبهاى بسیار محبت را خاموش نتواند هایش شعلهباشد. شعلههاویه ستم کیش مى

موال خانه خویش را براى محبت بدهد آن را البته خوار ها آن را نتواند فرو نشانید. اگر کسى تمامى اکرد و سیل
خواهند شمرد.

که کالً در مورد محبت 13تر است. اول قرنتیان باب روشن است که محبت از تمام دارایى انسان با ارزش
داند. گوید محبت الهى را از همه چیز بزرگتر مىالهى سخن مى
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تواند آن را حفظ کند عبارتست از تعهدى وقتى زندگى زناشویى ما مورد آزمایش قرار بگیرد چیزى که مى
هایى به قصد خاموش کردن شعله محبت بین زن شود. هرچند وقت یکبار آبقوى که از محبت الهى ناشى مى

از عالقه به مرد یا زن دیگرى؛ ولى و شوهر، به درون زندگى آنها جریان خواهد یافت. گاهى این آبها عبارتند 
پذیرد.تواند زندگى زناشویى ما را استوار نگه دارد. محبت خدا هیچ جانشینى نمىمحبت الهى مى

شوید اجازه ندهید که این چیزها تأثیر نامطلوب روى ها و مسائل ناامید کننده روبرو مىوقتى با شکست
هرکه «فرماید: مى9:17اضر و مایل است که گذشت کند. امثال زندگى زناشویى شما بگذارند. محبت خدا ح

باشد، اما هر که امرى را تکرار کند دوستان خالص را از هم جدا گناهى را مستور کند طالب محبت مى
و اول همه با یکدیگر بشدت محبت نمایید زیرا که محبت کثرت «فرماید: نیز مى8:4اول پطرس » سازد.مى

دهد که شخص با هاى دیگران باشید، این نشان مىوقتى مرتب به فکر خطاها و ضعف» شاند.پوگناهان را مى
ککه سازد. ما باید بوسیله محبت الهى 'پوشاند به جاى اینکه آنها را برمإل؛محبتى نیستید. محبت خطاها را مى

بخشیده و فراموش شود. اجازه اند،کامالً فراموش نماییم. گذشته باید مسائل بسیارى را که باعث آزردگى ما شده
هاى گذشته روى ارتباطى که با همسرتان دارید اثر کند. تصمیم بگیرید که شریک زندگى ندهید که شکست

هاى او دوست بدارید. فراموش نکنیم که خدا هر چند در مورد ما خود را صرف نظر از خطاها، گناهان و ضعف
داند، ما را دوست دارد!همه چیز مى
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فصل سوم

اعتناست باید چکار کنیموقتى همسرمان نسبت به ما بى

همسرم هیچوقت به من اعتنا «یک روز، زنى به دفتر من آمد که خیلى مأیوس شده بود. به من گفت: 
اعتناست و رفتار ام ولى شوهرم همچنان نسبت به من بىکند. تا به حال هر کارى از دستم برآمده کردهنمى

شوم. دیگر فتار او ناراحت مىسردى با من دارد. بندرت ممکن است حرف خوبى به من بزند. واقعاً از این ر
اش جاى خود را به عصبانیت داد. قلب این زن به زد گریهدر حینى که با من حرف مى» توانم تحمل کنم.نمى

توان اعتنا بودن همسر، مىخاطر رفتار شوهرش پر از تلخى شده بود. آیا براى حل این مشکل شایع یعنى بى
کارى کرد؟ 

باشد. من سخنان کسانى را که همسرشان است ولى دالیل مربوط به آن متفاوت مىمشکل فوق بسیار شایع 
ام. در ذکر این اعتناست یعنى دوست ندارد با آنها ارتباط برقرار سازد، در سه نکته خالصه کردهنسبت به آنها بى

کالت شایعى که ام موضوع را ساده بگیرم و نه اینکه آن را بطور غلط تعمیم بدهم. مشنکات نه سعى کرده
شوند:ام به این سه دسته تقسیم مىشنیده

زن و شوهر به اندازه کافى با هم روابط جنسى ندارند و یا اینکه    اصالً روابط جنسى ندارند.-1
زن و شوهر ارتباط مناسبى با هم ندارند.-2
عالقه هستند.عالقه آنها به امور روحانى کم است و یا بطور کلى نسبت به این    امور بى-3

گردد. درواقع وقتى زن و هایى که در این زمینه وجود دارد به ارتباط زن و شوهر بازمىمعموالً اکثر ناراحتى
اى ندارند این امر به هر دلیلى با هم رابطهتوانند با هم ارتباط مناسبى داشته باشند و یا اینکه کالًشوهر نمى

شوهرم بیش از سه ماه است که با من رابطه جنسى نداشته است و «آورد. زنى به من گفت: ناراحتى بوجود مى
زند شوهرى به من گفت که زنش در حدى با او حرف مى» آورد!.این موضوع را حتى به روى خودش هم نمى

اگر این هفته شوهرم را دیدید از او بپرسید که اسم «وز زنى به من تلفن کرد و گفت: که براى بقا الزم است! یکر
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زنى پنجاه ساله به من گفت قصد ترك همسر خود را دارد چون با او صحبت » من خاطرش مانده است؟
رود. این زن و کند. این امر از وقتى آغاز شده بود که آخرین فرزندشان آنها را ترك کرده بود تا به دانشکده بنمى

توانستند با هم ارتباط برقرار سازند. در نتیجه دیگر کارى با هم نداشتند و هر چند زیر یک شوهر هم دیگر نمى
کردند ولى هیچ صمیمیت یا ارتباط واقعى بین آنها وجود نداشت.سقف زندگى مى

مسرشان توجهى به شرکت در جلسات و اند از اینکه هایمانان ازدواج کردهبسیارى از ایماندارانى که با بى
شوند. ولى از این بدتر این است که هر دو نفر ادعا نمایند ایماندار خدمات کلیسایى ندارد خیلى ناراحت مى

شود و هستند ولى یکى از آنها توجهى به امور روحانى نداشته باشد. این امر تبدیل به بار غیرقابل تحمل مى
گردد.نجش شدید مىغالباً هم موجب بدگمانى و ر

توان کرد؟ زنى براى شوهر خود اعتنایى همسر خود نگران است جه نصیحتى مىبه شخصى که بشدت از بى
ها از شوهرش تقاضا کرد. او از طریق این یادداشتنوشت و آنها را در همه جا نصب مىمرتب یادداشت مى

رخى دیگر براى حل این مشکل به داد و فریاد و بروز هاى او توجه کند. بکرد که به احتیاجات و دلواپسىمى
روند. اى دیگر دنبال شریک دیگرى براى زندگى خود مىشوند و متأسفانه عدهدادن عصبانیت خود متوسل مى

پس تکلیف چیست؟

وحشت نکنید!
نیست که جواب ندهیم توان کرد اینست که آرام باشیم. منظور این یکى از اولین کارهایى که در این مورد مى

اند و کارهاى نامعقول و ام که به دلیل وحشت خود هل شدهاعتنا باشیم. من افرادى را مشاهده کردهیا بى
اند. نگرانى و تشویش اغلب نشان دهنده اند که بعداً بخاطر ارتکاب آنهإ؛+ ککه پشیمان شدهاى کردهاحمقانه

تواند قلب همسر ند انجام بدهد. قدرت خدا عظیم است و او مىتواعدم اطمینان ما به کارى است که خدا مى
اعتنا را عوض کند.بى

افتند و همه شرایطى که در زندگى ما بوجود گوید که همه اتفاقاتى که در زندگى ما مىمقدس مىکتاب
فرماید: این حقیقت را چنین بیان مى28:8آیند تحت کنترل خدا قرار دارند. رومیان مى

اند، همه چیزها براى خیریت دانیم بجهت آنانى که خدا را دوست دارند و بحسب اراده او خوانده شدهو مى
باشند.ایشان با هم در کار مى
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پس باید به خدا توکل نماییم. منظور این نیست که هیچ کارى نکنیم بلکه باید با خدا مشورت نماییم. دعا 
دهد: به ما تعلیم مى7ù6:4داریم نه آخرین راه حل! فیلپیان قویترین سالحى است که در دست 

براى هیچ چیز اندیشه مکنید، بلکه در هر چیز با صالت و دعا با شکرگزارى مسؤالت خود را به خدا عرض 
هاى شما را در مسیح نگاه خواهد داشت.کنید و سالمتى خدا که فوق از تمامى عقل است، دلها و ذهن

هاى خود را به او بسپارید؟ توانید بخاطر شرایطى که در آن قرار دارید خدا را شکر کنید و تمام نگرانىآیا مى
تمام اندیشه خود را به وى واگذارید زیرا که او براى شما فکر «کند که به مإ؛،ککه یادآورى مى7:5اول پطرس 

افتد دلیلى دارد. شاید امروز این که براى ما مىتوان آرام بود چون هر اتفاقى چه تسلى عظیمى! پس مى» کند.مى
دلیل براى ما روشن نباشد ولى یک روز روشن خواهد شد. 

نماید:به ما یادآورى مى9:6مهم است که صبر کنیم تا زمانى که خدا مقرر کرده است فرا برسد. غالطیان 

م کرد اگر ملول نشویم.لیکن از نیکوکارى خسته نشویم زیرا که در موسم آن درو خواهی

فرماید:نیز چنین مى8ù7:5یعقوب 

کشد براى محصول گرانبهاى زمین و پس اى برادران، تا هنگام آمدن خداوند صبر کنید. اینک دهقان انتظار مى
آمدن کند تا باران اولین و آخرین بیاید. شما نیز صبر نمایید و دلهاى خود را قوى سازید زیرا کهبرایش صبر مى

خداوند نزدیک است.

بندى او همیشه بهترین است. صبور باشید. قبول فرماید. زمانخداوند نقشه خود را در زندگى ما اجرا مى
14:27کنید که خدا باید شریک زندگى شما را عوض کند هر چند که قبول این امر مشکل بنظر آید. مزمور 

فرماید:مى

براى خداوند منتظر باش و قوى شو و دلت را تقویت خواهد داد. بلى منتظر خداوند باش.

انتظار کشیدن مشکل است بخصوص وقتى که ناراحت و آزرده باشیم. وقتى بین ما و همسرمان تنش هست 
آرام بودن کار مشکلى است ولى باید آرام بود!
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از دید همسر خود به شرایط نگاه کنید
فرماید که نباید اشتباهات دیگران را ببینیم ولى اشتباهات خودمان را نادیده به ما مى1:7- 5عیسى در متى

دهد:بگیریم. مسیح چنین هشدار مى

اى حکم مکنید تا بر شما حکم نشود. زیرا بدان طریقى که حکم کنید بر شما نیز حکم خواهد شد و بدان پیمانه
بینى و چوبى را که در ا خواهند پیمود. و چون است که خس را در چشم برادر خود مىکه بپیمایید براى شم

و اینک » اجازت ده تا خس را از چشمت بیرون کنم«گویى یابى چگونه به برادر خود مىچشم خود دارى نمى
ا از چوب در چشم توست؟ اى ریاکار اول چوب را از چشم خود بیرون کن، آنگاه نیک خواهى دید تا خس ر

چشم برادرت بیرون کنى!

خواهیم دید. » بطور صحیح«دهد که اگر اول اشتباه خودمان را ببینیم، مشکل دیگران را عیسى به ما وعده مى
اعتنا باشد که شما فهمیدن این حقیقت خیلى مهم است. همسر شما ممکن است به این دلیل نسبت به شما بى

ه نادرست بوده است و یا اینکه از انجام دادن کارى و یا گفتن حرفى غفلت اید کاید یا حرفى زدهکارى کرده
اید.کرده

فعالیت جنسى: زنى به علت اینکه شوهرش رغبتى به برقرار ساختن رابطه جنسى با او نداشت خیلى ناراحت 
یراد گرفته شده بود. این زن متعجب شد وقتى فهمید که چند سال قبل هنگامى که از توانایى جنسى شوهرش ا

بود این امر بقدرى تأثیر نامطلوبى روى او گذاشته بود که دیگر وى رغبتى به داشتن رابطه جنسى نداشت. وقتى 
این زن به اشتباه خود اعتراف کرد و از شوهرش معذرت خواهى نمود وضع زندگى زناشویى آنها بسرعت روبه 

اعتنا بودن همسرتان نسبت به شما اشتباه خود شما بىاید که احتمال دارد علت بهبودى گذاشت! آیا فکر نکرده
باشد؟

میلى همسر شخص ایم که ممکن است بىبعد از سالها خدمت در زمینه مشاوره زناشویى به این نتیجه رسیده
در خصوص امور جنسى به دالیل زیر باشد:

عدم آگاهى از احتیاجات همسر خود-1
ده استهایى که از گذشته مانآزردگى-2
اهمیت ندادن به این موضوع که باید براى همسر خود جذاب بود-3
عدم داشتن رابطه عاشقانه با همسر خود و عدم وجود تنوع-4
داشتن ذهنیت ضعیف در مورد خود و افسردگى-5
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خستگى جسمانى و بیمارى-6
ناپاکى و گناهان جنسى-7
موارد دیگر-8

میلى همسر ما دالیلى داشته باشد که هنوز از که سریع قضاوت نکنیم چون ممکن است بىخیلى مهم است 
خبریم.آنها بى

گفت که دهد. مىیک روز مرد جوانى به من گفت که همسرش،هیچ رغبتى به داشتن رابطه جنسى نشان نمى
جناب کشیش باور «گفت: » د.کنم مشکل اینقدر بزرگ باشفکر نمى«همسرش خیلى سرد مزاج است. به او گفتم 

بعد از گفتگوى بیشتر با این مرد تصمیم گرفتم که » گویم.کنم. واقعاً همینطور است که مىکنید شوخى نمى
تواند با زنان جوان موضوع را با زن مسنى در میان بگذارم که از اعضاى کلیسایمان است و خیلى خوب مى

ین خواهر به نتیجه خیلى جالبى رسید. معلوم شد که همسر این مرد حرف بزند بدون اینکه آنها را محکوم کند. ا
گردید. بالفاصله عمل جراحى صورت گرفت و بعد از دچار نوعى عارضه قلبى بود که باعث تحلیل قواى او مى

سپرى شدن دوره نقاهت مشکلى که وجود داشت برطرف گردید. چند ماه بعد اطالع یافتم که همه چیز بخوبى 
ود!رپیش مى

کنیم. شوند که در مورد مسایل فوق با همسرمان گفتگو نمىارتباط ناکافى:  اکثر مشکالت ما از اینجا ناشى مى
کنند؟ من از دالیل مربوط به این مشکل باید با یکدیگر حرف بزنیم. پس چرا برخى با همسر خود صحبت نمى

ام که بشرح زیر است:فهرستى تهیه کرده

ساختن ارتباط کالمى خوبضعف دربرقرار-1
هاى مربوط به شخصیت و خلق و خو دو طرفتفاوت-2
داشتن طرز برخورد انتقادى-3
داشتن روحیه حکم کردن-4
خستگى جسمانى و بیمارى-5
داشتن خود پنداره ضعیف (یعنى اینکه احساس کنیم چیز مفیدى براى گفتن نداریم یا همسرمان براى -6

عقاید و نظرهایمان ارزش قائل نیست و تمایلى به دانستن آنها ندارد).
عدم عالقه به چیزى (یعنى هیچ چیز براى گفتن نداشته باشیم).-7
رى وجود دارد).گوش نکردن (از این مورد شکایات بسیا-8
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توانید متوجه نکته اصلى شوید. تا سعى نکنیم از تواند، همچنان ادامه پیدا کند ولى شما مىاین فهرست مى
دید همسرمان هم به وضعیت نگاه کنیم ممکن است به نتایج اشتباه برسیم. عده زیادى به این علت به سخنان 

اند با همسر خود ارتباط اند. شاید سعى کردهر خود رنجیدههمسرشان اعتنایى ندارند که در گذشته از همس
اند. ممکن است به مرور زمان در حالیکه این مسائل برقرار سازند ولى با برخورد منفى همسر خود مواجه شده

ترى بوجود آیند.اند، مسایل بسیار جدىهنوز حل نشده
دهد، باید چکار کنید؟ در اینجا هم حانى نشان مىامور روحانى: وقتى که همسر شما عالقه اندکى به امور رو

ایمان باشد علت این مشکل باز الزم است که اول همه دالیل مربوط به این امر را بدانید. اگر همسر شما بى
باشد و به کامالً قابل درك است. گاهى اوقات مشکل جسمانى بودن است به این معنى که همسرمان در گناه مى

دانند که باید خانواده خود را از نظر ى اندکى به امور روحانى دارد. برخى شوهران هرچند مىهمین دلیل اعتنا
دانند که باید چکار کنند. تا به روحانى رهبرى کنند نسبت به امور روحانى کم توجه هستند چون در واقع نمى
هدایت نمایند.حال هیچکس به آنها نگفته است که چگونه باید خانواده خود را در امور روحانى

رفت و نه اعتنایى به امور روحانى ریشه در گذشته فرد دارد. زنى که شوهرش دیگر به کلیسا نمىگاهى بى
کرد خیلى تعجب کرد وقتى که فهمید علت این تغییر در اش دعا مىخواند و نه با خانوادهمقدس مىدیگر کتاب

اى با یکى از اعضاى کلیسا جر و بحث کرده و از وى هشوهرش این بود که ماهها قبل شوهرش بر سر مسأل
دار شده رنجیده بود؛ ولى چیزى از این موضوع به همسرش نگفته بود. اوضاع بدتر شد چون احساسات جریحه

داد. سرانجام وقتى کدورتى که پیش آمده بود برطرف این مرد توجه او را به امور روحانى تحت تأثیر قرار مى
مجدداً به امور روحانى عالقمند شد.گردید این شخص 

ترسند توان هدایت خانواده خود را در امور روحانى نداشته باشند. اند که مىبعضى از شوهران به من گفته
غالباً مسیحیان براى اینکه عملکردى روحانى داشته باشند بیش از حد تحت فشار هستند. به عالوه انتظارات زن 

توانند این انتظارات را کنند نمىسیحیان اغلب بقدرى باالست که شوهران احساس مىشخص، خانواده و سایر م
برآورده سازند.

زنى به من و همسرم گفت که دیگر از شرکت در این همه سمینارهاى مختلف بانوان خسته شده است. این 
شد براثر این فشار برخى ث مىآورد و کم کم باعباشد روى او خیلى فشار مى» آلهمسرى ایده«موضوع که باید 

اصول اولیه را نادیده بگیرد.
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اگر در حال حاضر همسر شما چندان اعتنایى به امور روحانى ندارد قضیه را با بیشتر فشار آوردن روى او 
تر نسازید. در اینجا باز هم الزم است یاد بگیرید که آرام باشید و موضوع را به خدا واگذار کنید تا پیچیده

خودش در زندگى همسرتان کار کند.

همسر خود را بدون توقع محبت کنیم
خواهیم زندگى زناشویى ما به شکلى در فصل قبل در مورد نقش روابط محبت آمیز سخن گفتیم. اگر مى

اریم. خواهد و به شکلى باشد که ما احتیاج داریم، در اینصورت حتماً به چنین روابطى احتیاج دباشد که خدا مى
توان کرد اینست که او را شود یکى از مهمترین کارهایى که مىاعتنا مىبه نظر من و همسرم، وقتى همسرمان بى

خواهیم همسرمان تغییر محبت نماییم بدون اینکه از او توقع داشته باشیم به محبت ما جواب بدهد. وقتى مى
ر واقع چیزى که بشدت باعث نگرانى ما شده کند از نظرى ممکن است خواسته ما خودخواهانه باشد چون د

بینیم و ممکن است این نگرانى، گاهى براى شریک زندگى ما به العملى از جانب همسرمان نمىاینست که عکس
نماییم که به محبت ما جواب بدهد.این معنى باشد که او را دوست نداریم، چون ما فقط زمانى به او محبت مى

توانیم براى تر است؟ انگیزه چند نفر از ما کارى است که مىدیم که دادن از گرفتن فرخندهآیا ما واقعاً معتق
العمل اندکى نسبت به محبت ما نشان شویم وقتى همسرمان عکسهمسر خود انجام بدهیم؟ خیلى ناراحت مى

ست که دیگر باید به دهد ولى آیا این به این معنى االعملى از خود نشان نمىدهد و یا اینکه اصالً عکسمى
فهمیم محبت ما همسر خود محبت نکنیم؟ خیر. درواقع اینجاست که باید محبت نشان داد. اینجاست که مى

اعتنایى است مأیوس نشوید و تصمیم نگیرید نسبت به همسرمان چقدر زیاد است. اگر همسر شما شخص بى
ریزى نمایید بدون اینکه از او همسر خود برنامهکه به زندگى زناشویى خود خاتمه بدهید. براى محبت نمودن به

توقع داشته باشید که خودش هم به شما محبت کند. اینست مفهوم محبت الهى!
گردد. ما معتقدیم که اولین چیزى که در فضاى حاکم بر روابط زناشویى: این فضا براثر محبت مطلوب مى

و شوهر در صورتى که بین آنها محبت وجود نداشته روابط زناشویى مورد نیاز است عبارتست از محبت. زن 
باشد رابطه مناسبى با یکدیگر نخواهند داشت. محبت زمانى که دیگر هیچ چیز کارساز نیست کارگر واقع 

دهد زندگى زناشویى شما دچار مقدس تعلیم مىشود. اگر همسر خود را طورى محبت نمایید که کتابمى
العمل مثبت نشان خواهد داد.برابر محبت شما عکستحول خواهد گردید و همسرتان در

در صورتى که فضاى حاکم بر زندگى شما آکنده از سوءظن، تنش، قضاوت،ایرادگیرى و دشمنى باشد، رابطه 
ریزد. کند و دیوارهاى تنفر را فرو مىبسیار ضعیفى با یکدیگر خواهید داشت. محبت واقعى موانع را از جا برمى
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با همسر خود سخن گوییم و دوست داشته باشیم به سخنان او گوش کنیم. محبت واقعى باعث شود باعث مى
گردد براى همسرمان ارزش قائل شویم و مایل باشیم بدانیم که نظر وى در مورد امور مختلف چیست. وقتى مى

ا داشته باشیم، این اعتناترین همسر دنیا رفضاى حاکم بر زندگى زناشویى ما مملو از محبت باشد، حتى اگر بى
محبت کارى خواهد کرد که همسرمان با ما حرف بزند و افکار خود را با ما در میان بگذارد و به ما خدمت 

نماید. خدا به همه ما کمک کند تا اهمیت محبت را درك کنیم!

ها پاسخ گوییدبه این پرسش

توانید به آنها پاسخ گویید و یا اینکه با همسر خود در مورد آنها در زیر سؤاالتى مطرح شده است که مى
تبادل نظر کنید. این سؤاالت در مورد ارتباط زن و شوهر و مشکالت ومسائل اساسى آن است.

سؤاالتى خطاب به شوهر
د و با همسرتان    صحبت کنید؟ چه وقتى را براى اینکار اید که بنشینیآیا وقتى براى این اختصاص داده-1

اید؟اختصاص داده
دهید که به سخنان او توجه کامل دارید؟کنید و به او اطمینان    مىهاى همسرتان گوش مىآیا به حرف-2
د؟توانیآیا موضوعاتى هست که نتوانید در مورد آنها با همسرتان حرف    بزنید؟ چرا نمى-3
برید؟آیا از صحبت با همسرتان لذت مى-4
کنید؟زنید به صورت او نگاه مىآیا وقتى با همسر خود حرف مى-5
کنید که همسرتان احساس کند نظرها و عقاید    او مهم و ارزشمند هستند؟آیا طورى رفتار مى-6
کنید؟آیا قبل از اینکه حرف خود را تمام کند، حرف او را قطع    مى-7
پرسید که درحال انجام دادن چه کارى کنید؟ آیا از او    مىهاى همسرتان ابراز عالقه مىآیا به فعالیت-8

است و یا به چه کارى    عالقمند است؟
ر موضوعى که بخواهد    صحبت کند بدون اینکه احساس کند تواند با شما در مورد هآیا همسر شما مى-9

شما از او ایراد خواهید    گرفت و نزد دیگران او را تحقیر خواهید کرد؟

سؤاالتى خطاب به زن
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آیا واقعاً به آنچه شوهرتان دوست دارد در مورد آن حرف بزند    عالقمندید؟-1
کنید؟ه او توجه مىزند بآیا وقتى با شما حرف مى-2
کنید؟زنید به صورت وى نگاه مىآیا وقتى با او حرف مى-3
توانید؟آیا موضوعاتى هست که نتوانید در مورد آنها با شوهرتان حرف    بزنید؟ چرا نمى-4
شوید؟زنید راحت هستید؟ یا نگران و    عصبى مىآیا وقتى با شوهرتان حرف مى-5
خواهید؟سازید که از    او چیزى مىکنید او را متوجه مىوقتى با شوهرتان صحبت مىآیا-6
برید؟آیا شوهرتان قبول دارد که شما از حرف زدن با او لذت مى-7
اى بین شما و شوهرتان وجود دارد که براى    شما ایجاد ارتباط با یکدیگر را دشوار آیا مسائل حل نشده-8

سازد؟مى
اى قبل از اینکه با دیگران    حرف بزنید با شوهرتان صحبت کنید؟ دهید که در مورد مسألهآیا ترجیح مى-9

زنید؟اگر نه، چرا اول با دیگران    حرف مى

بیایید شروع کنیم

سر خود داشته ترى با همتر و صمیمانهممکن است سؤاالت فوق شما را تشویق کرده باشد که ارتباط عمیق
توانید به اصول زیر ترشود مىخواهید ارتباط شما و همسرتان همچنان برقرار بماند و مرتباً عمیقباشید. اگر مى

عمل نمایید:

هر هفته وقت خاصى را اختصاص بدهید به اینکه با همسر خود    صحبت کنید. این تاریخ را مثل یک -1
شخص نمایید و تحت هیچ شرایطى این وقت را به کار    دیگرى اختصاص قرار مالقات روى تقویم    خود م

ندهید!
ها    و افکار خود را به همسرتان بگویید، از همسر خود سؤاالتى بکنید. این عادت را که مرتب خواسته-2

از دست ندهید. سعى کنید    بفهمید که همسرتان داراى چه احساسات، تمایالت و عقایدى    است.
ها اینکار را نکنید. هیچ وقت جلوى خواهید در مورد مسأله خاصى حرف بزنید جلوى    بچهوقتى مى-3
بهتر است در اینمورد «آید به یکدیگر بگویید:    ها با هم مشاجره    نکنید! هر وقت مشکل خاصى پیش مىبچه

»جاى دیگرى که تنها باشیم حرف بزنیم.
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ود حرف پرمحبتى بزنید. روز را با گفتن اینکه    یکدیگر را دوست دارید شروع هر روز به همسر خ-4
کنید. قبل از اینکه شب به بستر    خواب بروید یکدیگر را تحسین نمایید.

آرام صحبت کنید چون هر وقت صداى خود را بلند کنید امکان    اینکه روابط شما با یکدیگر کدر شود، -5
یابد.افزایش مى

رفتار بخصوص همسرتان را » علت«دهد توجه داشته باشید.    همیشه به دالیلى که همسرتان ارائه مى-6
شود که دفعه بعد بهتر بتوانید با او صحبت کنید.بفهمید چون این باعث    مى

اى کنید یاد بگیرید که با همدیگر هم    دعا کنید. اگر بتوانید در مورد مسألههمانطور که جداگانه دعا مى-7
قبالً در دعا با خدا سخن    بگویید، در اینصورت وقتى در مورد آن مسأله با همسر خود    حرف بزنید با درك 

و محبت بیشترى اینکار را خواهد کرد.
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فصل چهارم

گفتگوى صمیمانه

شوند که در مورد مسائل جنسى بطرز مفیدى با یکدیگر گفتگو کنند. معموالً در چنین هاى کمى پیدا مىزوج
ماند. مشاوران امور زناشویى شود و بقیه در حد تصورات باقى مىگفتگوهایى چند مسأله اساسى مطرح مى

ها و تمایالت جنسى خود را با یکدیگر در توانند نیازشنوند که آنها براحتى نمىهاى مختلف مىپیوسته از زوج
کنند و میان بگذارند. غالباً زن و شوهر از اینکه تمایالت جنسى خود را به یکدیگر بگویند احساس گناه مى

کنند با گفتن چنین مطالبى ارزش آنها در نظر همسرشان پایین خواهد آمد. صحبت کردن در مورد خیال مى
.اى نیستمسائل جنسى کار ساده

هدف از روابط جنسى چیست
قبل از اینکه زن و شوهر در مورد مسائل جنسى بتوانند با یکدیگر گفتگو کنند باید هدف خدا را از بوجود 
آوردن تمایالت و روابط جنسى بدانند. باید دانست که خدا، تمایالت و مسائل جنسى را بوجود آورده است نه 

خواهد ما داند این نیست که نمىنسى را فقط در چارچوب ازدواج مجاز مىانسان و دلیل اینکه خدا روابط ج
مند شویم. حال ببینیم هدف از روابط لذت ببریم بلکه خدا مایل است ما از این روابط در عالیترین حد آن بهره

جنسى چیست. 
تنها باشد پس و خداوند خدا گفت خوب نیست که آدم «فرماید: مى18:2مصاحبت صمیمانه: پیدایش -1

این اولین چیزى بود که خدا در مورد هدف ازدواج تعلیم داد. پس این امر ». برایش معاونى موافق وى بسازیم
در درجه اول اهمیت قرار دارد. وقتى خدا این مسأله را به مرد فرمود، زن هنوز خلق نشده بود. خدا تنها بودن را 

یم و گاهى هم خوب است تنها باشیم ولى خوب نیست که در داند. گاهى الزم است تنها باشچیز خوبى نمى
اند صادق است. همه ما تمام طول زندگى خود تنها باشیم. این اصل حتى در مورد کسانى هم که ازدواج نکرده

به مصاحبت با دیگران و دوستان صمیمى احتیاج داریم.
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یاج دارد تمام حیوانات را به نزد او آورد تا خدا براى اینکه آدم این درس را یادبگیرد که به مصاحبت احت
اسمى براى آنها انتخاب کند. وقتى آدم کار خود را تمام کرد متوجه شد خدا همه آنها را بصورت جفت آفریده 

توانستند نظیر خودشان را بوجود آورند ولى آدم است. ولى آدم خودش شریکى نداشت. همه آنها مى
توانست چون تنها بود.نمى

سپس خدا کارى کرد تا آدم به خواب عمیقى فرو برود تا روى او عمل جراحى انجام بدهد. خدا یکى از 
توانید تصور کنید وقتى هاى آدم را بیرون آورد و با آن زنى خلق کرد. بعد این زن را به نزد آدم آورد. مىدنده

احساسى پیدا کرد؟ آدم از همان ابتدا، آدم براى اولین بار چشمش به این مخلوق دوست داشتنى افتاد چه 
).23:2احساس کرد به او دلبستگى دارد. چرا؟ چون این زن از انسان گرفته شد (پیدایش 

فرماید:درباره این حقیقت مى12و 11:11اول قرنتیان 

مچنین مرد لیکن زن از مرد جدا نیست و مرد هم جدا از زن نیست در خداوند. زیرا چنانکه زن از مرد است ه
نیز بوسیله زن لکن همه چیز از خدا.

خدا هرگز نفرموده است که زن و شوهر در زندگى زناشویى خود مستقل از یکدیگر زندگى کنند. زن و 
اند. خدا به این دلیل ازدواج را مقرر فرمود تا نیاز انسان به مصاحبت برآورده شود. هیچ شوهر به همدیگر وابسته

تواند درحد دوستى صمیمانه زن و شوهر باشد. دو نفر ممکن است دوستان ر زندگى انسان نمىرابطه دیگرى د
اند. خیلى نزدیکى باشند ولى دوستى آنها هرگز ممکن نیست به اندازه دو نفر باشد که با هم ازدواج کرده

صمیمیتى که در زندگى زن و شوهر هست در هیچ رابطه دیگرى وجود ندارد!
شویم و درحالیکه به موسیقى ریحات مورد عالقه من و همسرم اینست که سوار اتومبیل مىیکى از تف

نماییم. حتماً الزم نیست به جاى مخصوصى برویم. دهیم مسافت زیادى را با اتومبیل طى مىدلنشینى گوش مى
ى عالیست که پهلوى بریم. حتى الزم هم نیست حتماً با هم حرف بزنیم. خیلما از اینکه با هم هستیم لذت مى

همسرمان بنشینیم و حرفى نزنیم ولى بدانیم که مورد محبت او بوده و بهترین دوستش هستیم. 
فرمایدمى28ù27:1تولید مثل: پیدایش -2

پس خدا آدم را بصورت خود آفرید. او را بصورت خدا آفرید. ایشان را نر و ماده آفرید. و خدا ایشان را برکت 
بارور و کثیر شوید و زمین را پرسازید و در آن تسلط نمایید، و بر ماهیان دریا و «شان گفت: داد و خدا بدی

».خزند، حکومت کنیدپرندگان آسمان و همه حیواناتى که بر زمین مى
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دهد عبارتست از داشتن فرزندان. بهمین دومین دستورى که خدا با توجه به هدف ازدواج به آدم و حوا مى
در اینجا ازدیاد نسل بشر مورد نظر است. چرا ازدواج کنیم؟ تا ». بارور و کثیر شوید«فرماید: آنها مىدلیل به 

فرزندانى داشته باشیم.
کنند بچه باعث دردسر است نه برکتى گیرند. این افراد فکر مىعده زیادى امروز این دستور خدا را نادیده مى

بشر چیز بدى است نه چیز خوبى. امروزه در مورد کودکان فقیر که درواقع از جانب خدا. به نظر آنها تولید مثل 
گویند والدینى که فرزندان متعددى دارند شود. مىمسأله آنها از معضالت شهرهاى شلوغ ماست زیاد صحبت مى

اند.رویه جمعیت کمک کردهعاقالنه فکر نکرده و به مسأله افزایش بى
دار شویم بلکه براى اینکار به ما دستور داده فقط ما را تشویق کرده است بچهولى باید دانست که خدا نه 

ورزد، از دستور تواند صاحب فرزندانى شود ولى به دلیل آسایش خود از اینکار اجتناب مىاست! زوجى که مى
فرماید:مى3:127-5نماید. مزمور خدا سرپیچى مى

و ثمره رحم، اجرتى از اوست. مثل تیرها در دست مرد زورآور، باشنداینک پسران میراث از جانب خداوند مى
همچنان هستند پسران جوانى. خوشابحال کسى که ترکش خود را از ایشان پرکرده است. خجل نخواهد شد 

بلکه با دشمنان، در دروازه سخن خواهد راند.

دار شدن اجتناب لى اگر بطور کلى از بچهباید داشته باشید و» تیر«خود چند » ترکش«دانیم که شما در ما نمى
ها به دالیل جسمانى و پزشکى دانیم که بسیارى از زوجنمایید. مىکنید پس از حکم خدا سرپیچى مىمى

اند تا راهى براى آنها پیدا کنیم که بتوانند طفلى را هایى از ما خواستهشوند. اغلب چنین زوجصاحب فرزند نمى
وعده 9:113اند. خدا در مزمور ها صبر کردههایى وجود دارند که به این منظور سالزوجبه فرزندى قبول کنند. 

سازد و مادر فرحناك فرزندان. زن نازاد را خانه نشین مى«دهد و آن عبارتست از اینکه مخصوصى به زن نازا مى
»هللویا!

و برآوردن احتیاجات آنها همیشه خدا به من و همسرم سه فرزند بسیار خوب عطا کرده است. بزرگ کردن 
توانند باعث توانند قلب شما را بشکنند و یک لحظه بعد هم مىکار آسانى نبوده است. در عرض یک لحظه مى

اند. وقتى آنها تازه راه افتاده بودند به برکت عظیمى شوند! گاهى واقعاً دردسر ایجاد کرده و باعث ناراحتى شده
ایم یا نه؛ دار شدن به اندازه کافى فکر کردهکردیم که آیا در مورد بچهى شک مىزدند و گاههمه چیز دست مى

توانید. فرزندان ما،مسائل مهمى در مورد خودمان و بخصوص در مورد رابطه ما با ولى تحمل کردیم. شما هم مى
داشته باشیم ولى گاهى ایم که فرزندانمان را بیشتر از یکدیگر دوست ناند. ما تالش کردهخداوند به ما آموخته



4

نزدیک بوده است در حفظ این اولویت اشتباه کنیم. ما فرزندانمان را بسیار دوست داریم چون پاره تن ما هستند 
کنیم.آورند خدا را شکر مىاند و مىو هر روز بخاطر شادى و نشاطى که براى ما به ارمغان آورده

خواهیم بگوییم که خدا به این دلیل خواهیم داد ولى فعالً مىارضاى تمایالت جنسى: ما در اینمورد توضیح -3
توانند از گویند بدون اینکه ازدواج کنند، مىطرح ازدواج را ریخت که تمایالت جنسى ما ارضا شود. مردم مى

نظر جنسى ارضا بشوند ولى تجربیات ما در زمینه مشاوره با افراد مختلف به ما چیزى غیر از این آموخته است. 
فرماید:مى2و1:7اول قرنتیان 

اما درباره آنچه به من نوشته بودید: مرد را نیکو آن است که زن را لمس نکند. لکن بسبب زنا، هر مرد زوجه 
خود را بدارد و هر زن شوهر خود را بدارد.

را زیرپا نگذاریم و یا خدا به این دلیل ازدواج را بوجود آورد تا تمایالت جنسى ما کنترل شود تا کالم خدا 
توانایى جنسى خود را از دست ندهیم.

شد و به انحرافات چند سال قبل مردى به نزد من آمد که داراى مشکل جنسى بود. او هیچوقت ارضا نمى
جنسى مختلف کشیده شده بود. بسرعت در حال از دست دادن توان جنسى خود بود و با توسل به انحرافات 

کرد از این مشکل خالصى یابد. این مرد در اسارت ناپاکى جنسى بود و ه هر طریقى سعى مىگوناگون جنسى ب
مند شدن از لذت جنسى بسرعت در حال از بین رفتن بود. مأیوس و ناامید بود و به کمک توانایى او براى بهره

احتیاج داشت.
مقدس درباره انحرافات جنسى چه بمن او را با عیساى مسیح آشنا ساختم و براى وى شرح دادم که کتا

فرماید که مرتکبین چنین اعمال ناپاکى محکوم به داند و مىمقدس این انحرافات را گناه مىگوید. گفتم کتابمى
مجازات ابدى خواهند شد. بعد هم به او گفتم که خدا حاضر است از طریق پسر خود، عیساى مسیح، گناهان ما 

د را به مسیح سپرد و سعى کرد گذشته را جبران کند. فهمید که وقتى انسان از را ببخشد. این مرد زندگى خو
نظر جنسى ارضا خواهد شد که قوانین الهى را در این خصوص اطاعت نماید. امروز این مرد زندگى بسیار 

بخشى دارد ولى این نتیجه به سادگى حاصل نشد.خوب و رضایت
در مورد روابط جنسى دارند. بنظر آنها روابط جنسى یعنى هاى بسیارى، دید غلطىلذت جنسى: زوج-3

اى براى لذت بردن و ارضا شدن. گناهى که ناچاریم مرتکب شویم نه وسیله
از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترك کرده، با زن خویش خواهد پیوست و «فرماید: مى24:2پیدایش 

گوید. آیه فهمیم که این آیه در مورد رابطه جنسى سخن مىمى12:6- 20از اول قرنتیان ». یک تن خواهند بود
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دانید که هر که با فاحشه بپیوندد، با وى آیا نمى«فرماید: نیز مى16آیه » جسم براى زنا نیست...«فرماید: مى13
» تنیک «پس رابطه جنسى داشتن با شخصى به معنى ». هر دو یک تن خواهند بود«گوید یک تن باشد؟ زیرا مى

شدن با اوست. بدون شک از همان ابتدا رابطه جنسى بین زن و شوهر در اراده خدا بوده است.
نکاح به هر وجه محترم «دهد که رابطه جنسى زن و شوهر نه بد است و نه گناه آلود. نشان مى4:13عبرانیان 

» بستر ازدواج«مقصود از ». باشد و بسترش غیر نجس زیرا که فاسقان و زانیان را خدا داورى خواهد فرمود
سازد. روابط جنسى در چارچوب مىعبارتست از رابطه جنسى. کلمه یونانى کویتوس این موضوع را روشن

است. پس هیچ اشکالى ندارد و عملى است کامالً صحیح.» غیرنجس«ازدواج 

باید چه انتظارى داشته باشیم؟ 
ها با هم رابطه جنسى نداشته باشند بخصوص زمانى که با بیمارى و گاهى ممکن است زن و شوهر هفته

اضطراب مواجه شده باشند. در این زمان زن و شوهر نباید یکدیگر را متهم نمایند و به باد تمسخر بگیرند. حتى 
عاطفى زیادى با او برقرار نماییم. الزم هاىتوانیم تماسزمانى که با همسرمان رابطه جنسى نداشته باشیم مى

است با مالحظه باشیم. ممکن است گاهى شوهر تقریباً هر روز مایل باشد با همسرش رابطه جنسى داشته باشد 
و ممکن است بعضى زنان که به علت محدودیت جسمانى خود قادر به تحمل این امر نیستند فکر کنند که 

اهى هم ممکن است که زن نیاز جنسى شدیدى داشته باشد و کاسه صبر کند. گشوهرشان مثل حیوان عمل مى
شوهرش را لبریز سازد.

شوند. گاهى یکى از زوجین نیاز در طى زندگى زناشویى نیازها و تمایالت جنسى مرتب کم و زیاد مى
ازهاى کند درحالیکه دیگرى چنین احساسى ندارد. الزم است زن و شوهر نسبت به نیشدیدى احساس مى

یکدیگر حساس باشند و حتى زمانى که یکى از آنها چندان تمایلى به این عمل ندارد نیاز همسرش را ارضا کند.
کنند روابط جنسى خود را محک بزنیم. ما زنند یا کارى که مىالزم نیست با توجه به حرفى که دیگران مى

سر خود را برآورده سازیم حتى اگر در آن زمان دهد که نیاز جنسى هممقدس به ما تعلیم مىمعتقدیم کتاب
خودمان چندان رغبتى به اینکار نداشته باشیم. وقتى یکى از زوجین نیاز جنسى شدیدى دارد الزم است 
بالفاصله مسأله را با همسر خود درمیان بگذارد چون در این صورت خطر این وسوسه وجود دارد که شخص 

یا توجه به شخصى غیر از همسر خود ارضا نماید.نیاز خود را از طریق عشق و عالقه
ها بطور مرتب و منظم روابط جنسى ندارند همیشه به این روشنى برخى از دالیل این امر که بعضى از زوج

نیست. مثالً مردى که خودش را خیلى درگیر کارش کرده است ممکن است اغلب بقدرى از نظر فکرى و بدنى 
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ا همسرش رابطه جنسى داشته باشد. این امر در مورد زنانى هم که شاغل هستند یا از نظر خسته باشد که نتواند ب
کنند ها هم علت مشکل اینست که زن و شوهر سعى نمىعاطفى بارهاى زیادى دارند صادق است. گاهى وقت

شد. کنند میل جنسى مرتب کم خواهدبراى یکدیگر جذاب باشند. در زوجى که در اینمورد ضعیف عمل مى
کند مردى که شلخته باشد و به ظاهرش هیچ توجهى نکند نباید از اینکه همسرش به نیاز جنسى او توجه نمى

اى داشته باشد.گله

آیا هرکارى درست است؟
درك اهداف اساسى ازدواج یعنى مصاحبت صمیمانه، تولید مثل، ارضاى تمایالت جنسى و لذت جنسى مهم 

ها در ایم که برخى از زوجت در مورد روابط جنسى روشن نیست. ما مشاهده کردهاست ولى همه موضوعا
دهند. در سمینارهاى مربوط به امور هاى جنسى نگرانى خیلى شدیدى از خود بروز مىمورد بعضى از مهارت

هاى ایم که هر سؤالى دارند روى برگایم از حضار خواستهزناشویى که ما در شهرهاى مختلف ترتیب داده
توان در مخصوص این سؤاالت بنویسند. دیدیم که سؤال عده زیادى مربوط است به اینکه تا چه حدى مى

اند. این اعمال مقدس ممنوع شدهکسب لذت جنسى پیش رفت. بدیهى است که برخى از اعمال جنسى در کتاب
ى در مورد رابطه زن و شوهر عبارتند از زنا، زناى با محارم، همجنس بازى و جماع با حیوانات و غیره. ول

توانند انجام بدهند؟ اجازه بفرمایید برخى از سؤاالت بسیار رایج را مورد بررسى چطور؟ هر کارى بخواهند مى
قرار بدهیم و به شما در یافتن پاسخى براى آنها کمک کنیم.

هاى جنسى کار صحیحى است؟آیا خیال پردازى به علت کشش
ایم که سؤال فوق بسیار شایع است. آیا درست است که وقتى ى مختلف متوجه شدههادر مشاوره با زوج

شخصى با همسرش رابطه جنسى دارد در مورد شخص دیگرى فکر کند؟ آیا افکار شهوانى در مورد دیگران 
دهد؟ صحیح است؟ آیا احساسات شهوانى ما نسبت به دیگران، میل جنسى ما را نسبت به همسرمان افزایش مى

هاى جنسى ا فکر یک عمل به اندازه انجام دادن آن اشتباه است؟ چه وقت خیال پردازى به علت کششآی
صحیح است و چه وقت نیست؟

کردم به باب پنجم انجیل متى یک روز در یک جلسه خانگى وقتى من در مورد موعظه سرکوه صحبت مى
گوید. یکى از نوایمانان حرف مرا اه ناپاك سخن مىرسیدیم که در مورد زنا کردن در فکر خود یا به عبارتى نگ

مشکلى پیش آمده؟ این فکر از کجا به ذهنت «گفتم: ». توانم در ایمان بمانمپس من دیگر نمى«قطع کرد و گفت: 
» اگر منظور شما اینست که حق نگاه کردن به زنان دیگر را ندارم پس کار من ساخته است!«جواب داد: » آمد؟
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یم و به بحث خود در مورد معنى فرمایش عیسى ادامه دادیم. اجازه بفرمایید نگاهى به فرمایش همه ما خندید
بیاندازیم:28:5مسیح در متى 

گویم، هر که به زنى نظر شهوت اندازد همان دم در دل خود با او زنا کرده است.لیکن من به شما مى

صوص مردان شده است خوب است به دو نکته در مورد آن از آنجا که این آیه باعث نگرانى عده زیادى بخ
در یونانى داراى فعل مضارع است و بنابراین حکایت از عملى دائمى دارد. » نگاه کردن«اشاره نماییم. اوالً کلمه 

ما معتقد نیستیم که اگر در یک لحظه خاص با کشش جنسى به شخصى نگاه کنیم، این عمل اشتباه است. مردان 
برند و زنان هم از نگاه کردن به مردان. ما معتقدیم که مقصود این آیه اینست که ها لذت مىردن به زناز نگاه ک

ایم. اگر توجه خود را متوجه شخص بخصوصى کنیم و انگیزه ما ارتکاب زنا با او باشد مرتکب گناه شده
کند بلکه زنان را به طور کلى محکوم نمىمفرد است نه جمع. بنابراین این آیه نگاه کردن به» زن«ثانیاً، کلمه 

نماید. هر شخصى که با چنین مشکلى مواجه شده متمرکز ساختن فکرمان روى زنى بخصوص را محکوم مى
شود. وقتى افکار شهوانى خود را روى شخص خاصى متمرکز داند که مشکل از کجا شروع مىاست بخوبى مى

شوند.ایالت ما مسلط مىسازیم افکار مربوط به او بر ذهن و تممى
این نیست که » نظر شهوت انداختن«ارتکاب زناست. منظور از » نظر شهوت«ثالثاً، روشن است که مقصود از 

شود که ما فکر خود را روى به ظاهر زنى نگاه کنیم و از دیدن ظاهر او خوشمان بیاید. مشکل وقتى شروع مى
پردازى خیلى خطرناك بطه جنسى با او باشیم. این نوع خیالشخص خاصى متمرکز کنیم و در فکر داشتن را

سازد.است چون انسان را براى ارتکاب زنا در صورت بوجود آمدن شرایط مناسب، آماده مى
گردد. تر شدن ما، این تعهد هم ارزشمندتر مىتعهد زن و شوهر نسبت به هم خیلى مهم است. همراه با مسن

دهد. چین و چروك بایى جوانى جاى خود را به تجربه ارزشمند دوران کهنسالى مىشود. زیقیافه ما عوض مى
گردند! تقریباً هر روز مان در جاهایى از بدنمان ظاهر مىها برخالف میلشود و چربىمان ظاهر مىدر چهره

کند ا کنترل مىتر از همسرمان است. در اینجا عاملى که ما رگذرد که در نگاه اول جذابشخصى از کنار ما مى
ایم.عبارتست از تعهد نسبت به همسرمان یا به عبارتى عهدى که با او بسته

آیا خود ارضایى عمل صحیحى است؟
شود و هم در زنان. تر است تا بین زنان ولى این مشکل هم در مردان دیده مىخودارضایى بین مردان شایع

که از فشار شدید جنسى خود را خالص کنند. درعین حال زمانى کنندمردان گاهى به این دلیل خودارضایى مى
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تواند با آنها رابطه ممکن است اینکار را انجام بدهند که همسرشان به علت ناراحتى جسمانى یا حاملگى نمى
جنسى داشته باشد. ولى خودارضایى زمانى خطرناك است که جانشین روابط طبیعى بین زن و شوهر گردد. این 

شود، گردد و چون بدون اینکه شخص دیگرى در کار باشد تا حدى باعث لذت مىل به عادت مىامر تبدی
ضرر است. البته ما معتقد نیستیم که همه موضوع اینقدر روشن باشد. از نظرى مردانى که خودارضایى ظاهراً بى

ا تحریک کنند. روشن است که این آلودى داشته باشند تا خودشان رکنند غالباً مجبورند براى اینکار افکار گناهمى
عادت اشتباه و خطرناك است. اگر در مورد کار یا شخصى زیاد فکر کنیم  وسوسه در مورد ارتکاب گناه به 

همان اندازه بیشتر خواهد شد.
ز دهند. بعضى ابرند این عمل را انجام مىکنند عمدتاً به دلیل لذتى که از اینکار مىزنانى که خودارضایى مى

تر است. معموالً این اند که این عمل از داشتن رابطه جنسى با شوهرشان لذت بخشزنان به این نتیجه رسیده
داند چطور با همسر خود رابطه جنسى داشته باشد و زن هم هرگز در آید که مرد نمىمشکل از آنجا بوجود مى

وجود ارتباط کافى بین زن و و شوهر مورد تمایالت جنسى خود چیزى به شوهرش نگفته است. در اینجا عدم
آورد.ترى پدید مىمشکالت جدى

آید که یکى از زوجین براى مدتى قادر به داشتن رابطه جنسى وقتى در زندگى زناشویى شرایطى بوجود مى
اشتن کنیم که زن و شوهر در اینمورد با هم گفتگو نمایند و هر یک از زوجین که قادر به دنیست ما پیشنهاد مى

رابطه جنسى نیست تا جایى که ممکن است براى برطرف ساختن نیاز همسر خود کوشش کند. به این ترتیب 
شوهر به کمک همسرش از فشار جنسى آزاد خواهد شد و به این ترتیب تجربه ارزشمندترى خواهد داشت. زن 

شوهرشان مرتباً خودارضایى هم بیشتر احساس خواهد کرد که شوهرش به او نیاز دارد و مثل اکثر زنانى که
کند احساس نخواهد کرد طرد شده است.مى

نماییم که موضوع را با همسرش اگر زن یا مردى زمانى به اینکار مبادرت ورزیده است ما به او پیشنهاد مى
درمیان بگذارد و از همسرش بخواهد که به او کمک کرده او را درك نماید و به وى محبت کند. ما معتقد

خواهد زن و شوهر از یکدیگر لذت ببرند و براى نیستیم که تداوم عمل خودارضایى عاقالنه باشد. خدا مى
برآورده شدن نیازهاى جنسى خود به یکدیگر وابسته باشند. ما معتقدیم وقتى شخصى به این دلیل در فکر خود 

28:5برضد تعلیم صریح مسیح در متى کند که براى اطفاء شهوت، به اندازه کافى تحریک شود، این امرزنا مى
است.

رابطه جنسى هم براى مرد و هم براى زن باید لذت بخش باشد و باعث گردد زن و شوهر در این زمان 
تر از همیشه باشند. اگر رابطه ما با همسرمان خوب نباشد در زمینه مسائل تر و صمیمىمخصوص به هم نزدیک
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بریم راضى خواهیم بود. از برخى جهات میزان لذتى که از روابط جنسى مىجنسى هم مأیوس و سرخورده و نا
دهد.میزان صمیمیت ما را با همسرمان نشان مى
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فصل پنجم

چهار قانون مهم

توان از نظر جنسى کامالً ارضا شد؟ آیا براى این منظور باید سنمان باالتر برود؟ مشکل بتوان به چگونه مى
این سؤال جواب مثبت داد چون افراد بسیارى وجود دارند که سن و سالى از آنها گذشته ولى از نظر جنسى 

چند ممکن است دفعات روابط جنسى آنها کنند که هراند. ولى برخى هم ادعا مىهیچوقت کامالً ارضا نشده
کمتر شده باشد تمایل آنها براى آن کم نشده است و کماکان این روابط براى آنها لذت بخش است. 

آیا ممکن است یکبار ارضا شدن از نظر جنسى براى تمام عمرمان کافى باشد؟ البته که نه. ممکن است 
ن مانده باشد ولى ارضاى تمایالت جنسى تا حدى مثل غذا خاطرات خوبى در مورد این تجربه در ذهنما

خوردن است. اگر یکبار غذاى خوبى بخوریم آیا دیگر تا آخر عمر گرسنه نخواهیم شد؟
ارضا شدن از نظر جنسى نیازى دائمى است. اگر یکبار رابطه جنسى کامالً رضایت بخشى با همسرمان 

نیاز باشیم. درواقع ممکن هاى آینده از داشتن رابطه جنسى بىدر ماهداشته باشیم این امر باعث نخواهد شد که
است فرداى همان روز این نیاز در ما بوجود آید.

تعریف ما از ارضاى تمایالت جنسى اینست که روابط ما در این زمینه با همسرمان که خدا او را به ما عطا 
اى نیل به این مقصود چهار قانون وجود دارد که باید از آنها کرده است در حد کامالً مطلوب باشد. به نظر ما بر

اطاعت نمود.
مقدس تعلیم داده شده است.مثل بسیارى از جاههاى دیگر کتاب1:7-5این قوانین بوضوح در اول قرنتیان 

اما درباره آنچه به من نوشته بودید: مرد را نیکو آن است که زن را لمس نکند. لکن بسبب زنا، هر مرد زوجه 
وفادارى زوجین نسبت به یکدیگر). و شوهر حق زن - خود را بدارد و هر زن شوهر خود را بدارد (قانون اول

بر بدن خود مختار نیست بلکه شوهرش، پاسخ فورى). زن- را ادا نماید و همچنین زن حق شوهر را (قانون دوم
بدانیم بدنمان متعلق به همسرمان است). از -و همچنین مرد نیز اختیار بدن خود را ندارد بلکه زنش (قانون سوم
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یکدیگر جدایى مگزینید مگر مدتى به رضاى طرفین تا براى روزه و عبادت فارغ باشید؛ و باز با هم بپیوندید 
عادت مستمر).- سبب ناپرهیزى شما در تجربه اندازد (قانون چهارممبادا شیطان شما را به 

این چهار قانون براى اینکه در زندگى زناشویى خود کامالً از نظر جنسى ارضا شویم مهم است. وقتى حتى 
شد.یکى از این قوانین را نادیده بگیریم یا از آن سرپیچى نماییم مشکالت ما در زمینه مورد بحث آغاز خواهد

وفادارى زن و شوهر نسبت به یکدیگر-قانون اول
این امر خیلى مهم است. رابطه جنسى مطلوب براساس این اصل استوار است چون چیزى که روابط جنسى 

سازد عبارتست از اعتماد به یکدیگر. وقتى این اعتماد از بین برود داشتن زوجین را مطلوب و لذت بخش مى
گردد چون عوامل عاطفى و فکرى متعددى در این رابطه دخیل است. و حتى غیرممکن مىرابطه جنسى مشکل 

نقل 31:5و این عبارت مجدداً در افسسیان » بازن خویش خواهد پیوست«فرماید که مرد مى24:2پیدایش 
مان است. گردد. کلمه یونانى به کار رفته براى این مفهوم به معنى چسبانیدن آجرى به آجر دیگر توسط سیمى

بنابراین مقصود این است که باید کامالً به همسر خود بپیوندیم و در وفادارى ما نسبت به همسرمان کوچکترین 
اى نباشد.شک و شبهه
زن منکوحه برحسب شریعت به شوهر «فرماید: در مورد تعهد زن و شوهر نسبت به یکدیگر مى2:7رومیان 

کشیش وقتى مراسم ازدواج دو نفر ». میرد، از شریعت شوهرش آزاد شودزنده بسته است، اما هرگاه شوهرش ب
تواند فقط مرگ مى«خواهد تعهد زناشویى خود را نسبت به یکدیگر چنین بیان کنند: دهد از آنها مىرا انجام مى

کدیگر بگویند: خواهم که به یدهم از آنها مىمن وقتى مراسم ازدواج دو نفر را انجام مى». ما را از هم جدا بسازد
مقدس تعهد مربوط به مطابق کتاب». تواند ما را از هم جدا بسازدهیچ چیز جز مرگ یا آمدن خداوند نمى«

ازدواج تا زمان مرگ به قوت خود باقى است. من و همسرم به چنین تعهدى پاى بندیم. هرگز، به طالق به 
هم مشکالتى داریم ولى زندگى زناشویى خود را ایم. ما اى براى خالصى از مشکالت نگاه نکردهعنوان چاره

5ù4:5ایم که تا مرگ در کنار هم بمانیم. جامعه ایم. من و همسرم متعهد شدهبراساس این تعهد استوار ساخته
فرماید: مى

چون براى خدا نذر نمایى در وفاى آن تأخیر منما زیرا که او از احمقان خشنود نیست؛ پس به آنچه نذر کردى 
قول دادى) وفا نما. بهتر است که نذر ننمایى از اینکه نذر نموده، وفا نکنى.(
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خدا به ما کمک کند که به قول خود وفا نماییم و نذر خود را ادا کنیم!
شوند که با ازدواج عبارتست از این عمل که مرد وزن در برابر عموم و مقابل دو شاهد یا بیشتر متعهد مى

شود که ازدواج آنها از نظر کنند. ازدواج مراسمى است قانونى که باعث وصلت زن و مردى مىیکدیگر زندگى
مقدس بالمانع است. ازدواج تعهدى است که تا آخر عمر یا بازگشت مسیح به قوت خود باقى قانون و کتاب

).34:20- 36است. در آسمان ازدواج وجود ندارد (لوقا 
ت چون روابط جنسى ممکن است زنا یا اعمال ناپاك دیگر هم باشد ولى روابط جنسى اساس ازدواج نیس

توانیم عده زیادى را دوست لزوماً اساس ازدواج نیست. عشق و محبت هم همان ازدواج نیست چون ما مى
ایم!داشته باشیم ولى این بدان معنا نیست که از این طریق خود بخود با آنها ازدواج کرده

مسر خود رابطه جنسى مطلوب و رضایت بخشى داشته باشیم ضرورت دارد که نسبت به او براى اینکه با ه
اى مستلزم اعتماد و اطمینان است.وفادار باشیم؛ چون مطلوب بودن چنین رابطه

دارد. این باب روى باب پنجم کتاب امثال نکاتى مفید در مورد وفادارى در زندگى زناشویى بیان مى
24:2داند. این امر از پیدایش کند چون خدا مرد را مسئول حفظ زندگى زناشویى مىکید مىمسئولیت شوهر تأ

فرماید مرد باید پدر و مادر خود را ترك کرده به همسر خود بپیوندد روشن یعنى جایى که خدا به آدم مى
ندگى زناشویى بر کند که بار سنگین وفادارى در زشود. باب پنجم کتاب امثال نیز دوباره یادآورى مىمى

هاى مرد قرار دارد.شانه

چشمه تو مبارك باشد و از زن جوانى خویش مسرور باش، مثل غزال محبوب و آهوى جمیل... و از محبت او 
دائماً محفوظ باش. لیکن اى پسر من، چرا از زن بیگانه فریفته شوى؟

شود! مردانى که از دگى زناشویى آغاز مىاز زن جوانى خویش مسرور باش: از اینجاست که وفادارى در زن
توانند کنند که ایکاش با شخص دیگرى ازدواج کرده بودند، نمىهمسر خود ناراضى هستند و همیشه آرزو مى

روابط جنسى مطلوبى با همسرشان داشته باشند. درواقع وفادارى آنها نسبت به همسرشان از میزان رضایتى که 
شود.از همسر خود دارند معلوم مى

اى کوچک با هم ازدواج کردیم. واعظ کلیساى ما هرگز با من و کارول من و همسرم در کلیساى دهکده
مشاوره نکرده بود ولى کارى که براى زندگى مشترك ما کرد خیلى اساسى بود! من و همسرم روز ازدواجمان 

ت به یکدیگر وفادار باشیم. یکى از در برابر خدا و نیز کسانى که شاهد وصلت ما بودند عهد بستیم که نسب
خدا «و » اى منجى ما، همچون شبان ما را هدایت فرما«اعضاى کلیسا دو سرود با این مضامین براى ما خواند: 
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دهد که آنچه زندگى زناشویى واقعاً به آن احتیاج دارد همین سرود به ما نشان مى». هادى ماست در این حیات
ایم تا ما را هدایت فرماید و ها پیش آمده است که به حضور خدا دعا کردهى وقتعبارتست از هدایت الهى. خیل

تر شویم.همین باعث گردیده است زندگى مشترکمان تداوم یابد و ما هربار تا حدى قوى
ایم. شادى ما از زندگى مشترکمان مرتب بیشتر شده هرگز شادى و سرور روز ازدواجمان را فراموش نکرده

گوید به سن فعلى همسرمان بستگى ندارد بلکه ریشه در در مورد آن سخن مى18:5که امثال » رودىس«است! 
ایم بسته» زن جوانى خویش«ایم و به علت همین عهدى که با عهدى دارد که ما موقع ازدواج، با همسرمان بسته

هر که «فرماید: مى22:18ثال شویم. همسرمان به ما تعلق دارد. چقدر عالیست! اممى» مسرور«مرتباً از او 
».اى یابد چیز نیکو یافته است، و رضامندى خداوند را تحصیل کرده استزوجه

از محبت او دائماً محفوظ باش: مرد باید همیشه فقط به همسر خودش عشق بورزد نه زن دیگرى و از محبتى 
بارتست از عشق و محبت همسر گردد. چیزى که به آن نیاز داریم ع» مسرور«که زنش نسبت به او دارد 

مند و مسرور شویم. این امر به مطلوب بودن روابط جنسى ما و خودمان. باید از این عشق و محبت بهره
همسرمان کمک خواهد کرد.

تواند چنین تعهدى داشته باشد. اگر این تصمیمى است که شوهر باید بگیرد چون اگر بخواهد حتماً مى
تواند کارى کند که زنش لذت ما نباشد، شخص دیگرى خواهد شد. شوهر مىهمسرمان منشاء شادى و

العمل دلخواه او را نشان بدهد. اگر شوهر تصمیم نگرفته باشد که شادى و سرور خود را فقط در زنش عکس
دهد.العمل الزم را نشان نمىبیابد در اینصورت حق ندارد همسر خود را سرزنش کند که چرا نسبت به او عکس

اعتناست. دیگر فکر و قلب کرد همسرش نسبت به تمایالت او بىشناسم که بشدت احساس مىمردى را مى
او از همسرش دور شده بود و بنابراین زنش دیگر براى او منشاء شادى و سرور نبود. بهمین دلیل این مرد 

مشاجره کردند و به جاى اینکه با تالش کرد این شادى را در جاى دیگرى پیدا کند. او و همسرش با هم بشدت 
اى داشت و مرتب از هم ایراد محبت و شادى به هم نگاه کنند، نگاه آنها نسبت به یکدیگر حالت خصمانه

ساختند. ناگفته نماند که چندى قبل از این ماجراها این مرد در گرفتند. زنان دیگرى این مرد را خوشحال مىمى
اش تذکر دادم، به من گفت که دیگر امید ندارد به او در مورد روابط نامشروعگناهان زیادى افتاده بود. وقتى 

تواند دهد. گفتم که اگر مایل باشد مىالعمل دلخواه را نشان نمىهمسرش باعث خوشحالى او شود چون عکس
عمل به اش همچنان ادامه خواهد یافت. او از طرز برخورد زنش را تغییر بدهد و اگر نه بدبختى و نارضایتى

اى داشته باشد.نصیحت من خوددارى کرد و همین باعث شد که امروز زندگى از هم پاشیده
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پاسخ فورى-قانون دوم 
گذارد عبارتست از برطرف ساختن فورى نیاز دومین اصلى که روى روابط جنسى ما با همسرمان تأثیر مى

در آیه ». و شوهر حق زن را ادا نماید و همچنین زن حق شوهر را«فرماید: مى3:7جنسى همسرمان. اول قرنتیان 
که زن و شوهر در گناهان جنسى گرفتار فرماید براى اینگوید و مىدوم پولس در مورد ناپاکى جنسى سخن مى

نشوند باید یاد بگیرند که نیازهاى جنسى همدیگر را برطرف نمایند.
اکثر مردان توقع دارند که همسرشان بالفاصله نیاز جنسى آنها را برطرف کند ولى عده بسیار کمى از مردان 

آید که زن دوست دارد شوهرش فقط مىنمایند. مواقعى پیشهمین مسئولیت را درقبال همسرشان احساس مى
ها هم احتیاج دارد که او را در آغوش بگیرد. گاهى هم نیاز دارد شوهرش فقط دست او را بگیرد و بعضى وقت

آید زند، شوهرش دست خود را به دور کمر او بیاندازد درحالیکه مواقعى هم پیش مىوقتى با شوهرش قدم مى
نیاز است.هایى بیش از این موردکه تماسى

یاد گرفتن اینکه نسبت به نیازهاى یکدیگر حساس باشیم کار یک روز و دو روز نیست. به سالها دقت و 
کنیم هاى مختلف، متفاوت است. بعضى روزها احساس یأس و تنهایى مىتوجه احتیاج دارد. نیازهاى ما در زمان

ا را در آغوش بگیرد تسلى و قوت قلب بدون اینکه علت این امر را بدانیم. وقتى در چنین مواقعى همسرمان م
کنیم. قبول داریم که محتاج تماس عاطفى با همسرمان هستیم ولى احتیاج روحى و روانى ما به مراتب پیدا مى

تر است. بنابراین باید بتوانیم احتیاجات خود را با صداقت بیان کنیم.عمیق
همسرمان اقدام نماییم. مثالً اگر به محبت و توجه فرماید که ما باید براى رفع احتیاجات مقدس مىکتاب

نظر از اینکه خودمان در آن زمان چه احساسى داریم به او محبت نماییم. وقتى هر یک از احتیاج دارد صرف
زوجین از ابراز عشق و محبت مورد نیاز خوددارى کند، ضربه روحى شدیدى به دیگرى خواهد زد. اگر نسبت 

آمیزى نداشته باشیم به آسانى ممکن است موجب ناراحتى او شویم.تبه همسرمان رفتار محب

قانون سوم: بدانیم که بدن ما به همسرمان تعلق دارد
زن بر بدن خود مختار نیست بلکه شوهرش، و «فرماید: در مورد حقیقت مهم فوق مى4:7اول قرنتیان 

کنیم بدن ما به همسرمان تعلق پیدا وقتى ازدواج مى». همچنین مرد نیز اختیار بدن خود را ندارد بلکه زنش
کند. اکنون بدنمان متعلق به همسرماست و بنابراین هر وقت بخواهد باید بتواند از لذت و شادى حاصل از مى

مند گردد.تعلق این بدن به او، بهره
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یره سازد. ما خیلى زود یاد تواند روابط ما با همسرمان را تخوددارى از داشتن روابط جنسى، بالفاصله مى
گیریم که با خوددارى از روابط جنسى توجه همسرمان را به خودمان جلب نماییم. این کار درست نیست! مى

محروم ساختن همسرمان از این روابط گناه است چون بدن ما به او تعلق دارد.
باید حاضر باشیم که بدون ترس و اى داشته باشیمخواهیم روابط جنسى رضایت بخش و قانع کنندهاگر مى

دودلى نیاز جنسى همسرمان را برطرف سازیم. البته این امر محتاج اعتماد و اطمینان به اوست. نیازهاى جنسى 
کند. ممکن است احتیاجات جنسى شوهر چند سال بعد ما در طول زندگى زناشویى تغییرات زیادى پیدا مى

ه همسرمان تعلق دارد در نتیجه نباید لجاجت به خرج دهیم و مانع از همانند احتیاجات همسرش شود. بدن ما ب
ایم شادى و لذت او شویم. باید یادبگیریم که تسلیم همسر خود باشیم چون در اینصورت از اینکه تسلیم او بوده

شاد خواهیم شد و ثمرات آن را در آینده خواهیم دید.

عادت مستمر- قانون چهارم 
از یکدیگر جدایى مگزینید مگر مدتى به رضاى طرفین تا براى روزه و عبادت «فرماید: مى5:7اول قرنتیان

».فارغ باشید؛ و باز با هم بپیوندید مبادا شیطان شما را به سبب ناپرهیزى شما در تجربه اندازد
ایم. کب گناه شدهوقتى بتوانیم با همسرمان روابط جنسى داشته باشیم ولى از اینکار خوددارى کنیم مرت

داند شخصى که از داشتن رابطه جنسى با همسرش دهد. فقط خدا مىمقدس در اینمورد هشدار مىکتاب
خوددارى کرده است و در نتیجه باعث لغزش او گردیده چقدر در اینمورد مسئول است. البته این امر به هیچ 

شود که وجیه کند ولى از این آیه معلوم مىشود تتواند عمل شرم آور شخصى را که مرتکب زنا مىوجه نمى
گردد.محروم ساختن همسرمان از روابط جنسى گناه است و اغلب منجر به ارتکاب گناهان جنسى مى

سازیم شیطان وارد دهد که وقتى همسرمان را از داشتن روابط جنسى محروم مىمقدس به ما هشدار مىکتاب
آگاه است و با دانستن ضعف ما در خویشتندارى ما را وسوسه خواهد هاى ماگردد. شیطان از ضعفعمل مى

اى ندارد که وانمود کنید وسوسه بر شما غالب نخواهد شد چون اگر فرصت مهیا شود ممکن است کرد. فایده
توانیم شخص خویشتندارى باشیم. همه ما مرتکب بدترین گناهان هم بشویم چون ما با قدرت خودمان نمى

روح است. روشى هم که خدا براى در امان بودن از وسوسه » ثمره«فرماید که خویشتندارى مى23:5غالطیان 
خواهد بطور مرتب با هم رابطه جنسى داشته باشند. کارى که جنسى تعیین فرموده اینست که از زن و شوهر مى

نیاز جنسى خود همسرمان دهیم بسیار خطرناك است. ما بجاى اینکه در مورد اکثر ما در این خصوص انجام مى
تواند فکر ما مانیم تا همسرمان وارد عمل شود. ولى او که نمىکنیم و منتظر مىرا آگاه سازیم سکوت اختیار مى
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را بخواند احتیاج داریم نیاز جنسى خود را با همسرمان درمیان بگذاریم و نباید از اینکار احساس گناه کنیم حتى 
شیم!اگر مشکل جنسى حادى داشته با

وفادارى در زندگى زناشویى، برطرف ساختن فورى نیاز جنسى همسرمان، دانستن این حقیقت که بدن ما 
متعلق به همسرمان است و داشتن روابط جنسى بطور مرتب، چهار قانون مهم در خصوص مسائل جنسى 

، ترك نکنید. اجازه بدهید باشند،زندگى زناشویى خود را اگر موفقیت آمیز نیستهستند. این قوانین مفید مى
تواند چه تغییر عظیمى در زندگى شما پدید آورد. هر خدا به شما ثابت کند که اطاعت از قوانین جنسى او مى

قدر هم که وضع زندگى شما نابسامان شده باشد اگر خود را تسلیم خدا سازید و از او کمک بخواهید، خدا 
همه چیز را عوض خواهد کرد. 
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فصل ششم

یابى روابط نامشروععلت

مقدس بسیار مفید و عملى کند. تعالیم کتابمقدس کالم خداست و حقیقت را در مورد زندگى بیان مىکتاب
خوانیم با مقدس را مىاست و در کالم خدا مطالب بسیارى برضد ناپاکى جنسى بیان شده است. وقتى کتاب

کنیم مرتب در اینمورد هشدار وجود شویم بلکه مشاهده مىچند آیه پراکنده در مورد ناپاکى جنسى روبرو نمى
هایى که مرتب در مورد گناه مذکور وجود دارد و نیز عمومیت مقدس به وسوسهدارد. روشن است که کتاب

شوند عبارتند از: ها توجه دارد. مسایلى که زمینه ساز این گناه مىداشتن این وسوسه
مقدس پیروى نکنند براى خود دردسر ایجاد ابروابط جنسى ناکافى: وقتى زوجین بدقت از تعالیم کت-1

فرماید: مى1:7-5خواهند کرد. اول قرنتیان 

اما درباره آنچه به من نوشته بودید: مرد را نیکو آن است که زن را لمس نکند. لکن بسبب زنا، هر مرد زوجه 
نین زن حق شوهر را. زن بر خود را بدارد و هر زن شوهر خود را بدارد. و شوهر حق زن را ادا نماید و همچ

بدن خود مختار نیست بلکه شوهرش، و همچنین مرد نیز اختیار بدن خود را ندارد بلکه زنش،از یکدیگر جدایى 
مگزینید مگر مدتى به رضاى طرفین تا براى روزه و عبادت فارغ باشید؛ و باز با هم بپیوندید مبادا شیطان شما را 

ندازد.به سبب ناپرهیزى شما در تجربه ا

دهد که خدا زندگى زناشویى را به سازد. اوالً تعلیم مىاین قسمت از کالم خدا دو حقیقت را روشن مى
دهد که ما با قدرت بشرى خود منظور جلوگیرى از ارتکاب گناهان جنسى بوجود آورده است و ثانیاً تعلیم مى

ى قوى است. تمایالت جنسى باید در چارچوب قادر به مقاومت در برابر امیال جنسى نیستیم چون میل جنس
ترى از طرف شیطان قرار هاى بزرگزندگى زناشویى ارضا شوند. ولى وقتى ارضا نشوند انسان مورد وسوسه

هاى مختلفى روبرو سازد تا نیاز تواند ما را با وسوسههاى ما آگاه است و مىخواهد گرفت. شیطان از ضعف
زندگى زناشویى خود ارضا نماییم.جنسى خود را خارج از چارچوب 
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کنم که چه بدون شک شخصى که مرتکب زنا گردیده، گناه کرده است ولى من همیشه به این فکر مى
اند تا این وضع پیش آید. گاهى زن یا شوهر از این جهت مقصر است که در عواملى دست به دست هم داده

رد زوجین با یکدیگر مورد تمایالت و نیازهاى جنسى خود، چیزى به همسرش نگفته است. الزم است در اینمو
کنیم همسرمان از همه دانیم و مثالً فکر مىکک وجود خیلى چیزها را از پیش مسلم مىگفتگو نمایند. غالباً مإ؛ث

چیز اطالع دارد.
دهد. در باب ششم، آیه بیست و پنجم در افکار ناپاك: کتاب امثال در مورد گناه زنا هشدارهاى زیادى مى-2

وید:گمورد زن زانیه مى

هایش فریفته مشو. در دلت مشتاق جمال وى مباش، و از پلک

کالم خدا تصویر بسیار گویایى ارائه کرده است. اینطور نیست؟ خیلى از روابط ناپاك ابتدا در قلب انسان 
آیند. بنابراین افکار خود را باید کنترل نماییم.بوجود مى

کند. هم به همین مسأله اشاره مى1:31دهد و ظاهراً ایوب هشدار مى28:5مسیح در مورد نگاه ناپاك در متى
فرماید: ایوب مى

اى نظر افکنم؟ام، پس چگونه بر دوشیزهبا چشمان خود عهد بسته

فرماید: ایوب در مورد قباحت مسأله روابط ناپاك جنسى چنین مى9-12در آیات 

نزد در همسایه خود در کمین نشسته باشم، پس زن من براى شخصى دیگر آسیا اگر قلبم به زنى فریفته شده یا
بود و تقصیرى سزاوار حکم داوران. چونکه این آتشى کند و دیگران بر او خم شوند. زیرا که آن قباحت مى

کند.سوزانید و تمامى محصول مرا از ریشه مىبود که تا ابدون مىمى

مسئولیت شخصى ما روشن است. ». قباحت«گوید شود و ایوب به آن مىشروع مىاین گناه اول در قلب ما 
فرماید: مى14:13نباید مجال بدهیم که چنین گناهى در وجود ما رشد کند. رومیان 

بلکه عیسى مسیح خداوند را بپوشید و براى شهوات جسمانى تدارك نبینید.
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اینست که افکار خود را کنترل نماییم و در ذهن خود براى » نىتدارك ندیدن براى شهوات جسما«منظور از 
شود که در ذهن خود در ریزى نکنیم چون معموالً وقتى انسان مرتکب زنا مىرسیدن به اهداف ناپاك برنامه

شود.کند و وقتى شرایط مهیا گردید مرتکب گناه مىریزى مىمورد آن برنامه
ما ». به روح رفتار کنید پس شهوات جسم را به جا نخواهید آورد«...د: فرمایمى16:5پولس در غالطیان 

القدس باشیم.احتیاج داریم که تحت هدایت روح
شود؟ رابطه داشتن روابط نامناسب با جنس مخالف: چه چیزى باعث بوجود آمدن روابط نامشروع مى-3

کشاند. ماجرا به این ترتیب ا به طرف زنا مىتر از هر چیز دیگرى ما رنامناسب با جنس مخالف. این امر سریع
کند. حاال دیگر شهوت گیریم و شهوت بر ما غلبه مىهایى در نظر مىشود که براى خودمان آزادىشروع مى

افتیم. پاید که در گناه زنا مىاساس ارتباط ما با جنس مخالف است نه چیز دیگرى. به این ترتیب دیرى نمى
دهد که عوامل زیر ما را به طرف این گناه گناه چیست؟ کتاب مقدس نشان مىعالئم خطر در مورد این

کشاند.مى

سخنان شهوت انگیز-الف 
هاى زن زیرا که لب«کند اضافه مى3:5امثال ». گویدسخنان تملق آمیز مى«فرماید که زن زانیه مى16:2امثال 

فصل ششم، آیه بیست و چهارم در مورد ». تر استچکاند و دهان او از روغن مالیماجنبى عسل را مى
زند. حرف مى» چاپلوسى زن بیگانه«

و آیه » گویدزن غریبى که سخنان تملق آمیز مى«...کند: هشدارى را که قبالً داده شده تکرار مى5:7امثال 
هایش او را اغوا ق لبپس او را از زیادى سخنانش فریفته کرد و از تمل«فرماید: بیست و یکم همان فصل مى

».نمود
آلود شخصى قصد و غرض از ظاهر یکنفر گناه است بلکه به انگیزه گناهگویند که تعریف بىاین آیات نمى

پردازد.اشاره دارند که به هدف زنا به تعریف و تمجید از شخصى مى

هاى تحریک آمیز:پوشیدن لباس-ب 
9:2پولس در اول تیموتاؤس ». مانند فاحشه لباس پوشیده است«زند که در مورد زنى حرف مى10:7امثال 

فرماید:مى
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ها و طال و مروارید و رخت و همچنین زنان خویشتن را بیارایند به لباس مزین به حیا و پرهیز نه به زلف
گرانبها.

شویم که زنان باید مواظب لباس پوشیدن خود باشند. هرچند نحوه دهد متوجه مىاز تعلیمى که پولس مى
هاى مختلف، متفاوت است، اصل فوق در همه جا ثابت است. مواظب باشید که با لباس پوشیدن در فرهنگ

هدف تحریک کردن شخصى لباس نپوشید. 
اند دقیقاً مثل هم باشد ولى گردد. ممکن است دو زن لباسى که پوشیدهالبته این مسأله به قلب انسان برمى

هدف یکى از آنها این بوده باشد که طبق مد لباس بپوشد و هدف دیگرى تحریک کردن سایرین. غالباً مسأله به 
فرماید که مسیحیان حق ندارند از روى مد لباس بپوشند. به گردد. کتاب مقدس نمىطرز برخورد شخص بازمى

مقدس محکوم کند. آنچه کتابجذاب و خوش لباس بودن محکوم نمىعالوه اشتیاق زنان یا مردان را براى 
کند اینست که شخص عمداً براى تحریک یک نفر لباس خاصى بپوشد.مى
روابط جنسى ناکافى، -1شود که شخص روابط نامشروع داشته باشد؟ تعهد ضعیف: چه چیزى باعث مى-4
لف. ولى عالوه بر این دالیل دلیل دیگرى هم وجود داشتن روابط نامناسب با جنس مخا-3افکار ناپاك -2

ترین مسأله در زندگى ترین و اساسىدارد و آن عبارتست از داشتن تعهد ضعیف در زندگى زناشویى. مهم
گردند و به همدیگر قول زناشویى عبارتست از تعهد. به هنگام ازدواج زن و شوهر نسبت به هم متعهد مى

دهد که نسبت به شوهرش وفادار باشد و مرد ها را از هم جدا نکند. زن قول مىدهند که چیزى جز مرگ آنمى
نماییم؟ دهد که نسبت به زنش وفادار باشد. آیا به عهد خود وفا مىهم قول مى

مصاحب جوانى خویش را ترك کرده، و عهد خداى خویش را «فرماید: در مورد زن زانیه مى17:2امثال 
8:27یعنى چنین شخصى به عهد خود با شوهر و خداى خویش وفادار نیست. امثال ». فراموش نموده است

آیا پاى بند ». اش آواره گرددکسى که از مکان خود آواره بشود، مثل گنجشکى است که از آشیانه«فرماید: مى
تعهد خود هستیم؟

ایم که بشرح زیر ته حساس شدهاند متوجه دو نکما با بررسى تجربه کسانى که گرفتار روابط نامشروع شده
باشند:مى

شخص از همسرش راضى نبوده است.-الف 
6:6اند ولى در همه موارد مفهوم یک چیز بوده است. اول تیموتاؤس این امر را از طرق گوناگون ابراز کرده

بذر خیانت به او در وقتى از همسر خود ناراضى شوید، ». لیکن دیندارى با قناعت سود عظیمى است«فرماید: مى
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قلبتان کاشته خواهد شد. بنابراین بهتر است که قبل از جدى شدن مسأله آن را حل نمایید. احساس خود را با 
صداقت و براحتى با همسرتان در میان بگذارید و سعى کنید راههایى براى بهتر شدن زندگى زناشویى خود پیدا 

فراهم نمایید.کنید و موجبات رضایت خاطر یکدیگر را کامالً
شخص در غیاب همسرش نسبت به او وفادار نبوده است.-ب 

کند. گاهى هم پیش آمده است که رود به همسرش خیانت مىگاهى وقتى یکى از زوجین به مأموریت مى
یکى از زوجین در غیاب همسرش رفتار و گفتگوى نامناسبى داشته است. آیا وقتى مجبورید به مأموریت بروید 

تواند کامالً به شما اعتماد نماید؟مسرتان مىه
کند و خوانیم که وى از غیبت شوهرش سوءاستفاده مىدر مورد عدم وفادارى زن زانیه مى18:7-20در امثال 

گوید:مى

بیا تا صبح از عشق سیر شویم و خویشتن را از محبت خرم سازیم. زیرا صاحب خانه در خانه نیست، و سفر 
اى به دست گرفته و تا روز بدر تمام مراجعت نخواهد کرد.ست. کیسه نقرهدور رفته ا

نمایند اینست که غیرقابل اعتمادند.یکى از خصوصیات کسانى که به همسر خود خیانت مى
گویند که این شود شخص گرفتار روابط نامشروع شود؟ برخى از مشاوران ازدواج مىچه چیزى باعث مى

گویند که شخص به این علت به شتیاق شخص به جذاب بودن است. عده زیادى از نویسندگان مىامر نتیجه ا
گویند که شود که احتیاج دارد دیگران به او عشق بورزند و او را بپذیرند. بعضى هم مىچنین روابطى کشیده مى

مى شود. ممکن است تمام خواهد به همسر خود بفهماند که احتیاج دارد با او صمیشخص بوسیله این روابط مى
این نظرات صحیح باشند ولى دالیل اصلى مربوط به روابط نامشروع عبارتند از: روابط جنسى ناکافى، افکار 

ناپاك، داشتن روابط نامناسب با جنس مخالف و داشتن تعهد ضعیف نسبت به همسر خود.
P{نوشته» بحران میانسالى«هاى زیادى در مورد امروزه کتاب - P Midlife crisis{

گویند که گذارند زیرا مىشوند. ظاهراً این کتب بهترین بهانه را براى ارتکاب زنا در اختیار شخص مىمى
تواند نتیجه ورود شخص به بحران میانسالى باشد.خیانت در زندگى زناشویى مى

وع هستند نباید فراموش کرد که اکثر دهند که بسیارى گرفتار روابط نامشردرحالى که آمار و ارقام نشان مى
شوند. هر اندازه هم که تحت فشار قرار بگیریم یا با بحران روبرو شویم باید متاهلین چنین گناهى مرتکب نمى

ایم و بنابراین باید به عهد خود نسبت به همسرمان وفا نماییم چون این عهد را در برابر خداى قادر مطلق بسته
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یم. خوب است که علل خیانت در زندگى زناشویى را بدانیم ولى بهتر است تعهد خود به خدا هم جوابگو باش
خواهد. آمین.را نسبت به همسرمان مجدداً به یاد آوریم و طورى به او محبت نماییم که خدا مى



1

فصل هفتم

العمل ما نسبت به گناهان جنسى باید چگونه باشدعکس

العمل نشان دادن نسبت به چنین گناهانى هرگز آسان نیست! عده بسیار کمى حاضرند نسبت به آنها عکس
گویند که تحت شرایط اى مىنمایند و حتى عدهالعمل نشان بدهند. عده زیادى این گناهان را تحمل مىعکس

خاصى ارتکاب چنین گناهانى مجاز است.
زنا، زناى با محارم، جماع با حیوانات، همجنس بازى، تجاوز و غیره امروزه گناهان جنسى مختلف از قبیل 

اند. با وجود هشدارهاى مکرر در مورد امکان ابتال به امراض مقاربتى بیش از پیش جامعه بشرى را فراگرفته
ها اغلب اند. کلیسامختلف همچنان مردم در این گناهان هستند. ایمانداران هم بشدت تحت تأثیر قرار گرفته

حیرانند که چه باید بکنند و با افرادى که در چنین گناهانى هستند چگونه برخورد نمایند.
اند. ام که نویسندگان آنها از این امر ابراز نگرانى کردههایى از نقاط مختلف کشورمان دریافت کردهمن نامه

دگى زناشویى دوست نزدیکمان، باید نسبت این گناهان چه در زندگى زناشویى خودمان ارتکاب یابند چه در زن
العمل نشان داد.به آنها عکس
شنویم که یکى از اعضاى کلیسایمان گرفتار ناپاکى جنسى است باید چکار کنیم؟وقتى مى

مقررات کلیسا در اینمورد چگونه باید اجرا شوند؟ از کجا باید کار را آغاز کرد؟
سؤاالتى از این قبیل باعث گردید تا این فصل از کتاب را به نگارش درآوریم. براى برخورد با مسأله ناپاکى 

نماییم:جنسى پنج اصل اساسى زیر را مطرح مى

ضعف خودتان را قبول نمایید-1
و روحیه حکم کردن جایى که باید کار را از آن شروع کرد قلب خودمان است. باید مواظب باشیم که تکبر

برما غالب نشوند. همه ما در معرض وسوسه بزرگى قرار داریم و اگر فیض خدا نبود حتماً همه ما تسلیم 
) هرچند ممکن است به افکار گناه آلود خود 28:5ایم (متى شدیم. از طرفى همه ما در ذهن خود گناه کردهمى

جامه عمل نپوشانده باشیم.
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روح راغب است لیکن «فرماید : مى41:26د که جسم ما ضعیف است. عیسى در متىفرمایمقدس مىکتاب
مسیح اظهار داشت که منشاء گناهان 20:7-23در مرقس ». جسم ناتوان (یعنى قدرتى ندارد و ضعیف است)

جنسى قلب ماست. مسیح فرمود:

شود، خیاالت از درون دل انسان صادر مىسازد، زیرا که آنچه از آدم بیرون آید، آن است که انسان را ناپاك مى
پرستى و چشم بد و کفر و غرور و جهالت. بد و زنا و فسق و قتل و دزدى و طمع و خباثت و مکر و شهوت

گرداند. گردد و آدم را ناپاك مىتمامى این چیزهاى بد از درون صادر مى

وارى خواهید توانست به کسى کمک کنید تا از اگر فکر کنید که امکان ندارد گرفتار گناه جنسى شوید بدش
گناه جنسى خود آزاد شود. چنین طرز برخورد خشکى که مانند طرز برخورد فریسیان است باعث خواهد شد 

نتوانیم با مردم ارتباط برقرار نماییم.
فرماید: در مورد برخورد با گناه در زندگى دیگران مى1:6غالطیان 

کسى به خطایى گرفتار شود، شما که روحانى هستید چنین شخص را به روح تواضع اما اى برادران، اگر
اصالح کنید و خود را مالحظه کن که مبادا تو نیز در تجربه افتى.

کند، تلخ و پر از روح تواضع با روح تالفى و انتقام منافات دارد. شخصى که روح تواضع دارد حکم نمى
د. چنین شخصى قبول دارد که خودش هم ضعیف است و با تواضع و مهربانى شونفرت نیست و عصبانى نمى

نماید.با شخصى که در گناه افتاده است برخورد مى
گاهى کسانى که سعى دارند با گناه جنسى یک نفر مقابله نمایند دوست دارند وى را شرمنده سازند و او را 

اه است، گناه خود را قبول نماید و خودش را مقصر بداند در بسیار مقصر نشان بدهند. اگر ایماندارى که در گن
فایده است و هم اینکه اغلب نتیجه منفى در پى دارد. وقتى شخص حاضر اینصورت محکوم کردن او هم بى

است گناه خود را ترك نماید باید به او کمک کرد تا اصالح شود نه اینکه او را محکوم کرد. 

ان جنسى را بدانیمباید عواقب شوم گناه-2
دهند. گاهى وقتى هنوز شخص به گناه برخى در برخورد با گناهان جنسى زیاده از حد مالیمت نشان مى

بینیم شخص گرفتار گناهان جنسى بخشیم. وقتى مىخودش اعتراف نکرده و از آن توبه ننموده است او را مى
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شنویم قلب دارد. درواقع هر وقت در اینمورد چیزى مىاست نباید فراموش کنیم که این امر چه عواقبى در پى
فرماید که ارتکاب گناهان جنسى چهار نتیجه شوم در پى دارد.مقدس مىما باید پر از اندوه شود. کتاب

ناراحتى شدید عاطفى-الف 
ارتکاب گناه ». از شهوات جسمى که با نفس در نزاع هستند، اجتناب نمایید«فرماید: مى11:2اول پطرس 

زند.جنسى ضربه عاطفى شدیدى به شخص مى
مردى به من گفت که رابطه نامشروع او بقدرى ضربه عاطفى شدیدى به او زده بود که مریض شده بود و 

توانست غذا بخورد وزن زیادى از دست داده بود که تحمل آن براى او مقدور نبود.نمى
باشد به من و همسرم گفت یکسال است که داراى رابطه نامشروع مىزنى که فهمیده بود شوهرش بیش از 

که در آستانه اختالل روانى شدیدى است. فکر کردن در مورد اینکه مجبور است با سرافکندگى و ناراحتى و 
کراهت از عمل شوهر خود زندگى کند براى او قابل تحمل نبود. درواقع این زن قربانى گناه جنسى شوهرش 

شده بود.
تأثیرات نامطلوب بر بدن-ب 

فرماید: مى18:6اول قرنتیان 

ورزد.کند بیرون از بدن است، لکن زانى بر بدن خود گناه مىاز زنا بگریزید. هرگناهى که آدمى مى

شده است ولى قدر مسلم اینست » ورزدلکن زانى بر بدن خود گناه مى«تفسیرهاى مختلفى از این آیه یعنى 
که این آیه به برخى عواقب جسمانى گناهان جنسى اشاره دارد. ممکن است مقصود آن امراض مقاربتى یا از 

ه هست به عواقب جسمانى گناهان دانیم ولى هرچدست دادن توان جنسى باشد. بطور قطع مقصود آیه را نمى
جنسى اشاره دارد.

وضعیت عاطفى خیلى روى رابطه جنسى تأثیر دارد. وقتى شخص در گناه روابط نامشروع افتاده باشد توان 
او براى داشتن رابطه جنسى مطلوب با همسرش به میزان زیادى کاهش خواهد یافت بخصوص اگر براى مدتى 

العمل نشان دهد که ثل زمانى عکستواند ماین رابطه نامشروع ادامه یافته باشد. در چنین شرایطى بدن ما نمى
اعتماد، وفادارى، تعهد و محبت واقعى بر روابط زناشویى ما حاکم بوده است.

کنیم از اینکه به ام که این روزها وقتى با کسى در مورد رابطه نامشروع وى مشاوره مىمن متوجه شده
شود از گناه جاى ترسیدن از خدا که باعث مىکند. ما بهامراض مقاربتى مبتال شده باشد ترس شدیدى ابراز مى
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در عواقب 4:13کنم که داورى الهى مذکور در عبرانیان ترسیم. من فکر مىدور بمانیم از امراض مقاربتى مى
شود.جسمانى گناه نمایان مى

مشکالت زناشویى-ج 
واند دامنگیر انسان شود تدر مورد مشکالتى که در صورت ارتکاب گناهان جنسى مى33:6-35امثال 

فرماید: مى

او ضرب و رسوایى خواهد یافت و ننگ او محو نخواهد شد. زیرا که غیرت، شدت خشم مرد است و در روز 
اى نظر نخواهد کرد و هرچند عطایا را زیاده کنى، قبول نخواهد نمود. انتقام، شفقت نخواهد نمود. بر هیچ کفاره

جار خود را از مردى که با زن او زنا کرده بود با من در میان گذاشت. دیدن این یکبار مردى خشم و انز
رفتند. گناه آن مرد زخم عمیقى در شخص براى او غیرقابل تحمل بود و از بخت بد هر دو هم به یک کلیسا مى

رد را توانست آن مقلب این شخص ایجاد کرده بود و گرچه این شخص توانسته بود همسرش را ببخشد، نمى
هم ببخشد.

الزم است عواقب شوم گناهان جنسى اشخاص را به آنها گوشزد نمود. چقدر ما به دید الهى در مورد این 
مسائل محتاجیم.

شکست روحانى-د 
- 22ترین نتایج روابط ناپاك جنسى شکست خوردن از نظر روحانى است. دوم تیموتاؤس یکى از مخرب

ى مرتکب گناه جنسى شویم، دیگر وسیله مفیدى در دست خدا نخواهیم بود. کالم خدا فرماید که وقتمى19:2
»از شهوات جوانى بگریزید.«دهد: به ما هشدار مى
دهد که روابط ناپاك جنسى روى مشارکت ما با سایر ایمانداران تأثیر منفى تعلیم مى9:5-13اول قرنتیان 

شود اینست در برخورد سایر ایمانداران با ایماندار لغزش خورده دیده مىانگیزى که گذارد. یکى از مسائل غممى
مقدس مشارکت خود را با ایماندارى که قصد ندارد دست از گناهان جنسى بکشد، که آنها طبق فرمایش کتاب

کنند. کلیسا مجبور است چنین اشخاص گناهکارى را از خود دور سازد چون تحمل گناه هرگز باعث قطع مى
شود.وزى برآن نمىپیر

کرد از زمانى که گرفتار رابطه ناپاك جنسى شده بود سالهاست که برادران و مردى براى من تعریف مى
اند. او بقدرى به رابطه ناپاك خود ادامه داده بود که اند و تنها گذاشتهخواهران ایماندار او، وى را طرد کرده

ق همسرش از او، زنى که با وى رابطه داشت تصمیم گرفته بود به همسرش از او طالق گرفته بود. بعد از طال
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نزد شوهرش بازگردد. چون این مرد حاضر نشده بود به گناه خود اعتراف کرده آن رإ؛حکک ترك نماید 
مشارکت او با سایر ایمانداران قطع شده بود. اکنون دیگر تنهایى براى او غیرقابل تحمل بود.

گوید. ناتان نبى، داود را توبیخ فرموده گفت که مورد زناى داود و بتشبع سخن مىدر14:12دوم سموئیل 
ایمانان در مورد وى خواهد گردید.شکست روحانى او باعث بدگویى بى

اى، پسر نیز که براى تو زاییده شده است، البته لیکن چون از این امر باعث کفرگویى دشمنان خداوند شده
خواهد مرد. 

گیرند چون ما بهتر از آنها عمل ایمانان ادعاهاى ما را به باد تمسخر مىشویم بىى ما مرتکب زنا مىوقت
آلود غلبه نماییم.گویند که ایمان ما به مسیح باعث نشده است به عادات گناهایمانان مىکنیم. بىنمى

سعى نکنید گناهان جنسى را تحمل یا پنهان نمایید.-3
ى که بیشترین اهمیت را در برخورد با گناهان جنسى دارد اینست که حاضر نباشیم این گناهان را سومین اصل

جهت از خود صبر و تحمل نشان تحمل یا پنهان نماییم. اگر ایمانداران نسبت به ناپاکى جنسى افراد، بى
توانستیم زندگى زناشویى عده بیشترى را نجات بدهیم.دادند تا به حال مىنمى

ایمانداران قرنتس مردى ». پس آن شریر را از میان خود برانید«دهد: به ما دستور مى13:5خدا در اول قرنتیان 
زد و انضباط کلیسایى در این مورد نمودند. هیچکس حرفى به او نمىرا که در گناه زناى با محارم بود تحمل مى

شد.نادیده گرفته مى
تحمل گناه جنسى باعث 6:5زند. طبق اول قرنتیان یلى روشن حرف مىخدا در مورد انضباط کلیسایى خ

آیا آگاه نیستید که اندك خمیرمایه، تمام خمیر را مخمر «فرماید: گردد دیگران صدمه ببینند. همین آیه مىمى
ماند.اگر به وضع دیگران اهمیت بدهیم اجازه نخواهیم داد که شخصى زناکار در میان ایمانداران ب». سازد؟مى

خواهند روابط گناه آلود خود را البته در اینمورد باید محتاط بود. فرق بسیار زیادى هست بین افرادى که مى
دهند.متوقف سازند با کسانیکه هر حرفى هم بزنید کار خود را ادامه مى

است براى آزادى از در اینجا باید به مسأله اعتراف به گناه و ترك آن توجه نمود. اگر کسى که گناهکار
طلبد روشن است که هرچه از دستتان ساخته است براى کمک به او باید اعمال ناپاك خود از شما کمک مى

اطاعتى محرز از دستور الهى است اگر اجازه بدهیم ایماندارانى در کلیسا بمانند که با انجام بدهید؛ ولى این بى
کنند.د گناهان جنسى همچنان در این گناهان هستند و توبه نمىمقدس در موروجود آگاهى کامل از تعلیم کتاب
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ایماندار لغزش خورده را با محبت توبیخ کنید.-4
ترین اصل است. چگونه باید ایماندار لغزش خورده را توبیخ نمود؟ به او چه بگوییم؟ اصل چهارم مشکل

توان با محبت او را توبیخ نمود؟چگونه مى
فرماید: در مورد داشتن محبت واقعى نسبت به دیگران مى6و5:27امثال 

هاى دشمن افراط است.تنبیه آشکار از محبت پنهان بهتر است. جراحات دوست وفادار است، اما بوسه

نماییم. » تنبیه آشکار«اگر واقعاً شخصى را دوست داشته باشیم و او به گناه ادامه بدهد و توبه نکند باید او را 
) و تحمل (دوم تیموتاؤس 24:2-26)، مالیمت (دوم تیموتاؤس 1:6چنین توبیخى باید با روح تواضع (غالطیان 

) انجام بگیرد ولى حتماً باید صورت بگیرد.2:4
ام ولى ترین دقایق را پشت سرگذاشتهام شخصى را به خاطر زناکارى توبیخ نمایم مشکلى مجبور بودهوقت

نتیجه عالى بوده و ظاهراً پیشرفت واقعى در اوضاع از این دقایق شروع شده است.
ابطه نامشروع یکبار از دو نفر از برادران ایماندار خواهش کردم تا با من به دیدن مردى بیایند که با زنى ر

داشت و شوهر این زن از ما کمک خواسته بود. با این مرد زناکار به طور خصوصى صحبت شده بود ولى وى 
اعتنایى نکرده بود. وقتى ما سه نفر را جلوى در دید بشدت عصبى شد و حالت تدافعى به خود گرفت. به او 

ستیم. بعد هم سعى کردیم وى را قانع کنیم که به اطمینان دادیم که او را دوست داریم و براى او اهمیت قائل ه
ها بود.رابطه نامشروع خود پایان بخشد چون این امر به نفع تمام افراد دخیل در این ماجرا و بچه

در نتیجه برخوردى که با او کردیم بشدت شرمنده شد و گریه کرد و در حضور خدا از گناه خود توبه نمود. 
ارزید.ه ارزشمندى داشت چون نجات این خانواده به تحمل این زحمات مىکار سختى بود ولى نتیج

بالفاصله شخص توبه کار را با محبت و گذشت بپذیرید.-5
کند. اینجاست که باید به او مهر و العمل ما در برابر شخصى که توبه مىاصل آخر مربوط است به عکس

رگاه در روزى هفت کرت به تو گناه کند و در روزى هفت مرتبه، و ه«فرماید: مى4:17محبت نشان داد. لوقا 
یکى از شرایط بخشیدن عبارتست از توبه کردن طرف. توبه ». کنم، او را ببخشبرگشته به تو گوید توبه مى

فرماید: مى13:28شامل اعتراف گناه و ترك آن است. امثال 
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اما هرکه آن را اعتراف کند و ترك نماید رحمت خواهد هر که گناه خود را بپوشاند برخوردار نخواهد شد، 
یافت. 

زوجین در اینمورد باید مواظب باشند. دو مسأله مهم وجود دارد. اولى عبارتست از اعتراف غیرواقعى یا توبه 
ناقص. وقتى شخص گناهکار صداقت نداشته باشد و سعى کند همسر خود را فریب بدهد محبت کردن به او و 

وى مشکل خواهد بود. این امر فقط باعث خواهد شد که در آینده مشکالت بیشترى بوجود آید.بخشیدن
کند شخص مسأله دوم این است که وقتى همسر گناهکار شخص واقعاً به گناه خود اعتراف و از آن توبه مى

شخص بشدت تواند او را ببخشد. چنین کشمکشى بسیار شایع است. علت این امر اینست که غرورنمى
دار شده است و بنابراین بخاطر رنجشى که از همسر خود دارد حاضر نیست او را ببخشد. ولى اگر جریحه

شخص مایل باشد زندگى زناشویى او مجدداً سامان یابد باید همسر خود را که به گناه خودش اعتراف و از آن 
بدین معنا نیست که شخص، گناه همسرش را توبه کرده است ببخشد و به او مهر و محبت نشان دهد. این امر 

کند بلکه به این معنى است که حاضر است او را ببخشد. (براى توضیحات بیشتر در این توجیه یا فراموش مى
مورد به فصل چهاردهم مراجعه فرمایید).

ن و شوهر ایجاد اى زیبا، صمیمانه و ارزشمند بین زخدا روابط جنسى را به این دلیل بوجود آورد که رابطه
اند تا آخر عمر به یکدیگر تعلق داشته باشند؛ ولى وقتى یکى از کند؛ یعنى بین دو نفرى که به هم قول داده

شود. انگیز و ناامید کننده مىگردد آنچه در گذشته زیبا و ارزشمند بود حاال نفرتزوجین گرفتار روابط ناپاك مى
شود. با این حال زندگى مشترك شخص قبالً داشت بسیار دشوار مىبه این ترتیب دیگر بازگشت به حالتى که 

تواند زندگى زناشویى از هم پاشیده را از نو سامان بخشد و روابط از هم محبت و بخشش و گذشت الهى مى
ایم که این امر بارها تکرار شده است. هرگز از ادامه زندگى گسیخته را مجدداً برقرار سازد. مشاهده کرده

نظر نکنید چون خدا قادر است اعمال عظیمى انجام دهد!ى خود صرفزناشوی

ها پاسخ گوییدبه این پرسش

ایم ارزشیابى نماییم. به محل خلوتى بروید و مدتى از وقت باز هم نوبت آن است که مطالبى را که آموخته
تر ین سؤاالت به بهبود و رضایت بخشخود را براى پاسخ به سؤاالت زیر اختصاص بدهید. ما معتقدیم که ا

شدن روابط جنسى شما کمک خواهند کرد.
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سؤاالتى خطاب به شوهر
برید علت چیست؟برید؟ اگر    نمىآیا از داشتن رابطه جنسى با همسرتان لذت مى-1
کنید که روابط جنسى شما با همسرتان براى او لذت    بخش باشد؟ چگونه؟آیا سعى مى-2
کنید که دوست دارد رابطه    جنسى شما با او چگونه باشد؟آیا اغلب از همسر خود سؤال مى-3
کنید؟اى با همسر خود دارید؟ در این مورد چکار    مىآیا روابط عاشقانه-4
آیا مواظب نظافت و بوى بدن خود هستید همسرتان به چه    چیزى عالقمند است؟-5
هاى عاطفى زیادى داشته کنید با    او تماسآیا زمانى هم که با همسرتان رابطه جنسى ندارید سعى مى-6

باشید؟
توانید ما چیست؟ چگونه مىآیا در گروه، بیشتر به زنان دیگر توجه دارید تا همسرتان؟ علت    اینکار ش-7

این عادت را تغییر    بدهید؟
کنید؟ ماه گذشته    در روابط جنسى خود با همسرتان چه آیا در روابط جنسى خود تنوعى هم ایجاد مى-8

اید؟تنوعى ایجاد کرده

سؤاالتى خطاب به زن
برید    علت چیست؟برید؟ اگر نمىآیا از رابطه جنسى خود با شوهرتان لذت مى-1
کنید که روابط جنسى شما با همسرتان براى او    لذت بخش باشد؟ چطور؟آیا سعى مى-2
اید که دوست دارد موقع رابطه جنسى    براى او چکار کنید؟آیا تا به حال از او پرسیده-3
آید؟آیا مواظب نظافت و بوى بدن خود هستید؟ شوهرتان از چه    چیزى خوشش مى-4
کنید که شوهرتان آیند باشد؟ فکر مىکنید طورى لباس بپوشید که براى شوهرتان    خوشآیا سعى مى-5

دوست دارد چه    لباسى بپوشید؟
هاى عاطفى زیادى با او داشته کنید    تماسآیا زمانى که با شوهرتان رابطه جنسى ندارید سعى مى-6

هایى را دوست دارد؟دانید که او    چه تماسباشید؟ آیا مى
کنید؟ آیا اومعتقد است آیا وقتى شوهرتان مایل است با شما رابطه جنسى داشته باشد    به او پرخاش مى-7

است که وى از نظر جنسى    براى شما جذاب است؟که واقعاً شما به این    رابطه تمایل دارید؟ آیا او معتقد 
هایى بپوشد کنید لباسکنید اغلب به او بگویید که خوش تیپ است؟ آیا    به او پیشنهاد مىآیا سعى مى-8

تر    شود؟که براى شما جذاب



9

آیا همیشه حاضر و مایل به داشتن رابطه جنسى با شوهرتان    هستید؟-9



1

فصل هشتم

چهار سطح دوستى

نمود. به من کرد خیلى افسرده بود و بشدت احساس تنهایى مىزنى که از پشت تلفن با من صحبت مى
گفت که به من مى». ایم ولى خیلى تنها هستیمجناب کشیش ما بیست و پنج سال است که ازدواج کرده«گفت: 

ق کردم که خودش براى اینکار نه دوستانى دارند و نه اقوام و آشنایانى. دلم به حالش سوخت و او را تشوی
پیشقدم شود. گفتم که من افراد دیگرى را سراغ دارم که مثل او هستند و او را تشویق کردم با این افراد تماس 

ام.ام مانده است و تا به حال چنین داستانى را بارها شنیدهبرقرار سازد. داستان این زن در حافظه
اند در مورد موضوع دوستى بحث در مورد زندگى زناشویى نوشته شدههایى کهتعداد بسیار کمى از کتاب

اى است جدى.ام که این موضوع نیاز و مسألهاند ولى من متوجه شدهکرده
هر قدر هم که زن و شوهر با هم نزدیک و صمیمى باشند باز به دوستانى احتیاج دارند. ولى اغلب این 

هایى که سعى گردند. زوجادى همسرمان شوند براى او خطرساز مىدوستان به جاى اینکه مشوق و باعث ش
زنند. همه ما احتیاج داریم که در کنار کنند خودشان را از دیگران جدا کنند با اینکار به خود لطمه مىمى

همسرمان از حمایت و محبت دیگران هم برخوردار شویم. این بدان معنا نیست که زندگى زناشویى ما دچار 
ت بلکه برعکس این امر نشان دهنده نقطه قوت زندگى زناشویى ماست. خدا در کالم خود (اول ضعف اس

اى از دهد که ایمانداران اعضاى یک بدن هستند. هر یک از ایمانداران عضو جداگانه) تعلیم مى13:12قرنتیان 
باشد. خدا به هیچ وجه مىبدن است و براى اینکه به طرز صحیح و مؤثرى بتواند کار کند نیازمند اعضاى دیگر

ما را طورى خلق نفرموده است که تنها باشیم. ما به دوستانى احتیاج داریم.
هایى که معتقدند به همسر شما باید بهترین دوست شما باشد ولى او نباید تنها دوستى باشد که دارید. زوج

خواهند شد.دوست احتیاج ندارند در آینده با مشکالت و فشارهاى بیشترى مواجه
ایم که سطح دوستى ما با افراد مختلف متفاوت است. الزم نیست از همه بخواهیم که من و همسرم فهمیده

هایى در سطوح مختلف داشته باشیم. وقتى در یک سطح با ما دوستى کنند. الزم است با افراد مختلف دوستى
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آید!) در ه سازد (کارى که فقط از خداوند برمىتوقع داشته باشیم که یک دوست همه نیازهایمان را برآورد
شوند.اینصورت نه فقط مأیوس خواهیم شد بلکه خواهیم دید برخى از نیازهایمان برآورده نمى

دوستى معمولى
کنید و از دهید، خودتان را به او معرفى مىآید که با شخصى دست مىدوستى معمولى وقتى بوجود مى

یکدیگر درباره خانواده، شغل، امور مورد عالقه همدیگر و نیز کلیسایى که عضو آن هستید اطالعاتى کسب 
ف نظر دارند ولى در این سطح توان دوست شد اختالکنید. جامعه شناسان در مورد اینکه با چند نفر مىمى

توانند صدها نفر را به این طریق بشناسند. توان دوستان زیادى پیدا کرد. بعضى مىخاص مى
کند که در این سطح مهمان نواز باشیم چون این امر باعث مقدس ما را تشویق مىما معتقدیم که کتاب

و «فرماید: مى2:13با دیگران داشته باشیم. عبرانیان ترىشود برکات بیشترى دریافت نماییم و دوستى عمیقمى
قسمت آخر این آیه به ». نوازى غافل مشوید زیرا که به آن بعضى نادانسته فرشتگان را ضیافت کردنداز غریب

خوانیم ابراهیم از سه نفر غریبه پذیرایى کرد که دو نفر از آنها کند که در آن مىپیدایش اشاره مى18باب 
غریب «ن بودند که براى از بین بردن سدوم و عموره آمده بودند و سومى خود خداوند بود! معنى کلمه: فرشتگا

نواز اگر بخواهیم به روش مورد نظر خدا مهمان». هادوست داشتن غریبه«مهمان نوازى) عبارتست از «نوازى) یا 
ل آنها خواهیم رفت. این به این معنى است باشیم عوض اینکه صبر کنیم دیگران به نزد ما آیند خودمان به استقبا

شویم سالم و احوالپرسى گرمى با او بکنیم و بعد از او براى صرف شام دعوت کنیم. که وقتى با کسى آشنا مى
نواز بودن. رهبر عبارتست از مهمان2:3یکى از خصوصیات رهبر یا شیخ کلیساى محلى طبق اول تیموتاؤس 

تواند با افراد بیشترى افراد تازه برود و خودش را به آنها معرفى کند و تا جایى که مىکلیسا باید همیشه به دنبال 
داند هر فرد جدیدى ممکن است شخصى شود که خدا ها را دوست دارد که مىآشنا شود. او به این دلیل غریبه

او را بسیار به کار ببرد و به او محبت نماید.
م که از این مرحله عبور کرده باشیم. سعى کنید در این سطح با افراد رسیوقتى به سطوح بعدى دوستى مى

زیادى دوست شوید. پیوسته براى مالقات با افراد جدید آماده باشید و حاضر باشید خودتان را به آنها معرفى 
آید.نمایید و سعى کنید بفهمید که براى زندگى و عالئق آنها چه کارى از دستتان برمى

ها براى مالقات با دیگران آزاد نباشند، در آینده توان آنها براى خدمت به دیگران بسیار محدود وقتى زوج
خواهد بود. زن و مرد باید بقدرى نسبت به هم وفادار باشند که بتوانند همیشه این حد از دوستى را با دیگران 

داشته باشند.
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رند خیلى مهم است که با افراد جدید آشنا شویم. رویم که عده زیادى در آنجا حضور داوقتى به جایى مى
دهیم بیشتر به دوستان و امور مورد عالقه خودمان البته عمل در چنین شرایطى مشکل است چون ترجیح مى

بپردازیم. زن و شوهر باید در چنین جاهایى یکدیگر را فراموش نکنند ولى در عین حال باید دانست که در این 
کردن غیر منطقى در مورد همسرمان و عدم تمایل به آشنا شدن با دیگران هم کار شرایط احساس مالکیت 

درستى نیست. 
من و همسرم براى حل چنین مشکالتى پیش از ورود به این اماکن محبت خود را نسبت به یکدیگر ابراز 

اید با همسرتان آنها آشنا شدهنمایید در مورد افرادى که با نماییم. در ضمن بعد از اینکه محل فوق را ترك مىمى
اید. این گفتگوى مختصر باعث خواهد حرف بزنید و به همدیگر بگویید که در مورد آنها چه چیزى فهمیده

آید از بین برود.گردید که سوءظن و احساس حسادتى که معموالً در چنین شرایطى براى ما بوجود مى

دوستى اجتماعى
برید؟ همه ما به چنین دوستانى نمایید لذت مىز اینکه وقت خود را با آنها صرف مىآیا دوستانى دارید که ا
شود چنین دوستانى آید که موجب مىهایى پیش مىها در زندگى اجتماعى، موقعیتاحتیاج داریم. گاهى وقت

هاى جدى نظیر آن شویم حتماً با آنها به مشاوره و یا گفتگوپیدا کنیم. الزم نیست که وقتى با آنها آشنا مى
شویم! با خندیم و شاد مىنماییم با هم مىخواهیم تفریح کنیم! وقتى دوباره همدیگر را مالقات مىبپردازیم. مى

توانیم براى صرف غذا بیرون برویم، و یا با هم به ورزش و تفریح بپردازیم و یا ایم مىدوستانى که پیدا کرده
خواهیم با دوستان خود تفریح نماییم. برویم. به این ترتیب فقط مىاینکه با یکدیگر به گردش و تعطیالت 

دل شادمان «فرماید: مى13:15ما در زندگى خود به چنین تفریحات و اوقات خوشى خیلى احتیاج داریم. امثال 
ال باید با این ح». بخشد...دل شادمان شفاى نیکو مى«کند: اضافه مى22:17و امثال » دهد...چهره را زینت مى

ها احتیاجات دانست که اگر دوستى ما با دیگران فقط در همین سطح باشد این امر خطرناك است. بعضى وقت
شوند و یا بوسیله دیگران. لذت بردن گناه نیست. بیشترى داریم که یا بوسیله دوستان اجتماعى ما برآورده مى

فرماید: مى25ù24:2سلیمان در جامعه 

نیست که بخورد و بنوشد و جان خود را از مشقتش خوش سازد. این را نیز من دیدم که از براى انسان نیکو
جانب خدا است. زیرا کیست که بتواند بدون او بخورد یا تمتع برد؟
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با این حال اگر همه روابط ما فقط اجتماعى باشد احتیاجاتى در زندگیمان باقى خواهند ماند که هنوز 
به این ترتیب باید بدنبال سطوح دیگرى از دوستى باشیم.اند.برآورده نشده

در اینجا الزم است به یک نکته توجه داشته باشیم و آن عبارت از این است که هیچوقت نباید بخواهیم که 
هاى اجتماعى خود را با یک دوست و یا یک زوج انجام بدهیم. چون ممکن است فکر کنیم که همه فعالیت

وست خودمان است و به این ترتیب نتوانیم در ایجاد روابط دوستانه با دیگران پیشرفت نماییم. دوست ما فقط د
ناراحت نشوید اگر دوستان شما تصمیم گرفته باشند عالوه بر شما دوستان دیگرى هم داشته باشند و با آنها هم 

تفریح نماییم و بنابراین براى دوستان توانیم دوستان زیادى داشته باشیم و با آنهابه تفریح بپردازند. همه ما مى
خود هم باید این آزادى را قائل باشیم که آنها هم دوستانى غیر از ما پیدا کنند و با آنها تفریح نمایند. در 

مان فقط با ما دوستى کنند ککه ما اوقات شادترى خواهند داشت. اگر بخواهیم دوستاناینصورت آنها بإ؛س
احتى ایجاد خواهد کرد.اینکار فقط براى ما نار

دوستى نزدیک
آید. ممکن است به این علت با شخصى دوست شویم که این نوع دوستى معموالً براثر نوعى نیاز بوجود مى

دانیم که او سخنان شما را درك هاى عمیق خود را با او درمیان بگذاریم و مىخواهیم احساسات و ناراحتىمى
ایم و فقط از دست شخصى که با او دوست پذیرد. ممکن است به کمکى احتیاج داشتهمىکند و کامالً ما را مى

ایم کارى براى ما برآمده است.شده
شاید هم احتیاج مالى باعث گردیده باشد با شخصى دوستى نزدیک داشته باشیم. مسیح تعلیم داد که از پول 

). در اینصورت وقتى پول ما هم تمام شود دوستانى که 9:16ا خود استفاده کنیم تا دوستانى براى خود بیابیم (لوق
17:17ایم. امثال ایم هنوز خوشحال خواهند بود که در زمان تنگى و احتیاج به آنها کمک کردهپیدا کرده

بله نیاز ». نماید و برادر به جهت تنگى مولود شده استدوست خالص در همه اوقات محبت مى«فرماید: مى
مردم به هم نزدیک شوند. دوست نزدیک همیشه حاضر است که تا جایى که براى او مقدور است شودباعث مى

به ما کمک کند.
دوست خود و دوست پدرت را ترك منما، و در روز مصیبت خود به خانه برادرت «فرماید: مى10:27امثال 

تواند از حتى مى» دوست«یا به عبارتى »همسایه». «داخل مشو، زیرا که همسایه نزدیک از برادر دور بهتر است
ترند تا با گویند که با دوستان ایماندار خود خیلى صمیمىقوم و خویش ما بهتر باشد! بسیارى از ایمانداران مى

اعضاى فامیل.
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چون احتیاج باعث ایجاد این نوع دوستى گردیده است این نوع دوستى داراى ویژگى خاصى است. در نتیجه 
هاى تفریحى نپردازیم ولى با آنها دوستى نزدیک داریم. مکن است با این نوع دوستان همیشه به فعالیتهرچند م

رویم نه به سراغ کسى که برحسب کنیم به سراغ دوست نزدیک خود مىوقتى بشدت به کمک احتیاج پیدا مى
ا هم هستند و این امر معموالً ایم. گاهى دوستان اجتماعى ما دوستان نزدیک ماتفاق در جایى با او آشنا شده

سازد و علت این دوستى نزدیک این نیست که با آید که نوعى نیاز ما را به هم نزدیک مىزمانى پیش مى
ایم.همدیگر به تفریح پرداخته

دوستى صمیمانه
ن درمیان منظور از این نوع دوستى اینست که خیلى راحت بتوانیم مسائل و مشکالت خود را با دوستانما

بگذاریم بدون اینکه احساس کنیم آنها ما را محکوم خواهند نمود. صمیمیت به این مفهوم به معنى قبول و 
پذیرش کامل طرف مقابل است. دوستان صمیمى طورى هستند که دوستى خود را با ما در هر حالت حفظ 

هم صمیمیت و دوستى خود را با ما نمایند بازهایى در ما مشاهده مىکنند و حتى وقتى اشتباهات و ضعفمى
کنند.حفظ مى

زن و شوهر باید دوستان صمیمى یکدیگر باشند. وقتى نسبت به یکدیگر صداقت نداشته باشیم نخواهیم 
اى داشته باشیم. باید همسر خود را کامالً بپذیریم و گذشت و بخشش توانست که با یکدیگر دوستى صمیمانه

انیم تمام مسائل خود را با همسرمان درمیان بگذاریم. البته باید با حکمت اینکار را انجام داشته باشیم و باید بتو
گردد رسد بر زبان نیاوریم. باید خویشتندار باشیم. با این حال صمیمیت باعث مىبدهیم و هرچه به ذهنمان مى

ت اصول کالم خدا با همسر خود هاى خود و سایر مسائل را با رعایها، گناهان و نگرانىکه احساسات، ناراحتى
در میان بگذاریم بدون اینکه محکوم شویم. 

مقصود از صمیمى بودن چیست؟
توانیم بگوییم که دوستى ما با شخصى ما از همه خصوصیات دوستى صمیمانه آگاه نیستیم ولى وقتى مى

صمیمانه است که این دوستى حداقل شامل شش خصوصیت مهم زیر باشد:
دار باشید و آنچه را که گذارد باید رازنگهاعتماد: وقتى دوست شما گناه یا ضعف خود را با شما در میان مى-1

9:17دارید. وقتى دوست شما نزدتان نیست باید آبرو و حیثیت او را حفظ کنید. امثال اید نزد خود نگهشنیده
شد، اما هر که امرى را تکرار کند دوستان خالص را از باهر که گناهى را مستور کند طالب محبت مى«فرماید: مى

اى را که دوستتان به شما گفته است بدون کسب اجازه از او به دیگران وقتى مطلب محرمانه». سازدهم جدا مى
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پاشد و نمام دوستان مرد دروغگو نزاع مى«کند: اضافه مى28:16گویید دیگر دوست صمیمى او نیستید. امثال مى
ککه ممکن است وجهه شخص را براى همیشه خراب کند! حرفى سخنان مإ؛ش». کندا از هم جدا مىخالص ر

دهد که دوستى شما با او در چه حد است.رانید از جهتى نشان مىکه در مورد دوست خود بر زبان مى
که یکبار با زدم به من گفت وقتى در مورد موضوع اعتماد با یکى از همکارانم که شبان کلیساست حرف مى

اى بسیار خصوصى را در میان گذاشت ولى بعداً شنید که این شخص رفته خادمى که با وى صمیمى بود مسأله
است و حرفى را که با او درمیان گذاشته بود به خادم دیگرى گفته است. این امر تأثیر بسیار نامطلوبى روى 

هم بخورد. باید در اینمورد احتیاط کنیم که هر چه روابط آنها گذاشت و باعث گردید تا سالها دوستى آنها به
امان با ما در میان گذاشته است نرویم به دیگران بگوییم. همه ما ذاتاً به اینکار تمایل داریم ولى دوست صمیمى

باید دانست که در صورت انجام دادن چنین کارى ممکن است جبران اشتباه خیلى مشکل باشد.
یکدیگر: یکى از بهترین دوستانم یکبار اشتباهم را شدیداً به من گوشزد کرد. خیلى برخورد با اشتباهات -2

ناراحت شدم و پیش خودم فکر کردم که چه حقى دارد با من اینطور حرف بزند. ولى هر قدر بیشتر فکر کردم، 
ته با من عمداً خواسبیشتر فهمیدم که حق کامالً با اوست فهمیدم که واقعاً براى من اهمیت قائل است و نمى

مخالفت کرده باشد. چیزى که دوستم در زندگى من مشاهده کرده بود مانعى بود در راه رشد و تأثیر من روى 
خواست اشتباه خودم را برطرف سازم تا بطرز مؤثرترى به خداوند خدمت نمایم. این سایرین و بنابراین مى

ککه به من گوشزد کرد به طرق مختلف تباه مرإ؛شاست دوستى صمیمانه! دوست من چند روز بعد از اینکه اش
خواست کرد که دوستى او با من واقعى است. او نمىمحبت خودش را نسبت به من نشان داد و همین ثابت مى

کرد. چند روز بعد در حضور شخصى دیگر بشدت از من دفاع کرد و زیرپاى مرا بزند. به من حسادت هم نمى
قه دارد و دوست وفادار و قابل اعتماد من است.فهمیدم که واقعاً به من عال

دوستان صمیمى حق دارند در محبت، با اشتباهات یکدیگر برخورد نمایند. ما عقیده داریم که اگر اشتباهات 
شناسیم و یا کسى را که با او زیاد دوست نیستیم به وى گوشزد نماییم اینکار شخصى را که او را خوب نمى

کنیم اشتباهات دیگران را به آنها گوشزد نماییم بدون اینکه واقعاً نخواهد داشت. وقتى سعى مىنتیجه زیاد خوبى
فرماید:مى6و5: 27زنیم. امثال حق چنین کارى را داشته باشیم هم به آنها و به خودمان ضربه مى

شمن افراط است.هاى دتنبیه آشکار از محبت پنهان بهتر است. جراحات دوست وفادار است، اما بوسه

کنیم آیا سکوت جایز است؟ ما معتقدیم که وقتى اشکالى در زندگى دوست صمیمى خود مشاهده مى
سکوت جایز نیست. گاهى اوقات الزم است به صراحت با مسأله برخورد نماییم ولى باید دانست اینکار را 
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ارزش چنین برخوردى را اینطور 17:27مثال توان کرد که واقعاً به دوست خود عالقمند باشیم. ادرصورتى مى
».سازدکند،همچنین مرد روى دوست خود را تیز مىآهن، آهن را تیز مى«کند: بیان مى

کند، با محبت و مشورت: زن من هم مشاور خوبى است و هم بهترین دوست من است. او خوب گوش مى-3
تیاج دارم که نصیحت او را بشنوم و از او نظر بخواهم. خواهد. غالباً من احمهربان است و همیشه صالح مرا مى

معموالً هم حق با اوست!
ما باید از دیگران نظر بخواهیم. وقتى با افراد مختلف در مورد تصمیماتى که قصد داریم اتخاذ نماییم 

هد که به دمشورت کنیم، با حکمت رفتار خواهیم نمود و محفوظ خواهیم ماند. کالم خدا به ما هشدار مى
ایم که به نصیحت مشورت دهندگان  گوش بدهیم. امثال ) ولى تشویق شده1:1مشورت شریران نرویم (مزمور 

».ماندشود، اما از کثرت مشورت دهندگان برقرار مىاز عدم مشورت، تدبیرها باطل مى«فرماید: مى22:15
یم خیلى مهم است که سخن خوبى بشنویم. کتاب امثال بارها تأکید نموده است که وقتى در احتیاج هست

». سازد، اما سخن نیکو او را شادمان خواهد گردانیدکدورت دل انسان او را منحنى مى«فرماید: مى25:12امثال 
». افتند، اما سالمتى از کثرت مشیران استجایى که تدبیر نیست مردم مى«خوانیم: مى14:11در امثال 

».پند را بشنو و تأدیب را قبول نما، تا در عاقبت خود حکیم شوى«فرماید: هم مى20:19مقدس در امثال کتاب
کند، همچنان روغن و عطر دل را شاد مى«کند: نصیحت دوست صمیمى را چنین تصویر مى9:27امثال 

کند دوست داریم از خود مان، ما را راهنمایى مىوقتى دوست صمیمى». حالوت دوست از مشورت دل
العمل نشان بدهیم. در اینجا اطمینان و اعتماد وجود دارد. دوست ما بارها قابل اعتماد بودن خود را به ما عکس

دارد. هر وقت به او ایم نزد خود نگه مىثابت کرده است. او وفادار است و سخنانى را که با او درمیان گذاشته
اى ما ارزشمندترین نظر است. ما را دوست دهد براحتیاج داریم براى کمک به ما حاضر است. نظرى که مى

کسى که دوستان بسیار دارد خویشتن را هالك «فرماید: مى24:18تر است. امثال دارد و از برادرمان به ما نزدیک
توانیم دوستان صمیمى زیادى داشته باشیم ما واقعاً نمى». تر استکند، اما دوستى هست که از برادر چسبندهمى

ایم! دوست صمیمى پیدا کنیم، گنج بزرگى بدست آوردهولى هر وقت یک
توانیم خودمان را منزوى مصاحبت: دوستان صمیمى باید مدتى از وقت خود را با یکدیگر بگذرانند. نمى-4

کنیم و بعد هم امیدوار باشیم که با دوست خود صمیمیت پیدا کنیم. دوستان صمیمى وقتى براى مدتى از هم 
کشد تا مجدداً با هم صمیمیت قبلى را پیدا کنند. زن و شوند که مدتى طول مىاً متوجه مىشوند بعدجدا مى

شوند که پیوندند متوجه مىاند بعداً که دوباره به هم مىها از هم دور بودهها و حتى سالها، ماهشوهرانى که هفته
فرماید:مى18:2براى اینکه صمیمیت قبلى بوجود آید باید مدتى بگذرد.پیدایش 
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».خوب نیست که آدم تنها باشد. پس برایش معاونى موافق وى بسازم«و خداوند خدا گفت: 

چنین تعریف گردیده است:9:4-11فواید مصاحبت صمیمانه بوضوح در جامعه 

رفیق خود را باشد و زیرا اگر بیفتند، یکى از آنها دو از یک بهترند چونکه ایشان را از مشقتشان اجرت نیکو مى
خواهد برخیزانید. لکن واى بر آن یکى که چون بیفتد دیگرى نباشد که او را برخیزاند. و اگر دو نفر نیز بخوابند، 
گرم خواهند شد اما یک نفر چگونه گرم شود. و اگر کسى بر یکى از ایشان حمله آورد، هر دو با او مقاومت 

شود.خواهند نمود. و ریسمان سه البزودى گسیخته نمى

توانند مصاحبت داشته باشند که نزد یکدیگر باشند. صمیمیت یافتن با شخصى که مدتها او دو نفر وقتى مى
ایم خیلى مشکل است.ایم و یا اخیراً با او آشنا شدهرا ندیده

ندانش یکى از دوستان من بخاطر مأموریت، چند ماه به خارج از کشور رفت. به این ترتیب از همسر وفرز
اش وجود نداشت. وقتى طرحى که روى آن کار جدا شد و براى وى امکان برقرار ساختن ارتباط با خانواده

کرد به پایان رسید به نزد خانواده خود بازگشت ولى براى اینکه صمیمیت قبلى را با همسر و فرزندانش پیدا مى
پیدا کنیم، مصاحبت داشتن با او خیلى مهم خواهیم با کسى صمیمیت کند با مشکالتى مواجه گردید. اگر مى

است. وقتى زن و شوهر وقتى براى گفتگوى صمیمانه با یکدیگر نداشته باشند براى آنها صمیمیت پیدا کردن با 
یکدیگر مشکل خواهد بود.

من همسرم«مصاحبت زمانى وجود دارد که دو نفر از بودن در کنار یکدیگر لذت ببرند. مردى به من گفت: 
وقتى زن و شوهر دوست نداشته باشند در کنار هم باشند این ». خواهم پیش او باشم!را دوست دارم ولى نمى

اى هم، بوجود آمدن صمیمیت به دهد که در رابطه آنها اشکالى جدى وجود دارد. در چنین رابطهنشان مى
فرماید:در اینمورد مى9:9دشوارى امکان پذیر است. جامعه

دارى در جمیع روزهاى بطالت خود خوش بگذران. زیرا که از حیات خود و از زحمتى ه دوست مىبا زنى ک
کشى نصیب تو همین است.که زیر آفتاب مى

هر روز من و همسرم کارول الزم داریم مدتى از وقت خود را با هم بگذرانیم. ممکن است این مدت زیاد 
گردد صمیمیت ما افزایش پیدا کند.بت باعث مىنباشد ولى کیفیت آن مهم است. همین مصاح
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اى نیست. ذات بشرى ما در این خصوص بسیار غیرقابل اعتماد است. اگر وقتى ثبات: داشتن ثبات کار ساده-5
گردد صمیمیت بیشترى با یکدیگر به دوست خود احتیاج داریم او براى کمک به ما آماده باشد این امر باعث مى

پیدا کنیم و به هم نزدیکتر شویم.
ر وقت به کمک احتیاج دارم براى کمک به من آماده است. وقتى گذشته را مرور یکى از بهترین دوستانم ه

توانم روى او حساب کنم. شکى نیست که ما با هم خیلى صمیمى هستیم! هر وقت بینم که مىکنم مىمى
کنم خانواده ما دچار مشکل شده است او براى کمک به ما و تسلى دادن ما آماده بوده است. گاهى احساس مى

که وقتى او مقروض است یعنى خودم مقروض هستم و دوستم همیشه بدون اینکه از من سؤالى کند چیزهایى 
کنم همانطور که خودش دوستى مناسب براى من است، من هم به من داده است تا از آنها استفاده کنم. دعا مى

مالً به او اطمینان کرد. شکى توان کادوست مناسبى براى او باشم. خصوصیت مهم این دوست من اینست که مى
ندارم که او شخص باثباتى است!

توانم روى او حساب کنم همسرم است! او دوست دارد که با ولى تنها شخصى که من از این نظر واقعاً مى
داند من ناراحت، مأیوس و یا بیمار هستم. هرگز به من پشت نکرده است. وفادارى من باشد حتى زمانى که مى

کند که خصوصیت مهم دوستى صمیمانه عبارتست از ثبات! نسبت به من مرتب به من یادآورى مىهمسرم
همسرم شخص کاملى نیست. من هم نیستم ولى او شخصى وفادار است. 

کشد تا شما و همسرتان بتوانید بهترین دوستان هر قدر هم که همسر خود را خوب بشناسید مدتها طول مى
آید.امر هم محتاج زمان است و هم محتاج کوشش. این دوستى یک شبه بوجود نمىیکدیگر باشید. این

کند، اما دوستى هست که کسى که دوستان بسیار دارد خویشتن را هالك مى«فرماید: مى24:18تعهد: امثال -6
نشان » باشدمىتر دوستى هست که از برادر چسبنده«قسمت آخر این آیه، یعنى ». باشدتر مىاز برادر چسبنده

دهنده تعهدى است که وجود آن براى پدید آمدن دوستى صمیمانه الزم است. داشتن دوستان زیاد به مإ؛صککه 
لطمه خواهد زد. امکان ندارد بتوان همزمان با عده زیادى دوستى صمیمانه داشت. چون در اینصورت امکان 

دارد ضعیف شویم یا ضربه عاطفى بخوریم.
اید این کار صحیح اید دوستان صمیمى بسیارى داشته باشید و فکر کردههم مثل ما سعى کردهاحتماالً شما

توانیم با عده زیادى دوستى نزدیک و است. هرچند باید با همه برخوردى دوستانه داشته باشیم ولى نمى
تر از برادر به ما نزدیکخواهد بگوید تنها دوست صمیمى ما کهمى24:18اى داشته باشیم. ظاهراً امثال صمیمانه

است بسیار مهم و با ارزش است. دوستى زن و شوهر باید اینطور باشد. بهترین دوست ما غیر از عیسى مسیح 
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تر باید همسرمان باشد. الزمه این دوستى هم داشتن تعهد است. باید از هر کس دیگرى به همسر خود نزدیک
باشیم و صمیمیت خاصى با او داشته باشیم. 

کرد که وقتى معنى تعهد اینست که وقتى دوستمان به ما احتیاج دارد فرار نکنیم. مردى براى من تعریف مى
ترین دوست او با وفادارى خود بشدت نیازمند کمک بود و همه او را ترك کرده و متهم نموده بودند صمیمى

ساخت. دوست این شخص نسبت اش شد و سرانجام هم مشکل را کامالً برطرفنسبت به وى باعث دلگرمى
به او متعهد بود و وقتى همه از وى فاصله گرفتند او همچنان در کنار وى ماند. این است دوستى صمیمانه!

دوستى مهم است و زن و شوهر باید دوستى خود را حفظ نمایند و هم اینکه تالش کنند دوستى آنها 
نند و باید از دوستى با همه آنها لذت ببریم. سعى نکنید دوست کتر شود. دوستان ما با همدیگر فرق مىصمیمانه

خود را مجبور بسازید که شخصى غیر از آنکه واقعاً هست بشود. دوستان خود را بخاطر شخصیت و 
العملى که نسبت به شما دارند بپذیرید. در زندگى خود به تمام سطوح دوستى یعنى دوستى معمولى، عکس

نزدیک و صمیمانه احتیاج داریم. مهمترین سطح دوستى عبارتست از دوستى صمیمانه دوستى اجتماعى، دوستى 
و دوستى در این سطح باید بر روى همسرمان متمرکز گردد.

آیا همسر شما بهترین دوست شماست؟ اگر نیست حاضرید چکار کنید تا همسرتان بهترین دوست شما 
بشود؟ 
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فصل نهم

بهترین دوست ما کیست؟

توانند دوست صمیمى شما باشند. بهترین دوست توانند دوست شما باشند و عده کمى هم مىعده زیادى مى
شما غیر از عیسى مسیح باید همسر شما باشد. این امر هم محتاج زمان است.

بهترین یک مرد به زنى احتیاج ندارد که مثل خواهر، دختر یا مادر عمل کند بلکه به زنى احتیاج داد که 
دوست او شود!

یک زن هم به مردى احتیاج ندارد که مثل پدر از او محافظت کند و با او مثل دختر کوچک خود رفتار کند. 
کند از او مراقبت به مردى احتیاج ندارد که مثل برادر با او رقابت کند یا مثل یک پسر که از مادرش مراقبت مى

هترین دوست او بشود!نماید. زن به مردى احتیاج دارد که ب

چگونه ممکن است شوهر بهترین دوست همسرش شود؟
دانند براى اینکه بهترین دوست همسر خود شوند باید از کجا شروع کنند و در اینمورد تالش اکثر مردان نمى

کنند. جامعه انتظار دارد بهترین دوست یک زن، یک زن باشد و بندرت شوهر براى همسرش نقشهم نمى
اى با زن خود داشته باشد چون او را تواند دوستى نزدیک و صمیمانهبهترین دوست را هم دارد. شوهر نمى

کند. درك نمى
براى اینکه شوهرى بتواند دوستى براى همسر خود باشد که همسرش به او نیاز دارد باید دلسوز و با 

احساس باشد.
گفت که شوهرش یکبار زنى ناراحتى خود را از رفتار شوهرش، با من و همسرم در میان گذاشت. این زن مى

اى داشت و به مرور زمان مسائل خود را بیشتر با کرد دوستى صمیمانهبا اشخاصى که با آنها تنیس بازى مى
کرد و مأیوس و دلسرد شده ساس مىگذاشت تا با همسرش. این زن خودش را تنها احدوستان خود درمیان مى

خواست با و تا حدى هم عصبانى بود. زندگى زناشویى براى او چیزى نبود که انتظارش را داشت. وقتى مى



2

گفت که دوست ندارد شد و با عصبانیت مىشوهرش بطور جدى در اینمورد حرف بزند، شوهرش ناراحت مى
زنش در زندگى خصوصى او دخالت کند.

شوند.ن همیشه هست. فقط شرایط و افراد عوض مىاین داستا
خواهند بهترین دوست همسر خود شوند دو اصل اساسى زیر را متذکر مقدس به شوهرانى که مىکتاب

شود:مى
به همسر خود محبت کنید.-1
به همسر خود احترام بگذارید.-2

ارزشمند است، عبارتست از طرز برخورد گردد زن احساس کند براى شوهرش اولین چیزى که باعث مى
دهد به همسر خود محبت کند و به او احترام بگذارد زن شوهرش با او. اگر شوهر چنان که کالم خدا تعلیم مى

و شوهر بهترین دوست یکدیگر خواهند شد و ذهنیت مثبت و سالمى در مورد خود خواهند داشت.

چه مفهومى دارد؟» محبت کردن به همسرمان«
فرماید:مى25:5افسسیان 

اى شوهران زنان خود را محبت نمایید، چنانکه مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خویشتن را براى آن داد.

کنند:نیز اضافه مى28- 30آیات 

به همین طور باید مردان زنان خویش را مثل بدن خود محبت نمایند زیرا هر که زوجه خود را محبت نماید،
نماید. زیرا هیچ کس هرگز جسم خود را دشمن نداشته است بلکه آن را تربیت و نوازش خویشتن را محبت مى

باشیم.کند، چنانکه خداوند نیز کلیسا را. زانرو که اعضاى بدن وى مىمى

اعمال هاى نزدیک و صمیمانه براثر ابراز محبت و محبت براى افراد مختلف معانى متفاوتى دارد. دوستى
آیند. مفهومى که در نظر یک شخص از محبت وجود دارد با مفهومى که در ذهن شخص آمیز بوجود مىمحبت

کند.دیگرى وجود دارد کامالً فرق مى
به همین دلیل است که بویژه شوهر براى درك روحیه و عواطف همسر خود با مشکالت زیادى روبرو 

کند که مردان کند بلکه با محبتى رفتار مىنیاز دارد با او رفتار نمىشود چون با محبتى که همسرش به آن مى
کنند. غالباً هم این نوع عشق و محبت به روابط جنسى مربوط است. زن به این نوع عشق خواهند و درك مىمى
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شود، زیاد مایل نیست شوهرش فقط از طریقو محبت احتیاج دارد ولى وقتى از جهات دیگر به او توجه نمى
روابط جنسى عشق خود را نسبت به او ابراز کند.

بردم. کردم، مرتباً به احتیاجات همسرم پى مىیکروز که همسرم بیرون رفته بود وقتى خانه را نظافت مى
تر شویم همسرم به من گفت که اینکار من خیلى او را خوشحال کرده است. این امر باعث گردید به هم نزدیک

تا بیشتر به انتظاراتى که همسرم از من دارد، پى ببرم. من هنوز هم از کار نظافت منزل و به من کمک کرد 
ارزد!سازد به زحمتش مىآید ولى اگر اینکار، همسرم را خوشحال مىخوشم نمى

فرماید مقدس در اینمورد بیان مىپس محبت کردن به همسرمان چه مفهومى دارد؟ لطفاً به نکاتى که کتاب
نید. این نکات به شرح زیر است:توجه ک

محبت کردن به همسرمان به این معنى است که بعد از عیسى او مهمترین شخص در زندگى ماست.-الف 
خواهد بهترین دوست زن خود گذارد. اگر شوهر مىهیچ چیز به اندازه این مسأله روى همسرمان اثر نمى

ن امر شامل موارد زیر است: باشد باید او را در اولویت قرار بدهد. ای
تر از والدینمان باشد.براى ما، همسرمان باید مهم-1

فرماید: مى31:5افسسیان 

از اینجاست که مرد پدر و مادر را رها کرده؛ با زوجه خویش خواهد پیوست و آن دو یک تن خواهند بود.

اند اول به اگر بشنوید که مادر و همسرتان همزمان هر کدام در یک محل متفاوت دچار سانحه رانندگى شده
اند که به سراغ مادرشان سراغ کدام یک از آنها خواهید رفت؟ بسیارى از مردان در جواب این سؤال گفته

مورد همسر و زندگى زناشویى اند که این امر متضمن چه نکاتى درخواهند رفت و اصالً توجهى نکرده
اى که ایم که چگونه زنان بعد از ازدواج هم هنوز به مادر خود وابستگى دارند ولى نتیجهآنهاست. همه ما شنیده

ایم اینست که وابستگى شوهران به مادر خود به مراتب بیشتر است.آنها براثر مشاوره با مردان به آن رسیده
مدیون هستند و در قبال او مسئولیت دارند و البته احساس آنها صحیح است. کنند که به مادر خوداحساس مى

گردد.ولى وقتى این احساس دین از تعهد آنها نسبت به همسرشان شدیدتر شود، حتماً این امر مشکل ساز مى
انیم که به خوولى هیچ جا نمى» پدر و مادر خود را رها کند«جالب است که خدا به مرد فرمود براى ازدواج 

فهمیم که شوهر و نه زن، مشکل اساسى وابستگى به والدین خود را زن هم چنین چیزى گفته باشد. از اینجا مى
دارد.
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مردى که زندگى زناشویى او در وضع بدى قرار داشت به من گفت که هنوز بشدت نسبت به پدرش 
کرد و سالها او را از نظر مالى و عاطفى زیر کند. پدرش بندرت از او ابراز خرسندى مىاحساس وابستگى مى

خواست به پدرش ثابت کند که چه فشار قرار داده بود. این مرد ذهنیتى بسیار منفى در مورد خود داشت و مى
انگیز این امر در رابطه او با همسرش کامالً عیان بود. این مرد زن خود را از تواند باشد. نتیجه غممرد بزرگى مى

گفت که چندان صمیمیتى بین او و شوهرش وجود ندارد چون شوهرش ساخت. زنش مىدور مىخود کم کم 
انگیز بقدرى فکر خود را به پدرش مشغول کرده است که دیگر چندان وقتى براى همسرش ندارد. چقدر غم

است!
توانیم به زن دیگرى بدهیم!جاى زن خود را هرگز نمى-2

ویت قرار داشته باشد، هیچ زن دیگرى جاى او را نخواهد گرفت. موضوع به اگر زن شما براى شما در اول
همین سادگى است!

اى نامشروع با یک زن بشدت با مشکل مواجه شد. دلبستگى او شناختم که به علت داشتن رابطهمردى را مى
ها او ن با گذشت سالبه این زن، باعث گردید دیگر امیدى به صمیمیت یافتن با همسر خودش نداشته باشد چو

توانستند صمیمیت قبلى را با یکدیگر داشته باشند. براى چند لحظه لذت، بهاى سنگینى و همسرش  هنوز نمى
را باید پرداخت.

تر است.همسر ما از فرزندانمان مهم-3
نشود با آن روبرو آیا به همسر خود بیشتر عالقه دارید یا به فرزندانتان؟ ما چه این سؤال از ما بشود و چه

گذرانید یا با گیرند؟ وقت خود را بیشتر با همسرتان مىشویم. کدام یک بیشتر مورد توجه شما قرار مىمى
فرزندانتان؟ آیا بیشتر با نظر فرزندانتان موافق هستید یا همسرتان؟ آیا همسر و فرزندانتان بر سر اینکه چکار باید 

د با یکدیگر کشمکش دارند؟ هر هفته در هر خانواده معمولى شرایطى پیش توانند بکننبکنند و یا چه کارى مى
آید که محک خوبى است براى تعیین میزان تعهد شوهر نسبت به زن خود.مى

دهد که فرزندان مقدس تعلیم مىالزم نیست حتماً ثابت کنیم که همسرمان در اولویت قرار دارد ولى کتاب
فرماید:مى8:1و هم مادر خود. امثال باید هم مطیع پدر خود باشند

اى پسر من تأدیب پدر خود را بشنو و تعلیم مادر خویش را ترك منما.

دیگر شامل چه مواردى است؟ » دوست داشتن همسرمان«
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این امر به این معنى است که شوهر باید به همان اندازه به همسر خود توجه کند که به خودش توجه دارد.-2
33مثل محبت کردن به خودمان است. آیه 29ù28:5محبت کردن به همسرمان برطبق افسسیان 

».هر یکى از شما نیز زن خود را مثل نفس خود محبت بنماید«فرماید: مى
گیرند. زنى براى من تعریف بسیارى از مردان از این نظر خودخواهند که نیازهاى همسرشان را نادیده مى

خواهد بطور مرتب براى حصول اطمینان از سالمت خود آزمایش بدهد و شوهرش هرچند به او ه مىکرد کمى
دهد.گوید اینکار ضرورتى ندارد خودش مرتب آزمایش مىمى

محبت کردن به همسرمان به این معنى است که به او همانقدر توجه داریم که به خودمان. آیا همسرمان 
اید؟ آیا همانطور که شما دوست هاى همسرتان را دیدهنیم؟ آیا اواخر داخل کمد لباساحتیاج دارد به او توجه ک

دارید وقتى براى خود داشته باشید، او هم وقتى براى خودش دارد؟ هفته گذشته در اینمورد چه کمکى به او 
اید؟کرده

محبت کردن به همسرمان یعنى اینکه از حضور و نظرات او ناراحت نشویم.-3
اگر شوهر مرتب نظرات همسر خود را نادیده بگیرد و از دیدگاه او در مورد اشخاص و شرایط مختلف ابراز 

فرماید: به شوهران مى19:3اى با زن خود داشته باشد. کولسیان ناراحتى کند نخواهد توانست دوستى صمیمانه
».اى شوهران زوجهاى خود را محبت نمایید و با ایشان تلخى مکنید«

سازد اینست که از دیدگاه او انتقاد یکى از چیزهایى که بشدت ارتباط شما و همسرتان را با مشکل روبرو مى
هاى متعدد دیگرى در کنید و کارى کنید تا در برابر دیگران سرافکنده شود. یک شب که من و همسرم و زوج

انمان چنین طرز برخورد تحقیرآمیز با جایى جمع شده بودیم خیلى ناراحت شدیم وقتى دیدیم یکى از دوست
همسرش دارد. همسرش در مورد شخصى که شوهرش با وى اختالف نظر داشت عقیده خود را ابراز کرد. 
دوست ما به جاى اینکه به طور خصوصى در مورد این مسأله با همسرش حرف بزند جلوى همه ما بشدت او 

جهت نیست که غالباً آنها رابطه خوبى با هم ندارند. شدیم. بىرا مورد انتقاد قرار داد و همه ما خیلى ناراحت 
زنش به ما گفت که بهترین دوستان او اشخاص دیگرى هستند و او هیچ اطمینانى به شوهر خود ندارد و در 

کند.خود احترامى نسبت به او احساس نمى

ندگى کند.محبت کردن به همسرمان یعنى اینکه کارى نکنیم تا با ترس و وحشت ز-4
اگر واقعاً همسر خود را دوست داشته باشیم و بهترین دوست او باشیم در اینصورت کارى نخواهیم کرد تا 

فرماید: مى18:4از ما، قضاوتمان و یا کارهاى ما ترس داشته باشد.اول یوحنا
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و کسى که خوف اندازد زیرا خوف عذاب دارددر محبت خوف نیست بلکه محبت کامل خوف را بیرون مى
دارد در محبت کامل نشده است.

چگونه ممکن است زن و شوهر بهترین دوست همدیگر باشند وقتى در آنها نسبت به یکدیگر ترس وجود 
هاى خود ) چون ایمان داشت خدا به وعده23:2شد (یعقوب خوانده مى» دوست خدا«داشته باشد؟ ابراهیم 

راى بوجود آمدن دوستى داد. اعتماد دو جانبه بعمل خواهد کرد هرچند شرایط ظاهراً چیز دیگرى نشان مى
صمیمانه الزم است.

محبت کردن به همسرمان یعنى حساس بودن نسبت به احتیاجات او.-5
فرماید: مى16:3-18اول یوحنا 

ایم که او جان خود را در راه ما نهاد و ما باید جان خود را در راه برادران بنهیم. لکن از این امر محبت را دانسته
عیشت دنیوى دارد و برادر خود را محتاج بیند و رحمت خود را از او بازدارد، چگونه محبت خدا در کسى که م

او ساکن است؟ اى فرزندان محبت را به جا آریم نه در کالم و زبان بلکه در عمل و راستى.

ینکه دوستى شود که به نیازهاى او توجه داشته باشیم. براى امحبت مانسبت به شخصى وقتى معلوم مى
اى با همسر خود داشته باشیم باید به نیازهاى او توجه نماییم.صمیمانه

فکر «همسرم گفت: » عزیزم براى امروز چه چیزى الزم است، بخریم؟«یک روز صبح من از همسرم پرسیدم: 
ى احتیاج دارى خوب بگو اگر چیز«کنم چیزى الزم باشد. (این حرف یعنى چیزى الزم است!). به او گفتم: نمى

به خواربار احتیاج داریم ولى پولى را که براى خرید خواربار به من داده بودى خرج «همسرم گفت: ». بخریم
».کنم اینقدر پول همراه داشته باشىفکر نمى«به من جواب داد: » چقدر پول الزم دارى؟«به او گفتم: ». امکرده

ار او قرار دادم و فکر کرد هدف خاصى از اینکار دارم. من همسرم تعجب کرد وقتى پول بیشترى در اختی
کرد. وقتى خیلى خوشحال شدم چون توانستم نیازى را در زندگى همسرم برآورده سازم که او را اذیت مى

نسبت به احتیاجات همسر خود حساس باشید، الزم نیست همیشه این امر همان مفهومى را براى او داشته باشد 
بیند و باید دقت کنیم که طرز فکر همسر خود را کنید. همسرمان مسائل را به شکل دیگرى مىکه شما فکر مى

آید براى او انجام بدهیم.درك نماییم و هر کارى از دستمان برمى
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محبت کردن به همسرمان یعنى اینکه حاضر باشیم عالئق خود را به خاطر او فدا کنیم.-6
حبت کردن به همسرمان است. براى اینکه همسرمان بهترین دوست ما بشود این امر نکته اصلى مفهوم م

کند:ماهیت محبت فداکارانه خدا را چنین بیان مى9:4- 11محبت کردن به او خیلى مهم است. اول یوحنا

و محبت خدا به ما ظاهر شده است به اینکه خدا پسر یگانه خود را به جهان فرستاده است تا به وى زیست 
ییم. و محبت در همین است،نه آنکه ما خدا را محبت نمودیم، بلکه اینکه او ما را محبت نمود و پسر خود را نما

باید یکدیگر را محبت فرستاد تا کفاره گناهان ما شود. اى حبیبان، اگر خدا با ما چنین محبت نمود، ما نیز مى
نماییم.

ن داد که پسر خود را فرستاد تا براى ما بمیرد. عجب خدا محبت خود را نسبت به ما از این طریق نشا
هم در مورد همین محبت فداکارانه که در آن خودخواهى جایى ندارد چنین 4ù3:2فداکارى بزرگى! فیلپیان 

فرماید:مى

و هیچ چیز را از راه تعصب و عجب مکنید، بلکه با فروتنى دیگران را از خود بهتر بدانید. و هر یک از شما 
مالحظه کارهاى خود را نکند، بلکه هر کدام کارهاى دیگرى را نیز.

خواهد همسرش بهترین دوست او شود باید بیشتر به عالئق همسر خود توجه داشته باشد تاشوهرى که مى
اند دوستى عالئق خودش. اکثر مردان دوست ندارند همراه زن خود به خرید بروند ولى کسانى که اینکار را کرده

اند. وقتى با همسرتان در کارى شریک شوید که او دوست دارد، خوشحال ترى با همسر خود پیدا کردهصمیمانه
خواهد شد و به محبت شما جواب خواهد داد.

که شوهر ترجیح بدهد با همسر خود باشد و کارى را که خودش دوست ندارد، بکند ولى این فداکارى است
گردد همسرمان به با دیگران به امور مورد عالقه خود نپردازد. عالوه بر اینکه این کار فداکارى است باعث مى

نشان بدهیم براى او دوستى با ما بسیار عالقمند باشد. وقتى مرتباً تعهد خود را اینطور نسبت به همسر خود
جایگاه مخصوصى خواهیم داشت.

چیست؟» احترام گذاشتن به همسرمان«مفهوم 
خواهیم بهترین دوست همسر خود باشیم باید او را دوست بداریم و به وى احترام قبالً گفتم که اگر مى

ارد؟بگذاریم. ولى چگونه باید به همسرمان احترام بگذاریم؟ این امر چه مفهومى د
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نماییم.مفهوم این امر اینست که او را درك مى-1
کند:این حقیقت را چنین بیان مى7:3اول پطرس 

تر زنانه، و ایشان را محترم دارید و همچنین اى شوهران با فطانت با ایشان زیست کنید، چون با ظروف ضعیف
چون با شما وارث فیض حیات نیز هستند تا دعاهاى شما باز داشته نشود.

با آنها یکى از راههاى درك همسرمان اینست که به او گوش بدهیم و با او حرف بزنیم. اغلب زنانى که ما
کند و با آنها خیلى هاى آنها خیلى کم گوش مىنماییم از این شکایت دارند که شوهرشان به حرفمشاوره مى

هاى او گوش کند. چطور ممکن است همسرمان بهترین دوست ما شود وقتى هیچوقت به حرفکم صحبت مى
نکنیم و با او صحبت نکنیم؟

هاى همسرش گوش کند. وقتى این حرف را زدم تعجب کرد و به حرفمن به یکى از دوستانم گفتم که باید
براى اینکه خیلى از مسائل خود را با مردى در «گفتم: » چه چیزى باعث شد این حرف را بزنى؟«به من گفت: 

».کند. همسرت این مسأله را به من گفته استگذارد که براى وى کار مىمیان مى
کرد اگر همسر و فرزندانش را از وبى بود و به کارش عالقه داشت و فکر مىدوستم تعجب کرد. او تاجر خ

نظر مالى تأمین کند یا باز هم انتظاراتى از او وجود خواهد داشت یا نه جواب اینست که بله. هنوز انتظارات 
به توانست با او حرف بزند. او هم وقتى براى گوش کردن زیادى از او وجود دارد. همسرش هیچوقت نمى

هاى همسرش نداشت. متأسفانه این زن از نظر عاطفى به شخصى وابستگى پیدا کرده بود که وقت شنیدن حرف
اى را نادیده گرفته بود و امیدواریم که آنها هاى او را داشت. اکنون شوهر او فهمیده است که چه مسألهحرف

صمیمیت خود را بازیابند.
در کار خود پیشرفت نمایند. در اینصورت به مسائل زیادى فکر مشکل نیست که زن و شوهر جدا از هم

خواهیم او کنند. احترام گذاشتن به همسرمان به این معنى است که مىکنند و چندان توجهى به یکدیگر نمىمى
را درك کنیم و حاضریم به سخنانش گوش بدهیم.

ت بدنى خود براى مسلط شدن بر او و سرکوب احترام گذاشتن به همسرمان یعنى اینکه از موقعیت یا قدر-2
کردن وى استفاده ننماییم.
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تر هستند. شوهر ها از نظر بدنى از همسر خود ضعیفاست. اکثر زن» ظرف ضعیف«فرماید که زن پطرس مى
ر نباید از این امر سوء استفاده کند. وقتى اینکار را بکند به دوستى او با زنش لطمه خواهد خورد و اینکا

احترامى به همسرش خواهد بود.بى
کرد. شوهرش باز هم او را کتک زده بود و بنابراین یکبار زنى از تلفن عمومى با من تماس گرفت و گریه مى

ترسید به خانه برود. بعد از اینکه او را به منزل یکى از دوستان ایماندار خود بردم با یکى از اعضاى این زن مى
شوهر این زن صحبت کنیم. هرچند وى بسیار شرمنده و پشیمان بود احساس کردیم به کمک کلیسا رفتیم تا با

یک متخصص احتیاج دارد. خوشبختانه پیشنهاد ما را قبول کردو اکنون به لطف گروهى که با آنها مشارکت دارد 
تمایل پیدا کند.کشد تا همسرش به دوستى با اوکند بهبود یافته است. با وجود این مدتى طول مىودعا مى

کنند تا به همسر مقدس در مورد لزوم اطاعت زن از شوهر سوء استفاده مىبعضى از شوهران از تعلیم کتاب
گوید که اگر دهد و مىبه مردان هشدار مى7:3مقدس در مورد این امر در اول پطرس خود زور بگویند. کتاب

اثر خواهد بود.ند، دعاهاى آنها بىتر است احترام نگذاربه همسر خود که ظرف ضعیف

احترام به همسرمان یعنى اینکه او را شریک روحانى خود براى خدمت به خداوند بدانیم.-3
» ایشان را محترم دارید چون با شما وارث فیض حیات نیز هستند«فرماید: مى7:3وقتى اول پطرس 

وستى صمیمانه بین زن و شوهر ایماندار به این دلیل با مقصودش مشارکت روحانى همسرمان با ماست. غالباً د
کنند.شود که آنها در امور روحانى با هم مشارکت پیدا نمىمانع روبرو مى

است. زن و » وارث فیض«شوهر باید به جایگاه روحانى همسر خود توجه داشته باشد؛ یعنى بداند که او 
داران را درك نمایند. باید احترام متقابل بین زن و شوهر شوهر مسیحى باید این تساوى موجود بین ایمان

ایماندار وجود داشته باشد و آنها این موضوع را درك نمایند که عالوه بر اینکه زن و شوهر هستند، در مسیح 
خواهر و برادر یکدیگر هم هستند.

احترام به همسرمان یعنى اینکه در حضور دیگران به او احترام بگذاریم.-4
خواهیم بهترین دوست همسرمان باشیم باید در غیاب او از او دفاع و حمایت نماییم. حرفى که اگر مى

دهد.زنیم عمق دوستى ما را با او نشان مىدرباره او مى
دهد دیگران همسرش را به باد انتقاد بگیرند. او مرتباً از زنش دفاع یک شوهر خوب هیچوقت اجازه نمى

کند.در حضور دیگران و چه وقتى تنها هستند از او تعریف مىکند و چهمى
فرماید:مى» زن شایسته«در مورد 28:31امثال 
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ستاید.گویند و شوهر نیز او را مىپسرانش برخاسته، او را خوشحال مى

د به او یکبار وقتى مردى از من سؤال کرد که چکار کند تا ذهنیت همسرش در مورد خودش بهتر شو
جواب ». خواهم همسرم دچار تکبر شودمن نمى«گفت: ». از او تعریف و تمجید کن«بالفاصله جواب دادم: 

حقیقت این بود که همسر این مرد ». این موضوع را به خدا بسپار. کار تو اینست که از او تعریف کنى«دادم: 
بشدت نیاز داشت شوهرش از او تعریف کند و او را تحسین نماید.

احترام گذاشتن به همسرمان یعنى درك اینکه نیاز داریم او مونس و دوست ما باشد.-5
توانیم به همسر خود بگذاریم اینست که براى داشتن دوستى صمیمانه با او اشتیاق بزرگترین احترامى که مى

نشان بدهیم. وقتى همسرمان از این اشتیاق ما اطمینان حاصل کرد بهترین دوستان یکدیگر خواهیم شد.
دهد که هدف اصلى ازدواج همین است:نشان مى18:2پیدایش 

».خوب نیست که آدم تنها باشد. پس برایش معاونى موافق وى بسازیم«ند خدا گفت: خداو

به او گفت. شوهران باید بدانند این خدا است که احتیاج آنها را به » معاون«خدا بود که نیاز آدم را به داشتن  
همسر دیده است. خدا بیشتر از ما به نیازهایمان آگاه است.

شود که شوهرش نسبت خواهد بهترین دوست او باشد متوجه مىهمد که شوهرش واقعاً مىفوقتى زنى مى
به او احترام زیادى قایل است.

اى از جانب خدا بدانیم.احترام گذاشتن به همسرمان یعنى اینکه او را برکتى بزرگ و هدیه-6
کنیم در مورد او داشته باشیم. آیا فکر مىاحترام گذاشتن به همسرمان به این معنى است که طرز فکر مناسبى

اى مخصوص و عالیست از جانب خدا؟ امثال همسرمان برکتى است از جانب خدا؟ آیا معتقدیم او براى ما هدیه
کند:نیز اضافه مى22:18امثال ». باشد...زن صالحه تاج شوهر خود مى«فرماید: مى4:12

اى یابد چیز نیکو یافته است و رضامندى خدا را تحصیل کرده است.هر که زوجه

دانیم؟ ممکن است به علت نداشتن طرز برخوردى مناسب با همسرمان مى» چیز نیکو«آیا همسرمان را 
توجهى با اى با او داشته باشیم. در اینصورت عوض احترام گذاشتن به همسرمان، با بىنتوانیم دوستى صمیمانه
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او و ایراد گرفتن از وى، مرتب پیش دیگران او را خورد خواهیم کرد. به این ترتیب همسرمان به جاى اینکه 
براى ما خواهد بود. » بارى«براى ما باشد، » برکتى«

گفت ازدواج کند. مىکرد که همسرش آزادى او را سلب مىمردى که به تازگى ازدواج کرده بود احساس مى
خواهد که وقت خود را در اختیارش قرار بدهد ى او محدودیت ایجاد کرده است و همسرش از او مرتب مىبرا

و به او پول بدهد. مشکل این مرد این بود که طرز برخورد صحیحى با همسر خود نداشت و فراموش کرده بود 
، خیلى تحت تأثیر قرار گرفت. گوید. وقتى من توضیحاتى در اینمورد دادمخدا در مورد زندگى زناشویى چه مى

فهمم که این مرد طرز برخورد خودش را عوض کرده است.این روزها از لبخند همسرش مى
دهد انتظارات زن از شوهر خود چند سال پیش، من و همسرم به کمک هم فهرستى تهیه کردیم که نشان مى

خواهیم برد. مطالبى که در زیر مالحظه چیست. وقتى طرز فکر همسر خود را درك کنیم به نیازهاى او پى
فرمایید خالصه مطالب بخش سوم این کتاب است.مى

زن از شوهر خود چه انتظارى دارد.
خواهد که هم عاشق و دوست او و هم تأمین کننده نیازهاى او باشد.زن، شوهرى مى
کاء کند. خواهد که بتواند بدون احساس عجز و ضعف به او اتزن شوهرى مى

ترین مسائل خود را درمیان بگذارد بدون اینکه تشویش داشته باشد یا خواهد با شوهرش محرمانهزن، مى
دست پاچه شود و احساس کند طرد خواهد شد.

هاى او را برآورده سازد بدون اینکه از او توقعى خواهد شوهرش نیازهاى او را تأمین کند و خواستهزن مى
د.داشته باش

زن انتظار دارد شوهرش براى شنیدن پیشنهادهاى او آماده باشد و به نظرات او احترام بگذارد و از او نظر 
بخواهد بدون اینکه ابراز ناراحتى کند و در برابر او واکنش تند نشان دهد.

خواهد همسرش از حضور او لذت ببرد و وقتى نیست احساس تنهایى کند.زن مى
هاى بزرگ دست پیدا کند خواهد شوهرش ترجیح بدهد با او باشد و کارى نکند تا اینکه به موفقیتزن مى

ولى در کنار او نباشد.
زن انتظار دارد که شوهرش در غیاب او هم از او تعریف کند.

خواهد شوهرش مرتب از ظاهر، طرز برخورد، استعداد او تعریف و تمجید کند. زن مى
تظار دارد شوهرش همیشه رفتارى توام با عشق و محبت نسبت به او داشته باشد. زن ان
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دهد ناراحت نشود.خواهد شوهرش نسبت به او بدگمان نباشد و از اینکه خدمات مسیحى انجام مىزن مى
زن مایل است شوهرش کامالً نسبت به او متعهد باشد و به زن دیگرى فکر نکند و چیزى جز مرگ یا 

بازگشت مسیح باعث جدایى او از همسرش نشود.

باشیم» بهترین دوستان یکدیگر«چکار کنیم تا 
کند تا ما و همسرمان ایم که عمل براساس آنها به ما کمک مىمن و همسرم فهرستى از نکاتى تهیه کرده

بهترین دوستان یکدیگر باشیم. این نکات بشرح زیر هستند:

هر هفته وقت مخصوصى براى مشارکت با یکدیگر داشته    باشیم.-1
مرتب در مورد احساسات، افکار و عقاید خود با یکدیگر    حرف بزنیم.-2
د انتقاد نگیریم بلکه    برعکس یکدیگر را تشویق نماییم.هیچوقت در برابر دیگران همدیگر را به با-3
آلى با هم داریم بلکه    مرتب براى بهتر شدن رابطه خود با هیچوقت فکر نکنیم که دیگر رابطه ایده-4

همسرمان تالش نماییم.
ته باشد احساس نسبت به یکدیگر بدگمان نشویم و از اینکه همسرمان با دیگران    ارتباط سالم داش-5

حسادت نکنیم. 
نسبت به امیال و تصورات خود در مورد مسائل جنسى با    صداقت و صمیمیت با یکدیگر حرف بزنیم.-6
حاضر باشیم تا جایى که ممکن است نیازهاى همسر خود را    برآورده سازیم. این شامل نیازهاى -7

شود.جنسى هم مى
سر خود را تحت کنترل یا نفوذ خود قرار    بدهیم.هرگز سعى نکنیم هم-8
با همسر خود به خرید برویم و براى یکدیگر لباس انتخاب کنیم    و به همسرمان بگوییم که کدام لباس -9

آید.به او مى
حاضر باشیم به دیگران از جمله اقوام و خویشاوندان    خودخدمت کنیم بدون اینکه در این مورد -10

جهت براى    زندگى زناشویى خود احساس خطر نماییم و یا از صرف فقط یا    داشتن عواطف الزم براى بى
این خدمت خوددارى کنیم.

هاى مثبت شخصیت همسرمان    تعریف نماییم.مرتب از جذابیت و ویژگى-11



13

د بگیریم عادات بد او را تحمل فکر و ذهن خود را روى نکات منفى همسرمان متمرکز نسازیم    و یا-12
نماییم.
یاد بگیریم که بطور خصوصى با همسر خود در مورد تربیت    فرزندانمان گفتگو کنیم و به توافق -13
برسیم.
باید با همسر خود بخندیم و تفریح نماییم و در قید این    نباشیم که دیگران در مورد این عادت ما چه -14

کرد. قضاوتى خواهند 
هاى عاطفى داشته باشیم و محبت خود را    به یکدیگر ابراز نماییم.مکرراً با هم تماس-15
مقدس داشته باشیم.با خانواده خود بطور منظم و مرتب وقتى براى دعا و مطالعه    کتاب-16
مورد مسائل مختلف بفهمیم.سؤاالتى از همسر خود بپرسیم تا احساسات شخصى و عمیق    او را در-17
کارهایى براى همسر خود انجام بدهیم که خودش از ما    نخواسته باشد.-18
ایم و آنها در مورد دوستانى که داریم با یکدیگر گفتگو نماییم و بگوییم    که چه خدماتى به آنها کرده-19

توانیم با دیگران    دوستى بهترى داشته باشیم چگونه مىاند. با یکدیگر در مورد اینکهچه خدماتى به ما    کرده
حرف بزنیم.

ایم به دیگران نگوییم با کسى    در میان نگذاریم. گاهى زن و شوهر هیچوقت حرفى را که قول داده-20
زنند    که هیچکس دیگر نباید بداند.هایى به هم مىحرف
که قصد داریم اتخاذ    نماییم و نیز درباره روابط خود با با همسر خود در مورد تصمیمات مهمى-21

دیگران مشورت نماییم.
هر روز از یکى از خصوصیات همسرمان تعریف کنیم؛ بویژه از    خصوصیاتى که تعریف از آنها روى -22

گذارند.شخصیت و نیز ذهنیت    همسرمان در مورد خودش تأثیر مثبت مى
بگذاریم دیگران بدانند که همسرمان بهترین دوست ماست و    ما هم از این امر کامالً راضى و خشنود -23
هستیم.
مرتباً پیش دیگران از همسر خود تعریف نماییم و هرگز در    حضور دیگران از همسر خود ایراد -24

نگیریم و به نقاط ضعف او    اشاره نکنیم.
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فصل دهم

مواجه شدن با مسائل مالى

تواند به زندگى زناشویى ما لطمه بزند. برخى مشاوران این مسأله را اى به اندازه مسأله مالى نمىهیچ مسأله
خوانند. ظاهراً زندگى زناشویى عده زیادى به علت مسائل مالى است که از هم اى اساسى و زیربنایى مىمسأله

پاشد.مى
توانند کنند و عده بسیارى به آنچه دارند نمىختالف نظر پیدا مىزوجین در مورد نحوه استفاده از پول خود ا

قناعت کنند.
شود کند تا پولى را که به دست آورده مال خودش بداند متوجه مىاغلب وقتى که زن بیرون از خانه کار مى

افزاید.که این امر مرتب به ناراحتى شوهرش مى
کنند و بنابراین جز براى احتیاجات اولیه منزل و پیش بینى نمىبسیارى از مردها احتیاجات همسرشان را

دهند.خوراك و پوشاك فرزندان خود، پولى به همسرشان نمى
کند، توجهى به درآمد آنها ندارد و از این امر کنند که همسرشان وقتى پول خرج مىبرخى از مردها گله مى

همسرشان حاضر نیست براى آنها پولى خرج کند و نیازشان را بشدت ناراضى هستند. بسیارى از زنان از اینکه
کنند.برآورده سازد، اظهار نارضایتى مى

ام که براى حل شدن مشکالت مالى باید اقدام کرد نه اینکه سر خود را مثل کبک در برف به تجربه دریافته
فرو برد!

اى کردم که باعث گردید مسأله بسیار مهمى را که در زندگى زناشویى یکبار از یکى از دوستانم سؤال ساده
من در مورد مشکالت » اى؟آیا تا به حال مشکالت مالى داشته«او وجود داشت به من بگوید. فقط از او پرسیدم: 

مالى خودش را با من درمیان بگذارد! در آن کردم و به هیچ وجه انتظار نداشتم که او مشکالتخودم فکر مى
زمان فهمیدم که همه ما داراى مشکالت مالى هستیم ولى هرکس به اندازه خودش مشکل دارد. درآمد این 

اش هم همینطور. ولى مشکالت مالى هر دوى ما مثل هم بود.شخص خیلى بیشتر از من بود. مشکالت مالى
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هاى سختى بین زن و شوهر تواند منجر به کشمکشکه مسائل مالى مىگویندمشاوران امور زناشویى مى
شود. چون این مسائل ممکن است باعث تلخى و دشمنى بشود الزم است زن و شوهر یاد بگیرند که بدون 

خواهیم از منابع مالى خود استفاده نماییم عصبانیت و ناراحتى در مورد مسائل مالى با هم حرف بزنند. وقتى مى
آمیز و شادى داشته خواهیم زندگى زناشویى موفقیتل به چهار مسأله مهم باید توجه داشته باشیم. اگر مىحداق

توانم با مردى زندگى کنم که تا چطور مى«باشیم باید این چهار مسأله را در نظر بگیریم. یکبار زنى به من گفت: 
رفتار ما با همسرمان تأثیر نخواهد گذاشت اگر فکر کنیم مسائل مالى روى »! خرخره در قرض فرو رفته است

دهیم.خودمان را فریب مى
هاى خود بازى بازىاز همان زمان که با اسباب». مال من است«گیریم بگوییم تملک: از کودکى یاد مى-1
یم گیریم در مورد تعلقات خود احساس تملک کنیم عوض اینکه دیگران را در استفاده از آنها سهکنیم یاد مىمى

شود. چیزهایى که داریم تا حدى براى ما احساس شویم ترك این عادت مشکل مىتر مىبسازیم. وقتى بزرگ
کنند و بهمین دلیل حاضر نیستیم متعلقات خود را از دست بدهیم. دخترى که در امنیت و خوشحالى ایجاد مى

باشد وقتى تصمیم به ازدواج با خانواده ثروتمندى بزرگ شده و عادت کرده است همیشه چیزهاى خوب داشته
خواهد بدون کمک پدر و مادرش روى پاى خود بایستد، با مشکالتى جدى روبرو خواهد گیرد که مىپسرى مى

شد مگر اینکه زندگى زناشویى آنها مملو از تفاهم و قناعت باشد.
چیز است و گوید که دولت صاحب و مالک همه خدا صاحب و مالک همه چیز است. کمونیسم مى

دارى براین باور است که شخص حق دارد مالکیت خصوصى داشته باشد. ولى مسیحیان معتقدند که خدا سرمایه
صاحب و مالک تمام چیزهاست و ما فقط ناظر تمام چیزهایى هستیم که دستان پرفیض خدا حق برخوردارى و 

ین و پرى آن از آن خداوند است. ربع مسکون و زم«فرماید: مى1:24استفاده از آنها را به ما داده است. مزمور 
فرماید: نیز مى11:29اول تواریخ ». ساکنان آن

اى خداوند، عظمت و جبروت و جالل و قوت و کبریا از آن توست زیرا هر چه در آسمان و زمین است از آن 
باشد. و اى خداوند، ملکوت از آن توست و تو بر همه، سر و متعال هستى.تو مى

اگر معتقد باشیم هر چه داریم از آن خداست و خودمان را ناظر بدانیم طرز برخورد ما با مسائل خیلى فرق 
تر خواهیم توانست دل از دارایى خود بکنیم. وقتى چیزى که داریم گم یا خواهد داشت. به این ترتیب آسان

ین موارد خیلى تحت تأثیر دیدگاه ما در مورد بخشیم طرز برخورد ما در اشود و یا آن را به کسى مىدزدیده مى
گیرد.تملک قرار مى
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و این درحالى است که معتقدند » مال ما«تبدیل شود به » مال من«کنند باید وقتى دو نفر با هم ازدواج مى
باشد. کار خطرناکى است اگر زوجین بخواهند بطور مستقل و شخصى اموال را در مى» مال خدا«همه چیز 

هایى که واقعاً در هر چیز با هم شریک ک خود داشته باشند و یکدیگر را در این اموال سهیم نسازند. زوجتمل
کند که باشد. همین مسأله ساده چنان روابط آنها را تحکیم مىهستند تمام دارایى آنها به نام هر دوى ایشان مى

انند از چنین روابط زناشویى استوارى برخوردار توها و اموال جداگانه دارند نمىهایى که حسابباید گفت زوج
باشند.

خواست با او ازدواج زن مسنى بعد از سالها بیوه بودن تصمیم به ازدواج مجدد گرفت. مردى که این زن مى
کند ایماندار خوبى بود ولى به اندازه او ثروتمند نبود. بنابراین این خانم فکر کرد کار عاقالنه اینست که 

اى بانکى و اموال شخصى خودش را به نام خودش نگه دارد و همین کار را هم کرد. ولى اینکار هحساب
اى نداشت. من آنها را راهنمایى کردم که همه چیز به اسم هر دوى آنها باشد و بنابراین شریک تمام اموال فایده

دید آمد. بعد از روبرو شدن با یکدیگر باشند. اینکار را نکردند و مشکالت زیادى در زندگى زناشویى آنها پ
مشکالت عدیده یاد گرفتند که باید در همه چیز یکدیگر سهیم باشند وگرنه ازدواج براى آنها مفهوم واقعى خود 

را نخواهد داشت.
امنیت: امنیت ما نباید متکى بر دارایى ما باشد ولى غالباً اینطور است. همه ما با توجه به آنچه داریم و نیز با -2
کنیم. هاى مالى خود است که احساس امنیت مىگذارىوجه به میزان حساب بانکى، حقوق، پس انداز و سرمایهت

». توانیم بردزیرا که در این دنیا هیچ نیاوردیم و واضح است که از آن هیچ نمى«فرماید: مى7:6اول تیموتاؤس 
شود!ته مىکند که براحتى نادیده گرفاى را بیان مىاین آیه حقیقت ساده

کنیم و یا کنند ولى تعلیمى که دریافت مىکنیم براى ما امنیت ایجاد مىتر هستند خیال مىاموال ما چون ملموس
توانیم قبول کنیم که براى شود براحتى نمىعقایدمان چون غیرقابل رویت هستند و در آینده ارزش آنها معلوم مى

فرماید:مى17:6آورند. اول تیموتاؤس ما امنیت بوجود مى

دولتمندان این جهان را امر فرما که بلندپروازى نکنند و به دولت ناپایدار امید ندارند، بلکه به خداى زنده که 
کند.همه چیز را دولتمندانه براى تمتع به ما عطا مى

د. عده زیادى که به تواند اینکار را بکنتواند براى ما شادى و امنیت بوجود آورد. فقط خدا مىثروت نمى
اند پول نتوانسته است کارى براى اند که وقتى دچار بحران شدهاند تنها به این نتیجه رسیدهثروت خود امید بسته

آنها بکند.
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دوستى داشتم که بسیار ثروتمند بود و از برکات مادى زیادى برخوردار بود. روزى رسید که ورشکست شد. 
اتفاقى براى او افتاده است. همه چیز بسرعت اتفاق افتاد و ظاهراً براى جلوگیرى از توانست باور کند چنیننمى

توانست بکند. امید خودش را از دست داده و مأیوس شده بود ولى تمام این ورشکستگى هیچ کارى نمى
25:37ور اتفاقات درس مهمى به او آموخت و آن عبارت بود از اینکه امنیت ما در خداوند است. داود در مزم

ام و نه نسلش را که گداى نان من جوان بودم و االن پیر هستم و مرد صالح را هرگز متروك ندیده«فرماید: مى
خدا قول داده است از ما مراقبت کند. او امنیت ماست! ». بشوند

است چون طمع باعث گردید یهودا به» مشکل یهودا«گویند که حرص و طمع همان حرص و طمع: بعضى مى
استاد خود، خداوند ما عیسى مسیح خیانت کند. او خزانه دار رسوالن بود و به خاطر سى پاره نقره خیانت کرد. 

اند! برخى حتى بخاطر مبلغى کمتر از این به دوستان خود خیانت کرده
شود بخواهیم بیش از آنچه حرص و طمع مشکل وحشتناکى است. در همه ما احساسى هست که باعث مى

کرد گفت حال حاضر داریم داشته باشیم. یکبار زنى وقتى در مورد حرص و طمع خود با من صحبت مىدر
خواهد بخرم. بینم دلم مىرا مى» براى فروش«خواهم بخرم و وقتى کلمه بینم مىروم هرچه مىوقتى به خرید مى

توانست ترك کند. همیشه را نمىخرید که احتیاجى به آنها نداشت ولى این عادت خودش او چیزهاى زیادى مى
داد.خواست بیشتر داشته باشد و این حرص و طمع، او را عذاب مىمى

آمیزى است که تواند زندگى زناشویى شخص را ویران کند. اشتیاق به ثروتمند شدن، اشتیاق شرارتطمع مى
ید:فرمامى9:6تواند تسلط پیدا کند. اول تیموتاؤس بر وجود فقیر و غنى مى

فهم و مضر که مردم شوند در تجربه و دام و انواع شهوات بىخواهند دولتمند شوند، گرفتار مىاما آنانى که مى
سازند.را به تباهى و هالکت غرق مى

بینم زوجهاى جوان ابتداى شوم وقتى مىخواهیم این درس را یاد بگیریم؟ واقعاً ناراحت مىپس چه وقت مى
انداز کردن براى دانند معنى پسصبر هستند و نمىبخرند. آنها بى» همه چیز«کنند یى خود سعى مىزندگى زناشو

دانند که باید منتظر باشند تا وضع مالى آنها براى خرید شى خاصى مساعد شود.آینده چیست و نمى
است:10:6توانیم یاد بگیریم اول تیموتاؤس یکى از مهمترین آیاتى که در مورد پول مى

کوشند، از ایمان گمراه گشته، خود را به اقسام زیرا که طمع ریشه همه بدیهاست که بعضى چون در پى آن مى
دردها سفتند.
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کنیم پول حالل تمام خود پول ریشه همه بدیها نیست بلکه پول دوستى ریشه تمام بدیهاست. فکر مى
کند که چنین داستان مردى را تعریف مى13:12-21کنیم! لوقا مشکالت است و بنابراین به آن عالقه پیدا مى

فرماید: طرز فکرى داشت. کالم خدا مى

به وى ». اى استاد، برادر مرا بفرما تا ارث پدر را با من تقسیم کند«و شخصى از آن جماعت به وى گفت: 
زنهار از طمع بپرهیزید زیرا «پس بدیشان گفت: » اى مرد که مرا بر شما داور یا مقسم قرار داده است؟«گفت: 

شخصى دولتمند «اى ایشان آورده، گفت: و مثلى بر». اگر چه اموال کسى زیاد شود، حیات او از اموالش نیست
را از امالکش محصولى وافر پیدا شد. پس با خود اندیشیده، گفت چه کنم؟ زیرا جایى که محصول خود را انبار 

کنم و در آن تمامى حاصل و کنم انبارهاى خود را خراب کرده، بزرگتر بنا مىکنم، ندارم. پس گفت چنین مى
. و نفس خود را خواهم گفت که اى جان اموال فراوان اندوخته شده بجهت اموال خود را جمع خواهم کرد

چندین سال دارى. الحال بیارام و به اکل و شرب و شادى بپرداز. خدا وى را گفت اى احمق در همین شب 
اى، از آن که خواهد بود؟ همچنین است هر کسى که براى جان تو را از تو خواهند گرفت، آنگاه آنچه اندوخته

»ود ذخیره کند و براى خدا دولتمند نباشد.خ

شود در قضاوت خود بشدت توان بهتر از این چیزى در مورد حرص و طمع گفت؟ طمع باعث مىآیا مى
دچار اشتباه شویم.

مردى به من گفت که اگر فالن قدر درآمد داشته باشد و در فالن خانه بتواند زندگى کند او و همسرش واقعاً 
تمند خواهند شد. من گفتم که راه سعادتمند شدن این نیست ولى گوش نکرد. در عرض پنج سال آنها سعاد

هفت مرتبه اسباب کشى کردند ولى باز هم خوشحال نبودند. سرانجام متوجه شد که مشکل او حرص و طمع 
د با همسرش کرد که اگر این چیز و آن چیز را به دست آوراست. او بشدت طمع داشت و درواقع فکر مى

رسید نتیجه معکوس بود.هایش مىزندگى سعادتمندى خواهد داشت ولى وقتى به خواسته
کنیم دهد. فکر مىکنیم نوعى احساس قدرت و تسلط به ما دست مىتسلط: وقتى از پول خود استفاده مى-4

و دولت و جالل از تو «رماید: فمى12:29اى! اول تواریخ همراه تمول، توانایى هم وجود دارد. چه فکر احمقانه
آید و تو بر همه حاکمى، و کبریا و جبروت در دست توست و عظمت دادن و قوت بخشیدن به همه کس مى

زیرا که از او و به او و تا او همه چیز است؛ و او را تاابداالباد «فرماید: نیز مى36:11رومیان ». در دست توست
».جالل باد آمین

کند:به ما یادآورى مى7:4لط بر همه چیز است، نه ما. اول قرنتیان خدا حاکم و مس
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کنى که گویا نیافتى.زیرا کیست که تو را برترى داد و چه چیز دارى که نیافتى؟ پس چون یافتى، چرا فخر مى

اند این توتوانایى ما براى پول درآوردن از جانب خدا به ما داده شده است و هر وقت خدا بخواهد مى
تواند حواس ما را جمع کند. ما متکى بر خدا و توانایى را از ما پس بگیرد. یک شکست مالى کوچک مى

تواند روى همسر خود تسلط پیدا کند حاکمیت او هستیم. وقتى یکى از زوجین فکر کند چون پول دارد پس مى
که وى در زندگى زناشویى خود گرددسازد. پول باعث مىروابط زناشویى خود را بشدت دچار اشکال مى

احساس برترى کند.
پول ممکن است باعث شود که بخواهیم روى سایرین مسلط باشیم. ممکن است فکر کنیم چون پول داریم 

گردد که طرز برخورد ما عوض شود. در زندگى پس همه باید از ما حرف شنوى داشته باشند. این امر باعث مى
کند به امر و نهى کردن و افتد. یکى از زوجین که معموالً شوهر است شروع مىى مىزناشویى اغلب چنین اتفاق

هم مسلط شدن بر همسرش چون پول در اختیار او قرار دارد. به این ترتیب همسرش که پول در اختیار او 
توان برابرى و اتحاد دید.کند ناتوان و برده است. در این نوع زندگى مشکل مىنیست احساس مى

کند برده شوهرش است چون شوهرش امور مالى خانواده را منحصراً در یکبار زنى به من گفت احساس مى
داد به اموال ساخت و اجازه نمىاختیار خودش گرفته بود. این شخص هرگز زنش را در آنچه داشت سهیم نمى
انه از قبیل خوراك و پوشاك از او دسترسى پیدا کند. درواقع این زن مجبور بود حتى براى نیازهاى اولیه خ

فهماند که پول آنها به خودش تعلق دارد. و زنش شوهرش گدایى کند. مرد مذکور اغلب به همسرش اینطور مى
آزرد و طبیعتاً باعث شده کند. این امر بشدت این زن را مىشانس آورده است که شوهرش از او نگهدارى مى

اشد.بود رفتار سردى نسبت به شوهرش داشته ب

طرز فکر ما در مورد پولمان باید چگونه باشد؟
به این چهار مسأله یعنى (تملک، امنیت، حرص و طمع و تسلط) باید توجه داشته باشیم. سعى نکنید از این 

آیند که ما مسائل فرار کنید یا از صحبت در مورد آنها خوددارى کنید. مشکالت فوق به این دلیل بوجود مى
دانیم هدف از پول داشتن چیست. چگونه باید از پول خود استفاده کنیم؟ وقتى پول در اختیار ىبدرستى نم

خواهیم پول داشته باشیم اى که مىگیرى نماییم؟ وقتى به اندازهداریم در مورد استفاده از آن باید چگونه تصمیم
نداریم، طرز برخورد ما با این مسأله باید چگونه باشد؟

ولیه خود را تأمین کنید.نیازهاى ا-1



7

دوست عزیز فالن ماشین جدید نیاز اولیه شما نیست. ماکروویو یا فالن وسیله اتاق پذیرایى هم همینطور. 
هرچند ممکن است نیازهاى یک شخص درحد امور مورد عالقه شخص دیگرى باشد ولى باید به اصلى اساسى 

قعاً چه چیزهایى هستند. اصل فوق اینست که نیاز اولیه یعنى دهد نیازهاى اولیه ما واتأکید کرد که نشان مى
پس اگر خوراك و پوشاك داریم به آنها قانع «فرماید: مى8:6چیزى که براى بقا الزم است. اول تیموتاؤس 

) مسیح 25:6-34هیچ چیز به اندازه خوراك و پوشاك نیاز اولیه ما نیست. در موعظه سر کوه (متى». خواهیم بود
نماید. ها نگاه کنیم تا بفهمیم که پدر آسمانى چگونه از آنها مراقبت مىرماید که ما باید به پرندگان و سوسنفمى

گوید. حتى در این موارد هم باید به خدا مسیح در اینجا از نیازهاى اولیه ما یعنى آب، غذا و پوشاك سخن مى
ما آگاه است و وعده فرموده احتیاجات ما را برآورده توکل کنیم و اول عدالت او را بطلبیم چون او از نیازهاى 

فرماید: مى8:5سازد. اول تیموتاؤس 

ایمان است.تر از بىالخصوص خانه خود تدبیر نکند، منکر ایمان و پستولى اگر کسى براى خویشان و على

أله خیلى جدى است. ما کند مسبدیهى است که وقتى شخصى نیازهاى اولیه خانواده خود را تأمین نمى
اش به او متکى معتقدیم که این مسئولیت به شوهر و پدر خانواده تعلق دارد. او احتیاج دارد که همسر و خانواده

باشند. براى شرایط روحانى و ذهنیت مرد خانه در مورد خودش، خیلى ضرورت دارد که وى مسئولیت شخصى 
اش در اینمورد به او متکى اش احساس کند و حس کند خانوادههخود را در قبال تأمین نیازهاى اولیه خانواد

است.
هر ماه مقدارى از پول خود را باید براى تأمین نیازهاى اولیه خانواده از قبیل خوراك، پوشاك و مسکن کنار 

اید گذارید. ببگذاریم. این پول را روى چیزهاى دیگر خرج نکنید و نگویید یکروز این پول را سرجایش مى
کند و اگر به وظیفه خود درست عمل نکنید در احساس کنید که در اینمورد خانواده شما روى شما حساب مى

آینده با مشکالتى جدى روبرو خواهید شد.
از کار بشارت انجیل حمایت کنید.-2

ایمان ا دوستان بىهاى مورد قبول ایمانداران ونیز مسائلى که براى آنها در اولویت قرار دارد خیلى بارزش
ها هستیم. بخشى از آنها فرق دارد. هرچه هستیم و هر چه داریم به خدا تعلق دارد و ما ناظر براین دارایى

شود به حمایت از کار بشارت انجیل. این امر باید تعهد ما باشد و مسائل رفاهى خود را در نظارت ما مربوط مى
آن دخالت ندهیم. 
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مستلزم حمایت مالى است. » فرستادن» «چگونه وعظ کنند جزاینکه فرستاده شوند؟«ید: گومى15:10رومیان 
براى اینکه مبشرانى به نقاط مختلف جهان اعزام نماییم به حمایت مالى احتیاج است. پولس در اول قرنتیان 

14ù13:9گوید: به مطلب فوق اضافه کرده مى

خورد و هرکه خدمت مذبح کند، از مذبح ول باشد، از هیکل مىدانید که هر که در امور مقدس مشغآیا نمى
».هر که به انجیل اعالم نماید، از انجیل معیشت یابد«دارد. و همچنین خداوند فرمود که نصیبى مى

شوند که باید از مبشران که به نقاط مختلف جهان فرستاده مى» فرمود«لطفاً دقت بفرمایید که خداوندمان 
حمایت مالى نمود.

پولس به تیموتاؤس در مورد رهبران کلیساهایى که مسئولیت آنها با 18ù17:5در اول تیموتاؤس 
گرفتند.بایست مورد احترام و حمایت قرار مىکند. این رهبران مىتیموتاؤس بود مطالبى را گوشزد مى

الخصوص آنانى که در کالم و تعلیم باشند، علىاند،مستحق حرمت مضاعف مىکشیشانى که نیکو پیشوایى کرده
مزدور مستحق «و » کند، دهن مبندگاو را وقتى که خرمن را خرد مى«گوید: کشند. زیرا کتاب مىمحنت مى

».اجرت خود است

شوند، باید مورد ایمانان بسوى مسیح اعزام مىمسئولین کلیساهاى محلى ما مثل مبشرانى که براى هدایت بى
ریزى دقیق صورت بگیرد. دوم حمایت ایمانداران کلیساى خود قرار بگیرند. این حمایت باید با رغبت و برنامه

ه نموده است بکند، نه به حزن و اضطرار، زیرا اما هرکس بطورى که در دل خود اراد«دهد: تعلیم مى7:9قرنتیان 
».داردخدا بخشنده خوش را دوست مى

بینند اینست ها برکت خداوند را در زندگى زناشویى خود نمىما معتقدیم یکى از دالیل اینکه برخى از زوج
ول خود براى این نمایند. باعث خوشحالى است که از پکه از خدمت مربوط به بشارت انجیل حمایت مالى نمى

خدمت هدیه بدهیم و البته اینکار بخشى از تعهد ما در مورد مأموریت بزرگى است که خداوند ما عیساى مسیح 
به ما داده است.20ù19:28در متى 

به دیگران وقتى که در احتیاج هستند کمک کنید
وردار شویم اینست که به دیگران در وقت توانیم برخهایى که با داشتن پول از آن مىیکى از بزرگترین شادى

فرماید: مى28:4مقدس پر از هشدارهایى در این مورد است. افسسیان احتیاج کمک کنیم. کتاب
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هاى خود کار نیکو کرده، زحمت بکشد تا بتواند نیازمندى را چیزى دهد.دزد دیگر دزدى نکند بلکه به دست

فرماید که وقتى از سازد. یعقوب مىاز پول را به ایمان مربوط مىاین نوع استفاده16ù15:2یعقوب 
دهد ایمان ما واقعى است چون باعث اعمال نیک نماییم، اینکار نشان مىشخصى که محتاج است دستگیرى مى

فرماید: نیز در تأیید این استدالل مى18ù17:3گردیده است. اول یوحنا 

لکن کسى که معیشت دنیوى دارد و برادر خود را محتاج بیند و رحمت خود را از او باز دارد، چگونه محبت 
خدا در او ساکن است؟ اى فرزندان، محبت را به جا آریم نه در کالم و زبان بلکه در عمل و راستى.

لى تالش خود را در زندگى وقتى ما و همسرمان، هر دو براى خدمت به دیگران تالش کنیم، نتایج عا
گردد هر دوى ما براى هدفى که خارج از خودمان است زناشویى خود مشاهده خواهیم کرد. این کار باعث مى

دهد که اگر از دیگران وقتى در احتیاج هستند دستگیرى نماییم از مقدس وعده مىبا هم متحد شویم. کتاب
اید که خداوندمان عیسى این اصل را به ما تعلیم داده است: فرممى35:20شادى برخوردار خواهیم شد. اعمال 

».تر استدادن از گرفتن فرخنده«
زوجى که مشکالتى در زندگى زناشویى خود داشتند از من خواستند تا آنها را راهنمایى کنم که چطور با 

حتاج بدهند. خوب به یاد مسائل مالى خود برخورد کنند. من توصیه کردم مقدارى از پول خود را به افراد م
اى که از نظر مالى محتاج بود، غذا و پول دادند از اینکه به این خانواده آورم وقتى در کریسمس به خانوادهمى

کمک کرده بودند خیلى خوشحال شدند.
تر شدند. آنها مشکالت خودشان دیدم این زن و شوهر وقتى از دیگران دستگیرى کردند به یکدیگر نزدیک

ا فراموش کردند و به خدمت دیگران پرداختند. این امر باعث گردید هم طرز برخورد جدیدى نسبت به پول ر
خود داشته باشند و هم نسبت به زندگى زناشویى خود.

از برکات خدا لذت ببرید-3
را بطور هاى عهدعتیق است که سلیمان پادشاه آنرا نوشته است و مفهوم زندگىکتاب جامعه یکى از کتاب

کند. این کتاب در مورد علت اعمالمان ونیز آنچه که هم براى این دنیا و هم براى ابدیت مفید جداگانه بیان مى
فرماید:مى25ù24:2دارد. جامعه است، مطالب سودمندى بیان مى
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دم که از براى انسان نیکو نیست که بخورد و بنوشد و جان خود را از مشقتش خوش سازد. این را نیز من دی
جانب خدا است. زیرا کیست که بتواند بدون او بخورد یا تمتع برد؟

ایم ولى مهم است که اگر از برکات مادى که خدا به ما ارزانى داشته است لذت ببریم کار اشتباهى نکرده
دست پرفیض او را در اعطاى این برکات مشاهده نماییم.

اند. ظاهراً خودشان و یا براى تفریح پولى خرج کنند، کار اشتباهى کردهبرخى از زوجها معتقدند اگر براى 
دهد. مسأله اساسى اینست که ببینیم در خرج کردن پول خود براى چه کتاب جامعه خالف این را تعلیم مى

چیزهایى اولویت قائل هستیم و عوامل کلى دخیل در پول خرج کردن ما چیست. مثالً اگر پول خود را تماماً 
ایم. به عالوه اگر پول خود خرج تفریحات خود سازیم و قرضهاى خود را نادیده بگیریم، البته کار اشتباهى کرده

هایى که در قبال خانواده و حمایت از بشارت انجیل داریم توجه نکنیم باز را صرف تفریح نماییم و به مسئولیت
نسبت به مسائل مالى صحیح باشد لذت بردن از ایم. ولى اگر طرز برخورد کلى ما کار اشتباهى مرتکب شده

این استدالل خیلى خوب بیان شده است.18- 20برکات خدا اشکالى ندارد. در باب پنجم کتاب جامعه، آیات 

باشد، این است که انسان در تمامى ایام عمر که خدا آن را به او اینک آنچه من دیدم که خوب و نیکو مى
کشد به نیکویى تمتع ببرد زیرا که نصیبش همین بخشد بخورد و بنوشد و از تمامى مشقتى که زیر آسمان مىمى

وت عطا فرماید که از آن بخورد و نصیب است. و نیز هر انسانى که خدا دولت و اموال به او ببخشد و او را ق
خود را برداشته،از محنت خود مسرور شود، این بخشش خدا است. زیرا روزهاى عمر خود را بسیار به یاد 

آورد چونکه خدا او را از شادى دلش اجابت فرموده است.نمى

ل فوق توجهى نداشت و هر یکبار خانمى براى من این داستان غم انگیز را تعریف کرد که شوهرش به اص
اند. او از کسانى کرد مرتکب اشتباه شدهکردند، احساس مىوقت بخاطر لذت و تفریح و سرگرمى پول خرج مى

گرفت و زندگى را به کام همسر و فرزندانش تلخ کرده بود. سرانجام به اشتباه کردند ایراد مىکه اینکار را مى
ئل مالى و دید خود را در مورد این مسائل تعدیل کرد. این امر باعث خود پى برد و شیوه برخوردش را با مسا

گردید وضع زندگى زناشویى او بسیار بهبود یابد.
باید براى حل مسائل مالى کوشش کرد. طرز برخورد ما با مسائل مالى باید با تعلیم کالم خدا در اینمورد 

توانیم مشکالت مالى خود را حل کنیم؛ ل شد بهتر مىسازگارى پیدا کند. وقتى این هماهنگى و سازگارى حاص
شوند. یعنى همان مشکالتى که همه، ناگزیر در زندگى زناشویى خود با آن مواجه مى
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فصل یازدهم

اجازه ندهید پول اختیار زندگى شما را به دست گیرد

یکى از دوستان ما بشدت در قرض فرو رفت و مشکالت مالى بر رفتار و گفتار او مسلط گردید. 
کرد مسأله نهایت مشکل بود چون سعى مىخواستیم به او کمک کنیم ولى صحبت کردن با او در اینمورد بىمى

شد.را پنهان کند و اوضاع بدتر مى
دارد مورد مقدس در مورد امور مالى بیان مىم و اصولى را که کتابسرانجام ما به بررسى کالم خدا پرداختی

مطالعه قرار دادیم.
داد و وقتى با حالت تسلیم در برابر کالم خدا به مقدس عالج کار را به دوستمان بوضوح نشان مىکتاب

پایید که از قرض مقدس عمل کرد مشکالت مالى او خود به خود شروع به حل شدن کرد و دیرى نتعالیم کتاب
بیرون آمد.

واقعاً که چه تغییر بزرگى در زندگى او پدید آمد! وجود او براى دیگران مایه برکت گردید چون یک تفاوت 
ساده با دیگران داشت و آن این بود که مقروض نبود!

قتى در مورد پول تواند زندگى و روابط زناشویى ما را تحت تسلط خود قرار بدهد. ومشکالت مالى ما مى
شود. خیلى مشکل خرج کردن با همسر خود شروع به جر وبحث نماییم مشکالت زندگى زناشویى ما شروع مى

است که وقتى هنوز مسائل مالى ما حل نشده است به همسر خود از نظر عاطفى وابستگى پیدا کنیم. بخصوص 
وقتى با او در این زمینه توافق نداشته باشیم،

اند. ما حقایق زیر را ایم که حقایق زیر از کالم خدا براى زندگى زناشویى ما بسیار مفید بودهه کردهما مشاهد
خوانیم چون معتقدیم که درآمد شما هرقدر هم باشد باید مطابق این اصول عمل نمایید.مى» اصول اساسى«

قبل از همه به خداوند احترام بگذارید-1
نویسید باید براى خداوند باشد! این مسأله را کامالً در اولویت قرار بدهید! فکر نکنید که اولین چکى که مى

کافیست یک دهم درآمد خود را براى کار خدا بدهید بلکه با روش هدیه دادن خود هم تعهد خود را نسبت به 
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نید پولى براى هدیه کردن به کلیسا یا خدمات بشارتى خدا ابراز نمایید. صبر نکنید تا پولتان تمام که شد بعد ببی
از مایملک «فرماید: مى10ù9:3مانده است یا نه. دادن ده یک درآمد خود را در اولویت قرار بدهید. امثال 

خود خداوند را تکریم نما و از نوبرهاى همه محصول خویش. آنگاه انبارهاى تو به وفور نعمت پر خواهد شد، 
زندگى زناشویى عده زیادى به این علت با مشکل روبرو ». و از شیره انگور لبریز خواهد گشتو چرخشتهاى ت

شود با انبوهى از مشکالت دست به گذارند و همین باعث مىشود که اول از همه به خداوند احترام نمىمى
به ما برکت بدهد! خدا در گریبان شوند. خدا وعده داده است که اگر قبل از همه او را مورد احترام قرار بدهیم 

به قوم اسرائیل فرمود:7:3- 10مالکى 

گوید: بسوى اید. اما یهوه صبایوت مىشما از ایام پدران خود از فرایض من تجاوز نموده، آنها را نگاه نداشته
یا گویید به چه چیز بازگشت نماییم. آمن بازگشت نمایید و من بسوى شما بازگشت خواهم کرد، اما شما مى

ایم. در عشرها و گویید در چه چیز تو را گول زدهاید و مىزند؟ اما شما مرا گول زدهانسان خدا را گول مى
اید. تمامى عشرها را به اید زیرا که شما یعنى تمامى این امت مرا گول زدههدایا. شما سخت ملعون شده

گوید مرا به اینطور امتحان نمایید که آیا مىهاى من بیاورید تا در خانه من خوراك باشد و یهوه صبایوتمخزن
هاى آسمان را براى شما نخواهم گشاد و چنان برکتى بر شما نخواهم ریخت که گنجایش آن نخواهد روزنه
بود؟

هاى آسمان بر روى ما و زندگى زناشویى ما به این دلیل گشوده نشده است که اول به خداوند شاید پنجره
ایم. از آنجایى که خدا صاحب و مالک همه چیز است، هدیه دادن ما به این معنى نیست که خدا احترام نگذاشته

نیازمند و محتاج است یا به این دلیل به پول ما احتیاج دارد که از طرف ما کار بکند. وقتى براى کار خدا هدیه 
صاحب تمام دارایى ماست.ایم او کنیم که فهمیدهدهیم و اعالم مىدهیم در واقع خدا را جالل مىمى

ایم از پولى که ایم و وسوسه شدهبارها پیش آمده است که من و همسرم از نظر مالى بشدت در مضیقه بوده
باید براى کار خدا هدیه کنیم براى خودمان خرج کنیم. هرگز چنین تصمیمى مفید نبوده چون ظاهراً اوضاع 

یابد و کفاف رسد که پول ما برکت مىگذاریم بنظر مىرام مىبدتر گردیده است. وقتى اول به خداوند احت
کند.احتیاجات ما را مى

اید که ممکن است بخواهید وضع زندگى زناشویى شما از این که هست بهتر شود ولى تا به حال فکر کرده
براى کار ممکن است مشکالت شما ریشه در همین احترام نگذاشتن به خداوند داشته باشد؟ هرماه چقدر 
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2ù1:16دهید مهم نیست، مهم حالت قلب شماست. اول قرنتیان کنید؟ مقدار پولى که مىخداوند هدیه مى
فرماید:مى

اما درباره جمع کردن زکات براى مقدسین، چنانکه به کلیساهاى غالطیه فرمودم، شما نیز همچنین کنید. در روز 
افته باشد، نزد خود ذخیره کرده، بگذارد...اول هفته، هر یکى از شما به حسب نعمتى که ی

اما خالصه «کند: نیز اضافه مى6:9ایم. دوم قرنتیان که یافته» به حسب نعمتى«چقدر باید هدیه بدهیم؟ 
این اصل که ». اینست هر که با بخیلى کارد، با بخیلى هم درو کند و هر که با برکت کارد، با برکت نیز درو کند

دهیم تأثیر بگذارد.اى که مىیم همان قدر هم درو خواهیم کرد باید روى میزان هدیههر قدر بکار

مقروض نشوید-2
مقدس در مورد پول به اندازه اصل مقروض نشدن مهم نیست. قرض باعث فروپاشى هیچیک از اصول کتاب

سازد. قرض ما را مأیوس مىگیرد و مرتباًزندگى زناشویى عده زیادى شده است. قرض انرژى عاطفى ما را مى
تواند به شادى ما در زندگى زناشویى لطمه بزند.یکى از ویرانگرترین مسائلى است که مى

اند بشدت ناراحت و غافلگیر شد. همسرش به زنى وقتى که فهمید او و شوهرش چقدر در قرض فرو رفته
را از او پنهان کرده بود. ولى اوضاع مرتباً بدتر این امید که یک روز از زیر بار قرض بیرون خواهد آمد مسأله 

شد. وقتى سرانجام این خانم از مسأله آگاه شد اعتماد خود را به شوهرش کم کم از دست داد. احساس مى
شد چون تواند مثل گذشته به شوهرش احترام بگذارد. شوهرش هم از دست او ناراحت مىکرد دیگر نمىمى

مالى او را درك بکند و با او همدردى کند.توانست مشکالتاین زن نمى
آنها بخاطر دردسرى که در آن گرفتار شده بودند شروع به سرزنش یکدیگر کردند و ایرادگیرى در زندگى 
زناشویى آنها آغاز شد. به فکر طالق افتادند و آن مرد حتى به فکر خودکشى افتاد چون مشکالت بیش از آن 

ائق آید. خوشبختانه راه معقولى را در پیش گرفتند و به سراغ مشاور رفتند. بعد هم بود که بتواند بر آنها ف
اى جدى در مورد امور مالى خود تنظیم کردند و به مرور زمان از قرض بیرون آمده آزادى مالى پیدا برنامه

شد و باز هم هایشان تمامکردند. بدیهى است که وضع زندگى زناشویى آنها بسیار بهبود یافت و جر و بحث
عشق و محبت آنها نسبت به یکدیگر شروع به رشد کرد.

مدیون احدى به چیزى مشوید جز به محبت نمودن با یکدیگر، زیرا کسى که «فرماید: مى8:13رومیان 
آیا این به این معناست که نباید هیچ چیزى را به صورت ». دیگرى را محبت نماید شریعت را به جا آورده است
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طى خریدارى کرد؟ آیا به این معنى است که براى خرید چیزى باید صبر کنیم تا پول کافى داشته باشیم؟ در اقسا
شود؟مورد خرید خانه یا ماشین تکلیف چه مى

ایم که چطور زوجهایى اى است جدى. شاهد بودهما معتقدیم که مقروض شدن در زندگى زناشویى، مسأله
7:22اند و بینشان سوءتفاهم بوجود آمده است. امثال ند ناراحت و غمگین شدهاکه بشدت در قرض فرو رفته

ایم. ما به دیدگاه زیر در مورد قرض دست پیدا کرده». باشدمدیون غالم طلبکار مى«...کند که یادآورى مى
در براى هرچند ممکن است این دیدگاه با دیدگاه شما فرق داشته باشد آن را بررسى کنید تا معلوم شود چق

توان گفت چه وقت مى«زندگى در جامعه ما که تورم فزاینده در آن وجود دارد سودمند است. ما به سؤال 
دهیم:دو جواب زیر را مى» مقروض هستیم

الف) وقتى وام گرفته باشیم و توانایى پرداخت اقساط آن را نداشته باشیم، مقروض هستیم.
زد من آمد و در مورد وضعى که در آن قرار داشت با من صحبت کرد. او چند سال قبل مرد جوان متأهلى ن

پرداخت. زمانى درآمدش خوب بود و اتومبیل گرانقیمتى به صورت قسطى خریده بود و قسطهاى آن را مى
توانست قسطها را بپردازد ولى شغل خود را از دست داده و اکنون درآمد او کاهش یافته بود. از من پرسید مى

توانست قسط ماشین را بپردازد و قیمت فروش ماشین و غیره را بهانه کرده بود و اید چکار کند. نمىکه ب
تواند، اتومبیل را بفروشد و قرض خودش را خواست ماشین را بفروشد. به او گفتم به هر قیمتى که مىنمى

نست ماشین جدید دیگرى بدهد. به من گفت که اگر اینکار را بکند خیلى متضرر خواهد شد و نخواهد توا
بخرد.

ماند اتومبیل وقتى به او پیشنهاد کردم ماشین را بفروشد و از پولى که بعد از دادن قرضش براى او مى
ترى بخرد خیلى ناراحت شد. بعد از چند هفته تقال و مقروضتر شدن سرانجام به نصیحت من عمل کرد قدیمى

ترى خرید. اتومبیلى که خریده بود چندان تعریفى اند ماشین قدیمىو قرض خود را داد و با پولى که برایش م
نداشت ولى مشکل برطرف شد. این امر باعث گردید وى از قرض بیرون بیاید و درس مهمى از این قضایا 

بیاموزد.
توانید اقساط را بپردازید پس مقروض هستید و هر کارى الزم است باید انجام بدهید تا هر چهاگر نمى

زودتر از زیر بار قرض نجات پیدا کنید. اینکار، شما را بسیار خوشحال خواهد ساخت و وضع زندگى زناشویى 
شما بهتر خواهد شد!

وقتى بدهى ما بیشتر از قیمت شى خریدارى شده است، مقروض هستیم.-ب
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اى بسیار جدى است و بشدت به امروزه این نوع مقروض بودن بسیار شایع است. ما معتقدیم که این مسأله
آید که مثالً با پرداخت مبلغ شود. وقتى این مسأله براى ما بوجود مىضرر زندگى زناشویى و خانواده ما تمام مى

ر آن بپردازیم.نماییم و باید بهره زیادى بخاطمحدودى چیزى را خریدارى مى
خریم، لباس، خریم براثر استهالك ارزش خودش را از دست بدهد مثالً این چیزى که مىاگر چیزى که مى

لوازم منزل، قایق یا اتومبیل خاصى باشد پول زیادى را از دست خواهیم داد و اغلب بشدت مقروض خواهیم 
شى مورد نظر را حاال بخریم و پولش را بعداً بپردازیم. ما نمایند کههاى گروهى مرتباً ما را تشویق مىشد. رسانه
خواهید بخرید کنیم که هرگز براى خرید چیزى، ناگهانى تصمیم نگیرید. مدتى درمورد چیزى که مىپیشنهاد مى

فکر کنید ببینید آیا واقعاً به آن احتیاج دارید و اگر بخرید چقدر در قرض فرو خواهید رفت.

به آنچه دارید قانع باشید-3
آیا به آنچه دارید قانع هستید؟ چند لحظه در مورد خانه، لوازم منزل، اتومبیل، لباسها و چیزهاى دیگر خود 

خواهید چیزهاى بهتر، جدیدتر و قشنگترى داشته فکر کنید. آیا از آنچه دارید راضى هستید یا اینکه نه مرتباً مى
باشید؟

هاى او را بشنویم چون کرد. ما دوست نداشتیم حرفاى که داشت ابراز نارضایتى مىاز خانهزنى مرتب 
گفت منزلشان بسیار کوچک و قدیمى است و در محل بدى قرار دارد. این زن اصالً فکر مند بود. مىهمیشه گله

سیار زیباست! به این ترتیب اى براى آنها بکنند که چنین خانهکرد که انسانهاى زیادى در دنیا زندگى مىنمى
توانست خانه بهترى بخرد و زنش زندگى را به کام شوهرش تلخ کرده بود. شوهرش مأیوس شده بود چون نمى

توانست شغلى گفت اگر شوهرش مىتواند خواسته او را برآورده سازد. مىزد که شوهرش نمىهم مرتباً غر مى
ساخت. خرید و به این ترتیب او را خوشحال مىدلخواه او را مىپیدا کند که درآمد بیشترى داشته باشد خانه

گفت نبود.درواقع مشکل او عدم قناعت بود.اش نبود چون خانه او به آن بدى که مىولى مشکل این زن خانه
د ایم. زن از لوازم منزل خوتواند زندگى زناشویى فرد را خراب کند. بارها شاهد این امر بودهنارضایتى مى

هاى او نیست. شود؛ چون شوهرش قادر به فراهم ساختن خواستهراضى نیست و از شوهر خود هم ناراضى مى
این وضعیت مشکالتى جدى بوجود خواهد آورد و اگر این مشکالت حل نشوند کار به طالق خواهد کشید. 

فرماید:مى12ù11:4پولس در فیلپیان 
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ام که در هر حالتى که باشم، قناعت کنم. و ذلت را ویم، زیرا که آموختهگنه آنکه درباره احتیاج سخن مى
دانم، در هر صورت و در همه چیز، سیرى و گرسنگى و دولتمندى و افالس را دانم و دولتمندى را هم مىمى

ام.یاد گرفته

خالى باشد و به آنچه سیرت شما از محبت نقره«فرماید: مى5:13قناعت چقدر شیرین و عالیست! عبرانیان 
اگر به آنچه داریم » "تو را هرگز رها نکنم و تو را ترك نخواهم نمود."دارید قناعت کنید زیرا که او گفته است: 

قناعت کنیم دیگر ترس و نگرانى در زندگى ما جایى نخواهد داشت. خداوند ما قول داده است از ما مراقبت 
کند و هیچوقت ما را تنها نگذارد!

براى تأمین نیازها به شوهر خود اتکا کنید که در عین حال پدر فرزندانتان هم هست-4
در اینجا ما همدردى خود را با اشخاصى که بعد از فوت همسرشان تمام مسئولیت اداره خانواده بر دوش 

هم پدر باشند و هم نماییم. بخصوص زنان بیوه که مجبورند براى فرزندان خود آنها قرار گرفته است ابراز مى
اى تواند برنامهدهد مىمادر. چنین مشکلى مرتب در حال افزایش است. کلیسایى که به این مسأله اهمیت مى

براى مشارکت داشتن با چنین افرادى و دلگرم ساختن آنها تنظیم کند ولى در هرحال این مسأله مشکلى است.
شود خانه را برآورده سازد دردهاى زنان بسیارى تازه مىگوییم مرد خانه موظف است احتیاجات وقتى مى

فهمیم که این اصل خاص چقدر براى چون شوهر آنها از خانواده خود حمایت مالى نکرده است. از اینجا مى
ایجاد شادى و براى موفقیت در زندگى زناشویى مهم است. 

نها کوتاهى کرده و به این ترتیب لطمات زیادى کنیم به کسانى که پدرشان در برآوردن نیازهاى آما سعى مى
ایم که پیشگیرى از درمان بهتر است. بنابراین به کسانى که زندگى به آنها زده است، کمک کنیم ولى فهمیده
مقدس هم روى کنیم که تأمین نیازهاى خانواده وظیفه مرد است.کتابزناشویى آنها از هم پاشیده است تأکید مى

کند.د مىهمین حقیقت تأکی
ایم که مردان هم (مانند زنان) داراى چنین مشکلى هستند.مرد احتیاج دارد که احساس کند مشاهده کرده

آور خانواده نباشد، بشدت ناراحت همسر و فرزندانش براى تأمین نیازهایشان به او متکى هستند. وقتى مرد نان
خواهد شد.

هاى آمریکایى با آن مواجه هستند اینست که افراد خانواده براى دهانگیزترین مسائلى که خانوایکى از غم
گویند علت این امر تأمین نیازهاى خود دیگر به مرد خانه متکى نیستند. این امر دالیل متعددى دارد. بعضى مى

و براى اند گویند این مشکل از آنجا ناشى شده است که زنان به نیروى کار پیوستهاى دیگر مىتورم است. عده
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گیرند و آورند. مردان بسیارى وظایف خود را نسبت به همسر و خانواده خود نادیده مىخودشان پول درمى
سازند.نیازهاى آنها را برآورده نمى

من مخالف کار کردن زنان در بیرون از منزل نیستم ولى من و کارول به اصل مهمى در زندگى زناشویى خود 
ها کوچک هستند و هنوز به مدرسه آن را با شما هم در میان بگذاریم. وقتى بچهخواهیمایم که مىرسیده

ها بزرگ شدند و به مدرسه رفتند اشکالى ندارد اگر روند، زن باید در منزل پیش آنها بماند. ولى وقتى بچهنمى
اى که براى هر قاعدهدانیم زن کار بکند ولى بشرطى که درآمد او صرف تأمین مایحتاج اولیه خانواده نشود. مى

ایم که وقتى خانواده هم به درآمد مرد متکى است و هم به استثنا وجود دارد ولى در اغلب موارد شاهد بوده
آورد. الزم است مرد وظیفه خود را در این خصوص بداند. ما به درآمد زن، این امر مشکالت زیادى به بار مى

د براى امورى غیر از نیازهاى اولیه خانواده کنار گذاشته شود. پول ایم که درآمد زن بایعده زیادى توصیه کرده
زن باید براى رفتن به مسافرت یا خرید برخى لوازم منزل کنار گذاشته شود؛ ولى هرگز براى تأمین خوراك، 

پوشاك و مسکن به درآمد زن خود متکى نباشید.
دارد شوهرش حامى و تأمین کننده نیازهاى او شوهر احتیاج دارد که همسرش به او متکى باشد و زن نیاز

خواهیم به طور مداوم در زندگى زناشویى خود پیشرفت نماییم وجود این وابستگى عاطفى متقابل باشد. اگر مى
شویم، بیکار آید مثالً بیمار مىضرورت دارد. گاهى شرایط طورى هستند که اجباراً تغییر و تحوالتى بوجود مى

دهد. ولى قاعده معمول اینست که تأمین نیازهاى اولیه خانواده نحه ناگوارى براى ما رخ مىشویم و یا سامى
وظیفه شوهر است. 

انداز کنیدبطرزى عاقالنه براى آینده پس-5
آمد احتیاجات مردم مصر را یوسف در طول هفت سال فراوانى ذخیره کرد تا در هفت سالى که قحطى مى

لى که یوسف مطابق آن عمل کرد براى زندگى زناشویى ما مفید است. امروزه ما به طرز تأمین کند. این اص
شویم پول آن را بعداً پرداخت نماییم. خریم و متعهد مىخواهیم مىکنیم! هر چه مىوارى خرج مىدیوانه
تاب امثال توجه بفرمایید:اند. لطفاً به تعالیم زیر از کهاى اعتبارى نیز در بوجود آمدن این مشکل مؤثر بودهکارت

خوابد، پسر شرم آورنده است کسى که در تابستان جمع کند پسر عاقل است، اما کسى که در موسم حصاد مى
)5:10.(

).22:13مرد صالح پسران پسران را ارث خواهد داد، و دولت گناهکاران براى عادالن ذخیره خواهد شد (
).21:20شود،عاقبتش مبارك نخواهد شد (اموالى که اوالً به تعجیل حاصل مى
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).27:24کار خود را در خارج آراسته کن، و آن را در ملک مهیا ساز، و بعد از آن خانه خویش را بنا نما (
).8:28نماید (هر که مال خود را به ربا و سود بیفزاید، آن را براى کسى که بر فقیران ترحم نماید، جمع مى

).25:30کنند (قوتند، لیکن خوراك خود را در تابستان ذخیره مىها طایفه بىمورچه

ریزى دقیق براى آینده را یادآورى انداز معقول و برنامهاین آیات و بسیارى از آیات دیگر به ما اهمیت پس
وعده و وعیدهاى مربوط به هاى مخاطره آمیز نزنید و فریب گذارىکنند. مواظب باشید که دست به سرمایهمى

کسب سریع موفقیت مالى را نخورید! یادبگیرید که براى آینده پس انداز کنید و به این ترتیب آمادگى مقابله با 
مسائل غیرمترقبه را داشته باشید. خانواده شما احتیاج دارد که در صورت از کار افتادگى یا مرگ شما از حمایت 

مالى برخوردار باشد.
انداز عاقالنه براى آینده، در باب یازدهم کتاب جامعه مقدس در مورد پسهاى کتاباز مهمترین قسمتیکى 

فرماید: وجود دارد. این قسمت از کالم خدا مى

نان خود را بروى آب بیانداز، زیرا که بعد از روزهاى بسیار آن را خواهى یافت. نصیبى به هفت نفر بلکه به 
دانى که راه باد چیست یا دانى چه بال بر زمین واقع خواهد شد... چنانکه تو نمىکه نمىهشت نفر ببخش زیرا 

فهمى.شود، همچنین عمل خدا را که صانع کل است نمىها در رحم زن حامله بسته مىچگونه استخوان
نها این یا آن دانى کدام یک از آبامدادان تخم خود را بکار و شامگاهان دست خود را بازمدار زیرا تو نمى

)6ù52و1کامیاب خواهد شد یا هر دوى آنها مثل هم نیکو خواهد گشت (

کند که داراى بیمه عمر و نیز بیمه درمانى باشیم. الزم است آمادگى مقابله با امور نگرى ایجاب مىآینده
ما محفوظ خواهد بود. هر غیرمترقبه را داشته باشیم و مطمئن شویم که در صورت فوت یا معلولیتمان، خانواده 

اى تنظیم نماید که در آن سفارشات روشنى در خصوص مراقبت از فرزندان و استفاده از زوجى باید وصیت نامه
منابع مالى وجود داشته باشد.
ها و طرحهاى مالى پرمخاطره، آنهایى هستند که وعده ثروتمند شدن در مدتى بسیار برخى از سرمایه گذارى

گذارى کنید امکان ندارد گوید اگر در این یا آن کار سرمایهدهند. وقتى کسى به شما مىبه شخص مىکوتاه را 
مقدس توجه دارند مشورت روحانى متضرر شوید، حتماً از کسانى که خداوند را دوست دارند و به اصول کتاب

ه و دستور الهى است. آیا هدف هاى شما براى سرمایه گذارى مالى مطابق نقشبخواهید. مطمئن شوید که انگیزه
گذارى اینست که بتوانید پول بیشترى براى کار خداوند تهیه کنید؟شما از سرمایه
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ریزى مالى داشته باشیدبرنامه-6
ریزى مالى یا همان تعیین بودجه اهمیت زیادى در زمینه مسائل مالى دارد. عده زیادى به این دلیل برنامه

شود که وقتى قصد داریم چیزى ریزى مالى باعث مىباشند. برنامهاى مىقد چنین برنامهمقروض هستند که فا
دانیم آیا از عهده خرید آن برخواهیم آمد یا نه، بدانیم چه کار کنیم. عجیب است که چطور بخریم ولى نمى

اى به جا معلوم لطمهخورد؟ از کاى به آنها نمىکنند. چطور لطمهریزى خرج مىزوجهاى بسیارى بدون برنامه
گردد در زمینه مسائل مالى و مخارج، در زندگى زناشویى ما ریزى مالى باعث مىخورد؟ داشتن برنامهآنها نمى

هاى روانى کمترى هاى مالى خود آگاه باشد دچار کشمکشتعادل وجود داشته باشد. وقتى زوجى از محدودیت
ند براى خرید خواربار و مایحتاج منزل خرج کند با رضایت تواخواهد شد. اگر زنى بداند در ماه چقدر مى

داند موجودى خانواده چقدر است.خاطر بیشترى زندگى خواهد کرد تا وقتى که نمى
فرماید: مى23:27-27امثال 

به حالت گله خود نیکو توجه نما، و دل خود را به رمه خود مشغول ساز، زیرا که دولت دائمى نیست، و تاج 
ها براى شود، برهروید، و علوفه کوهها جمع مىبرند و گیاه سبز مىهم نسالً بعد نسل (پایدار) نى. علف را مى

آیند، و شیر بزها براى خوراك تو و خوراك خاندانت، و لباس تو، و بزها به جهت اجازه زمین به کار مى
معیشت کنیزانت کفایت خواهد کرد.

مان فاقد برنامه مشخص ما حتماً به داشتن برنامه مالى نیاز داریم. در صورتى که مسائل مالى زندگى مشترك
نظمى بیشترى خواهد شد. اگر باشد و بدون حساب و کتاب خرج نماییم، زندگى زناشویى ما دچار بى

ر ماه فهرستى از مخارج خود تهیه کنید. ریزى اقدام کنید. هریزى مالى ندارید از همین حاال براى برنامهبرنامه
اقساط ساالنه یا شش ماهه خود را نیز جزو مخارج ذکر کنید و مخارج هر ماه را با دخل همان ماه مقایسه 

شود؟اى حاصل مىنمایید. چه نتیجه
براى مسائل مالى نگران نباشید-7

گوید. براى دار باشد ولى حقیقت را مىندهممکن است بعد از مطالبى که گفته شد عنوان فوق براى شما خ
مسائل مالى نگران نباشید چون اگر نگران باشید مشکالت دیگرى بوجود خواهد آمد. عیسى به ما تعلیم داده 

ما از آنها آگاه است. او از ما همانطور که از پرندگان است که بخاطر احتیاجاتمان نگران نباشیم چون پدر آسمانى
کند:نصیحت خوبى مى7ù6:4). فیلپیان 25:6-34کند، مراقبت خواهد کرد. (متى مىو سوسنها مراقبت
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براى هیچ چیز اندیشه مکنید، بلکه در هرچیز با صالت و دعا با شکرگزارى مسئوالت خود را به خدا عرض 
واهد داشت.هاى شما را در مسیح عیسى نگاه خکنید. و سالمتى خدا که فوق از تمامى عقل است، دلها و ذهن

توانیم دعا کنیم؟ خدا از احتیاجات ما آگاه است و قول داده آنها را برآورده سازد چرا نگران باشیم وقتى مى
ام من جوان بودم و االن پیر هستم و مرد صالح را هرگز ندیده«فرماید: داود مى25:37). در مزمور 19:4(فیلپیان 

چقدر عالیست! خداوند از ما مراقبت خواهد فرمود و لزومى ندارد نگران ». و نه نسلش را که گداى نان بشوند
باشیم!

تواند چندان باعث دلگرمى شما شود. با این حال اگر زندگى شما تحت حاکمیت مسیح نباشد،سخنان ما نمى
ا از گناهان تواند شما رچون تعهد شما نسبت به او در درجه اول اهمیت قرار دارد. او تنها شخصى است که مى

توانیم به جاى شما، به مسیح ایمان داشته خود نجات بدهد ولى باید شخصاً به او ایمان داشته باشید. ما نمى
دهنده خود بپذیرید و براى نجات خود فقط به او اعتماد باشیم. باید شخصاً او را به عنوان خداوند و نجات
اید، اینکار را به فردا مسپارید. همین حاال به او ایمان ردهنمایید. اگر تا به حال زندگى خود را به مسیح نسپ

بیاورید!
زندگى زناشویى شما به عنوان شخصى که به عیسى مسیح ایمان دارید برترى عظیمى بر زندگى زناشویى 

مقدس خدا دهد که روحمقدس تعلیم مىدانند. کتابدهنده خود نمىکسانى دارد که مسیح را خداوند و نجات
گردد زندگى زناشویى آورد که باعث مىدر تمام ایمانداران ساکن است و خصوصیاتى در زندگى آنها پدید مى

العمل و رفتار ما را نسبت به یکدیگر تحت آنها چیزى شود که باید باشد. ما احتیاج داریم که قدرت او عکس
بنابراین هر چند مشکالت مالى داشته کنترل داشته باشد. خدا وعده داده است از فرزندان خود مراقبت کند 

باشیم الزم نیست نگران باشیم یا بترسیم.

ها پاسخ گوییدبه این پرسش

مشکالت مالى ممکن است سؤاالت بسیارى بوجود آورند ولى یافتن پاسخى براى این سؤاالت توام با 
توانند به شما و همسرتان دریافتن راه حلى براى مشکالت مالى خود و اختالف دشوارى است. سؤاالت زیر مى
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توان افزود ولى بااستفاده از همین نظرهایى که در این زمینه دارید کمک کنند. البته به این سؤاالت باز هم مى
توانید با همسرتان گفتگویى مناسب در زمینه مسائل مالى شروع کنید.سؤاالت هم مى

سؤاالتى خطاب به شوهر
دانید؟ آیا این امر براى شما در آیا خود را مسئول تأمین نیازهاى اولیه همسر و خانواده خود    مى-1

اولویت قرار دارد؟
کنید؟ریزى مىآیا براى اینکه همسر و خانواده شما در آینده از نظر مالى در    امنیت باشند برنامه-2
آیا همسر شما از درآمد و وظایف مالى شما آگاه است؟ آیا به    دسته چک شما دسترسى دارد؟-3
شوید؟ آیا در را در اینمورد جویا مىزنید و نظر او   آیا در مورد مسائل مالى خود با همسرتان حرف مى-4

کنید؟مورد خریدهاى عمده با او    مشورت مى
خواهد آن را خرج    کند؟ آیا حق دارد از دسته چک شما دهید که هر طور مىآیا به همسرتان پول مى-5

استفاده کند؟
این مسأله با او صحبت کرده و نظر آیا به همسرتان اعتماد دارید؟ اگر نه، علت چیست؟ آیا در مورد  -6

اید؟او را جویا شده
توانید از اید که چطور مىآیا در حال حاضر مقروض هستید؟ آیا با همسرتان در اینمورد    صحبت کرده-7

زیر بار قرض بیرون بیایید؟

سؤاالتى خطاب به زن
برآورده خواهد    کرد به او اطمینان دارید؟ اگر نه علت آیا در اینمورد که شوهرتان نیازهاى مالى شما را -1

چیست؟
کنید که در صورت فوت یا معلولیت همسرتان باز    امنیت مالى خواهید داشت؟ آیا تا به آیا احساس مى-2

اید؟حال در اینمورد با    شوهرتان صحبت کرده
کنید؟ آیا از آنچه تا به حال براى شما رضایت    مىآیا از زندگى با درآمدى که شوهرتان دارد، احساس -3

است،    راضى هستید؟فراهم ساخته
توانید به    دلخواه خود پول خرج کنید مرتب به آیا در مورد اینکه پول کمى در اختیار دارید و یا نمى-4

آمد    او در حدى نیست که شود که شوهرتان فکر کند درکنید؟ آیا رفتارتان باعث مىشوهرتان شکایت    مى
شما را راضى سازد؟
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شوید؟ و از او اجازه اگر خرج خانه دست شماست قبل از پول خرج کردن نظر    شوهرتان را جویا مى-5
خواهید؟مى

تان آگاهید؟ در این مورد براى کمک آیا به محدود بودن درآمد خانواده خود و مقروض بودن    خانواده-6
کنید؟ر خود    چکار مىبه همس

خواهید از آنها آگاه باشید و    در مورد آنها مسئولیت قبول کنید با آیا در مورد آندسته از امور مالى که مى-7
اید؟ آیا    مایل و راضى هستید که او در اینمورد تصمیم گیرى کند؟شوهرتان گفتگو کرده

بیایید شروع کنیم
اند. دعاى ما اینست که خدا به نحوى براى شما نکاتى خواهیم پرداخت که براى ما مفید بودهدر اینجا به ذکر 

آزادى و مسئولیت در زمینه مسائل مالى ایجاد کند که به جاى دعوا و مرافه و شکست، شادى وارد زندگى 
زناشویى شما شود.

چقدر    الزم است خرج کنید. مخارج خود فهرستى از مخارج خود تهیه کنید و تعیین نمایید که هرماه-1
را با درآمدتان بسنجید و    کارى را که باید انجام شود مشخص نمایید. اگر مخارج شما بیش    از درآمدتان 

توانید    صرف نظر کنید. از اینکه سطح زندگى خود را به خاطر باشد،مشخص سازید که از چه خرجهایى مى
رورى پایین بیاورید، بیمى به دل راه    ندهید.خالص    شدن از مخارج غیرض

دهند، به پول خود را پس انداز نمایید و اجناسى را که براثر استهالك    ارزش خود را از دست مى-2
صورت قسطى نخرید. در    اینصورت به میزان زیادى از پرداخت بهره فارغ خواهید بود. با    همسر خود با 

، فهرستى از چیزهایى تهیه    کنید که دوست دارید بخرید ولى فعالً براى خرید آنها پول    درنظر گرفتن اولویت
ندارید. بعد هم براى خرید تمام اجناس قید شده در این    فهرست تمامى تالش خود را به کار ببرید. جنسى را 

به این دلیل    نخرید چون به تازگى به بازار آمده است.
توانید براى کار    خدا هدیه بدهید و نیازهاى مردم را با همدیگر در اینمورد صحبت کنید که چگونه مى-3

برطرف سازید. این امر را در    اولویت قرار بدهید و عمل به تعهد خود را فراموش نکنید. و    عالوه براینکه 
کنید از خدا بخواهید پولى را به شما بدهد که مىبطور منظم قسمتى از حقوق خود را براى کار خدا    هدیه 

قول دادن از روى «ایم بتوانید به    او پس بدهید و در اینمورد به او اطمینان نمایید. ما اسم اینکار را    گذاشته
دهیم که اى را    مىهدیه» قول«گیرد؛ چون به خدا که به منظور هدیه دادن    براى کار خدا صورت مى» ایمان
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خدا امکان دادن آن را براى ما فراهم خواهد » ایمان    داریم«توانیم آن را بدهیم ولى در حال حاضر نمى
ساخت!    خیلى عالیست!

اى بخرید که نشان دهنده پول اندکى را براى امور غیر ضرورى کنار بگذارید. براى همسر    خود هدیه-4
قیمت باشد.نیست این هدیه گرانعشق و عالقه شما نسبت    به اوست. الزم 

براى امورى از قبیل مسافرت، شام خوردن در بیرون از منزل،    تفریح و غیره پول کنار بگذارید.اینکار را -5
با توجه به تقویم خود و    بودجه خود انجام دهید!

داشته باشد و بدانید که تا کارى کنید تا امکان نوشتن چک هم براى شما و هم براى    همسرتان وجود -6
توانید خرج    کنید.چقدر مى

اجازه بدهید خانمتان براى خودش حساب جارى داشته باشد و    هر ماه مقدار مشخصى پول در اختیار -7
او بگذارید تا هرطور مایل    است آن را خرج کند. ولى انتظار نداشته باشید این پول را صرف    خرید خوراك 

کند. به او    ك نماید که درواقع تهیه آنها کار شماست.    به عالوه از او نپرسید این پول را چطور خرج مىو پوشا
اطمینان نمایید!

مخارج عمده خود را ثبت کنید تا بتوانید وضع مالى خود را در    چند سال گذشته بررسى نمایید.-8
ذارید که از زندگى با    یکدیگر و از آنچه دارید خوشحال و مرتب این مطلب را با یکدیگر در میان بگ-9

راضى هستید. یاد بگیرید    که شکرگزار باشید و خدا را بخاطر تمام برکاتش شکر کنید. 
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فصل دوازدهم

حق طالق دادن

ترین سؤالى باشد که ایمانداران با آن روبرو هستند. این سؤال عبارتست ترین سؤال همه مشکلشاید اساسى
باشد؟ تحت چه شرایطى این عمل از لحاظ اخالقى، از اینکه آیا طالق دادن همسر خود عملى صحیح مى

سیرهایى که از سخنان خدا در فرماید؟ آیا تفمقدس در مورد طالق چه مىتصمیمى صحیح است؟ خدا در کتاب
شود، واقعاً درست است؟این مورد مى

طرفانه تواند بىطبیعتاً شخصى که به فکر طالق است و یا اقدام به طالق دادن همسر خود کرده است، نمى
مقدس  بررسى کند.این موضوع را از دیدگاه کتاب
توانند مقدس را در مورد طالق بررسى نمایند و یا نمىم کتابطرفانه تعالیتوانند بىبسیارى از ایمانداران نمى

معیارهاى اجتماعى موجود در جامعه مسیحى را در مورد طالق بپذیرند. به این ترتیب این موضوع باعث تشتت 
هایى که در مورد زندگى زناشویى نوشته شده آرا در بین مسیحیان گردیده است. با بررسى اجمالى انبوه کتاب

شویم که چقدر تعالیم مسیحى مختلفى در اینمورد وجود دارد.در زیر به ذکر تعدادى از توجه مىاست م
پردازیم:دیدگاههاى مسیحى در مورد طالق مى

طالق در تحت هر شرایطى نادرست است. -1
شود.طالق گناهى است که در این زندگى پاك نمى-2
ست ولى ازدواج مجدد    تحت هیچ شرایطى مجاز نیست.طالق در تحت برخى شرایط مجاز ا-3
باشند.هم طالق و هم ازدواج مجدد تحت برخى شرایط مجاز    مى-4
شود که شخص صالحیت رهبرى در کلیساى    خدا را نداشته باشد.طالق باعث مى-5
ازدواج مجدد بعد از طالق زناکارى است.-6
تواند این گناه را    ببخشد.طالق تحت هر شرایطى گناه است ولى خدا مى-7
طالق تحت برخى شرایط عمل صحیحى است.-8
اى است حقوقى نه یک گناه. ممکن است طالق    براثر ارتکاب گناهى صورت گرفته باشد.طالق مسأله-9
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شوید.شید بعد از ایمان آوردن    بخاطر آن محکوم نمىاگر قبل از ایمان آوردن طالق گرفته با-10
مهم نیست که ایماندار باشید یا نه، طالق در هر حال نادرست    است.-11
ایمان است طالق گرفتن از او اشکالى ندارد.اگر همسرتان بى-12
چون ممکن است این عمل باعث اید نباید از او طالق بگیرید ایمان ازدواج کردهاگر با شخصى بى-13

شود که خدا نتواند از شما    براى هدایت همسرتان بسوى نجات استفاده کند. 
اگر شما مقصر نباشید طالق اشکالى ندارد.-14
گناه باشد.تواند    بىآید هیچیک از زوجین نمىوقتى مسأله طالق پیش مى-15
توانید مجدداً ازدواج توانید از او طالق    بگیرید ولى نمىده باشد مىاگر همسر شما مرتکب زنا ش-16
کنید.

توانید با شخص دیگرى توانید از او طالق بگیرید و    بعد هم مىاگر همسر شما مرتکب زنا شود مى-17
ازدواج کنید.

توانید مجدداً ازدواج    کنید.اگر همسرتان شما را طالق بدهد مى-18
توانید    مجدداً ازدواج کنید.مقدس نباشد نمىاگر طالق شما براساس اصول کتاب-19
توانید مجدداً ازدواج کنید.اید مجدداً ازدواج کرد شما    هم مىاگر همسر شما که او را طالق داده-20

همه نظرات مختلف در مورد طالق تواند همچنان ادامه پیدا کند. وقتى اینباور کنیم یا نه این فهرست مى
توانیم به این سؤال جواب بدهیم که آیا طالق دادن همسرمان عمل صحیحى است یا نه؟هست چطور مى

ایم و البته به ضعف خود در پاسخگویى به این سؤال هم معترفیم ولى از آنجا در این مورد بسیار دعا کرده
مقدس درباره طالق خواهیم نظر خود را در مورد تعلیم کتابشوند مىمىاى روبرو که ایمانداران با چنین مسأله
ترى این موضوع را بررسى کنید. و اگر تا توانیم به شما کمک کنیم تا بطور عمیقبا شما در میان بگذاریم. مى

این مسأله ایم. ما معتقدیم که اغلب با همین حد بتوانیم به شما کمک کنیم به یکى از اهداف خودتحقق بخشیده
بطور سطحى برخورد شده است و آن قسمت از کالم خدا که حاوى تعالیمى در این مورد بوده به طرز صحیح 

گیرد پس درك نشده است. زندگى مردم بشدت تحت تأثیر تعلیم ما در مورد طالق و ازدواج مجدد قرار مى
م فهم و درك.الزم است در برخورد با این موضوع هم رحم و عطوفت داشته باشیم و ه

نقشه اصلى خدا
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خواهد زندگى زناشویى ما تداوم یابد! قبل از اینکه اجازه بفرمایید یک مسأله مثبت را عرض کنیم: خدا مى
فرماید. وارد بحث ظریف و حساس طالق شویم الزم است بدانیم خدا در مورد ماهیت زندگى زناشویى چه مى

از فریسیان در مورد طالق جواب داد. این افراد قصد داشتند با سؤال عیسى به سؤال برخى 3:19- 6در متى 
این در ». آیا جایز است مرد، زن خود را به هر علتى طالق دهد؟«خود عیسى را امتحان کنند و از او پرسیدند: 

اى از شریعت موسى بود. پاسخ مسیح بسیار روشنگر بود: واقع تفسیر آزاد اندیشانه
که خالق در ابتدا ایشان را مرد و زن آفرید، و گفت از این جهت مرد، پدر و مادر خود را رها اید مگر نخوانده

کرده، به زن خویش بپیوندد و هر دو یک تن خواهند شد؟ بنابراین بعد از آن دو نیستند بلکه یک تن هستند. 
پس آنچه را خدا پیوست انسان جدا نسازد.

خوانیم که عیسى، جزئیات بیشترى ذکر شده است. در انجیل مرقس مىهمین واقعه با 2:10-9در مرقس 
پاسخ آنها این بود که » موسى شما را چه فرموده است؟«فرماید: دهد و مىسؤال آنها را با سؤال جواب مى

عیسى به آنها فرمود: ». موسى اجازت داد که طالق نامه بنویسند و رها کنند«

به سبب سنگدلى شما این حکم را براى شما نوشت. لیکن از ابتدا خلقت خدا ایشان را مرد و زن آفرید. از آن 
جهت باید مرد پدر و مادر خود را ترك کرده، با زن خویش بپیوندد، و این دو یک تن خواهند بود چنانکه از آن 

».جدا نکندپس دو نیستند بلکه یک جسد. پس آنچه خدا پیوست، انسان آن را 

شود که نقشه اصلى خدا براى زن و شوهر اینست که زندگى از این دو قسمت از کالم خدا روشن مى
زناشویى خود را ادامه بدهند و هرگز از هم جدا نشوند.

دهم معموالً با افزودن یک جمله به قولى که زن و مرد موقع من وقتى مراسم ازدواج دو نفر را انجام مى
تواند ما را از هیچ چیز جز آمدن خداوند یا مرگ نمى«خواهم بگویند: دهند از آنها مىازدواج به یکدیگر مى

یمان زناشویى ما تا وقتى معتبر است که از طریق از آنجا که در آسمان ازدواج وجود ندارد، پ». یکدیگر جدا کند
و 25:12، مرقس 30:22مرگ یا ربوده شدن به حضور خداوند عیسى برویم. (مراجعه فرمایید به متى 

کند و به این ترتیب همسر شخص متوفى آزاد ). روشن است که مرگ، پیمان زناشویى را فسخ مى35:20لوقا
است مجدداً ازدواج کند.

اصلى خدا اینست که زن و شوهر تا وقتى به زندگى زناشویى خود ادامه دهند که یکى از آنها رخت از نقشه 
جهان بربندد یا اینکه هر دو در زمان بازگشت مسیح به آسمان بروند. طالق موضوع مهمى است و ما آن را 
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ایل است زندگى زناشویى بررسى خواهیم کرد ولى در ضمن نباید این مسأله روشن را نادیده گرفت که خدا م
ما تداوم پیدا کند.

اجازه براى طالق
» مردى صالح«خوانیم که یوسف مى19:1آیا ممکن است طالق تحت برخى شرایط صحیح باشد؟ در متى

خواست بطور پنهانى زن خود را طالق دهد و او را در برابر عموم رسوا نسازد و باعث شود چون مىخوانده مى
کرد که مریم براثر ارتکاب زنا ادامه نامزدى را غیر شدن احتمالى او نگردد. در آن زمان او فکر مىسنگسار 

آید که ظاهراً یوسف در این مورد حق داشت و مثل ممکن کرده است. از این قسمت از کالم خدا چنین برمى
خواست بکند بنوعى هم تحسین شده است. اینست که بخاطر کارى که مى

بر مشروعیت طالق بدانیم ولى قطعاً این امر بخشى از استدالل ما را » دلیلى«نداریم این امر را بعنوان قصد 
دهد.تشکیل مى

خوانیم: مى8:3خدا خودش هم قوم خود را بخاطر ارتکاب گناه طالق داد. در ارمیا

کردم و طالق نامه به وى دادم لکن خواهر و من دیدم با آنکه اسرائیل مرتد زنا کرد و از همه جهات اورا بیرون 
خائن او یهودا نترسید بلکه او نیز رفته مرتکب زنا شد. 

رسد که زنا (بطورى اش طالق داد. بنظر مىفرماید که اسرائیل (حکومت شمالى) را به خاطر زناکارىخدا مى
باشد.کنیم) زمینه طالق مىکه در مورد یوسف و مریم هم مشاهده مى

شود که خدا تا زمان موسى، رسمى تحت عنوان طالق تعیین نکرده بود؛ چون مسیح روشن مى8:19از متى 
با وجود این حتماً بنوعى طالق بین مردم وجود داشته است چون از تثنیه ». لیکن از ابتدا چنین نبود«فرماید: مى
29ù19:22 فرماید نه اینکه بطور کامل آن ق تعیین مىفهمیم که خدا مقرراتى در مورد طالمى1:24-4و نیز

را منع نماید.
به هیچ وجه منطقى نخواهد بود اگر بگوییم که این قسمت از شریعت موسى معتبر نیست یا اراده کامل الهى 

رومیان ». شریعت مقدس است و حکم مقدس و عادل و نیکو«فرماید: مى12:7در آن منعکس نیست. رومیان 
شریعت خدا اشکالى ندارد؛ چون انعکاس ». دانیم که شریعت روحانى استزیرا مى«کند: ىاضافه م14:7

باشد. حقیقت این است که در شریعت موسى اجازه قطعى در مورد طالق وجود شخصیت عادل خود خدا مى
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قى دارد. ممکن است نتوانیم موقعیت و شرایط را بطرز صحیح تفسیر نماییم ولى این حکم سر جاى خود با
است.
توان گفت شرایط هرچه باشد در پس طالق گناه ) در پس مسأله طالق قرار دارد. مى8:19(متى » سنگدلى«

توانیم بگوییم که طالق به هر دلیل انجام بگیرد گناه است. خدا تحت برخى شرایط قرار دارد. از طرف دیگر نمى
توان گفت طالق به هر دید آمده باشد. به این ترتیب نمىداند حتى اگر این شرایط براثر گناه پطالق را مجاز مى

علتى که باشد گناه است!
از «فرماید: مى16:2گویند که خدا در مالکى کسانى که معتقدند طالق تحت هر شرایطى گناه است فوراً مى

ارد پس چطور مفهوم این چیست؟ اگر خدا از طالق نفرت د». طالق نفرت دارم...قول یهوه صبایوت این است
توان دو جواب زیر را داد:توانیم طالق را تحت برخى شرایط مجاز بدانیم؟ به این سؤال مىمى
شود متنفر است نه از خود طالق.) خدا از گناهى که منجر به طالق مى1
گوید.در مورد آن سخن مى16:2) خدا از طالقى متنفر است که نبى خدا در مالکى 2

زند و آن در مورد نوع خاصى از طالق حرف مى16:2د که بهترین جواب، دومى باشد. مالکى رسبه نظر مى
دختر «کرد چون » خیانت«خوانیم که یهودا مى11:2در مالکى ». به زوجه جوانى خود«عبارتست از خیانت 

ه همسر خطاکارى طالقى که خدا از آن متنفر است، طالقى است که بوسیل». خداى بیگانه را به زنى گرفته است
اش زیر پا گذاشته و سعى دارد عمل خود را توجیه گیرد که تعهد خود را نسبت به شریک زندگىصورت مى

کند.
گردید (به دستش دهد) و مطلقه از سند مکتوبى براى طالق وجود داشت که تسلیم مى1:24- 4مطابق تثنیه 

کرد. در اینجا د). به این ترتیب طالق جنبه قانونى پیدا مىاش رها کنشد (او را از خانهخانه همسرش اخراج مى
دستورى در مورد طالق وجود ندارد. مدرکى هم وجود ندارد که نشان بدهد چه وقت طالق صحیح و چه وقت 
اشتباه است. مورد خاص مذکور در باب بیست و چهارم تثنیه به مردى اشاره دارد که در همسرش چیز 

اشاره دارد. همین » برهنگى«به wath dabarعبرى که در اینجا به کار رفته یعنى ناشایسته بیابد. کلمات
براى اشاره به نحوه دفن مدفوع به کار رفته است. به این ترتیب روشن نیست که 12:23-14اصطالح در تثنیه 

ر داشتن روابط مقدس عقیده دارند منظور از این امچیست. هر چند معموالً مفسرین کتاب» ناشایست«این امر 
ناپاك جنسى است.
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در زمان عیسى این مسأله از نظر تعلیمى اختالف نظر شدیدى بین مکتب هیلل  و شمعى بوجود آورده بود. 
کرده است. معلم و دانشمند یهودى بوده که در اورشلیم زندگى مىHillelهیلل -P{پیروان مکتب هیلل

}Pمترجم 
کند که تواند باشد و بنابراین این حق را براى مرد ایجاد مىالذکر هر چیزى مىفوق» ناشایسته«گفتند که امر مى

گفتند مقصود از این امر هر وقت و به هر دلیلى که بخواهد همسر خود را طالق بدهد. پیروان مکتب شمعى مى
فرمود: 32:5متى فقط ارتکاب زنا است. از نظر برخى عیسى صریحاً با نظر مکتب شمعى موافقت کرد چون در 

روابط ناپاك جنسى) زن خود را از - porniaگویم، هر کس به غیر علت زنا، (پورنیا لیکن من به شما مى«
».باشد و هر که زن مطلقه را نکاح کند، زنا کرده باشدخود جدا کند باعث زنا کردن او مى

موافقت کند به دیدگاه لیبرال مکتب با وجود این ممکن است عیسى بیش از اینکه با مکتب شمعى بخواهد 
24داد که منظور تثنیه کرد که در آن روزگار بسیار پرطرفدار بود و به این ترتیب مسیح نشان مىهیلل حمله مى

این نیست که حق داریم همسر خود را به هر دلیلى طالق بدهیم. در واقع باب بیست و چهارم تثنیه طالق را 
1:24مذکور در تثنیه » ناشایسته«دارد. ممکن است امر ت مربوط به آن را بیان مىکند بلکه اقداماسفارش نمى

شامل تمام چیزهایى باشد که ممکن است شوهر وجود آنها را در همسرش ناشایست بداند و شاید مقصود 
عیسى این بود که اجازه موسى در مورد دادن طالق نامه نتیجه سنگدلى مردانى بود که در صورت مشاهده 

دادند. سپس عیسى تنها دلیل موجه براى طالق را معرفى هرگونه امر ناخوشایندى در همسرشان او را طالق مى
کند که عبارتست از زناکارى همسر شخص.مى

مقدس به طالقى اشاره دارد که براساس اصول کتاب1:24- 4پس موضوع بطور خالصه اینست که تثنیه 
قط وقتى حق داریم همسر خود را طالق بدهیم که مرتکب زنا شده باشد. اگر نیست ولى قانوناً صحیح است و ف

براساس دالیل قابل قبولى قرار داشت در اینصورت زن مطلقه آزاد بود با مرد 1:24طالق مذکور در تثنیه 
بر تواند با شوهر اول خود مجدداً ازدواج کند چونفرماید که وى نمىمقدس مىدیگرى ازدواج کند ولى کتاب

شده است. اقدامات مربوط به طالق از نظر قانونى صحیح بود ولى از نظر اصول » ناپاك«اثر ازدواج دوم خود 
دهد ازدواج دوم زنا محسوب بروشنى تعلیم مى9:19مقدس قابل قبول نبود. همانطور که عیسى در متى کتاب

ه بود.بود و طالق به علت ارتکاب زنا صورت نگرفت» ناپاك«شد چون زن مى

آیا طالق تنها راه حل است؟
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آیا وقتى همسرمان نسبت به ما وفادار نیست تنها راه برخورد با مسأله، طالق است؟ البته که نه. طالق گاهى 
هاى روحى ناشى کند. ضربهبدترین راه حل ممکن است. طالق مشکالت اجتماعى و عاطفى شدیدى ایجاد مى

پذیرد.ماند و از نظرى زخم ایجاد شده هرگز التیام نمىاز طالق گاهى سالها باقى مى
کرد که چقدر زندگى یکى از دوستانم که اکنون ازدواج کرده و بسیار هم خوشحال است براى من تعریف مى

اى که او خورده بود خیلى شدید بود چون همسرش او را ترك کرده با خاطره طالق براى او مشکل بود. ضربه
بود همچنان از نظر عاطفى در وضع و به دنبال مرد دیگرى رفته بود. اگر محبت و درك و فهم زن فعلى او ن

انگیز گذشته کند و با به یادآوردن وقایع غمماند. این شخص هنوز هم گهگاهى به گذشته خود فکر مىبدى مى
کند که در کجا مرتکب اشتباه گردید. محبت و گذشت مسیح باعث شده است احساس اغلب به این فکر مى

آورد.را به یاد مىگناه این شخص برطرف گردد ولى هنوز هم آن
شود او را طالق ندهیم طالق همیشه راهى نیست که باید انتخاب کرد. اگر وقتى همسرمان مرتکب زنا مى

باید چکار کنیم؟ بخشیدن و فراموش کردن کارى که همسرمان با ما کرده است آسان نیست. بخشیدن یک لحظه 
ت که مدتها ادامه یافته است. با وجود این بخشیدن بهتر تر از بخشیدن روابط نامشروعى اسضعف و گناه آسان
از طالق دادن است.

یکبار زنى چهل ساله به من گفت که بعد از کشف رابطه نامشروعى که شوهرش سالها بود با زنى جوانتر 
ن تواند با شوهرش رابطه جنسى داشته باشد. این زن بقدرى از کشف این موضوع تکاداشت، دیگر هرگز نمى

خواست کرد بخشیدن شوهرش غیر ممکن است. نمىخورده و از نظر عاطفى ضربه خورده بود که احساس مى
دانست که حق اینکار را دارد. او گیج بود و پر از تلخى و عصبانیت شده و شوهرش را طالق بدهد ولى مى

رد. به مرور زمان در مورد سرخورده شده بود. او هم رابطه شوهرش و هم رابطه خودش را با خدا زیر سؤال ب
رفتار خودش شکهایى براى او بوجود آمد و به این فکر افتاد که آیا هرگز خواهد توانست خود یا شوهرش را 

آمدن چنین وضعى ببخشد.بخاطر پیش
ترى در در ابتدا بخاطر عمق ناراحتى این زن، حرف زدن با او مشکل بود. ولى به مرور زمان بطور جدى

مقدس در اینمورد و تسلى و بت و گذشت و بخشش الهى فکر کرد. شروع کرد به مطالعه تعلیم کتابمورد مح
کرد گناهکار است قوت عظیمى یافت. ماهها گذشت و هنوز هم با شوهرش رابطه جنسى نداشت. احساس مى

و احساس خجالت و سرافکندگى به او دست داد.
ریخت حقیقت فیض و بخشش الهى به نحوى براى او باز مىیکروز درحالى که بشدت غمگین بود و اشک

شد که احساس کرد از تمام آن مسائل تلخ آزاد گردید و آرامش شیرینى به قلب او وارد شد. وقتى شوهرش آن 
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روز به منزل آمد او را بغل کرد و بوسید و از او بخاطر اینکه حاضر نشده بود وى را ببخشد عذرخواهى کرد. 
د و گریه کرد و دوباره از او طلب بخشش کرد و به این ترتیب روابط آنها به حالت عادى خود شوهرش خرد ش

بازگشت. 
تواند شعله هاى زندگى زناشویى ما را التیام بخشد و از طریق محبت و بخشش خود مىخدا قادر است زخم

ور سازد. وقتى اعتراف و توبه عشق و محبت و اشتیاق را در ما و همسرمان نسبت به یکدیگر مجدداً شعله
یابد و واقعى انجام گیرد و متعاقباً بخشش و پذیرش حقیقى وجود داشته باشد زندگى زناشویى از نو سامان مى

رسد که قبالً هرگز نرسیده بود! عیسى مسیح به ما تعلیم داد که میزان شادى و خوشحالى زوجین به سطحى مى
وم روابط ناپاك جنسى بر استحکام زندگى زناشویى شخص و تعهد ببخشیم ولى در عین حال به تأثیر ش

دهد اونسبت به آن توجه داشت. به این ترتیب عیسى شخصى را که همسرش را به دلیل ارتکاب زنا طالق مى
دهد کند بلکه فقط به ما نشان مىدهد. مسیح اینکار را تشویق نمىفرماید و اجازه چنین کارى را مىمحکوم نمى

شمارد. ولى معیار عالیترى که ما را تشویق کند و طالق را مجاز مىچنین مواردى عواطف ما را درك مىکه در
کند آن را درنظر بگیریم عبارتست از بخشیدن و از نو بنا کردن.مى

آیا طالق مانعى براى خدمت مسیحى فرد در آینده است؟
طالق مانعى براى خدمت مسیحى فرد در آینده است. آنها در اند که بسیارى از کلیساها به این نتیجه رسیده

پس اسقف «فرماید: کنند که مىاشاره مى12و2:3مورد خصوصیات اسقف و شماس به اول تیموتاؤس 
دهند که نباید در زندگى گذشته ما طالقى صورت گرفته باشد. این آنها تعلیم مى». باید...صاحب یک زن... باشد

گوید که شخص مورد نظر باید داراى یک زن باشد. ممکن است شخصى هیچ وقت للفظى مىاآیه به طور تحت
ترین تفسیر این آیه هم طالق نگرفته باشد ولى خصوصیت مذکور در این آیه را هم نداشته باشد! ظاهراً معقول

این است که بگوییم منظور از آن وفادارى شخص نسبت به همسرش است. 
تر از دروغ گفتن، عصبانیت، زنا، حسادت و غیره نیست. خصوصیات باشد، گناهى بزرگطالق اگر هم گناه

هایى شود. همیشه ممکن است ما لغزشمذکور در اول تیموتاؤس باب سوم به نحوه زندگى شخص مربوط مى
شخص. داشته باشیم و گناه کنیم ولى آنچه در این باب مورد نظر است عبارتست از نحوه زندگى و نیک نامى 

مهم نیست که شخص در زندگى گذشته خود مرتکب چه گناهانى شده است، مسأله این است که در حال 
کند؟ آیا فرصت این را داشته حاضر نحوه زندگى او چگونه است. آیا در حال حاضر براى خداوند زندگى مى

است که خودش را نشان بدهد؟
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داند. در چنین مرتکب زنا گردد طالق را مجاز مىمقدس در صورتى که همسر شخصعالوه براین کتاب
آلودى نیست و بنابراین نباید مانعى بر سر راه شخصى شود که مایل است در مقام رهبر شرایطى طالق عمل گناه

کلیسا به خداوند خدمت کند. 
روشن است که وقتى شخصى در زندگى گذشته خود چندین مورد طالق داشته است، شخص مشکوکى 

ست و باید در مورد صالحیت او از نظر تشکیل خانواده و رهبرى کلیسا سؤاالتى از او به عمل آورد. وقتى این ا
شخص رهبر کلیسا شود سرمشق خوبى براى دیگران نخواهد بود. هر کلیسایى باید افرادى را که در نظر است 

اند سؤال کند که آیا شته مرتکب شدهبراى رهبرى تعیین شوند ارزیابى کند و صرف نظر از گناهانى که در گذ
کند؟مقدس زندگى مىشخص مورد نظر نشان داده است که مطابق کتاب

معیارهاى اخالقى، معیارهایى نیست که فرهنگ ما براى ما تعیین نموده است و یا مورد قبول اکثر مسیحیان 
مقدس بگوید که چیزى گناه ر کتابباشد بلکه معیارهاى اخالقى عبارتست از تعلیم خاص کالم خدا. اگمى

گردد به تفسیر ما از مقدس چیزى را گناه نداند در اینصورت مسأله برمىاست، حتماً گناه است! اگر کتاب
امان.موضوع و آزادى مسیحى

توانیم از آیا حق داریم همسر خود را طالق بدهیم؟ بله. آیا حتماً باید طالق بدهیم؟ نه خیر. چه وقت مى
سر خود جدا شویم؟ وقتى شرایط بوضوح نشان بدهد که مصالحه و سازش امکان پذیر نیست. من و همسرم هم

ایم ولى هرگز حتى یکبار هم به طالق فکر ایم. مشکالتى داشتههرگز به طالق بعنوان یک راه حل نگاه نکرده
ایم.نکرده

ایم با این مسأله برخورد کنیم. اند و صدها بار مجبور بودهبا این حال بسیارى از دوستانمان طالق گرفته
طالق، دل شکستگى، تلخى و کشمکش عاطفى شدیدى به همراه دارد. طالق به اندازه مرگ یکى از عزیزانمان 

ست.شود و از یاد بردن آن هم به همان اندازه مشکل اباعث ناراحتى مى

خالصه
مقدس نیست نفرت دارد.خدا از طالقى که براساس اصول کتاب-1
گرفت و از    جمله علل آن سنگدلى مردان بود، موسى براى طالق که به علل مختلف صورت مى-2

مقرراتى تعیین فرمود.
هیم براساس دلیل صحیحى دهد که اگر همسرمان را به علت ارتکاب زنا    طالق بدعیسى تعلیم مى-3

شویم    مرتکب زنا بشود.ایم و اگر به    دالیلى غیر از زنا همسر خود را طالق بدهیم باعث مىاینکار را کرده
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شود ولى هر طالقى لزوماً گناه نیست. گناه باعث طالق مى-4



1

فصل سیزدهم

وقتى همسرمان ما را ترك کرد باید چکار کنیم

ترین اتفاقاتى که ممکن است براى ما بیفتد اینست که همسرمان ما را ترك کند و نخواهد یکى از تکان دهنده
افتد باید چکار کرد؟به زندگى مشترك خود با ما ادامه دهد. وقتى چنین اتفاقى مى

فوق یافت. طالق گرفتن به توان براحتى جوابى براى سؤال افتد و نمىدر جامعه ما، هر روز چنین اتفاقى مى
کنند. چنین آسانى امکان پذیر است و امروزه در جامعه ما عده زیادى دیگران را تشویق به طالق گرفتن مى

گیریم و گویند که همسر فعلى ما لیاقت زندگى با ما را ندارد.ما هم تحت تأثیر حرف آنها قرار مىافرادى مى
توانیم ندگى، اتومبیل، خانه یا مسائل زندگى زناشویى ما تغییر یابند مىکنیم که اگر محیط زپیش خودمان فکر مى

انگیزى را شروع کنیم. امروزه دیگر آزادى براساس مسئولیت قرار ندارد و معنى جدید آن زندگى جدید و هیجان
ست داریم توانیم هرکارى را که دواینست که حق داریم هرکارى دلمان بخواهد انجام بدهیم. به این ترتیب مى

انجام بدهیم!
یکبار وقتى شنیدم که زن ایماندارى شوهر و فرزندانش را ترك کرده است خیلى تعجب کردم. شوهرش 
یکروز وقتى به خانه بازگشته بود در یادداشتى از همسرش خوانده بود که دیگر وى قصد بازگشت به منزل را 

مسرش به او گفت که دیگر امیدى به سازش وجود ندارد. ندارد. وقتى سرانجام این مرد همسرش را پیدا کرد،ه
مرد از او سؤال کرد که چکار کرده که باعث ناراحتى او شده است. زنش هم به او پاسخ داد هیچ کارى نکرده 

خواهد آزاد باشد و از اند. مىها دست و پاى او را بستهکند که زندگى زناشویى و بچهاست ولى احساس مى
ببرد.زندگى خود لذت

این زن بعدها با چند مرد روابطى پیدا کرد و چیزى نگذشت که از نظر عاطفى و جسمى در وضع بسیار 
داد و این امر بقدرى محسوس بود که یکروز تر از سنش نشان مىنامطلوبى قرار گرفت. چهره او بسیار مسن

م.وقتى تصادفاً با او در رستوران برخورد کردم از دیدن او تعجب کرد
او صادقانه به من گفت که آرزو دارد به خانه برگردد و همه چیز را از نو شروع کند. ولى در طى این چند 
سال شوهرش مجدداً ازدواج کرده بود و به این ترتیب دیگر امیدى به برقرارى مجدد روابط آنها وجود نداشت. 
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فرزندانش را ترك کرد به من گفت که مرتکب وقتى قبل از هر چیز از او سؤال کردم که به چه دلیل شوهر و
اشتباه وحشتناکى شده است و به نظر او این احمقانه است که انسان فکر کند آزادى از مسئولیت در قبال 

تواند باعث شادى شود.خانواده مى
ه سالها مشاهده وقایع مختلف و مشاوره مرا قانع کرده است که یکى از بدترین تجارب شخص اینست ک

همسرش او را ترك کند. باید گفت اگر همسر شخص فوت کند، به اندازه زمانى که همسرش او را ترك کند، 
شود!به وى ضربه عاطفى وارد نمى

فرماید؟کتاب مقدس در مورد این مسأله چه مى
مقدس حرفى براى کند آیا کتابجناب کشیش وقتى همسرمان ما را ترك مى«کنند که اغلب از من سؤال مى

فرماید: چه مى10:7- 16اجازه بفرمایید ببینیم پولس رسول در اول قرنتیان » گفتن به ما دارد؟

شود؛ و اگر جدا شود، مجرد کنم و نه من بلکه خداوند که زن از شوهر خود جدا ناما منکوحان را حکم مى
بماند یا با شوهر خود صلح کند، و مرد نیز زن خود را جدا نسازد.

ایمان داشته باشد و آن زن راضى باشد که گویم نه خداوند که اگر کسى از برادران زنى بىو دیگران را من مى
راضى باشد که با وى بماند، از شوهر ایمان داشته باشد و او با وى بماند، او را جدا نسازد. و زنى که شوهر بى

خود جدا نشود.
گردد و اگر نه اوالد شما ایمان از برادر مقدس مىشود و زن بىایمان از زن خود مقدس مىزیرا که شوهر بى

ایمان جدایى نماید، بگذارش  که بشود زیرا برادر یا خواهر در بودند، لکن الحال مقدسند. اما اگر بىناپاك مى
ورت مقید نیست و خدا ما را به سالمتى خوانده است. زیرا که تو چه دانى اى زن که شوهرت را نجات این ص

خواهى داد؟ یا چه دانى اى مرد که زن خود را نجات خواهى داد؟

توضیحات دیگرى هم در اینمورد داده شده است:28ù27در همین فصل در آیات 

و اگر از زن جدا هستى دیگر زن نخواه. لکن هرگاه نکاح کردى، گناه اگر با زن بسته شدى، جدایى مجوى 
نورزیدى و هرگاه باکره منکوحه گردید، گناه نکرد. ولى چنین در جسم زحمت خواهند کشید، لیکن من بر شما 

شفقت دارم.
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از شوهر خود زن «فرماید: کند و مىپولس با ذکر نقشه اصلى خدا براى زن و شوهر سخن خود را شروع مى
کند یا باید دیگر با کسى ازدواج فرماید که وقتى زن، شوهر خود را ترك مىدر عین حال تأکید مى» جدا نشود.

نکند و یا اینکه با شوهر خود صلح کند. اگر همسر فرد مرتکب زنا نشده است در اینصورت ایمانداران متأهل 
تیار نمایند. یا باید دیگر ازدواج نکنند یا اینکه با شریک مجاز نیستند همسر خود را طالق داده همسر دیگرى اخ

زندگى خود مصالحه کنند. تنها استثنایى که در این مورد وجود دارد این است که یکى از زوجین فوت کند 
داند ) و یا یکى از زوجین مجدداً ازدواج کند. علت این امر این است که قانون الهى مجاز نمى1:7- 3(رومیان 

همسر قبلى خود بعد از اینکه با شخص دیگرى ازدواج کردیم و از او جدا شدیم، مجدداً ازدواج نماییم. که با 
چون ازدواج ما با این شخص مجاز نبوده است.

سازد که خود عیساى مسیح آن را مطرح نفرمود. این مسأله عبارتست پولس مسأله دیگرى را هم مطرح مى
ایمانان زیر یوغ ناموافق با بى«دهد: تعلیم مى14:6دوم قرنتیان ». ایمانغ ناموافق با بىیو«از پرهیز از رفتن به زیر 

افتد که یکى از زوجین به ایمانان. ولى اغلب اتفاق مىایمانداران باید با ایمانداران ازدواج کنند نه بى» مشوید...
اندار چیست؟ پولس جواب بسیار آورد. دراینصورت تکلیف همسر ایمآورد و دیگرى نمىمسیح ایمان مى

ایمان فرد حاضر باشد باید به زندگى با او فرماید: در صورتى که همسر بىدهد و مىواضحى به این سؤال مى
ایمان را بسوى مسیح کند تا همسر بىادامه داد؛ چون خدا از همسر ایماندار بعنوان مهره اصلى استفاده مى

هدایت کند.
یمان شخص، او را ترك کند، تکلیف چیست؟ جواب پولس روشن است: در اینصورت اولى اگر همسر بى

زن مادامى که شوهرش زنده «فرماید: مى39:7چیست؟ اول قرنتیان » مقید بودن«نیست. معنى » مقید«شخص 
». است، بسته است. اما هرگاه شوهرش مرد آزاد گردید تا به هر که بخواهد منکوحه شود، لیکن در خداوند فقط

شود که مقید بودن، به ازدواج مجدد اشاره گوید) روشن مىاز این آیه (جایى که در مورد مرگ شوهر سخن مى
ایمان تصمیم بگیرد همسر خود را ترك کند و نخواهد بیش از این به زندگى دارد. به این ترتیب اگر همسر بى

ندار آزاد است مجدداً ازدواج نماید. ولى مشترك خود با همسر ایماندارش ادامه دهد، دراینصورت همسر ایما
خواهد به زندگى زناشویى ادامه بدهد ولى همسر ایماندار مایل به ادامه آن نیست در ایمان مىاگر همسر بى

ایمان خود صلح کند.است و یا باید مجرد باقى بماند و یا اینکه با همسر بى» مقید«اینصورت ایماندار 
باید بدقت ارزیابى شود. ادامه این نوع زندگى زناشویى چندان ساده نیست و همه این موضوع جدى است و 

شناسم که مخصوصاً بعد از اینکه به مسیح چیز بیشتر به طرز برخورد همسر ایماندار بستگى دارد. زنى را مى
ى او مهم دانست که ایمان زنش چقدر براایمان آورد نمونه بسیار خوبى براى همسرش بوده است. شوهرش مى
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است ولى منتظر بود ببیند که رفتار زنش با او چگونه خواهد بود. بعدها این شخص گفت که همسرش بعد از 
ایمان آوردن به مسیح همسر بهترى براى او بوده است و در ظرف چند سال این مرد هم تمایل پیدا کرد که 

یگران واقعاً سرمشقى عالى است!تواند مانند همسرش ایماندار شود. این زن براى دبداند چطور مى
کند آیا باید او را مجاب سازیم که به سر زندگى خود بازگردد یا اینکه بگذاریم وقتى همسرمان ما را ترك مى

خواهیم روابط مجدداً برقرار شود به دو نکته واقعاً باید عمل کنیم. اول گوید که اگر مىبرود؟ تجربه به من مى
القدس همسرمان را هم به همین خواهیم همسرمان بازگردد. ثانیاً باید اجازه بدهیم روحنیم مىاینکه، باید ثابت ک

دهیم که مایلیم او را نتیجه برساند. بین این دو چیز تعادل وجود دارد چون از یک طرف به همسرمان نشان مى
خدا بر روى همه امور و کار او خواهیم به نزدمان بازگردد و از طرف دیگر باید به حاکمیت مطلقببخشیم و مى

در زندگى همسرمان اتکا نماییم.
گردد بطرز انگیزى که در این موارد وجود دارد این است که همسر شخص وقتى برمىیکى از مسائل غم

کند. وقتى توبه واقعى در کار نباشد بخشش و گذشت فایده نخواهد داشت. بخشش مناسبى اعتراف و توبه نمى
تحمل گناه نیست. به این معنى هم نیست که اتفاقى را که افتاده است نادیده بگیریم و طورى رفتار به معنى 

فرماید: کند و مىبه این امر اشاره مى4ù3:17نماییم که گویى هیچ اتفاقى نیفتاده است. عیسى در لوقا 

کند او را ببخش. و هرگاه در روزى هفت احتراز کنید و اگر برادرت به تو خطا ورزد او را تنبیه کن و اگر توبه 
کنم، او را ببخش.کرت به تو گناه کند و در روزى هفت مرتبه، برگشته به تو گوید توبه مى

کند که گناه شخص مقابل را بدون توجه به دفعات تکرار آن این قسمت از کالم خدا ما را تشویق مى
وقتى ». توبه کند«توانیم طرف مقابل را ببخشیم که ن شرط مىببخشیم. ولى باید توجه داشته باشیم که به ای

تواند همسرى که زندگى مشترك را ترك کرده است بازگردد و واقعاً اعتراف و توبه کند در اینصورت دوباره مى
یابد.مشارکت کاملى با خانواده خود داشته باشد و بدین طریق زندگى زناشویى زوجین از نو سامان مى

دواج مجدد اشتباه است؟آیا از
هم بله و هم خیر. در صورتى اشتباه است که همسر ما هنوز در قید حیات باشد و طالق ما دلیل موجهى 
نداشته باشد. در صورت فوت یا ازدواج مجدد همسرمان آزاد هستیم مجدداً ازدواج کنیم. ازدواج مجدد در 

د، اشتباه نیست. پولس هم به بیوه زنان جوان سفارش مقدس قرار داشته باشصورتى که براساس اصول کتاب
) و هم به افرادى که داراى تمایالت جنسى شدیدى 14:5کند که مجدداً ازدواج نمایند (اول تیموتاؤس مى
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فرماید مقدس ذکر مىفرماید که تحت شرایطى که کتاب). پولس بوضوح مى9ù8:7هستند (اول قرنتیان 
فرماید که باکره یعنى شخصى که ازدواج نکرده ). پولس همچنین مى28:7(اول قرنتیان ازدواج مجدد گناه نیست 

مقدس در این مورد تواند با شخصى که طالق گرفته یا بیوه است، در صورت رعایت اصول کتاباست مى
).28:7ازدواج کند (اول قرنتیان 

د آنها را حل کرد. اغلب تشخیص اینکه در همیشه در هر طالق یا ازدواج مجدد مسائلى وجود دارد که بای
باشد. ایمانداران باید شرایط طالقى که در گذشته صورت گرفته چه کسى خطاکار بوده است،کار مشکلى مى

روحانى همسر خود را مورد ارزیابى قرار بدهند. یعنى باید بدانیم که آیا همسرمان ایماندار است یا نه؟ آیا واقعاً 
مقدس از همسرمان طالق گرفته گى کند یا نه؟ اگر ما با توجه به شرایط مذکور در کتابمایل است با ما زند

باشیم یا همسرمان فوت کرده باشد این امر به این معنى نیست که حتماً باید مجدداً ازدواج نماییم. این مسأله 
) 8:7(اول قرنتیان براى همه نیست. پولس همسرش فوت کرده بود ولى تصمیم گرفته بود ازدواج مجدد نکند

).5:9هر چند حق اینکار را داشت (اول قرنتیان 
گیرد مسائلى عملى وجود دارند که باید حل شوند. پولس این موضوع را وقتى ازدواج مجدد صورت مى

یکى از ». ولى چنین در جسم زحمت خواهند کشید...«فرماید: مى28:7گیرد و در اول قرنتیان نادیده نمى
ى که ممکن است بوجود آید اینست که مسئولیت نگهدارى فرزندانى را خواهیم داشته که ثمره ازدواج مشکالت

ایم. وقتى والدین قبلى این فرزندان قبلى همسر جدیدمان است و خودمان امتیاز بزرگ کردن آنها را نداشته
آید که باید آنها را التى بوجود مىاى که دارند مالقات نمایند مشکخواهند فرزندانشان را با توجه به اجازهمى

دهند که باید با هایى نسبت به والدین قبلى خود نشان مىالعملحل کرد. فرزندان از نظر عاطفى عکس
باشد » کامل«حساسیت و درك و فهم مخصوص با آن برخورد کرد. ازدواج مجدد هر قدر هم که به نظر ما 

آسان نیست.
اند. وقتى ازدواج اى ازدواج مجدد بسیار موفقى داشتهایم که عدهما شاهد بودههر چند مشکالتى وجود دارد،

تواند از ازدواج مجددمان داند در اینصورت خدا مىمقدس موجه مىمجدد ما براساس دالیلى باشد که کتاب
رد موفقترین شده ایم که خدا کارى کرده است که ازدواج دوم یا سوم فبسیار استفاده کند. ما در چند مورد دیده

ها هم صادق بوده است).است (این امر حتى در مورد بیوه
اند اینست که همه چیز را به روش خدا اند یا مجدداً ازدواج کردهمهمترین نصیحت به کسانى که طالق گرفته

مقدس را بدقت بررسى نمایید و تصمیم بگیرید انجام بدهند. دیگر مسائل را به روش خودتان حل نکنید. کتاب
که در همه کارهاى خود مطیع خدا باشید.
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د قبل از ایمان آوردن به مسیحطالق و ازدواج مجد
ما معتقدیم که هر اتفاقى که قبل از ایمان آوردن به عیسى مسیح در زندگى ما افتاده زیر خون عیسى مسیح 

چیزهاى کهنه در گذشت، «اى هستیم و فرماید که در مسیح خلقت تازهمى7:5دفن گردیده است. دوم قرنتیان 
اى برادران هر کس در هر حالتى که «خوانیم: نیز مى24:7ر اول قرنتیان د». اینکه همه چیز تازه شده است

خواند که با او مشارکت پیدا کنید،اگر طالق وقتى خدا شما را فرا مى». خوانده شده باشد، در آن نزد خدا بماند
گر همسر شما گرفته و در حال حاضر مجرد باشید، خدا با توجه به مجرد بودن شما با شما رفتار خواهد کرد. ا

خواهد با شما زندگى کند، در وضعیتى که هستید ایمان باشد خدا از شما انتظار دارد که اگر همسرتان مىبى
بمانید.

اند و در حال حاضر ایماندار هستند باید با این حال ما معتقدیم کسانى که از همسر خود طالق گرفته
ر صورت امکان زندگى زناشویى سابق آنها دوباره آغاز شود. اگر آید انجام بدهند تا دهرکارى از دستشان برمى

تواند از همسر سابق شما مجدداً ازدواج نکرده است عاقالنه است که به امکان مصالحه با وى فکر کنید. خدا مى
شما براى هدایت همسر سابقتان بسوى مسیح استفاده کند و وقتى هر دو ایماندار باشید تحول عظیمى در 

شما بوجود خواهد آمد.زندگى
مقدس اید و بدون درنظر گرفتن اصول کتابولى اگر درگذشته قبل از ایمان آوردن به مسیح طالق گرفته

شود؟ باید متأهل باقى اید اگر یکى از شما یا هر دو به مسیح ایمان آورید تکلیف چه مىمجدداً ازدواج کرده
باه بوده است و به خدا اعتراف نمایید،بخشش الهى را قبول کنید و بمانید قبول کنید که طالق گرفتن شما اشت

شروع به اطاعت از اراده الهى نمایید.

طالق و ازدواج مجدد بعد از ایمان آوردن به مسیح
ترین مسائلى که مسیحیان و کلیسا باید آن را حل کنند عبارتست از طالق گرفتن ایمانداران. یکى از مشکل

مقدس نبوده اند هر دو ایماندار هستند و طالق آنها براساس اصول کتابشوهرى که از هم جدا شدهوقتى زن و
مقدس عبارتست از زنا). وقتى ازدواج مجدد است چه باید کرد؟ (تنها دلیل قابل قبول براى طالق از نظر کتاب

شوهر ایماندارى را که اکنون با صورت گرفته باشد چه باید کرد؟ آیا باید ازدواج مجدد را فسق کرد و زن و 
اند مجبور کرد دوباره با هم زندگى کنند؟ اگر نخواستند دوباره با هم زندگى کنند افراد دیگرى ازدواج کرده

شود؟تکلیف چه مى
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گردد. در بعضى از کلیساها، طالق گناهى غیرقابل قسمت اعظم مشکل به طرز فکر ما در مورد طالق برمى
این ترتیب به نظر این کلیساها، طالق بدترین گناهى است که شخص مسیحى در رابطه با بخشش است. به 

دهند افرادى شود. بسیارى از کلیساها هرگز اجازه نمىروابط اجتماعى و خدمت آینده خود به مسیح مرتکب مى
اند مسئولیتى در کلیسا داشته باشند.که طالق گرفته

اى هانى که در عهد جدید ذکر شده است، طالق وجود ندارد. هیچ آیهجالب است بدانیم در فهرست گنا
چرا در این آیات طالق جزو گناهان ذکر نشده است: ».طالق به هر علتى اشتباه است«توان یافت که بگوید نمى
یا مکاشفه 2:3-9، دوم تیموتاؤس 10ù9:6، اول قرنتیان 29:1-31، رومیان 22ù21:7، مرقس 19:15متى

تواند تحت همه توان گفت که طالق تحت برخى شرایط صحیح است و بنابراین نمى؟ آیا نمى15:22و 8:21
شرایط گناه باشد؟

تواند شخصى را که طالق گرفته است ببخشد. اگر ایماندارانى که درگذشته با همسر خود متارکه خدا مى
ف نمایند و بخشش الهى را دریافت کنند آیا خدا اند و گناه خود را اعترااند، قبول کنند مرتکب گناه شدهکرده

آنها را نخواهد بخشید؟ اگر خدا طالقى را که گناه بوده است نبخشد در اینصورت دروغ گفتن و عصبانى شدن 
ما را هم نخواهد بخشید. اگر امکان اصالح شرایط از طریق جبران و مصالحه وجود داشته باشد، ایماندارى که 

ست تالش خودش را خواهد کرد. ولى اگر به هیچ وجه امیدى به مصالحه وجود نداشته باشد واقعاً توبه کرده ا
آیا ایماندارى که قبالً از همسر خود طالق گرفته است باید همچنان بوسیله سایر ایمانداران محکوم شود؟ ما 

ند در مشارکت و خدمت اکنیم و معتقدیم که نبخشیدن و نپذیرفتن ایماندارانى که متارکه کردهچنین فکر نمى
کلیسایى گناه است!

اى است جدى ولى خیلى چیزهاى دیگر هم در زندگى ما چنین است. خدا را شکر براى طالق مسأله
تواند آن را از نو سامان بخشد.بخشایش و آمرزش الهى! زندگى ما هر قدر هم نابسامان باشد خداوند مى

سخنى از جانب خدا

اید به نام عیسى خداوند و بودید لکن غسل یافته و مقدس گردیده و عادل کرده شدهچنین مىو بعضى از شما
به روح خداى ما.
)11:6اول قرنتیان( 
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فصل چهاردهم 

چگونه گذشت کنیم

سازد و بنابراین بخشیدن و گذشت کردن در اینمورد چندان ساده نیست. دار مىطالق عواطف فرد را جریحه
وقتى مریم سرانجام تصمیم گرفت با شوهرش بعد از سه سال جدایى و داشتن رابطه نامشروع زنى دیگر مجدداً 

مریم سعى کرد هر چه شبان وى در تر است.کرد خیلى مشکلزندگى کند متوجه شد اینکار از آنچه فکر مى
تر کرد زندگى با شوهرش هر روز مشکلمورد گذشت و بخشش به او گفته بود اجرا کند  ولى احساس مى

توانست کار شوهر خود را به آسانى فراموش کند و به زنى که شوهرش قبالً با او رابطه داشت فکر شود. نمىمى
و زنى که قبالً با او رابطه داشت تمام شده بود؟ یا اینکه هنوز هم کرد. آیا واقعاً همه چیز بین شوهرشمى

شوهرش او را دوست داشت؟
کنیم شخصى را ببخشیم اغلب این مشکل بوجود بخشش و گذشت بسیار عالیست ولى وقتى تالش مى

عوض ایم ولى بعد احساساتمانکنیم این شخص را بخشیدهآید که مدتى وضع خوب است و احساس مىمى
شود.شود و مثل اینست که باز هم بخشیدن وى براى ما مشکل مىمى

چرا بخشیدن تا این اندازه مشکل است؟
چند بار این سؤال از ما شده است. من و همسرم اغلب متوجه رنجیدگى عمیق فردى که این سؤال را کرده 

هاى ساده به سؤال فوق چندان مفید یم. پاسخاایم هر چند از مشکالت نفر دیگر اطالع اندکى داشتهاست شده
گردد. گاهى اوقات نیست و احساسات شخصى که بخشیدن براى او مشکل است، اغلب مانع از ایجاد ارتباط مى

هاى عاطفى خود بخوبى پذیراى دهیم باز به علت کشمکشحتى وقتى که مشورت خوبى هم به شخص مى
گردد.مشورت ما نمى

اند، دشوار است در فصل چند سال قبل ما در مورد اینکه چرا بخشیدن براى افرادى که ازدواج مجدد کرده
هفتم کتاب خود تحت عنوان ازدواج مجدد، دالیل زیر را ذکر کردیم:

دار شدن عواطفجریحه-1
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تکرار شدن خطاها-2
معیارهاى غلط براى ارزیابى-3
ردنداشتن روحیه حکم ک-4

توانیم ببخشیم. ما در تالش خود براى کمک به کسانى که معموالً اکثر ما به دلیل عوامل فوق است که نمى
شود که فرد نتواند ایم که عوامل زیر باعث مىدار ساخته است به این نتیجه رسیدهطالق عواطف آنها را جریحه

همسر خود را ببخشد.
تواند این قضایا را زنم تا عمر دارد نمى«در مورد زن خود به من گفت: فراموش نکردن: یکبار مردى -1

کرد بیزار شده بود. این مرد از اینکه همسرش مرتب خطاهاى گذشته او را به وى یادآورى مى». فراموش کند
شوند. ولى فراموش کردن، همان هاى عاطفى ناشى از طالق معموالً به فراموشى سپرده نمىباید گفت ضربه

توانیم ببخشیم. قبول کنید که بخشیدن نیست چون حتى وقتى اتفاقى را که افتاده است کامالً به یاد داریم باز مى
توانید اتفاقى را که افتاده است فراموش کنید و با در نظر گرفتن این امر تالش براى بخشیدن را شروع کنید. نمى

که همسر خود را نبخشید. از برخى جهات وقتى در فراموش نکردن اتفاقى که افتاده است نباید باعث شود
صورتى حاضر باشیم همسر خود را ببخشیم که خطاى او را فراموش کنیم، نخواهیم توانست واقعاً همسر خود 

چیزهاى پیشین به یاد «...کنیم! خدا را شکر که یکروز را ببخشیم. حقیقت اینست که ما معموالً فراموش نمى
). ولى تا آن زمان فراموش کردن برخى چیزها براى ما 17:65(اشعیا » نخواهد گذشتنخواهد آمد و بخاطر 

اند.مشکل خواهد بود بخصوص چیزهایى که بشدت موجب رنجیدگى ما شده
احساس شکست و ضعف: در درجه اول مشکل مربوط به همسر گناهکار نیست بلکه بیشتر مربوط است -2

بخشیدن شوهرم براى من خیلى مشکل است چون هر «نى به ما گفت: به شخصى که باید همسرش را ببخشد. ز
رابطه نامشروع شوهر این شخص باعث ». آورم که نتوانستم او را خوشحال بسازمبینم بیاد مىوقت او را مى

کرد که در حد زنى نیست که گردیده بود همسرش ذهنیتى ضعیف در مورد خود پیدا کند و مرتب احساس مى
گذاشت شوهرش کرد و نمىبا او رابطه داشت. احساس ضعف او در این مورد او را عصبانى مىشوهرش قبالً 

شد. یکروز شد باید شوهرش را ببخشد احساس گناهش بیشتر مىرا ببخشد. وقتى هم که به او یادآورى مى
بعد هم ». متوانشاید بعضى بتوانند در چنین مواردى گذشت کنند ولى من نمى«دیگر طاقت نیاورد و گفت: 

شروع به گریه کرد.
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شود، شود فکر کنیم وقتى همسرمان مرتکب گناه مىهاى شیطان است که باعث مىما معتقدیم که این از حقه
شود و در برخى موارد هم حقیقت دارد، ولى باعث اى مطرح مىتقصیر ماست. هرچند معموالً چنین مسأله

را ببخشد، احساس گناه شدیدى کند. درصورتى که همسرمان گردد فردى که در تالش است همسر خودمى
نسبت به ما وفادار نبوده است، بخشیدن اعمال گذشته او به اندازه کافى مشکل است ولى اگر احساس کنیم ما 

تر خواهد شد.ایم بخشیدن او براى ما مشکلعلت گناه او بوده
از تأثیر آن آزاد نیستیم. غرور بدون اینکه شخص غرور زیاد: غرور در همه ما هست و هیچکدام از ما -3

آید که انتظار آن را نداریم. اغلب هم در قلب کسى دیده یابد وزمانى به سراغ ما مىبفهمد برقلب او تسلط مى
دهد که اغلب مردم آنها را غرور است. غرور خودش را به طرقى نشان مى» فروتن«کند شود که احساس مىمى

کنیم فالنى حق نداشت با ما اینطور رفتار کند. در این دهد که ما فکر مىوقتى خودش را نشان مىدانند. مثالًنمى
کند بهتر هستیم. غرور چهره کریه خود را زمانى نشان کنیم که از آنچه شخص فوق فکر مىحالت ما فرض مى

نخواهیم شد.کنیم که هرگز مرتکب گناهانى نظیر گناهان همسرمانگیرى مىدهد که نتیجهمى
مقدس تبحر داشت و همیشه کرد. در تعلیم دادن کتابزنى پنجاه ساله، سالها بود که خداوند را خدمت مى

حاضر بود هر نوع خدمتى انجام دهد. شوهرش با زنى روابط نامشروع پیدا کرد. خواهرى که از او صحبت 
برخورد او با موضوع متعجب شدیم. او با کردیم یکمرتبه بقدرى رفتارش تغییر کرد که همه ما از نحوه

داد شوهرش به او دست بزند شوهرش که توبه کرده بود رفتارى تؤام با نفرت در پیش گرفت و حتى اجازه نمى
و این درحالى بود که وى را پس از اعتراف به گناه خود و طلب بخشش، بخشیده و پذیرفته بود. اکنون غرور بر 

اى نداشت. امثال ود. دوستانش سعى داشتند این مطلب را به او بفهمانند ولى فایدهقلب این زن تسلط یافته ب
تکبر این زن زمانى خرد شد که ». تکبر پیش رو هالکت است، و دل مغرور پیش رو خرابى«فرماید: مى18:16

اد، گفت اتفاق نخواهد افتتسلیم وسوسه گردید و خودش هم مرتکب گناه شوهرش شد. چیزى که اغلب مى
اتفاق افتاد. قلب او شکسته بود.

کند که خداوند از آنها متنفر است. یکى از این چیزها در مورد چیزهایى صحبت مى17ù16:6امثال 
غرور و تکبر و راه بد و دهان دروغگو را مکروه «فرماید: اضافه مى13:8امثال ». چشمان متکبر«عبارتست از 

د و ما هم باید از آن نفرت داشته باشیم چون تکبر مانع بزرگى براى بخشیدن خدا از تکبر نفرت دار». دارممى
باشد.واقعى مى

اند براثر بدگمان بودن نسبت به همسرشان، بدگمان بودن: عده زیادى که از اعمال همسر خود رنجیده-4
اند واقعاً او را ببخشند.نتوانسته
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خواهد خورد و اغلب به طرق مختلف این فکر خود را بروز کنند که همسرشان دوباره لغزشآنها فکر مى
کنند که باز همسرشان مرتکب عمل زشت دیگرى خواهد شد و از این افکار هم دهند و مرتب فکر مىمى

یابند. درواقع منتظرند چنین اتفاقى بیافتد. برخى در اینمورد ترس و احساس عدم امنیت شدیدى از خالصى نمى
و ظاهراً برخى دیگر مایل هستند این اتفاق بیافتد تا شک آنها به یقین تبدیل شود.دهندخود بروز مى

دهد چون مجبور است بشدت این امر شدیداً همسرى را که قبالً مرتکب گناه شده است تحت فشار قرار مى
ود. اینگونه تر شدر مورد تمام سخنان و حرکات  خود احتیاط کند تا مبادا همسرش از اینکه هست بدگمان

زندگى کردن بسیار وحشتناك است.
کرد بعد از اینکه شوهرش رفت فکر مىرفت، او هم به دنبالش مىزنى به ما گفت که هر جا شوهرش مى

یکبار در گذشته مرتکب گناه زنا شده بود، باز هم مرتکب چنین گناهى خواهد شد. این زن اتومبیل خود را کنار 
ماند تا ببیند آیا شخص مشکوکى وارد اداره خواهد شد یا نه. وقتى کرد و منتظر مىاداره شوهرش پارك مى

شد تا براى انجام مأموریت ادارى خود به محل خاصى برود، او هم شوهرش را شوهرش سوار اتومبیل مى
تواند اینکار نمىگفت کهاى پیدا کرده بود. به ما مىکرد. به این ترتیب کامالً از نظر روانى وضع آشفتهتعقیب مى

توانست با شوهرش مصاحبت را نکند. ترس و نگرانى او را اسیر کرده بود. موقع غذا خوردن راحت نبود و نمى
را با او در میان گذاشتم:7:13ارزشمندى داشته باشد. من آیات مذکور در اول قرنتیان 

باشد و هر چیز را ه حال امیدوار مىنماید؛ در همکند و همه را باور مى(محبت) در همه چیز صبر مى
باشد.مىمتحمل

توانست به به من گفت که شوهرش را دوست دارد ولى بخاطر کارى که شوهرش سالها قبل کرده بود نمى
در محبت خوف نیست بلکه محبت کامل «فرماید: را براى او خواندم که مى18:4او اعتماد کند. اول یوحنا 

به این ». ندازد؛ زیرا خوف عذاب دارد و کسى که خوف دارد، در محبت کامل نشده استاخوف را بیرون مى
شود او نسبت به تمام کارها و سخنان ترتیب این زن به مشکل پى برد. فهمید که محبت خدا نیست که باعث مى

کرد و نیز منافعشوهرش ظنین باشد. درواقع علت این امر عدم امنیتى بود که خودش احساس مى
اش بود. او به خدا توکل نداشت بلکه در عوض اسیر نگرانى و بدگمانى بود. محبت بدگمان خودخواهانه

نیست؛ بلکه حاضر است همه چیز را به دست خدا بسپارد.
روز بزرگ زندگى این زن، روزى بود که اطمینان یافت پدر پرمحبت آسمانى که اینهمه مراقب او و زندگى 

ر او را هم در دستهاى خود گرفته و مراقب اوست.زناشویى اوست، شوه
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مقدس براى اى نیست. تعلیم کتابموانعى که براى بخشیدن وجود دارند واقعى هستند و غلبه برآنها کار ساده
کسب پیروزى در این زمینه، اساسى است. کالم خدا قادر است بر قلب هر ایماندارى تأثیر عمیقى بگذارد. 

العمل ما را تغییر دهد. محبت و بخشش و کند تا طرز برخورد و عکسم خدا استفاده مىالقدس از کالروح
گذشت الهى همان چیزهایى است که واقعاً نیاز داریم. اگر در حال حاضر براى بخشیدن همسرتان در خود 

بخشایش توانند درى را که بین شما ودچار کشمکش هستید به کلیدهاى زیر توجه نمایید. این کلیدها مى
حقیقى قرار گرفته و بسته است، بگشایند.

کلیدهایى براى باز شدن درِ گذشت و بخشش

آمادگى براى نادیده گرفتن گناه دیگران -1
با آنها نیست. یکى از حقایق » سازش کردن«یا » آلودقبول کردن اعمال گناه«به معنى » نادیده گرفتن«

نامطلوب زندگى اینست که ممکن است سایرین مطابق انتظارات ما رفتار نکنند. باید بپذیریم که برخى از اعمال 
ه بگیریم. به عبارتى باید طورى با مسأله آلود دیگران نتیجه ذات بشرى آنهاست و این اعمال را نادیدگناه

برخورد کنیم که گویى اتفاقى نیفتاده است و بقول معروف شتر دیدیم، ندیدیم. ممکن است فکر کنیم که اینکار 
مقدس در مورد تنفر از گناه است ولى توجیه کردن گناه طرف مقابل است و یا اینکه نادیده گرفتن تعلیم کتاب

معنى اینکار اینست که گناهکار را دوست داریم هرچند که از گناه متنفریم و قبول داریم حقیقت اینطور نیست. 
همه ما گناهکار هستیم و دوست داریم بدون گناه زندگى کنیم و با آن سازش نکنیم.

و اول همه با یکدیگر بشدت محبت نمایید زیرا که محبت «فرماید: مى8:4مقدس در اول پطرس کتاب
آیا حاضرید گناهان همسرتان را بپوشانید؟ این کار به این معنى است که در مورد ». پوشاندکثرت گناهان را مى

به این ترتیب آبرو و حیثیت دار خواهید بود.گناه همسرتان به هیچکس چیزى نخواهید گفت و رازنگه
بخشیدن یعنى اینکه ». گذشتن از تقصیر جالل اوست«فرماید: مى11:19همسرتان را حفظ خواهید نمود. امثال 

حاضر باشیم چنین کارى انجام دهیم.

آلودى هستیمقبول کنیم که خودمان هم داراى ذات گناه-2
تواند کمک زیادى به او بکند اینست آنچه در این مورد مىوقتى شخصى سعى دارد همسر خود را ببخشد، 

فرماید: مى9:20آلودى است. امثال که قبول کند خودش هم داراى ذات گناه
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».دل خود را طاهر ساختم، و از گناه خویش پاك شدم«کیست که تواند گوید: 

ند و قبول ندارد که امکان بالقوه کآلود خودش را انکار مىمعلوم است هیچکس! شخصى که ذات گناه
دهد نشان مى1:6ارتکاب گناه در او وجود دارد نخواهد توانست گذشت و بخشش از خود نشان بدهد. غالطیان

فرماید: که راه مناسب براى برخورد با شخص گناهکار چیست. مى
شخص را به روح تواضع اما اى برادران، اگر کسى به خطایى گرفتار شود، شما که روحانى هستید چنین

اصالح کنید. و خود را مالحظه کن که مبادا تو نیز در تجربه افتى.

». خود را مالحظه کن که مبادا تونیز در تجربه افتى«کند: قسمت آخر این آیه حقیقت خیلى مهمى را بیان مى
همه ما اگر بخاطر فیض خدا نباشد ممکن است مرتکب بزرگترین گناهان شویم!

مردى سعى داشت بعداز اینکه همسرش با یکى از بهترین دوستان او رابطه ناپاکى پیدا کرده بود او را ببخشد 
کرد که خیلى نسبت به زنش وفادار بوده و همیشه هم خواهد بود و چقدر همسرش و مرتباً به من یادآورى مى

دانستم چطور به او بگویم. کارى که ى نمىکرد ولوفا بوده است. این امر بشدت مرا اذیت مىنسبت به او بى
گناهى خود داشت. سرانجام خودم همسر این مرد کرده بود غلط بود ولى این مرد طرز فکر اشتباهى در مورد بى

کرد ولى وقتى بیشتر در اینمورد باهم حرف را آماده کردم تا با او حرف بزنم. ابتدا بشدت از خودش دفاع مى
کرد خودش باالتر از اینست براى بخشیدن همسرش اینقدر مشکل دارد. درواقع فکر مىزدیم متوجه شد که چرا

کرد بر او برترى دارد. الزم که چنین گناهى مرتکب شود. احترامى نسبت به همسرش قائل نبود و احساس مى
توجه نماید:13ù12:10بود دوباره به تعلیم مذکور در اول قرنتیان 

قایم است، با خبر باشد که نیفتد هیچ تجربه جز آنکه مناسب بشر باشد، شما را فرو پس آنکه گمان برد که 
سازد گذارد شما فوق طاقت خود آزموده شوید، بلکه با تجربه مفرى نیز مىنگرفت. اما خدا امین است که نمى

تا یاراى تحمل آن را داشته باشید.

خوددارى از تالفى کردن-3
مقدس غالباً در مورد حساب خود را از طریق تالفى کردن با همسرتان پاك کنید! کتابهیچوقت سعى نکنید

دهد. اجازه بدهید خداوند در اینمورد عمل فرماید. او اشتیاق گناه آلود انسان براى تالفى کردن هشدار مى
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مگو که از بدى «رماید فمى22:20). امثال 17:12- 21فرماید که انتقام گرفتن فقط و فقط کار اوست (رومیان مى
». انتقام خواهم کشید، بلکه بر خداوند توکل نما و تو را نجات خواهد داد

خواهد از همسرش انتقام بگیرد همان گناهى را مرتکب شود که او همیشه اینطور نیست که شخصى که مى
و مرتباً به همسر مرتکب شده است. اغلب تالفى جویى شخص به این شکل است که روحیه حکم کردن دارد

کند. هرچه زودتر این نوع حمله کردن را متوقف سازید! اگر خود گناهانى را که مرتکب شده است یادآورى مى
خواهد.از تالفى جویى خوددارى نکنیم نخواهیم توانست همسر خود را چنان ببخشیم که خدا مى

داشتن قلبى پر از مهر و محبت-4
تواند از خود بخشش و گذشت نشان بدهد. مهر و محبت باشد به بهترین نحو مىوقتى قلب شخص پر از

شود. طرز گفتن یک فایده چندانى حاصل نمى» بخشمتو را مى«گوییم: وقتى بطرز بسیار خشک و خشنى مى
رد هاى کالم خدا که شامل بهترین توضیحات در اینموگوییم مهم است. یکى از قسمتمطلب به اندازه آنچه مى

فرماید:باشد که مىمى13ù12:3است کولسیان 

پس مانند برگزیدگان مقدس و محبوب خدا احشاى رحمت و مهربانى و تواضع و تحمل و حلم را بپوشید؛ و 
متحمل یکدیگر شده، همدیگر را عفو کنید هرگاه بر دیگرى ادعایى داشته باشید؛ چنانکه مسیح شما را آمرزید، 

شما نیز چنین کنید.
رحمت و «خواهد از خود گذشت و بخشش نشان دهیم، به قلبى آکنده از خواهیم چنانکه خدا مىاگر مى

احتیاج داریم. مهربانى و مالیمت خاصى باید در طرز برخورد و » مهربانى و تواضع و تحمل و حلم
اند هرگز اینطور ش کردههاى ما وجود داشته باشد. بسیارى از کسانى که از همسر خود طلب بخشایالعملعکس

اند. در این اند که چون طرز برخورد همسرشان با آنها خشک و خشن بوده پس بخشیده شدهاحساس نکرده
شده است در مورد تحقق آن قولى داد. موارد شرایطى تعیین گردیده که غیر واقع بینانه یا غیر عملى بوده و نمى

کند بلکه حاضر است شد چنین شرایطى تعیین نمىشخصى که مایل است گذشت کند و همسرش را ببخ
هایى که از گذشته مانده هنوز باقى است.گذشته را فراموش کند تا در زمان حال زندگى کند هر چند زخم

فرماید: مى13:3نمونه مسیح باید مرتباً به ما انگیزه بخشد تا گذشت و بخشش را یاد بگیریم. کولسیان 
چنانکه خدا در مسیح «...کند: نیز اضافه مى32:4افسسیان ». آمرزید، شما نیز چنین کنیدچنانکه مسیح شما را «

اینست معیار بخشیدن! چنانکه خدا ما را بخشید ما نیز باید یکدیگر را ببخشیم.». شما را هم آمرزیده است
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ها پاسخ دهیدبه این پرسش

ممکن است در صورتى که تا به حال با مسأله طالق روبرو نشده باشید سؤاالت زیر براى شما مهم نباشند 
هایى که باید به این سؤاالت بدهیم فکر کنیم.ولى براى بسیارى مهم هستند. الزم است همه ما در مورد پاسخ

سؤاالتى خطاب به شوهر
اید؟ آیا بیشتر اوقات کنید به دوست یا همسر    قبلى خود وابستهس مىآیا هنوز هم از نظر عاطفى احسا-1

کردید وضع    زندگیتان چطور کند اگر دوباره با آنها ازدواج مىکنید با آنها بودید    و یا فکر مىآرزو مى
توانید بکنید؟هاى    عاطفى چکار مىشد؟ براى خالصى از این وابستگىمى

اید،احساس گناه اید و یا    ازدواج مجدد داشتهکه در گذشته از همسر خود طالق گرفتهآیا بخاطر این-2
کنید که در مقدس نبوده است؟ فکر    مىکنید؟ آیا معتقدید که    طالق گرفتن شما براساس اصول کتابمى

توان کرد؟اینمورد چه مى
تان عتقدید که    امیدى به مصالحه با همسر قبلىاید آیا ماگر در حال حاضر با همسر خود متارکه کرده-3

توانید بکنید؟وجود دارد؟ در اینمورد    چکار مى
اید که فکر کند در اید؟ آیا کارى کردهاتان مقایسه    کردهآیا تا به حال همسر فعلى خود را با همسر قبلى-4

حال رقابت با زن    دیگرى است؟
اید؟ آیا این مسائل براى شما کامالً وط به روابط گذشته را کامالً حل و فصل    کردهآیا تمام مسائل مرب-5

اتان چطور؟حل شده است؟ براى    همسرتان چطور؟ براى همسر قبلى
هایى براى هدایت او بسوى مسیح اگر همسر شما برخالف شما ایماندار نیست، قصد دارید چه    قدم-6

بردارید؟
اید؟ آیا در اینمورد    به گناه خود اعتراف و از آن توبه ر گذشته نسبت به همسرتان وفادار نبودهآیا د-7
اید؟ آیا او کالً از ماجرا خبر دارد؟اید؟ آیا از همسرتان طلب    بخشایش کردهکرده
، براى اینکه احساس کننداند و با شما    زندگى مىاتان براى شما ماندهاگر فرزندانى از ازدواج قبلى-8

اید؟ آیا همسرتان موافق است که    فرزندانتان در خانواده اید چکار کردهنمایند آنها را دوست دارید    و پذیرفته
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کند؟ براى بهبود وضع    چکار فعلى شما زندگى کنند؟ آیا این مسأله    فشار زیادى روى همسرتان وارد مى
اید؟کرده
کنید که    معتقدید جلوى وقوع طالق را خواهد زندگى زناشویى خودچکار مىدر حال حاضر در -9

گرفت؟

سؤاالتى خطاب به زن
اید؟ آیا بیشتر اوقات کنید به دوستان یا شوهر    قبلى خود وابستهآیا هنوز هم از نظر عاطفى احساس مى-1

کردید وضع    زندگیتان چطور ره با آنها ازدواج مىکنید اگر دوباکنید با آنها بودید    و یا فکر مىآرزو مى
توانید بکنید؟هاى    عاطفى چکار مىشد؟ براى خالصى از این وابستگىمى

اید، احساس گناه آیا بخاطر اینکه درگذشته از شوهر خود طالق گرفته و یا ازدواج    مجدد داشته-2
کنید که در مقدس نبوده است؟ فکر    مىکنید؟ آیا معتقدید که طالق    گرفتن شما براساس اصول کتابمى

توان کرد؟اینمورد چه مى
اتان اید آیا معتقدید که    امیدى به مصالحه با همسر قبلىه کردهاگر در حال حاضر با همسر خود متارک-3

توانید بکنید؟وجود دارد؟ در اینمورد    چکار مى
اید که فکر کند در اید؟ آیا کارى کردهاتان مقایسه    کردهاتان را با همسر قبلىآیا تا به حال همسر فعلى-4

حال رقابت با مرد    دیگرى است؟
اید؟    آیا این مسائل براى شما کامالً حل آیا تمام مسائل مربوط به روابط گذشته را حل و فصل کرده-5

اتان چطور؟شده است؟ براى همسرتان    چطور؟ براى همسر قبلى
آیا شوهرتان ایماندار است؟ اگر نیست، براى هدایت او بسوى    مسیح باید چکار کنید؟ -6
اید؟ آیا او از این مسأله با    خبر است؟ آیا به گناه خود اعتراف ه شوهر خود وفادار نبودهآیا نسبت ب-7

اید؟کرده و از او طلب بخشایش    کرده
کنند،آیا این امر روى شما فشار اگر فرزندانى که ثمره ازدواج قبلى شوهرتان است با شما زندگى    مى-8

توانید ا را مثل فرزندان خودتان دوست بدارید؟ در اینمورد چکار    مىآورد؟ آیا مشکل است که    آنهمى
بکنید؟

کنید که از وقوع طالق    جلوگیرى کند؟در زندگى زناشویى فعلى خود چکار مى-9

بیایید شروع کنیم
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تالش کنیم. جلوگیرى از طالق خیلى بهتر از اینست که براى مصالحه و زندگى مجدد با همسر قبلى خود 
توان کرد؟ شود ایستادگى کند چه مىاى که منجر به طالق مىبراى اینکه زندگى زناشویى ما در برابر وسوسه

به این نکات توجه فرمایید:

یاد بگیرید که بکرات محبت و وفادارى خود را نسبت به    همسرتان ابراز کنید.-1
هرگز همسرتان را با شخص دیگرى مقایسه نکنید.-2
اطمینان حاصل کنید که در مورد روابط ناپاك گذشته و    ازدواجهاى قبلى با درك و فهم کامل برخورد -3
اید. به    همسرتان بگویید که به همه سؤاالت او در این مورد صادقانه    پاسخ خواهید داد.کرده
اتان هنوز ازدواج مجدد نکرده    است، با خود عهد کنید که در مورد اید و همسر قبلىگرفتهاگر طالق -4

مصالحه و زندگى مجدد با    همسر قبلى خود شرایط را بررسى کنید. شرایطى را که معتقدید    باید برقرار 
گردد تا این امر تحقق یابد روى کاغذ بنویسید و آنها را    موضوع دعا سازید.

تواند به اید؟ هیچ چیز نمىاطمینان حاصل کنید که واقعاً همسران قبلى یا همسر فعلى خود    را بخشیده-5
اندازه عدم تمایل به    بخشش و گذشت صمیمیت شما را با همسرتان از بین ببرد.

فرض را براین وقتى اختصاص بدهید و در مورد نیازها و تمایالت خود با    همسرتان صحبت کنید و-6
قرار ندهید که همسرتان    از همه چیز راضى است. به همسرتان بگویید که خود را متعهد    به برآوردن تمام 

اید و حاضرید هر یک از    عادات خود را که مانع از صمیمیت یافتن شما با همسرتان    احتیاجات او کرده
شود،تغییر بدهید.مى

خواهید بهترین دوست او باشید.ه مىبه همسرتان بگویید ک-7
مجدداً تعهد خود را نسبت به همسرتان ابراز نمایید (حتى اگر    شده است تعهدات زناشویى خود را -8

تکرار کنید!) و تأکید نمایید    که قصد دارید تا زمانى که مرگ یا بازگشت مسیح شما را از    همسرتان جدا 
کند، به او وفادار بمانید.

شوند، هرگز به شخصى از جنس مخالف در مورد ایرادهاى همسرتان که    باعث ناخرسندى شما مى-9
توانند دردسر ساز باشند! اگر در اینمورد به کمک احتیاج    دارید، از حرفى نزنید. چنین سخنانى    مى

سازید. چه را مطرح مىمتخصص کمک بگیرید ولى حتى در اینصورت هم    مواظب باشید که چطور مسأله 
بسیارند    طالقها و روابط ناپاکى که علت آنها همین مسأله بوده است.
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به طالق به عنوان یک راه حل فکر نکنید. اگر در مورد امکان    طالق زیاد فکر کنید در صورتى که -10
شرایط مهیا شود، وسوسه در    این مورد کار خودش را خواهد کرد!

سخنانى برخاسته از قلبمان

من و همسرم کارول باید عرض کنیم که از درمیان گذاشتن افکار و تجربیات خود با شما خیلى خوشحال 
هستیم. دعاى خالصانه ما اینست که خدا از این کتاب استفاده کند تا زندگى زناشویى شما همانگونه بشود که 

خواهد.خدا مى
ایم. عشق و ایم و به رشد خود ادامه دادهایم ولى از آنها درس گرفتهدمان مشکالتى داشتهما هم به سهم خو

محبت ما نسبت به یکدیگر در طول سالها عمیقتر شده است. امروز ما از هر زمان دیگرى بیشترى همدیگر را 
م. درواقع کالم خدا مقدس واقف هستیالقدس و کتابدوست داریم. ولى بیش از هر چیز به اتکاء خود بر روح

که بوسیله روح خدا به کار برده شده است بزرگترین تأثیر را بر زندگى ما داشته است. 
رسد تالشى هماهنگ براى برچیدن نظام امروز فشار شدیدى روى زندگى زناشویى وجود دارد. به نظر مى

گناه بقدرى تغییر یافته است که گیرد. طرز فکر جامعه در مورد مسائل جنسى و زندگى زناشویى صورت مى
توان در برابر آن زندگى زناشویى خوب با وسوسه بزرگى مواجه است که فقط با قدرت و قوت خدا مى

اید. شما هم مثل ما به ایستادگى کرد. اگر فکر کنید بدون کمک خدا قادر به مقاومت هستید فکر نامعقولى کرده
ایم که اگر قدرت خداوند نبود زندگى زناشویى ما عددى برخورد کردهقدرت خداوند نیازمندید. ما با شرایط مت

پاشید. تنها چیزى که زندگى زناشویى ما را حفظ کرده عبارتست از تعهد ما نسبت به خداوند که تعهد فرو مى
شویم تعهد خود را زیر پا بگذاریم یا براى ما نسبت به یکدیگر براساس آن قرار دارد. هر وقت وسوسه مى

آوریم که اگر با قدرت خداوند بر رضاى تمایالت خود با اشخاص دیگرى رابطه پیدا کنیم بالفاصله به یاد مىا
هاى متعدد حفظ فرموده وسوسه غالب نشویم لغزش خواهیم خورد. خداوند پیوسته ما را در فشارها و وسوسه

است.
در فضایى گرم، آکنده از صمیمیت و وفادارى یکى از عالیترین لذتهاى زندگى این است که درکنار همسرمان 

یابد و هر روز همچنان به نتایج مثبت جدیدى دست پیر شویم. به این ترتیب شادى و سرور افزایش مى



12

یابیم. برخى از دوستان ما که در حال حاضر بیش از شصت سال سن دارند هنوز هم خود و همسرشان پر از مى
نهانسبت به یکدیگر بیش از همیشه قوى شده و رشد یافته است. این شور و نشاط هستند و عشق و محبت آ

عشق و محبت را پایانى نیست! ممکن است از نظر جسمى به مرور زمان فرسوده شویم ولى همراه با افزایش 
تر و ارزشمندتر گردد.سن عشق و محبت ما نسبت به یکدیگر باید عمیق

ا دقیقاً همان است که احتیاج داریم. اجازه ندهید که دشمن مرغ همسایه غاز نیست. زندگى زناشویى م
هاى ما یعنى شیطان شما را وسوسه کند که براى ارضاى تمایالت خویش با شخصى جز همسرتان رابطه جان

فرماید، شیطان از مقدس مىکند، در برابر او مقاومت کنید تا چنانکه کتابپیدا کنید. وقتى شما را وسوسه مى
).7:4د (یعقوب شما بگریز

خواهد، بیابید و همیشه دعاى ما اینست که در زندگى زناشویى خود عالیترین چیزى را که خدا براى شما مى
به خداوند تکیه نمایید تا شما را حفظ کندو در تعهدى که نسبت به زندگى زناشویى خود دارید، قوت بخشد. 

ا بشدت به کمک الهى احتیاج داریم تا زندگى زناشویى موفقیت در زندگى زناشویى محتاج زمان است. همه م
خواهد و مطلوب ماست. ما تبدیل به همان چیزى شود که خدا مى

من و همسرم عالى عالیترین آرزوها را براى شما داریم.

دیوید و کارول هاکینگ
پایان
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