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شگفتار مترجمیپ

نویسندۀ این . كتاب، تا جایی كھ مقدور بوده سعی كرده ام روش تحت الفضی را بكار ببرمدر ترجمۀ این
تاب بھ کرده ام در ترجمۀ این کار برده و بھ ھمین خاطر من نیز سعی کتاب زبان عامیانۀ انگلیسی را بک

.زبان فارسی، از ھمان طریق استفاده نمایم

می باشدھ مختص فرھنگ و جامعھ آنان کمسائلی وجود دارد ھ میان فارسی زبانان این دنیا کی است ھبدی
تاب عنوان شده مربوط بھ فارسی کھ در این کثر مواردی کالبتھ ا.تاب اشاره بھ آن ھا نشده استکو در این 

یقینًا پس از .دیده گرفت وجود مسائل خاص فرھنگی و اجتمائی را نانمی توان، ولی می شودزبانان نیز 
ھ دارای عطیۀ حل مسائل کتاب توسط جی آدامز فاش گردیده، فارسی زبانانی کھ در این کاتی ئیرواج جز

ھ منحصر بھ قوم کھ شامل چنین مسائلی کبی تک، تشویق بھ نوشتن می باشندالم خدا کالت از طریق کو مش
. خواھند شدمی باشدو فرھنگ  فارسی زبان 

آیاتی كھ مربوط بھ عھد .ب مقدس برداشتھ شده اندآیات ذكر شده در این كتاب از دو ترجمۀ مختلف كتا
ھزارۀ " از ترجمۀ می باشندكتاب مقدس و آیاتی كھ مربوط بھ عھد جدید "قدیم" از ترجمۀ می باشندقدیم 

.برداشتھ شده اند"نو

امپیوتری  ک از طریق آدرس می توانھ بھ زبان انگلیسی چاپ شده اند را کتاب ھای جی آدامز ک
www.timelesstexts.com ردکخریداری.

شاھرخ صفوی
 میالدی٢٠٠۵سال 
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فصل اول

 صدر آن استح دری كھ مسخانھ ای

اگر شما م؟ یدھ خود قرار ۀح را در صدر خانیھ مسکا امكان دارد یآ پر از گناه و مشقات، یایدر این دن
می خواھدما آنگونھ كھ خدا  شۀنخا در اوضاعد یشا.می باشید روبرو ین مشكلینًا با چنیقید، ی ھستیحیمس

 پرده صحبت كنند، ید بیبخواھاگر ھستند كھ ی یخانواده ھا.یدستیا تنھا نشم است، اینطوراگر .نیست
دور از اصول یحی مسیخانواده ھاقت اكثر یدر حق.می باشندروبرو یان مسئلھ یخواھند گفت كھ با چن

.می برندكالم خدا بسر 

 است كھ ییجاخانۀ مسیحیا یآ. داردیحیر مسی غیبا خانھ ھایست و چھ فرقی چیحی مسۀ خانببینیمحال 
 آن را پر كرده است؟ البتھ یمًا فضائش و نشاط دایصلح و صفا در كمال مطلوب بر قرار است و آسادرآن 

ن ید در نظر داشت، ای بایحی مسۀك خانیۀ را كھ در بارین موضوعین و مھمتریاول!ستینطور نیكھ ا
.كنندی میگناه كاران در آن زندگ است كھ انیکمت كھ آن اس

آن در ن یوالد.است خالف آنچھ كالم خدا گفتھ ،می باشدب و نقص ی عی بیی جایحی مسۀتصور آنكھ خان
گر مرتكب یكدینسبت بھ .می شوند بطور فالكت بار مرتكب اشتباه ی، حتمی شوندخانھ مرتكب اشتباه 

می ، و مسلمًا نسبت بھ خدا مرتكب اشتباه می شوند فرزندانشان مرتكب اشتباه ، نسبت بھمی شونداشتباه 
می نیز  رفوزه یرند و حتیگیالت خود نمرات بد میدر تحص.كنندیز اشتباه میفرزندان خانھ ن.شوند
زن و .رده استکفضای خانھ را پر ًا دائمشان ی ایھ زاریكنند و خشم و گرین اطاعت نمی از والد.شوند

البتھ دستاورد .رسدیمیرناك اختالفاتشان بھ حد خطیو در مواقعكنند یگر دعوا میكدیز با یوھر نش
ن است كھ معموًال اوضاع دور از كمال ی عنوان كنم امی خواھم را كھ ی نكتھ ااز وجود دارند، امی نییھا

.می باشدیحیمسۀك خانییقیت حقین وضعیا.است

"دیل كند از خود سؤایشا اینگونھ  را یحی مسۀ دارد؟ چرا خانیحیر مسی غۀبا خانین خانھ چھ فرقیپس ا:
 ھنوز ی ولافتھ اندی كھ نجات یاز افراد،ن است كھ كالم خدا از اول تا آخریل آن ایدل"؟ح نموده ایدیتشر

یسیھ عن است كھ چگونیبھ ادر واقع تمام كالم خدا مربوط .كندی مفی تعرده اند، اینگونھینرسبھ كمال 
 شدن، و ین، پاكساز شامل عادل شمرده شدھکنجاتی كامل است، .می دھدح مردم را از گناه نجاتیمس

یسیع.ماردشیك لحظھ عادل میمانداران را در یمان، خدا ایض و با ایق فیاز طر.می باشدافتن یجالل 
اب آنھا  حسھ بی ویكیا نند را با مرگ خود پرداخت نمود ت بھ او ھستمتعلقسانی را كھ کیح جزایمس

یسیسپس، ع.دینمایشان را عادل اعالم میآورند، خدا ایمان می كھ ایجتًا، در لحظھ اینت.دشوشمرده 
 است یر پاكسازین مسیدر ا.می نمایدیپاكسازمی باشدار کتمام عمرشان در كھ یانیح آنھا را با جریمس

كشد تنھا ی كھ تمام عمر طول میانیاما جر. نمایندمیافت یح را دری مسیسیمانداران شباھت بھ عیكھ ا
در موقع مرگ است كھ .ده باشدیان رسیماندار بھ پای كھ عمر امی رسد خود ییدف نھاھ بھ یزمان

اما تا .كنندیدا می پین بار بھ كمال دسترسی اولی، و آنوقت است كھ برامی رسندمانداران بھ جالل یا
.كندیز میكند، گناه نی میا زندگین دنیماندار در ای كھ ایزمان

"دید بپرسیحال شا جواب " دارد؟یحیر مسی غۀ خانوادیبا زندگی چھ فرقیحی مسۀك خانوادییپس زندگ:
.د آوردین كتاب بدست خواھی خواندن اۀن سؤال را در ادامیا
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ن اما، عالوه بر آ.نندكی مین زندگ است كھ گناھكاران در آیی جایحی مسۀ خانھ قبًال گفتھ شد،کھمانطور 
دانند ی م،كنندیكنند، مسئلھ خود را درك می آن بھ گناھكار بودنشان اعتراف می است كھ اعضاییجا

 سھ فرق عمده بھ  اینحال بھ.می نمایند رشد  خداضیق فیجھ از طریدر مورد آن چكار كنند، و در نت
.دنکیجاد میا فرق را ایك دنیكھ و خواھیم دید ، خواھیم پرداختل یتفص

ا ین دنی در ایحیچ مسی كھ كالم خدا فرموده ھمی دانندچون .كنندیان بھ گناھان خود اعتراف میحیمس.١
 تا می آموزند قبول كردن آن را دارند، و در وقت خود یی توانا)١٠تا١:٨وحنا یاول (می رسد نبھ كمال

یا برایھ كنند و ید گناه را توجیباان نیحیمس.كنند آن خود را آماده ص داده و در مقابلیچگونھ گناه را تشخ
ن ی مواقع چنید، بعضبا وجود آنكھ چون گناھكارن( جز خود را مقصر بدانند یا كسیآورند و یخود بھانھ ب

تكب گناه ان مریحی مسۀ كھ ھممی دانند ندارند كھ سرپوش بر گناه خود بگذارند، چون لزومی).كنندیم
 و آرامش یت و درستاز صداقنتیجتًا ، و می ماندیباقپنھان یزیان كمتر چیحی مسۀدر خان.می شوند

می آنچھ .مید آرامش داشتھ باشیست كھ در مقابل گناه باین نیالبتھ منظور من ا.برخوردار استیشتریب
ران گیاج ندارند دیاحت.ندنکند گناھان خود را پنھان نداریان اجباریحین است، كھ مسی كنم ا ابرازخواھم
بدون ( كامل یند در آزادمی توان.ند ھستی بی عیب و اشكالانیحی مسھکبنظر برسد ب بدھند تا یرا فر

واست خدا را انجام نداده ن است كھ خیقت دارد اعتراف كنند، و آن ایحقمی دانندبھ آنچھ )مھھترس و وا
 بخشش بخشش خدا وا توبھ، اند، و بگردیر میامكان پذرا  اعتراف بھ گناه است كھ توبھ یآزاد.اند

آن انکام. را دارند گناه آلودیاز زندگعی سرخروجییان توانایحیجتًا، مسینت.كنندیافت میگر را دریكدی
یبجا.بنماینداست مطابق با كالم خدا ھکیوردن زندگ خود را صرف بدست آی دارند تا وقت و قوارا

ردنکن کریشھ تمركز بر ان توانایی یحیند، مسنکگناه بن ده گرفتیا نادیآنكھ وقت خود را صرف پوشش و 
.گناه را دارند

 كھ فرزندانشان در می دانند، چون می شوندشان نیپرز از بزرگ كردن فرزندانشان ی نیحین مسیوالد
د كھ فرزندان خود را در معرض ن نداریاجیاحت. عموم، مرتكب اشتباه خواھند شددگاهیمنزل و مدرسھ و د

ی توانایینی والدیوقت.نداست قرار بدھی زدگتلا سرچشمھ از خجمعموًال كھ یت و نامناسبانضباط سخ
رند قبول كنند كھ فرزندانشان گناه را در ، و حاضمی آورند بودن گناه را بدست یثرش اصل مورویپذ

البتھ باز ).ق كالم خدایاز طر( نمایندیدگیھ آن رسد توانست بن خواھیوجود خود دارند، آنوقت بھ آرام
آن راا یرند و یده بگیست كھ افكار و اعمال گناه آلود فرزندانشان را نادی نین بھ آن معنیكنم كھ ایتكرار م

یق می، تصددر واقع استبعكس، گناه را نسبت بھ آنچھ .ستینطور نیچ وجھ ایر بھ ھیخ.ندیھ نمایتوج
:آوردیش مین فرق دوم را پیو ا.می نمایندیدگیق كالم خدا بھ آن رسكنند، و سپس از طری

مان خود در یق ایار و طریچون كتاب مقدس را بعنوان مع. با گناه خود چكار كنندمی دانندان یحیمس.٢
ز ی با آنھا چكار نمی دانند، بلكھ می دانندخانۀ خود را مسائل و مشكالتدلیل ایجاد دست دارند، نھ تنھا 

اعضای خانۀ مسیحی ن است، كھ ی دارد ایگری دۀ، با خانی واقعیحیس مۀك خانی كھ یجھ، فرقیدر نت.بكنند
ید تا با ھر گناھنی استفاده نماطور مؤثری ب وجود دارند،كالم خداھ در کیید از اصول و مثال ھانمی توان

 بھ ھر یدگیكتاب مقدس نھ تنھا دستور رس. استیار مھمین فرق بسیا.دنی نمایدگیروبرو شده و بھ آن رس
 تكرار ین گناھینده چنیكرد تا در آمی توان چكار می دھد، بلكھ فراتر از آن رفتھ و نشان هددا را یگناھ

، در می دھد است كھ در خانواده رخ ید در مجموع مربوط بھ مسائلی كھ در دست داریچون كتاب.نگردد
.ن راجع بھ آن صحبت نخواھم كردیش از اینجا بیا

ی وجود داشتھ باشد، رشد روحانیات روحانی كھ حییدر جا.می دارندبر دست ان از گناه خود یحیمس.٣
ز باشد، و ھمانگونھ كھ یروز بود، امروز نید ھمانگونھ كھ دنمی توانیحیچ مسیھ.ز وجود خواھد داشتین

ن یو آن ا وجود دارد،انیحیمان مسی در خصوص ایش فرض اساسی پک ی.ز بماندیامروز است، فردا ن
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 كالم خدا، دعا، شھادت، و ۀ كھ مطالعییجادر .می سازد ایجاد یكی گناه بھ نی از سویداست كھ رش
یكیوه، نین میو ا.آوردی خودش را ببار بۀوین وجود دارد، روح القدس كار خواھد كرد تا میجماعت مقدس

 مشكالت  از مسائل ویری جلوگی از كالم خدا برامی توان را كھ یین كتاب، من راه ھایدر ا.مطلق است
.ز اضافھ كرده امی استفاده كرد را نیعموم

و .كنندی میدگیا، رسین دنی در ای مسائل گناه آلود زندگھ است كھ گناه كاران بیی، جایحی مسۀپس خان
ح متمركز است ی مسیسیم خود را كھ در عی و امكانات عظ،شان استیستند، بلكھ خدا با این راه تنھا نیدر ا

ی می زندگیحی مسۀدرست است كھ گناه كاران در خان.ارشان گذاشتھ استیدر اخت، )٢:٣ان یكولس(
یجاد میرا ابزرگی ن است كھ فرق یو ھم.كندی میشان زندگیز با ای گناه نی بۀكنند، اما آن نجات دھند

.كند
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فصل دوم
دد داروجو شما ه خانوادید و امداد برایام

است مداران، ھمھ یجامعھ شناسان و روان شناسان و س.ی رسدم خبر ی بسیاریامروزه از شكست ھا
ت فرزندانشان شكست ین در تربیند، والدیگویم.دھندمی را بما ی خانوادگیان رفتن زندگیخبر از م

یشان می شكست خورده است، و از كشی بھ مسائل جرم و قانون شكنیدگیخورده اند، دولت در امور رس
د یز تردیان نیحی مواقع مسی در بعضی ندارد كھ حتیپس تعجب.خورده استز شكست یسا نیم كھ كلیشنو

.وجود داردشان ی حل مسائل ای برایدیدارند كھ ام

"ان ممكن است از خود بپرسندیحیمس "ندیممكن است بگو" انجام داد؟می توانی اساسیا كاریآ: مسائل :
زند، و متاسفانھ ی میحیر مسی غیای دنرف ھا ران حیا". وجود نداردیدیگر امیاد شده كھ دی زیا بقدریدن

. شما استۀ از مسئلین خود قسمتید، ایدتان را از دست داده ایاگر ام.ز آن را بزبان آورده اندیان نیحیمس

ما را بر  مسائل و مشكالت منشأ بسیاری ازكھ ان این دنیا رواج داده شده مانی ای بجانبازی انظریھ
غالبًا ، خدا )مثًال بیماری روانی(ندکی میماری بصحبت ازا ی كھ دنییدر جاما ا.گذاردیمیماریب

رواج ا یست كھ عمومًا در دنیده این عقی، اما انمی خواندماریبا را یكالم خدا دن.دنکیصحبت از گناه م
.دارد

بمنظور جلوه دادن چنین اصطالحی استفاده از البتھ .نیستش یباصطالحی ده ین عقیاکھ نجا است یااشكال 
عمومًا منتھا،. بماندی باقك اصطالحیتنھا  كھ ی، اما در صورت)١(گناه بھ نوعی بیماری، قابل قبول است 

الت کمنشأ مسائل و مشرده و واقعی و حقیقی شمآن راھ ک بلمی دانند اصطالح نکبیماری را تنھا یمردم 
اما .می دانندیماری بی را واقعًا نوعی روانیماریب بطور مثال .می داننددر بیماری بخصوصی را ما 

در امروزه ولی.د باشدنمی توان)یكیزی، فیال جسمانکاش(یمغز جز آسیب دیدگی یزی چی روانیماریب
ا ین خود مسئلھ دارند، و ی كھ با والدیی، و بچھ ھامی شوند موفق نسھایشان دردرھکمورد دانش آموزانی 

کگر یین دیا.می کنندی روانیماریاست، صحبت از بیدگیم پاش كھ در حال از ھیی زناشویزندگ
ھ نشانھ کدر جایی .بخود گرفتھ است را یقی حقۀشده است، بلكھ جنبست كھ بكار برده ی نی معمولاصطالح

، می باشدموجود نی غده اییا نارسای، و یتممسمو، ی مغزیگدیب دیچون آس از اشكاالت جسمییا
مروزه مسائل و مشكالت  ایاید توجھ داشت كھ دنیبا.اشتباھی جدی استیضی و مریماریصحبت از ب

. را نوعی بیماری توجیھ نموده استیشماریب

نجام ندادن كالم خدا  بخاطر امی تواندر حقیقتگشتھ، چون نیز ده یچیان مشكل پیحی ما مسیحال برا
جاد فلج شدن یا ترس و وحشت ایجاد زخم معده كند، و ی ممكن است ای بطور مثال، نگران.مار شدیب

ن موارد توجھ داشتھ باشید ی اما در تمام ا.دینما)تیكول(جاد التھاب قولون ی ایظ دلخوریچھ گردد، و غیماھ
.استرد، گناه ا موتمامل یعامل و دل.ل آنیرد بخصوص است، نھ عامل و دلاموآن ۀجینتیماری بھک

كھ بھ التیک و مش مسائلیوقت.ردگی بخود میرنگ رای و نلھی حۀ جنبیماریبھ نوعی بگناه ردن کعنوان 
ه ز شمردی، كالم خدا را ناچبریممینام "یروان"ا ی"یماریب"، ایجاد شده اند را از كالم خدا یچیل سرپیدل

ھ کجھ ای ی، اما نت)نطور استیو معموًال ا(ات خوب بوده باشد ن كلمیت بكار بردن ایالبتھ ممكن است ن.ایم
رد چون بنظر کلمۀ بیماری استفاده کلمۀ خشنی است و باید از ک گناه می کنندر کف.رانگرانھ استی ودارد

یماریبنوعی گناه را . را بكار برده اندی رحمانھ ای بۀلیدر واقع حارشان کاما با این .زتر استیمحبت آم
.بردین مید را از بی ام،نمی رساندرا عنوان كردن محبت 
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د، یكنی عنوان میماری بیع مسئلھ را نوی وقت.دارد؟ ھیچ وجود ی درمانچھ"یروانمارانیب"یبرا
اگر بھ او . آن وجود نداردی برای مؤثرگونھ دوا و درمانچ یھ.دیگذاری نمی را بجایدیچگونھ امیھ

را ییبان داروی بر آن ندارد و طبیاریچ اختیلبھ كرده كھ ھ از خارج بر او غی مرموزیماریھ بکبگویید 
، یكیمسئلھ، تنھا تاربھ این  نسبت ینشین بی چند؟یگذاشتھ ای او باقی برایدیامآیا  آن ندارند، یز براین
یاما وقت.شود است، شاد بیمار روانیدن آنكھ بی است كھ از شنیكمتر كس.آوردی ببار میأس و افسردگی

ماندار یاگر بھ ا.دیرا بجا گذاشتھ ای واقعیدیامنید، ک عنوان می گناهیعنی، بھ نام واقعی خودآن را 
"دییبگو یسی عداند كھید، چون او میز داده اید نی، بھ او ام"دین است كھ گناه كرده ای شما اۀل مسئلیدل:
خكوب شد، راه یب می او بر صلیح كھ بجای مسیسی كھ عمی دانداو .جانش را دادن گناه یح بخاطر ھمیمس

 او را در گناه ۀ مسئلیجتًا وقتینت. داردرا او ت جواب سؤاالكالم خدا كھ دمی داناو . او را داردۀحل مسئل
 عالج شما می گویدمار حقیقی یب بھ بینید، ھمانگونھ كھ طبکمی مھر و محبت را  از پری، كاربید یامی

.عمل است

"می گویداو.بردین مز از میایرا نشخص ت ی مسؤلینشین بیچن م نمی توانن خاطر یمارم، بھ ایمن ب:
 خود یممكن است حت. فرا خواھد خواندیشتری او را بھ گناه بین برداشتینًا چنیقیو ".خودم را كنترل كنم
 حال بھ او ی، ول قرار گرفتھیانست چرا در مشكلدی می بخوبیزمان. نكرده استیرا قانع كند كھ گناھ

"ندیگویم :كنندیان مینطور بیمنظورشان را ا".دیار آن را نداریاخت"، و "دیستیر شما مسئول آن نیخ:
ۀ شما از تجربۀمسئل"ا ی، و "شده ایدمار یآورده، با جامعھ بر سرتان ین شما و ی كھ والدیارشما بخاطر ك"

خود را ست ید، و الزم نیض ھستیشما مر"ا ی، و "وارد شده بدست آمدهش بر شما ی پی كھ سالھایبد روان
كند، و یر میینش او نسبت بھ مسئلھ تغی، بجتًاینت".دی بر آن نداریاریاختنید، چون کبیش از این ناراحت 

گر یدانست دیبا مرور زمان، گناه را آنگونھ كھ م.گرددیف مید و اعتماد او نسبت بھ كالم خدا ضعیام
نا وباره با گناه و عوارض آن آشش رخ دھد تا دی برایمد ناگوارش آیو باالخره، ممكن است پ.دیدنخواھد 

استالزم  كند تا متوجھ حقیقت بگردد؟ آنچھ ی سخت و تأسف بار را سپرۀدورن ید ایچرا باولی .دشو
 گناه یوقت.رساند نداردیروح القدس انجام م كھ تنھا یر كاملیی جز تغیزیبھ چ.جام دھد توبھ استان

.روداز بین مییاریگردد، درد و رنج بسیز عنوان مین نیچناین  و می شودشناختھ 

یئل خانوادگاكثر مسا.میز بپردازی نین موضوعات، خوب است بھ مسائل خانوادگیبا در نظر داشتن چن
الت جسمانیکالبتھ مش.ستی عنوان كرد نیماری بتوان بواقعًا كھ یزیچیا  و  جسمانییھایماریبخاطر ب

نخواھم ن كتاب بھ آنھا یو من در ا، می شوندجاد ینگونھ مسائل بھ ندرت ایند، اما ادارز ی بر رفتار نتأثیر
.می آورندبدست ل گناه ی بھ دلیحی مسی خواھم كرد كھ خانواده ھای مسائل آن، تمركز بریبجا.پرداخت

می وتاھی کن و بكار بردن آالم خدا کمانداران از مطالعھ ی كھ امی شوندجاد ین خاطر این مسائل بھ ایا
.کنند

گر یشما د.د را بنا ساختھ استید ھست، چون خدا خود امیام.جود دارد شما وۀ خانوادی برایقی حقیدیام
یروزی پیعنی، نیدکر ک فیروزید بھ پیمی توان آن یبجا.دی بسر ببریدی ندارد در شكست و ناامیلزوم
كتاب مقدس راه حل .د كھ روح و جانش را بشما داده استیدارتعلق ی انجات دھندهبھ شما .یحتم

د توانست مطابق با كالم خدا یخواھد، گیر سرچشمھ می از روح القدسھکی با قدرت.دارد شما را تمشكال
.پا بر جاستبرای شما د یامن است كھ ید اید بخاطر بسپاری را كھ باین موردیپس اول.دی كنیزندگ

م بھ تكرار الزو بھ ھمین دلیل ، می برنددر نا امیدی بسر جھان این ان یحی مسبسیاری از.د ھستیواقعًا ام
می ش خود رجوع ین است كھ بھ كشی اكنندی كھ مین كاریان آخریحیمعموًال مس.شده امن موضوع یا

ی صالح و مصلحت كرده اند و راه ھایاری اشخاص بسقبًال با.دهی خود رسی بھ انتھاشانیدیام.کنند
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 و مشتاق بدست آوردن بوداد ین زدشای امدر ابتدا.جھ بودهینتبدون  كرده اند كھ معموًال دنبال را یمختلف
توخالی از شنھاد ھا ی تمام راھھا و پی، ولبودنده بود داده شدوعدۀ آن ھ کی مطلوبۀجینتآن ھر چھ زودتر 
مانشان ی كھ ایًا با اشخاصدائمش ھایكش.ندو مأیوس شدن خستھ شددوار بودن یگر از امی د.آب درآمده بود

د كھ دوباره ی را دارم آنیز بیاگر شما ن.دین مشكل را داشتھ باشید ایز شایشما ن.گردندیكم است روبرو م
.دی كھ داشتھ ای متعددی و شكست ھای است، با وجود شك و بدگمانید باقی امیكھ جاد ید، بدانیدوار باشیام

وش اگر راه و ر.خواھد بوداستوار  كالم خدا ی محكم وعده و برنامھ ھایھ ھایدتان بر پاین بار امیچون ا
شما مسائل یبلھ حت. شما موجود استۀ حل مسائل و مشكالت خانوادید براید، امیكالم خدا را دنبال كن

. وجود دارد كھ شروع بھ استعمال مواد مخدر كردهی فرزندسئلۀ حل مید برایمثًال ام. حل خواھند شدزین
. مانده استید باقیام

"دییممكن است بگو د، امكان دارد ی را كھ من دارم بشنویما اگر مسئلھ اد؛ این ھستیار خوشبیشما بس:
ینظر ھایارید حرف شما را قبول كنم؟ افراد بسیباناسبت  بھ چھ م اصوًالو.دیر بدھیینظرتان را تغ

 كھ  استیزی من چۀكنم مسئلیمن فكر نم.ستفایده ای نداشتھ اابراز داشتھ اند كھ  را یدوار كننده ایام
.كنمیز می نیكنم و با شما ھمدردی مکد را دری كھ شما داریمن مشكل". كردیداپبتوان در كالم خدا 

:دیفرمایكالم خدا م.م، چون خالف كالم خداستید مخالفت نمای كھ گرفتھ ایجھ ای نتد بای بایول

١٠ان یاول قرنت
١٣" بیش از دھدینمن است؛ او اجازه یمو خدا ا.د كھ مناسب بشر نباشدی آی بر شما نمیشیچ آزمایھ:

داشتھ تاب تحملش را سازد تایز فراھم می نیزیش، راه گرید، بلكھ بھ وقت آزمایتوان خود آزموده شو
."دیباش

چگاه از شما ید كھ ھی بدانمی خواھممن :نطور بازگو كردی امی توانتھ را ھ گفین آیمفھوم آنچھ خدا در ا
ز با یح نی مسیسیكند؟ عیدوارتان نمیامن حرف یاا یآ.دی روبرو گردی خاصۀخواست با مسئلنخواھم 

، با  نیز او راه رفتندی كھ در قدم ھایگریان دیحیمس.و راه عبور از آن را نشان داد شما روبرو شد ۀمسئل
د یز خواھی ن شمان است كھیمنظور ا.ره شوندیچ توانستند بر آن ، كھ از روح القدس بدست آوردندیقدرت

 را ین حرفی كھ خدا چنیلی از دالیكی.دیره شویلقدس بر مسائل و مشكالت خود چتوانست با قدرت روح ا
د برخوردار ین امید از ایز نبای نشماا یآ.د و قوت قلب بدھدین است كھ بھ فرزندانش امیدر كالم خود گفتھ ا

د؟یبشو

یآید و باور نممیمسخره  منحصر بفرد وجود ندارد، بنظر افرادی ۀئل كھ مسمی شود گفتھ یوقتالبتھ 
ت یحال شراگویند می.ان شھر قرنت داده شدیحیھ بھ مسین آیكھ اگیرند  را در نظر مییزمانمثًال .كنند

ان مردم قرنت و ما وجود ی است كھ میگر فرق فرھنگیمورد د.داردیاریم فرق بسی با زمان قدیندگز
"ندیگویكنند و می خود مۀنظر بھ مسئل.دارد ھ اجباری برای زندگی با چنین شوھری که  نبودیچ كسیھ:

ید شما میشا". نداشتھ است چون من رایاج بھ تحمل پدر و مادریت احیچ فرزندیھ"ا ی و "را داشتھ
"دییگو دانم چھ یممن ".دیكردینھ صحبت نمنگوی است، اگر او فرزند شما بود ایر عادی من غۀبچ:

 و حرف او با حرف شما ،قت را گفتھیخدا حق.دیكنیتباه مم كھ اشید بگوی باز باید، ولی را داریاحساس
یھا تمام فرق یوقت.د وجود داردی كھ اممی گویدخدا .دیجتًا شما در اشتباه ھستیرت دارد، و نتیمقا

می  فرق را نشان  شمانظر كھ در ی است انفرادد، كھ ضمنًا موردیی مسئلھ را برداری و سطحیظاھر
د، ی كنی را موشكافی ھر مسئلھ ایوقت.ستی نیر و منحصر بفردی نظی بۀ مسئلخواھید شد كھ، متوجھ دھد

. بوده باشدا فوق العادهی و یر عادیدارد كھ غ وجود نیچ مسئلھ ایھ.دت داری درون عمومدر كھ می بینید
و  آدم م كھ انسان از زمانی با آن مواجھ شده باشیگریا ھر شخص دیست كھ شما و من و ی نیچ مسئلھ ایھ

 با آن یروزیان تا بحال صد ھا بار با پیحی وجود ندارد كھ مسیچ مسئلھ ایھ.دحوا با آن مواجھ نشده باش
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ھ یآ.زنم؟ چون خدا خود فرموده استیرا مھا ن حرف ی ای چھ حسابید رویپرسیم.مواجھ نشده باشند
.می گویدن ی را كھ نقل كردم چنیا

ی كھ در صحرای در زمان،ھودی قوم یبا زندگ)یحاظ ظاھراز ل(یادی مردم شھر قرنت فرق زیزندگ
ص ی تشخمی توان را نھ تنھا از لحاظ زمان و مكان ین دو نوع زندگیتضاد ا. داشتمی بردندنا بسر یس

 دو بندر بزرگ یھ دارا بود كیقرنت شھر پر جنب و جوش.داشتیاریز فرق بسی، بلكھ فرھنگشان نداد
ن یدن ای دیمردم از سراسر اروپا برا.ا معروف بودی كھ در دنمی شدپا  پر یجا مسابقاتدر آن.بود

.ا بودین شرق و غرب دنای تجارت مۀز مكان عمدین شھر نیدو بندر ا.آمدندیمسابقات بھ شھر قرنت م

 دو بندر بزرگ بود، شھر خوش یراچون دا. بودز مشھوریشھر قرنت از لحاظ وسوسھ و شرارت ن
می شھر آورده ن ید گوناگون، از اكثر نقاط جھان بھ ایافكار و عقا.د كنندگان بودیبازد ملوانان و یرانگذ
 بھ او ی احترامی بردیدکمیل قرنت خطاب ھ ا رایشخصاگر . معروف بودی و ھرزه گریبدسرشتبھ .شد
.بود

 در  كھینیچ نش مردم كوین شھر و زندگی ایالھ ایگان زندیوت ما، چقدر تفمی پرسمحال از شما 
نمی توانشان روز و شب منا بود، وجود دارد؟ در واقع ی و غذامی بردند آب و علف بسر ی بیحراص

ھ  توج،ن حالیبا ا. گذران مجسم نمودان خوشین و قرنتیان كوچ نشیھودییان زندگی را میشتریتفاوت ب
ر با ی مغایدو زندگن ی ا، از قصدفصل دھمپولس رسول در قسمت اول .ه استد كالم خدا چھ كار كردیكن

ش بر سر ی آنچھ صد ھا سال پمی گوید. ھستندیكیقت با ھم یھم را در مقابل ھم آورده و گفتھ كھ در حق
كند ی میی شھر قرنت، چون صحبت از وسوسھ ھایالھ ای است برایان آمد، نمونھ و سرمشق خوبیھودی

ز یان نی آمد، اما ھمان ھا بر سر قرنتحرا صین ھایز ھا بر سر كوچ نشین چیا.می باشندكھ با ھم مشترك 
:ندكردی میآمد، با وجود آنكھ صد ھا سال بعد از آن زندگ

١٠ان یاول قرنت
یبھ سر می ما كھ در زمانی باشد برای عبرتد و نوشتھ شد تاین امور چون نمونھ بر آنان واقع گردیا":١١
."افتھ استی اعصار تحقق ۀت ھمیم كھ در آن غایبر

 مربوط بھ شما ،ان افتادیان و قرنتیھودی كھ بر ید كھ اتفاقاتینان قبول داشتھ باشید با اطمیمی توانز یشما ن
یدر پ"ان نبودند كھ یان و قرنتیھودیتنھا .می گذرد، با وجود آنكھ صد ھا سال از زمان آن می باشدز ین

نمونھ بر آنان واقع "نچھ رخ داد، آ.ن مسئلھ را دارندیز اكثر مردم جھان ای، بلكھ امروزه ن" بودندیبد
 مربوط و مطرح است، و در ۀ ما امروزیكالم خدا بھ زندگ". مای باشد براید و نوشتھ شد تا عبرتیگرد

ۀ را نداشتھ كھ با مسئلیخ بشر الزامیچ كس در تارین است كھ ھیل آن ایدل.كندیزمان حال با ما صحبت م
خدا . شده استقخ بشر، انسان در شباھت بھ خدا خلی تاریمدر تما.ده باشدی روبرو گردیمنحصر بفرد

ممكن است مسائل .خ خود، ھمان بوده استیز در طول تاریھمان خداست، گناه ھمان گناه است، و انسان ن
 را با مسائل یبات مختلفیا تركیجاد گردند، ی متفاوت ای ھای گوناگون ظاھر شوند، در زمانیبھ شكل ھا

د ین بایا.خ خود با آن مواجھ بوده استی اساسًا ھمان ھستند كھ انسان در طول تاراماند،یجاد نمایگر اید
ان ارائھ كرد، قادر یان و قرنتیھودی را كھ خدا بھ یحل مسائل و مشكالتراه .د و آرامش شما گرددیباعث ام

.می باشدز یامروزه نبھ حل مسائل و مشكالت 

 الزم بود تا یادی زینسل ھا.دادیرخ مو از نسل بھ نسل ًاجی تدر معمول بود كھ اتفاقات ،میام قدیادر
 كھ در ھمان می گردندجاد یع ای آنقدر سرترر و تحوالییاما امروزه تغ.ردی صورت بگیرات عمده اییتغ
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بًا یون تقریزیق تلویاز طر.میشوی خود میگذارد، ما شاھد آن در خانھ ھای ماه مۀ بر كریلحظھ كھ انسان پا
ن لحظھ م؛ ھمای با خبر شویانیكشد كھ از جری روزھا طول نم،میگر مانند قدید.می بینیمآنجا را نماخود
یده ایكردند، اما اكنون قبل از آنكھ عقی نسلھا بحث و گفتگو می مسائلمردم راجع بھ.میشویدار مخبر

حال بود، می قدھ درکی مسائل.گر شده اندیكدیامروزه نسل ھا سوار بر . شده استیمیمنتشر بگردد، قد
 را با مسائل و مشكالت ی كھ فرقمی رسندمسائل و مشكالت امروزه بنظر .متر شده اندیعتر و ضخیسر

ن است كھ امروزه ما با مسائل و ی كھ فرق كرده ایزیست و تنھا چینطور نیقت ایگذشتھ دارند، اما در حق
.مینھا بپرداز آعتر بھیم سریاج داریم و احتیست روبرو ھیشتریمشكالت ب

 كھ یاما مسائل.م گرفتن مشكل شده استی كھ تصممی دھدع رخ ی سریر و تحوالت امروزه بقدرییتغ
ت یو خدا در مش. ھستندیكیا با آن مواجھ خواھند شد، در بطنپدران ما با آن مواجھ بودند، و فرزندان م

حال با .و مشكالت امروزه داده استمسائل  پرداختن بھ حجم و سرعت یرا را بیدی خود، منابع جدیالھ
 بھ مشكالت امروزه یشتری با سرعت بمی توانوتر یكامپت و ارتباطاتحمل و نقل و ل یاستفاده از وسا

ھ کی و راه حل اساس انسانیمشكل اساس. استیكیاد یان انبوه مشكالت، اساس و بنی در میول.پرداخت
. نكرده استیفرقداده خدا 

یان اعضایت مارتباطاد بھ موضع یابتدا بااما .میازمی بردن مسائل و راه حل آنھا یبھ ا بعد یدر فصل ھا
.پرداختھ استبھ آن ان یكتاب افسس در  كھ پولسیر بطو،ل پرداختیفام
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فصل سوم

 استصحیحایجاد ارتباط  اول قدم

 ابتدا .ث قرار داده استد بحان موریحیان مسی را می مختلفیان، پولس رابطھ ھایدر قسمت دوم كتاب افسس
او در .كندی با شوھرانشان صحبت م۵:٢۵یۀكند و بعد در آیھل صحبت م، با زنان متأ۵:٢٢یۀدرآ

 با ۶:١یۀدر فصل بعد، ابتدا در آ.ان كرده استین دو را بیان ایح می صحۀ و رابطیات نقش اساسین آیا
 اربابانشان را ۶:۶یۀ غالمان و در آ۶:۵یۀسپس در آ.كندینشان صحبت می با والد۶:۴فرزندان،  و در 

ذد اتخایباان یحی كھ مسیان، اصول رابطھ ایس افس۶ و۵یجتًا در فصل ھاینت.می نمایدب یق و ترغیتشو
.)٢(می بینیمكنند را 

ن یدر ا).٣ تا ١یفصل ھا( نجات خدا است یم و عالی عظۀان مربوط بھ نقشیقسمت اول كتاب افسس
ختھ شدن ی نجات بشر را با رۀ نقش، چگونھ خدا از آغازمی دھد نشان ،ری نظی بیمت، پولس با مھارتقس

ان گناه كار ین كھ خدا بر جھایاندازه ایشگفت. كرد و اجرا نمودیزی رب طرحیح بر صلی مسیسیخون ع
 و یمباحث اصولن ی ااما بعد از.می سازدان یح، را نمایافتگان در مس نجات ییسایمحبت نمود، و جالل كل

DOCTRINALمی پردازدن موضوعات ی ای، در فصل چھارم بھ قسمت عمل.

:می گویدپولس .گرددی آغاز میحی شخص مسۀ روزانیق زندگیفصل چھارم با صحبت از طر

۴ان یافسس
ده است،آم كھ از شما عملی دعوتیستگی بھ شاپس من كھ بھ خاطر خداوند در بندم، از شما تمنا دارم":١

(د،ی كنرفتار ).می باشندد ی شده اند از من است و بمنظور تأكی كھ خط كشیكلمتا"

:كندیان مین موضوع را دوباره بی، ا١٧یۀدر آ

۴ان یافسس
خدا باشدد ھمانند اقوام دور از یگر نبای د شمارفتار كنم كھ ید میم و در خداوند تأكی گوین را میپس ا":١٧

." كنندی مرفتار خود كھ در بطالت ذھن

"می گویددر فصل پنجم  (دی كنرفتاربا محبت : "می گوید٨یۀ، و در آ)٢یۀآ" پس ھمچون فرزندان نور :
:می گویدن یچننیز ١۵یۀ در آ".دی كنرفتار

۵ان یافسس
."انیدانا نھ چون نادانان بلكھ چون یرفتارد، ی كنی مرفتارد كھ چگونھ یار مراقب باشیپس، بس":١۵

 را یان مورد بحث قرار گرفتھ، نقش اساسی كھ در فصل چھار و پنجم كتاب افسسیحیموضوع رفتار مس
. داردیحیدر روابط مس

:می گویدن یاو چن. و مصاحبت و محبت داده استیكدلی را بھ یادیت زی پولس اھم، چھارملدر فص
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۴ان یافسس
."دی صلح حفظ كنۀز روح است، بھ مدد رشت را كھ ایگانگید تا آن ی تمام بكوشیبھ سع":٣
"ش؛ید دعوت خوی امكید بھ ی روح، چنانكھ فراخوانده شده اكی بدن ھست و كیرا یز":۴
"د؛ی تعمكیمان، ی اكی خداوند، كی":۵
."ق ھمھ و در ھمھ استی كھ فوق ھمھ، از طرھمھ خدا و پدر كیو ":۶

 از خود یافتھ در واقع وحدتین بدن نجات یا.است)بدن(سا ی در كلیگانگی و یھمبستگنجا بر ید در ایتأك
ند یجاد نمای در روح را ایگانگیانشان كاركنند و یفرستاد تا در مرا ان خود ین خاطر متصدیندارد، و بھ ا

).١٣ تا ۴:١١ان یافسس(

ان ی نماپس از.كندی میادآوریگذشتھ شان )رفتار(یاز زندگمانداران را یدر فصل چھارم، پولس ا
بوده ح ی بھ مسمتعلق واقعًا ی اگر شخصمی گوید از آنچھ در گذشتھ بود، ید كننده ایمناار یساختن تصو

 را پشت سر یح، آن شخص قبلی، كھ در مسیبھ آن معن.جاد شده باشدی اشی در زندگید فرقیباشد، با
: را كھ بر اساس كالم خدا است، بر تن كرده استیدیگذاشتھ و شخص جد

۴ان یسافس
الیر امیم را كھ تحت تأثینسان قدن خود، آن ایشی پی زندگۀوید بھ لحاظ شید كھ بایشما آموخت":٢٢
."دیبنده دستخوش فساد بود، از تن بھ در آوریفر
"د طرز فكر شما نو شود،یبا":٢٣
."باشداھ خدی، شبیقیت حقی و قدوسییده شده است تا در پارساید، كھ آفرید را در بر كنیو انسان جد:"٢۴

.اثر بگذارد شما ید در تمام زندگی حال باد،یح آغاز گردیمانتان بھ مسی اینست كھ آنچھ در ابتدایمنظور ا
یحیرابطھ مس. استیحی مسۀ رابطی اصلیۀر بنا و ماین زیا.)٣(دید، باشیح ھستیروزانھ آنگونھ كھ در مس

مجموعًا قرار گرفتھ ایم، یسیبدن عھ در کما د، تا ھد بد رشیانفرادچھ  و ی را چھ از نظر جمعاتحادد یبا
(میح برسی كامل قامت مسیبھ بلندا" "۴:١٣.(

، و تمركز بر )نداردیبودچ كمیات ھیكھ البتھ از لحاظ الھ(استان ی پولس بھ افسسۀ رسالیعملن قسمت یا
ن یرشد بدھد؟ ارا دگران داریكھ با دیبطھ اارد می توان چگونھ یحیك مسی.كندی میعملوۀ یش

یاتی عامل حیحی، ارتباط مسمی گوید اول، پولس ۀدر درج.می پردازد است كھ پولس بھ آن یموضوع
ان آن دو، ی مسالمجاد ارتباط یان زن و شوھر، بدون ایروابط سالم م.می باشدجاد و حفظ روابط سالم یدر ا

.می باشدانشان ی مداشتن ارتباط سالمبھاج ین و فرزندان احتیان والدیمسالمروابط.ر ممكن استیغ
بھ . كار كننددیگرھمجاد كنند تا بتوانند بایانشان ای را مد اول ارتباط سالمیز بایان و كارگران نیكارفرما

.نامدیح میجاد ارتباط صحی شباھت بھ خدا را این مورد  در بازسازین خاطر است كھ پولس اولیھم

.كندی شروع م٢۵یۀدر خصوص ارتباط، پولس از آ

۴ان یافسس
یاعضاد، چرا كھ ما ھمھ،ی گوین بھ راست خود، سخیۀك با ھمسای برتافتھ، ھر یپس، از دروغ رو":٢۵

."میگریكدی
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رازگشا بوده و در صداقت دیگرک كنند، مگر آنكھ با یی زندگیگانگیند با ھم در صلح و نمی توانان یحیمس
م با ی تا بتوانانمان باشدیقت در میحقد یح، بای مسیسی بدن عی از اعضایكیبعنوان.باشندبا ھم یو راست

در فصل چھارم این رسالھ بھ و می گوید است كھ پولس ین اساس موضوعیا.میگر خدمت كنیكدی
.م نمودی متمركز خواھ٣٢ تا ٢۵ات ینصورت، توجھ خود را بھ آیدر ا.می پردازدن موضوع یات ایجزئ

ن و یان زن و شوھر و والدیح میجاد روابط صحی ایًال گفتھ شد، ارتباط سالم عنصر اصل كھ قبیھمانطور
.می باشدفرزندانشان 

یزن او دچار افسردگ.گرددی خود برمۀ ھمراه ھمسرش بھ خانی پس چند سال خدمت در كشوریخادم
"می گویدسا، زن بھ شوھرش یشان كلی و پس از چند جلسھ با كشمی شود از آنجا شروع شد كھ  من ۀمسئل:

ی جرات افشایز دوست نداشتھ ام، ولیتو را تا بحال ن.نمی داشتم با تو ازدواج كردم تو را دوست یوقت
گر را یكدیت خود بازگشتھ اند، و ین دو خادم خدا بھ مأموریحال ا". نداشتھ امیقت را بھ كسین حقیا

در .د بونگفتھی را بھ كسقتیحقود، چون  نبی را داشت كھ حل شدنیآن زن مسئلھ ا.می دارنددوست 
یاما وقت. را انجام بدھدیست كارنمی توانز ی را حل كند، و شوھر او ن چگونھ مسئلھنمی دانستجھ ینت

قت آشكار نشده ی كھ حقیتا زمان.ز شروع بھ حل شدن نمودیح مجددًا بر قرار شد، مسئلھ نیارتباط صح
می ز وارد یح نی بھ مسبھ شوھر و خدمت آن ۀ را داشت، و صدمیا متظاھر و عذاب دھنده یبود، او زندگ

.ده بودیر آن صدمھ دیتمام بدن از تأث.شد

"صریحًا گفتدا یو. را داشتندیز مسئلھ ایدا نی و ومھرداد  را یوعر نامشۀنان دارم كھ شوھرم رابطیاطم:
 كھ حقوقش كم می دانممن .ه استد كردی آن زن خریرد برایگی كھ می دارد، چون از حقوقیگریبا زن د

د كھ با ی پرسمھردادش از یكش". مصرف شده استی چھ منظوری بدانم برامی خواھم را داشتھ، و یكسر
:ز گذاشت و گفتی میب خود در آورده و روی را از جی مدركی بھ آھستگمھردادپول چھ كار كرده، و 

".دا بخرمی وی برایھ ایمان ھدرد ازدواج سالگی بودم تا بتوانم برایمن در حال پس انداز وجھ"

ازدواجش را بھ مخاطره تفاھم شده بود بخاطر سؤحاضردا یو. بودن ازدواج خراب شدهیارتباط در ا
راه را دشیجھ شك و تردیان خود و شوھرش را حفظ كند، و در نتیاو نتوانستھ بود ارتباط سالم م.اندازدیب

.د طعنھ و تنفر آماده ساختھ بویبرا

، ارتباط را می مانندی مسائل حل نشده باقی كھ وقتمی دانیدشما .دیداشتھ این مشكالتید چنیز شایشما ن
ان شما و ی شما مۀممكن است مسئل.می برندان یاز مآن را تًا یل خراب كرده و نھای فامیان اعضایم

ز ینی چاره امی رسد شده كھ بنظر جادیانتان ای در میشكاف.ان شما و فرزندانتان باشدیا میھمسرتان، و 
ان شما و ھمسر و ی مۀ اما رابط.یدرده باشکول ک بھ آینده موآن راھ باشد و از روی ناچاری نداشت

توكل بھ خدا و اطاعت از ھ کموضوع را بھ آینده نسپارید، بلد درخشنده باشد، اگر می توانفرزندانتان 
"دیع كنھ شروین آید از ایابتدا، با.دیاوامر او بكن  خود، یۀك با ھمسای برتافتھ، ھر یپس، از دروغ رو:

(میگریكدیید، چرا كھ ما ھمھ، اعضای گویسخن بھ راست "۴:٢۵.(

شھ با اعتراف یم روابط و مصالحھ ھمیترم.دیی خود اعتراف نماۀقت را بھ خدا و خانوادی حقشھامتبا كمال 
:دی بعد توجھ كنیۀسپس بھ آ.گرددیقت آغاز میحق

۴ان یافسس
"د روزتان در خشم بھ سر رسد،یمگذار:»دید، گناه نكنی شوین می كھ خشمگیھنگام«":٢۶
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ن بود كھ شخص را ین مزمور ایمقصود ا.، كھ مزمور شبانگاه است۴ است از مزمور ین نقل قولیا
 كھ یچ موردیذاشت ھد گینبا.دی نمای روز خالی ھایرگیادآور كند تا بھنگام غروب آفتاب، دلش را از تی

د روزانھ یان افراد بایمسائل و مشكالت م.ابدی راه بیگرینشده، و افشا نشده، بھ روز دبخشوده نشده، حل 
 كھ ی در صورتاما احساسات بشر از خداست، ۀست، و ھمی خود بد نیخشم بھ خود. بشودیدگیبھ آنھا رس

".رسدد روزتان در خشم بھ سر یمگذار".در راه خدا مصرف بشود

 خشم را در دل خود نگاه از شدت خشم منفجر شدن و: نمود در دو راه غلط مصرفمی توانخشم را 
، گناه می شود كھ از تسلط خارج شده و منجر بھ پرخاش ی كھ خشممی خوانیمدر امثال مكررًا .داشتن
 رنج ین خشمیبد چنات  ھستند كھ از اثریزیادیحی مسیخانواده ھا).٢٢و٢٩:١١ ؛ ٢۵:٢٨امثال (است 

ی را نوع خود خارج كرد، و ایند بروز كرده و ازیكنند كھ خشم را بایشنھاد می پروانشناسان.می برند
د، و اگر یزیرون برید، بلكھ بی را درون خود نگاه نداریندیز ناخوشایچ چیند، ھیگویم.می داننددرمان 

د، و آن را با مشت یشخصی بدانۀ كلۀرا نمونیا بالشید، و ی خود پرخاش كنکنزدیالزم است، بھ شخص 
، و البتھ نھ می باشد مورد توجھ ھکاست شخص  احساس شنھادات، تنھاینگونھ پیدر تمام ا!دی بكوبخوب

ن رفتار یاما كالم خدا چن.ستیگر مطرح نیشخص د. كھ مورد حملھ قرار گرفتھ استیاحساس شخص
:كندی را رد مییھا

١۵ان یروم
."میش نباشی خوی خشنودیم و در پیفان را متحمل شوی ضعیھاید ناتوانیم، بای ھستی قوما كھ":١
."شودش یكو باشد و باعث بنای او نی برا خود را خشنود سازد، در آنچھیۀد ھمسایك از ما بایھر ":٢

۴ان یافسس
."دیكند دور  را از خوی و ھر نوع بدخواھییاد، ناسزاگویت، فری، خشم، عصبانیھر گونھ تلخ":٣١
ح بخشوده است، شما ی شما را در مسد و ھمان گونھ كھ خدایگر مھربان و دلسوز باشیكدیبا ":٣٢

."دییگر را ببخشایكدیزین

 بر دور خود یصار است كھ حی كھ بر خشم خود تسلط ندارد، مانند شھری كھ شخصمی خوانیمدر امثال 
.ستی نیحیاز شدت خشم منفجر شدن مس.ندارد

ن ی با اریبًا ھر روزقتان یحیمس.و رنجش را در دل خود نگاه داشتن استیلخورگر خشم، دی دیامنتھ
ان زن و شوھران ی می اصلۀن مسئلھ را پولس بعنوان مسئلیست كھ ایل نی دلیب.می شوندمشكل روبرو 

. استز گناهیمانند منفجر شدن از شدت خشم، آن را بر درون دل نگاه داشتن ن.راد نموده استیا

خسرو و . شودیز سپرینخشمشان غروب كند، بلكھ ماه ھا گذارند آفتاب بر یان نھ تنھا میحی مسیبعض
"گون گفتترا با اعصاب دگریم. خود رجوع كردندیاسیش كلیترا بھ كشیم  بھ ب خودیشنھاد طبیمن با پ:
شوھرش در گوشھ ". استیروحسئلۀل آن میرم، و دلیگیخم معده ماو بمن گفت كھ دارم ز.جا آمده امنیا
ی را جلوی حدود صد برگۀ كرد و كتابچی بزرگیف چرمیترا دست بدرون كیم. از اطاق كز كرده بودیا

"گذاشت و گقتش یكش  ورق زده و آن راش یكش".نجا استیرم ایگیخم معده م آنكھ من دارم زلیدل:
ید ماه ھا طول میاش. او كرده است است كھ شوھرش بھیی ھای از بدین سالھ ایمتوجھ شد مدرك چند

د؟یگفتین زن چھ مید، بھ ایش بودی كشیاگر شما جا. آن را بخواندۀھمد تا یكش

"ش رو بھ زن كرده گفتیكش شما برخورد نكرده یعصبانیت و دلخور بھ یشخصبھ  وقت است كھ یلیخ:
"ش ادامھ دادیكش.كھ خوردیش، ین حرف كشیدن ایبا شنآن زن ".ام  آنچھ شوھر ۀ مدرك نھ تنھا نشاننای:
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 گناه شما ۀن نشانیا.می باشدز ید نی آنچھ شما در خصوص آن كرده ا، بلكھ نشانۀمی باشدشما بر شما كرده 
ودتان د، چون خید انكار كنینمی توان است كھ ین مدركیا.می باشدز ینسبت بھ خدا و شوھرتان و خودتان ن

می  گفتھ ١٣انیل قرنت است كھ مخالف با آنچھ كالم خدا در اویدلخور رنج و ن نشانۀیا.دیآن را نوشتھ ا
ز یالبتھ خسرو ن.بوجود آمدۀ بھ مسئلیدگی، اساس رس كھ سنجش با كالم خدا صورت گرفتیزمان".باشد

 كھ شوھرش یی ھایق برخوردش را با بدیز الزم بود طریترا نیر بدھد، و مییالزم بود كھ رفتارش را تغ
.ر بدھدییكرد، تغیم

. استدر مقابل خدان یت طرفین مسئولییمانداران، آنچھ الزم است تعی اانی مییدر اكثر مسائل زناشو
معموًال موارد .شانانر را گردن شوھری، و زنان تقصمی اندازندانشانر را گردن زنیشوھران تقص

 حل بشود، ییكھ مسائل زناشو آنیبرا.كندی مسئلھ را حل نمدیگرک یمقصر داشتناما .ادندیز زیر نیتقص
. را مقصر بدانندخودکھر یالزم است زن و شوھر 

٧یمت
"ھ در چشم خود داری غافلی؟ک را در چشم برادرت می بینی، اما از چوبی اھیکچرا پر :"٣
 در ھ چوبیکحال آن"اه را از چشمت بھ در آورم؛کبگذار پر "ی بھ برادرت بگویی، می توانچگونھ :"۴

"خود داری؟چشم

اه را از چشمکار؛ نخست چوب را از چشم خود بھ در آر؛ آنگاه بھتر خواھی دید تا پر کای ریا:"۵
."نیکبیرون برادرت

:ر نشان دادیز با تصویر می توانرا مسئلھ .شوھران  با آن مشكل دارندو  است كھ اكثر زن ین موردیا

ۀ رابطمی توان، چطور می باشندقرار گرفتھ و بر ضد ھم در تالش گر یكدین در برابر ی طرفیوقت
؟جاد ساختی را ایسازنده ا

 است كھ ھر دو توافق كنند كھ یر است، و آن زمانی سازنده امكان پذۀك صورت است كھ رابطیتنھا در 
:ر حركت كنندیك مسیمتحد شده و در 

مسئلھ

شوھر زن

شوھرزن

مسئلھ
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می ؟ چگونھ  انحراف دھیمیگری، بھ جانب درده اند راک برخورد بھ ھمھ کم فلش ھایی یمی تواناما چگونھ 
ن ی زن و شوھران خشمگمی توانگر را انحراف داده و بھ مسئلھ منتقل كرد؟ چطور یكدی حمالت بھ توان

جاد یا:؟ جواب آندھنقرار د كھ خدا فراھم ساختھ ی خود را در راه حلییت كرد تا قدرت و توانایرا ھدا
.بپردازند خود یب ھاید بھ عیك بایھر .می شود شروع خود از ین كاریآغاز چن.می باشدح یارتباط صح

.دن قرار بدھیابیارز شده و خود را مورد سنجش و ش قدمیپند می توانك یھر 

نی اولید برایشا.ك جھت خواھند بودی از فلش ھا بر عكس شده و آنوقت ھر دو در یكی است كھ یكاف
"می گویدوقتی یكی از طرفین .مودیر را خواھند پیك مسیبار، ھر دو فلش ھا  تعجب "من بھ تو بد كردم:

ی آشت.گرددل بھ موافقت و تفاھم میین عالم تبدیز در ای نسبت بھ ھمھ چی ناسازگاری كھ بھ چھ سادگاست
قبًال ذبالھ دان د مگر یز نكنگر را بای شخص دیچوقت درب ذبالھ دانیھ.می شودق آغاز ین طریتنھا از ا

.می شودنجا شروع یح از ایارتباط صح.دیده ا دایخود را شستشو
.رده ایدکز ی و پرخاش نگین شدهد خشمید؟ شایل خود داری از فامی را با عضویارتباط نادرستا شما یآ

ان دو زن اتفاق یائل ممعموًال مس.ا مادر شوھرتان بوده باشدیتان، و ان شما و مادر زنیمسئلھ ممكن است م
نداشتھ  كردن با آن را یت شوخ جرأی كھ كسگرددند ی ناخوشاین رابطھ ممكن است بقدری، و امی افتد

.باشد

با اورا د ارتباط یبا ھركھ است، با.می باشدان شما و فرزندتان یا مین شما است، ی شما با والدۀد مسئلیشا
د راجع بھ آن یمی توانك مورد ھست كھ یشھ ید، ھمی او صحبت كن باید بھ راحتینمی تواناگر .دیبرقرار كن
می و من ن(نمی آوریداد ی از خود را بیاگر خالف.دی است كھ بھ او كرده ایی ھاید، و آن بدیصحبت كن

ھمان .شنھاد كنمینًا وجود داشتھ را پیقی را كھ ید خالفی، بگذار)دی را بھ دروغ از خود بسازی خالفخواھم
د، نسبت یق انداختھ ای را بھ تعوی با كسۀاگر مصالح.میال راجع بھ آن صحبت كرده ا كھ تا بح استیزیچ

.دیبھ او خالف كرده ا

ان یجاد مصالحھ و بخشش میا، كدورت و عدم می شودسا ی باعث ضعف كلیگریز دیش از ھر چیآنچھ ب
انین می آھنیواری، و مانند دندمی مانی بر جای مواقع ماه ھا پاین مسائل بعضیا.می باشد آن یاعضا

 را داشتھ باشند، چون با ھم یند خدمت مؤثرنمی توانبا ھم .می نمایندیجاد را اید معبرسلیساکاعضای 
ح كنند، ھمچون ی مسیسیر عیوش ھم در جنگ با دشمن، مردم را اس آنكھ دوش بر دیبجا.توافق ندارند

یان اعضای كھ می محكم تر از آن مسائل كوچكیربھ اچ ضیھ. شكست خورده بجان ھم افتاده اندیلشكر
سا ی در كلین وضعی چنی برایبھانھ ا. وارد شده استیسیست كھ امروزه بر بدن عیسا وجود دارد نیكل

ان برداشتن ی از می كھ خدا برایم بھ راھیحال نگاه كن.وجود ندارد، چون كالم خدا آن را رد كرده است
.ن مسائل فراھم ساختھ استیا

مسئلھ

شوھر زن
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۵یمت
" دارد،یتی كھ برادرت از تو شكایاد آوردیھ ات بر مذبح، بھ یم ھدیپس اگر ھنگام تقد":٢٣
میرا تقدھ ات یا و ھدی كن و سپس بیھ ات را بر مذبح واگذار و نخست برو و با برادر خود آشتیھد":٢۴
."نما

ن حال تا ین كار را ھمیا.ت واجب تر از پرستش خدا اسیسا حتی كلیان اعضای مۀ كھ مصالحمی بینید
"دیاندازید؛ آن را پشت سر نیرتر نشده انجام بدھید "د روزتان در خشم بھ سر رسد،یمگذار.
).۴:٢۴ان یافسس(

چون است یكنند كھ مشكلشان جنسیفكر مآید، غالباًً وقتی مسئلھ ای میان زن و شوھران بوجود می
جاد شده ی كھ شب در تخت خواب ای معموًال مشكلیول.می شوند دچار مشكل ورزیدن بھ ھمعشق ھنگام 

سر ن مسائل یامی خواھدخدا ن. كھ بھ تخت خواب آورده شده استمی باشد روز ۀنشدبخاطر مسائل حل 
.ی جنسۀخدا است، نھ مسئل مسئلھ انجام ندادن خواست .دناز آنجا در آور

.دارندر  بخشم را از میانشانچگونھ آموزند ید بیزن و شوھران با

:ن مسئلھ را عنوان كرده استی از ایگریر دیح تصوی مسیسی ع١٧تا١٨:١۵یدر مت

١٨یمت
سخنت رااگر .ش را بھ او گوشزد كنیاگر برادرت بھ تو گناه ورزد، نزدش برو و در خلوت خطا":١۵
"؛یافتھ ایرفت، برادرت را باز یپذ

ثابت ا سھ شاھد ی دو ی با گواھیھر سخن"خود ببر تا گر را با یا دو نفر دیك یرفت، یما اگر نپذ١۶:“
."شود

اییاجنبرفت، آنگاه او را یر نپذیسا را نیسا بگو؛ و اگر كلیز گوش دھد، بھ كلیاگر نخواست بھ آنان ن":١٧
." كنیر تلقیخراجگ

ۀفتھ و رابطا خواھر خود را پس گرید تا برادر و یكنخود را ب و كوشش یسعتمام د ی اول شما باۀدر وحل
یسید كھ عیتوجھ داشتھ باش.دیك روح قدم بردارید در ید تا بتوانی كنگر را مجددًا بر قراریكدیان یسالم م

ی بھ شما بدیگری اگر شخص دمی گویدمنًا، ض.ابدیمانداران ادامھ یان ای كدورت ممی دھدح اجازه نیمس
( كنیآشتو نخست برو و با برادر خود ":دیش قدم بشوی پشماكرده،  نزدش برو و در خلوت ")٢۴:۵"

(ش را بھ او گوشزد كن یخطا "١٨:١۵.(

 را بھ شما ین اجازه ایح چنی مسیسیع. را كرده قدم برداردید تا او كھ بدید انتظار داشتھ باشیشما نبا
البتھ . شما استۀفید، چون بر طبق كالم خدا، آن وظین است كھ شما قدم را برداریخواست خدا چن.نداده

ن ھر دو بخاطر مصالحھ نزد ین خواھد بود كھ پس از فروكش كردن تشنج اعصاب، طرفیده آل چنیا
.ندیآیگر بیدكی

شتر در منزل ی بین كاریو چن.ندی نمایدگیانشان آمده رسی كھ مید روزانھ بھ مسائل مشكالتیان بایحیمس
ك و یز نزدیجتًا برخوردھا نیتر است و نتكیان خانواده نزدی چون روابط م،ردید انجام بگیان بایحیمس

، تشنج احساست ما را بھ رفتار می دھیماز دست را بر افكار و رفتارمان  تسلط یوقت.می گردندنارواتر 
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م و  ی كنیدگید ھر چھ زودتر رسیگر بایان ھمدیبھ مسائل م.میكردیكھ تصورشان را نمشد کمیییھا
كرد، ینده صحبت می راجع بھ آیح وقتی مسیسیع.مید راه ندھ را بخویتاین امر حیر در ایت تأخجرأ
"ن گفتیچن ( استی امروز كافیمشكالت امروز برا: د بھ فردا یمشكالت امروز را نبا).٣۴:یمت!"
و .دوش انسان تنھا قادر است مسائل ھمان روز را تحمل كند.می آورند را ببار یل كرد چون نگرانّوحم

ۀد مسائل گذشتینمی توانشما .كندیز صدق می، پس بر گذشتھ نمی باشدنده ی بھ آ مربوطیقتین حقیاگر چن
 حمل یخدا شما را برا.دی خود داشتھ باشۀان خود و خانوادی را میخود را حمل كرده و انتظار روابط خوب

لم و مؤثر كار و خدمت شما سا.دیز بسپاری آن را بھ فردا نمی خواھدل نین دلی نساختھ، و بھ ھمین باریچن
.واھد آورد در خیتًا شما را از پای شما خواھد گذاشت و نھای جوانب زندگۀر بر ھمیتأث.نخواھد بود

 را كھ در ی آن فردیعنی.دی بردارروزانھب خود را یصل!" استی امروز كافیمشكالت امروز برا"
كالم خدا ما را .دیكنمصلوب در خود طالب است ت خود را یگران قد علم كرده و رضایمقابل شرارت د

.می نمایدی بھ امور برادر و خواھران مان را فوریدگی و رسمی داند خود ۀ روزانیمسئول زندگ

 ھست كھ یاگر كس.دیا بھ بعد موكول كنیده گرفتھ و ید كھ مسائل را نادیندھراه  را بھ خود ین جراتیچن
یآن نامھ ا.دی كنیدگیشگاه خدا بھ موضوع رسید، در پیداری مشكلیا شما با كسیبا شما دارد، و یمشكل

با .دید، و اگر مقدور است شخصًا نزد او بروید، آن تلفن را بزنیسی بنوقصد نوشتنش را داشتھ اید رارا كھ 
.دیز جمع شده و قبل از غروب مسائل را حل كنیمکی دور خانوادۀ خود 

 و مطالحھ را بر ید و آشتی اعتراف كردگریكدی و داخ گناه خود را بھ ید، وقتی رابطھ را بر قرار كردیوقت
ان ی گذشتھ را از می ھایشما تنھا خراب.ھنوز تمام نشده؛ تازه كارتان شروع شدهد، كارتان یقرار نمود
د تا دوباره ید اجازه بدھی خود برگشتھ، نباسالمح و ی بھ حالت صحیحال كھ روال زندگ.دیبرداشتھ ا

:می گویدپولس .ر كندیید تغیز بایق رفتار شما نین خاطر طری و بھ ھم. بشودین مسائلیدستخوش چن

۴ان یافسس
یازیند و یگران بھ كار آی دی بنای برایچ سخن بد گشوده نشود، بلكھ گفتارتان بھ تمامیدھانتان بھ ھ":٢٩

."ض رساندیرا برآورده، شنوندگان را ف

یدی است كھ روابط جدیدین روال جدیا.ن باشدیچنباید ان شما و خانواده تان ین پس اساس ارتباط میاز ا
.می سازدرا بنا 

.كشاندین میی را پایگری كھ دی ھر حرفیعنیكند یصحبت م"سخن بد" از یست؟ وقتیمنظور پولس چ
یبرا."كنمیش را كم میرو":می گویدج است كھ یان جوانان رای می متأسفانھ اصطالحیدر زبان فارس

 ابراز آنچھ ی خدا است برایۀم عطی كھ ما داریزبان.یۀ تأسف استامیین حرف ھایدن چنیشنان یحیما مس
.گریدن ھمدیاز خداست، و نھ كوب

.كنندین میز چنی، زن و شوھران نگیرندار میکب ابراز شرارت یبرارا زبان ستند كھ یتنھا جوانان ن
 را یده ایگر فایدم ی حمالت مستقیوقت.می شوندز یز از آن استاد نی شرارت آمۀ از آنھا در استفادیبعض

نند كھ دارد ی را در اعماق آتش ببیگریالزم است تا د.دووار بشنیند تا دیگوی، بھ اصطالح بھ در مردندا
ده ی دیین رفتار ھایز چنیسا نین كلیخیش و مشایھنگام رجوع بھ كش. شوندیزند، تا راضیدست و پا م

سا یخ كلی شدر چنین موقعی.ا خود را در صدر بنشانند تمی شوند متوصل ینگریلھ و نیبھ ھر ح.می شود
"می گوید  خود ۀ را در خانین رفتارید چنیشا. بپردازیممی باشدھ مشخص کبھ مسئلھ ای باید ابتدا:

مھ د، جلسھ را خاتیاگر ادامھ بدھ.دی را داشتھ باشین رفتاریز چنینجا نی من اجازه نخواھم داد اید، ولیدار
ی از چشمھ امی دھدكالم خدا اجازه ن. خواست خدا را نخواھند داد تخلف ازۀشان اجازیكش".خواھم داد
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 زبان او را یۀ را بر خود داشتھ و عطیسیان اجازه ندارند نام عیحیمس.نیرید و ھم آب شیھم آب شور در آ
.ندیطان استفاده نمایشبرد مقاصد شی پیبرا

ن كشاندن یی پای استفاده از كلمات برایبجا. زبان نشان دادهی را برای بھترۀدان، پولس استفایدر افسس
یم بجایبری بكار ممسئلھ كلمات را در جھت یوقت. آنھا را بنا سازدھکم یربرا بكار بیگران، كلماتید

.حل شودھ دارد نیز کھ ای م ساخت تا مسئلیم، آنوقت او را خواھی بكار برده باششخصآنكھ در جھت 
.مان بھ جانب مسئلھ باشدیھاد حرفیان بایحیم، ما مسی آنكھ كلمات را بھ جانب اشخاص استفاده كنیبجا

 حملھ ید، نھ برای حملھ بھ مسائل استفاده كنیت برااز كلما. حل مسئلھ باشدیم صرفًا براییگویھر چھ م
.گریكدیبھ 

كرد، یر نمییودند كھ اگر طرز برخوردشان تغزده ببھم ینده اَر زشت و ُبی حرفھاید و فرزانھ بقدریسع
 دو ،ان افرادی مید كھ معموًال در ھر كشمكشید توجھ داشتھ باشیبا.امكان نداشت مسئلھ شان حل گردد

 است یطرز برخورد است كھ راجع بھ آن اختالف نظر دارند، و دوم یموضوعاول .مسئلھ وجود دارد
ی حرف ھاًادائمش بودند،ی كھ در دفتر كشیساعت اولدر آن .نسبت بھ ھم دارندبھ خاطر آن موضوع كھ 
شان یبھ ا.مھ دادر خاتن رفتایش از ھمان آغاز بھ ایكش.ندردکگر حملھ مییكدیگر را رد كرده و بھ یكدھم

"گفت د یبا.دیگر دست برداریكدید از حملھ بھ یشما كمك كنم تا مسئلھ تان حل شود، باھ  بمی خواھیداگر :
 رفتار یحیك مسیك مثل ید را كنار گذاشتھ و ھر یكھ نسبت بھ ھم داشتھ ایھ اید روحیریم بگیصم تدوھر 

. را بردارندین قدمی كھ چنمی خواھد از آنھا حیمسن دو متوجھ شدند كھ آ".دیكن

.كردی می زندگیگری دۀا كرده بودند و شوھر در خانز جدی خود را نۀن زوج بخاطر مشكالتشان خانیا
"ش بھ شوھر گفتین رابطھ كشی ادر .دیری را بعھده بگیت زندگید و مسئولید بھ منزل خود برگردیشما با:

می گوید٧ان باب یكالم خدا در اول قرنت.می باشند جدا دیگرکیوند داد اگر از ی دو نفر را بھم پنمی توان
.".....دید انجام بدھین ھفتھ بای ا است كھیین كار ھای شروع، ایبرا.دی و مصالحھ كنید با ھم آشتیشما با

ند، و سپس شروع بھ رفع ردکگر طلب بخشش یكدیاز خدا و . كردند و شروع بھ انجام كار شدندآنھا قبول
ش ید تا بر طبق كالم پی موكول گردیگری اجالتًا بھ وقت دیموضوع اصل.ان خود شدندی م ارتباطۀمسئل

گر سالم شد و یكدی رفع شدند و طرز برخوردشان با ارتباطی مسائل و مشكالت یوقت.رفتھ باشند
پس از ایجاد .پرداختندیحل و فصل موضوع اصلبھ ازدواجشان استحكام خود را پس گرفت، آنوقت 

یدر ھفتھ ھا.بپردازنداصلی  آن را داشتند كھ با ھم بھ مسئلھ یید و فرزانھ توانای سعھکارتباط سالم بود 
آنوقت با .ق خدا حل كنندیشان استفاده كنند تا مسائل را از طریحرف ھا آموختھ بودند چگونھ از قبل

ند نمی دانستن است كھ ین كار را بكنند ایل آنكھ قبًال نتوانستھ بودند ایدل. پرداختندی اصلۀ بھ مسئلیآمادگ
ینرژكردند، و ای ضربھ زدن بھم استفاده میبرااز كلمات .لی را داردک چھ و چھ شیعنییحیارتباط مس

مسئلھ خود  كھ پس از توبھ بھ گناه، بھ یھنگام.می دادنددر  ھگر بھیكدین كشاندن ییخود را صرف پا
ن یا. و نشاط استفاده از كالم در وجودشان رخنھ كردشوق، وبندک را بگریكدیھ کآنیحملھ ور شدند بجا

دیگری را بخود  شكل آمده بودھ میانشان بوجود کی گریجتًا مسائل دینشاط از وجود روح القدس بود، و نت
.ز شروع بھ حل شدن شدیان آن دو سالم شد، مسئلھ نی ارتباط میوقت.گرفتند

اھو، و خشم و غضب، ی، افترا و تھمت، آشوب و ھی و بدخواھیآموزند كھ بدون تلخیان قادرند بیحیمس
 از مسائل یاری بسۀشی ر،ین طرز برخوردیچن.گر آغاز كنندی ھمدی برا خوبیآرزود با یبا. كنندیزندگ

می ی و دلسوزیق مھربانی را تنھا از طرین برخوردیچن.دداررا خودبخود از میان برمیان افراد یم
: نگاه داشتتوان
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زینح بخشوده است، شما ید و ھمان گونھ كھ خدا شما را در مسیگر مھربان و دلسوز باشیكدیبا ":٣٢

."دییگر را ببخشایكدی

بخاطر افراد خوش اخالق و خوش برخورد نبود كھ جانش را داد؛ بخاطر .می را داری عالۀات دھندچھ نج
او ما را محبت كرد .بخاطر قانون شكنان جان خود را فدا كرد. بودخدا نشناسان بود، بخاطر دشمنان خود

گران را ید دیز بایا نح ما را محبت كرد، می كھ مسچنانمی گویدپولس .می كھ ما دشمنان او بودیدر زمان
.میمحبت كن

كھ در  آنچھ یاگر شخص.می شودمحبت ابتدا با دادن شروع .می شودمحبت در آغاز با احساس شروع ن
 دادن آنچھ در وجود خود یعنیمحبت كردن .ز بھ دنبال آن خواھد رفتیخود دارد را بدھد، احساسش ن

دادن اساس .رساندی میگری مقصود محبت را بھ دم؛ وقت خود، جسم خود، مال خود، و كًال ھر چھیدار
: استیحیمحبت مس

٣وحنا ی
کھالمان آورد ی خود را داد تا ھر كھ بھ او اۀگانیان را آنقدر محبت كرد كھ پسر یرا خدا جھانیز":١۶

."دبادان ییات جاوینگردد، بلكھ ح

۵یمت
یرسانند، دعای آنان كھ بھ شما آزار میو براد ییم دشمنان خود را محبت نمای گویاما من بھ شما م":۴۴
"د،یر كنیخ

١٢ان یروم
."بنوشان بده، و اگر تشنھ باشد، بھ او آب اگر دشمنت گرسنھ باشد، بھ او خوراك«بر عكس، ":الف٢٠

می جاد ی ایحیك مسیز در خانھ ی را نی تازه افضاییۀن روحیا.می شود آغاز دادنشھ از یمحبت ھم
.ردیگی مند و رونقکان افراد رشد میی، ارتباط مین جویندر چ.سازد

ید الزم است گناھیشا.دید انجام بدھی ھست كھ شما باید كاریشا.دیدر مورد آنچھ تا بحال گفتھ شده فكر كن
 شما یحیمسۀد تا رابطید و ارتباط خود را با او مجددًا برقرار كنی اعتراف كنیگریرا بھ خدا و شخص د

.ز خوشنود كرده باشیدین راه خدا را نی بر قرار بشود، و در ادوباره
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فصل چھارم
می گوید شما چھ هكالم خدا راجع بھ خانواد

اصول .می باشند جھات تحت حملھ ھروزانھ از ھممسیحیان  ما ی و راه و روشھا ھاست كھ ارزشی نیشك
یم را جوانان رد می قدیو روش ھاراه .می باشند ما در معرض خطر ۀنیری و آداب و رسوم دیاخالق
اما .كردندی از آنھا با كالم خدا مطابقت نمیاریبس.ندمی شدد رد یم بای قدی از روش ھایالبتھ بعض.كنند

بعنوان مثال، .ر بدھندییكنند اساس جامعھ را تغی می كھ پا فراتر گذاشتھ، سعمی بینیم را یامروزه جوانان
ن، الزم ی ماشۀمیخواھند ازدواج را مانند بی می قبول دارند، و بعض سالا سھی مدت دو یازدواج را برا

ده كھ ی، وقت آن رسمی بینیم را یم و رفتاریشنوی را میین صحبت ھای چنیوقت.ندنکانھ بید سالیبھ تمد
.میا مطابق كالم خدا دوباره اعالم نمائبعنوان فرزندان خدا اصول ازدواج ر

ھ و اساس جامعھ را ی، پایی زناشویموضع ازدواج و خانواده و زندگ. داردی و الھی رسمیادیازدواج بن
ز قبل از یدولت ن.جاد خانواده وجود نداشتیقبل از ا)انگونھ كھ رسمًا وجود دارد(سا یكل.می دھدل یتشك

.ستآن اول بود، چون اساس ھمھ ا.ھ و اساس ھمھ استیانواده پاخ.جاد شود، وجود نداشتیآنكھ خانواده ا
نب تار و تفنگ ھا بھ جا.مید در حفظ آن كوشا بمانی، بامی بینیم ھمھ یو چون در كالم خدا آن را در ابتدا

ن خاطر یو بھ ھم.می خواھم بود اگر از آن دفاع نكنی جدی، و ما در خطرپود خانواده نشانھ گیری شده
.می و آموزش دھبازگو كنیمرا ده ان كرین رابطھ بنیكھ كالم خدا در ایان اصولیحیمسما  كھ الزم است

یاگر تصور م.ستی نیازدواج انتخاب. فرمودمقررد توجھ داشت كھ خدا ازدواج را یز بایاول از ھر چ
 است و از آنجا شروع ی ازدواج كار خوبم گرفتند كھی تصمی، افرادیش درون غارید صد ھا سال پیكن

شبرد مقاصد خود ی پیخ برای از تاری مردم در زمانست كھی نی اجتماعۀن عھد نامیا.دیاشتباھشد، در 
قت یدر حق.می آن بگردۀندی آی برای بھتریم دنبال راه و روش ھایمی تواننطور بود، یاگر ا.منظور داشتند

یم.ز وجود داردی نیكنند كھ امكانات بھترین فكر می است، ھمچنیاریكنند ازدواج اختی كھ فكر میآنان
"ندیگو حال .د آن را قبول كندنمی توانگر ی امروزه دۀ گذشتھ خوب بود، اما جامعی زمانھایازدواج برا:

". ارزش شده اندیات ازدواج بمھردادشتر ین آزاد شده اند، بی جنط و سقید حاملھ گضیكھ قرص ھا

می  بر جا ی خوب و پای مدت زمانی ھستند كھ برای در زندگیاری بسینمونھ ھا.ستین نیزدواج ار، ایخ
می ازدواج اساس جامعھ .نھا فرق داردیاما ازدواج با ا.می دھندیز بھتری خود را بھ چی، و جاباشند
.خی از تاری مدت زمانین مقرر فرمود، نھ فقط برایشھ چنی ھمی، چون خدا آن را براباشد

ی كھ خدا برایالزم است توجھ بھ كلمھ ا.فات ازدواج را خدا شخصًا در باغ عدن برگذار نمودین تشریاول
 كھ ی، خدا نسبت بھ زن زنا كار٢:١٧در كتاب امثال .ده استی نامعھداو آن را .ازدواج بكار برده كرد

: ھشدار داده استمی دھدب ی خود مردان را فریبا حرفھا

٢امثال 
."ش را فراموش نموده استی خوی خود را ترك كرده، و عھد خدایكھ مصاحب جوان":١٧

ن عھد یا. اوۀان خدا و بندی است می الھیاز نظر خدا، عھد توافق.است كھ خدا مقرر فرمودیازدواج عھد
و  لغھک و در صورتی می شود كھ حفظ گردد شامل بركت ی خود وضع كرده، و در صورتۀرا حاكم بر بند

ن ی، وارد بااستحكام ترمی شودازدواج  وارد عھد ی شخصیوقت.جاد خواھد ساختی لعنت را اگردد
. شده استی الھیمانھایپ
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:زار استیبچقدر از شكستن عھد  كھ خدا می بینیمیدر كتاب مالك

٢یمالك
شاھد اتی جوانۀان تو و زوجین است كھ خداوند در میست؟ سبب این چید سبب ایی گویاما شما م":١۴

."بودی ھم عھد تو مۀار تو و زوجی، با آنكھ او یده ایانت ورزی خیبوده است و تو بھ و

خدا ازواج را مقرر .می خواند" ھم عھدۀزوج" و زن را می داندان زن و شوھر یخدا ازواج را عھد م
 كھ یم، ھر كاری را با ازدواج بكنمی خواھیمم آنچھ نمی توانما .ستی نیاریجتًا دلخواه و اختیفرمود، و نت

.می باشداصل ازدواج ن ین و مھمترین اولیا. كھ دلمان خواستیدلمان خواست و ھر زمان

اد یخدا ازدواج را قبل از سقوط انسان بن.، ازدواج خوب است، چون ازدواج را خدا مقرر فرمودهدوم
ا یكنند كھ گوی اعتبار می مسخره و بآن راكنند و یصحبت از ازدواج مطوری  اشخاص یبعض.كرد

 ازدواج را یول.زدواج خوب استمشكل است قبول كنند كھ اشان یبرا.طان آن را عرضھ نموده استیش
 او باشد و او را ن را خدا بھ انسان داد تا بركت براییا.ز خوبندی نیخدا مقرر فرمود و روابط جنس

"ات بمن گفتیك كنفرانس الھی در یزن.ازدسخوشنود ب ".ز است؟ی تنفر آمید روابط جنسیكنیفكر نم:
ازدواج خوب .باشندختھ نی كھ با گناه آمی، در صورتاشندمی بكو، و كامًال پاك ی، نی الھیروابط جنس!ریخ

د در نظر ھمگان ی باییزناشو" كھ می خوانیمان یدر كتاب عبران.جاد كرده استی اآن رااست چون خدا 
(محترم باشد و بسترش پاك نگاه داشتھ شود ان، پولس ازدواج را رابطھ یدر كتاب افسس).١٣:۴انیعبران"

ن ید چنمی توانازدواج ).٣٣ تا ۵:٢٢ان یافسس(ح نموده است یش تشبیسایبا كلیسی عۀ مانند رابطیا
:می خوانیمدر مكاشفھ .ز باشدید نیباشد، و با

١٩مكاشفھ 
عروس او ده، و ی آن بره فرا رسیرا زمان عروسیم، زیم، و او را جالل دھی كنیم و شادییبھ وجد آ":٧

را آماده ساختھ است؛خود

كینس، اعمال ی كتان نفۀ، جام».ده شد تا بھ تن كندیزه بھ او بخشید و درخشان و پاكی سف كتانۀمجا:"٨
."مقدسان است

». شوندیم آن بره دعوت یافت عروسیس، خوشا بھ حال آنان كھ بھ ضیبنو«:آنگاه فرشتھ بھ من گفت":٩
"»!ندین خداینھا كالم راستیا«:و افزود

مثًال مجرد . استیز بدتریا بعض چیست، آیو اگر نامقدس ن. استكو و مقدسی كھ ازدواج نمی بینید
در . شده استیاریر بسی تعبوء  مورد س٢٧و٧:٢۶ان ی پولس در اول قرنتیست؟ حرف ھایماندن بھتر ن

.یت بخصوصی تنھا بخاطر موقعیكند، ولی مجرد ماندن و ضعف ازدواج صحبت میآنجا پولس از برتر
:دیتوجھ بھ آنچھ گفتھ بكن.سا وارد خواھد شدی بر كلیادیت زیزار و اذكرد كھ آی مینیشبیاو پ

٧ان یاول قرنت
."دی بمانید، باقی كھ ھستی شما بھتر است در ھمان وضعیبھ سبب بحران زمان حاضر، برا":٢۶
." ھمسر مباشی، در پیش مكن، و اگر از زن آزادی، رھای بستھ ایاگر بھ زن":٢٧
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بھ سبب بحران "او مجرد بودن را .می باشد كھ مجرد بودن بھتر از ازدواج ستیمنظور پولس آن ن
 خانواده ی ساده تر است تا برای مجردان زندگیقدر مسلم در بحران زمان برا.ز كرده استیتجو"زمان

اتین آیآنچھ در ا.د كھ كالم خدا مجرد بودن را بھتر از ازدواج خوانده استی بھ شما بگوید كسینگذار.ھا
. استیمربوط بھ دوره و زمان خاصشده گفتھ 

كردند، نھ ی میمرد و ھمسرش در باغ عدن زندگ. ازدواج است، نھ تجردیعیت معمول و طبیوضع
:در واقع خدا مخصوصًا اعالم كرد. را الزم داردی خاصیۀ است، و ھدییتجرد استثنا.اشخاص مجرد

٢ش یدایپ
"».می بسازی موافق ویش معاونیپس برا.كھ آدم تنھا باشدست یخوب ن«:و خداوند خدا گفت":١٨

:می دھدن شرح ی روال معمول را چنۀو در ادام

٢ش یدایپ
."خواھند بودك تن یوست و یش خواھد پین سبب مرد پدر و مادر خود را ترك كرده، با زن خویاز ا":٢۴

نجا امكان یدر ا.افتیمی توان كالمش ن مقاصد را دری مقصود خودش بنا ساخت، و ایخدا ازدواج را برا
 را عنوان می دھندل یھ و اساس آن را تشكی كھ پایاما آنان. ازدواج نام بردیندارد تمام مقاصد خدا را برا

.خواھم نمود

یش معاونیپس برا.ست كھ آدم تنھا باشدیخوب ن": خدا فرمود،میدید٢:١٨ش یدای كھ در پیھمانطور
اگر ".ست كھ آدم تنھا باشدیخوب ن" را زد؟ چون ین حرفید چرا چنیكنیكر مف".می بسازیموافق و

 ھستند كھ عمر خود را بدون ازدواج یالبتھ اشخاص.زدی را نمین حرفیچوقت چنی خدا ھ،ازدواج بد بود
ان یپولس در اول قرنتن باره ی مخصوص تجرد را دارند، و در ایۀ ھستند كھ ھدیافراد.كنندی میسپر

در ".ست كھ آدم تنھا باشدیخوب ن"د چون ی آدم آفریاما خدا زن را برا.فتم صحبت كرده استفصل ھ
.جھ بھتر است كھ مرد ازدواج كندینت

ۀده شد؟ در درجین آفری چنیده شد؟ بھ چھ خاطر و منظورین آفریچرا او چن.میریحال زن را در نظر بگ
او مناسب و مكمل مرد است در تمام .مرد است)معاون(ار یم، او یدی د٢:١٨ش یدای كھ در پیطوراول ب

.كندیل میزن مرد را تكم.شی زندگینھ ھایزم

اساس منظور زن .نش زن استین اساس داللت افریا.اج بھ كمك داشتید چون مرد احتیخدا زن را آفر
 زنان خود را هامروز.ان رفتھ استی امروزه از می از ازدواج ھایاری مرد در بساریبعنوان كمك و 
كنند یز فكر می نیزنان.می دانند بعكس، خود را محتاج بھ كمك یاریبس.نندیبیار مرد نمیبعنوان كمك و 

اد كمك و ی بھ احتمال زی وجود دارند، ولیادید متفاوت زیعقا.ف با شوھرانشان ھستندی و ھمردیكھ ھمپا
.قش زنف خدا است از نین تعری ایول.ستیانشان نی مار شوھر دری

ۀاما چنانكھ در ادام.می باشند با مردان ی و برابریواستار آزادزنان امروزه خیتھایاكثر گروه ھا و جمع
تنھا .می آیدار مرد است كھ بدست ی زن تنھا در شناخت خود بعنوان كمك و ید، آزادیم دیمان خواھیبحثھا

ی، آزاد كردیو خدا زندگ مقابل شوھر د و دریآفراو را چنان كھ خدا  متوجھ نقش خود ی زنھکزمانی 
. بسر خواھد بردینصورت در بردگیر ایدر غ.خود را بدست خواھد آورد
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"می گویدكالم خدا راجع بھ ازودواج مرد و زن  وستند، ی بھم پیوقت).٢:٢۴ش یدایپ."(ك تن خواھند بودی:
ختھ و جوش یبھم آم. وجود نداشت كھ قبًالمی شوندل ی تكمبگونھ ایی و احساسی و فكریاز لحاظ جسم

 كھ یگامھن.می باشندیكید كھ ھر دو قسمت آن ید دید و خواھی را از وسط نصف كنیپرتقال.داده شده اند
ھ ین آی است كھ در این منظوریا.می شوندیكی و می خورندد، ھر دو بھم یكنیدو قسمت را بھم متصل م

 با ھم، وستنی و ھنگام پمی خوردد كھ كامًال بھ او ی مرد آفری را برایار و معاونیخدا .ابراز شده است
.می شوندیكیل شده و یتكم

ست كھ آدم تنھا یخوب ن":ن خاطر است كھ خدا گفت یبھ ھم.ل بشودیج بھ زن داشت تا تكمایمرد احت
یۀ خدا عطیوقت.ج بھ مرد دارد تا كامل بشودایز احتی زن نین نگفتھ، ولیبا وجود آنكھ كالم خدا چن".باشد

آن شخص تنھا در خدا . را بكنداملیکی تا شخص بخصوص زندگمی دھدنیز  را یضی، فمی دھدتجرد را 
.ستی نین استثنا است و راه معمول زندگیاما ا.می شودل یتكم

ی نگاه ممختلفیۀشتر موارد بگونیبدر .دچقدر با ھم فرق داران مرد و زن یمد طرز فكر یتوجھ كرده اآیا 
یدگاه محبت و حفاظت بیزن از د.دیری آنھا را در نظر بگانضباطت فرزندان و یمثًال موضوع ترب.كنند

 فرزندش را ی كھ حس كند خطریاحتماًال در صورت.نگردیامان مادر نسبت بھ فرزندش بھ موضوع م
زندش وارد اجتماع اما پدر خواھان آنست كھ فر.ز نشان خواھد دادی خود را نیكند، قدرت جسمید میتحد

تقد ع بھ او وارد خواھد آمد، و می كھ ضرباتمی دانداو . آگاه گرددی زندگیب ھایبشود و از فراز و نش
ختھ یھ ھا را با توافق بھم آمین طرز افكار و نظری ھردو ایوقت.می باشد فرزندش خوب یبراآن است كھ 

.می آوریم كامل را بدست یم، توازنیكن

ی مادریوقت.ن مجرد داردی را نسبت بھ والدی مھمۀفیسا وظیكل.داردالزم بھ گفتن ر گیضمنًا، مورد د
ار مشكل خواھد بود، خصوصًا اگر بچھ ین بچھ بس آی برای، زندگمی باشد از فرزندش یدارھکمسئول ن

آن .د بچھ پر كنی پدر را براید جایسا بایكل.سا رشد خواھد كردیآن پسر بدون پدر در كل.ز باشدیپسر ن
اج دارد یاو احت.سا محتاج استیاو بھ مردان كل.دیش تجربھ نمایاج دارد نقش پدر را در زندگیبچھ احت

او .ندیك ببی را از نزدی خانوادگۀسا او را بھ منزل خود دعوت كنند تا رابطی در كلی مختلفیخانواده ھا
ی ھاخوشگذرانی، و با او در پارك و سا او را با خود بھ مسابقات مختلف ببرندیاج دارد مردان كلیاحت

 بوده باشد؟شمان محبتی كھ محتاج چنمی شناسید را یا شما بچھ ایآ.مختلف وقت بگذرانند

ل كردن یاو با تكم.شوھرش باشد)ار، كمكی(د معاون می توانچگونھ بعنوان ھمسر م زن ینیحال بب
مصاحب .می دھد شوھرش گوش یھ حرف ھااو ب. باشدتنھاست كھ او یخوب ن.می باشدار او یشوھرش 

ھمۀ ما.می بینیم، اساس داللت بر ازدواج ٢:١۴ی و مالك٢:١٧را در امثال )ق، دوست، زوجھیرف(
كھ یداشتن كس.كندی برآورده می را بخوبیاجین احتیم، و ازدواج چنیت داریمی و صمیاج بھ دوستیاحت

ار خوب ید، بسی را شنیحث و گفتگو كرد، و جوانب مختلف بیبتوان با او راجع بھ امور و مسائل زندگ
م را بھ یم آنچھ در دل داریم تا بتوانی داریج بھ كسای ھمھ احتما.می دھد را بھ مرد ین امكانی چنزن.است

.مییاو بگشا

، یعی قدوس، طبۀ در كالم خدا رابطیروابط جنس.می باشد شوھرش یار روابط جنسین یزن ھمچن
 تجرد را ندارد، یۀد ھی اگر شخصمی گوید، پولس ٢و٧:١ان یدر اول قرنت. استیمناسبح، خوب و یصح

 از یتنھا زمان.ان زن و شوھر وجود نداردی می در روابط جنسیچ اشكالیھ.الزم است كھ ازدواج كند
 زمان عھد یتنھا برارابطۀ جنسی .استفاده شود كھ از آن سؤمی شود پاك و قدوس خود خارج ۀمحدود

ق شده ی تشویو شوھر آزاد و حتان زنی میاما پس از ازدواج روابط جنس.زدواج منظور شده استا
 بلكھ،ار بدن خود را ندارندی كھ مرد و زن پس ار ازدواج اختمی گویدش ی صحبت ھاۀپولس در ادام.است
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ود را در خفا ارضا ا خی، و یار از روابط جنسیغ داشتن یجھ دریدر نت. واگذار نموده اندیگری بھ دآن را
 شخص را تنھا از یالت جنسیخداوند ارضا تما.ممنوع شده و گناه شمرده شده است)جلق زدن(كردن 

، و آن می آورند خود بدست ی جنسۀ از رابطبا ھمست كھ یجھ ایمنظور نت.ز شمرده استیجا"اری"ق یطر
در ". خود را ادا كنندیی زناشوۀفید وظیبا" زن و شوھر می فرمایدكالم خدا . را داردیاریارزش بس

 معاملھ با ۀلید آن را وسنمی توانا زن ی زنش را محروم كنند، و ید بخاطر تالفنمی توانجھ شوھر ینت
بخاطرار خود قرار دادن یار ی خود را با محبت در اختیعنییمنظور روابط جنس.شوھرش قرار بدھد

ب ی ازدواج نجۀآشكار صحبت كرده و آن را در محدودیكالم خدا در مورد روابط جنس. اویاز ھایرفع ن
 خارج از ۀ و با رابطگذارندمی ھستند كھ پا فراتر از آنچھ كالم خدا گفتھ یاما اشخاص.شمرده است

.كنندیاستفاده می خود از آن سؤب نمایا نجیازدواج و 

.می دھدا فرزند را خد.ز ھستین رابطھ بچھ دار شدن نی، منظور از ای جنسیازھای نیبجز ارضا
. ھستند از جانب خدایفرزندان بركت

١ش یدایپ
در آن د وین را پر سازید و زمیر شویبارور و كث«:شان گفتیشان را بركت داد و خدا بدیو خدا ا":٢٨

"د،یینماتسلط

را ایجاد وه غم و اندجھ یده گرفتھ شده اند و در نتید كھ نادن در ازدواج وجود داریگریار مھم دیجوانب بس
:می خوانیمش یدایدر فصل دوم پ.كرده اند

٢ش یدایپ
."خواھند بودك تنیوست و یش خواھد پین سبب مرد پدر و مادر خود را ترك كرده، با زن خویاز ا":٢۴

می فرمایدخداوند .ستیوستن بھ زوج خود نی در ازدواج مھمتر از ترك كردن خانواده و پیچ موضوعیھ
منظور ترك .وستیپكند و با زن خود خواھد ی متركپدر و مادر خود را )نیك از طرفیا ھر ی(مرد 
 فرزندان با ۀرابط( است یدائمیجاد رابطھ ایبھ منظور ا) پدر و مادر با فرزندانۀرابط(ی موقتۀرابط

ست، ین نیان فرزند و والدیز مین رابطھ نی است، و اساس ای بشرۀازدواج اساس جامع).ھمسران خود
 و نھ یبطور عمل( كند تركد پدر و مادرش را یخدا فرمود كھ مرد با.می باشدان زن و شوھرش یبلكھ م

نمی كند، ی ازدواج می مردیوقت.ددھادامھ نرا  كھ قبًال در آن بود یجھ رابطھ ای، و در نت)یبطور كل
ۀد نقش سر خانوادیاو با.ر كندیی تغدین رابطھ بایا.ادامھ دھدداشت با خانواده اش ھ کی قبلۀد بھ رابطتوان
ز ینم خود ی قدیوند ھاید خود، بھ آن پید با قدم برداشتن در نقش جدنمی تواناو .دیر را بعھده بگیدیجد

.ادامھ دھد

ده است، و منظورش ینام"ك تنی"وند را ین پیخدا ا.می باشد مرد بھ زنش یدائموستن یگر پیمورد مھم د
یكید در روح و جسم و جان یبا. بشوندیكیتًا یك كنند تا نھای نزدین خود را بقدرای مۀن است كھ رابطیا

:یدائمست یرابطھ ا.بشوند

١٠مرقس 
"».وست، انسان جدا نسازدیپس آنچھ را خدا پ":٩

یشتریت بین از اھمی فرزند و والدۀ، رابطی غربی، و خصوصًا در كشور ھاامروزهۀشرفتیدر جوامع پ
 خدا در ابتدا زن و شوھر را در باغ گذاشت و نھ فرزند یول.ان زن و شوھری مۀت تا رابطبرخوردار اس
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ات غیو تبل.كنندی مین روزھا در واقع تنھا بخاطر فرزندانشان زندگیپدر و مادر ھا ا.نش رایو والد
یجا.رندگماانشان را بھ مصرف فرزندانشان بشتر وقت و پول و جیكند تا بیق میز آنھا را تشویجامعھ ن
 بخاطر یاری بسیھاشرارت .سازندیشتر محروم مین كارشان فرزندانشان را بینجا است كھ با ایتأسف ا

ن ی چون چنگریختنمی توانانھا ین ضرر و زیاز چن.ن بوجود آمده استی اوالد و والدۀمقدم ساختن رابط
.داردیار شمی بیامد ھایبر عكس كردن روابط، پ. بر خالف راه خداستھاكوشش

 مشورت و كسب راه ی برای خود را بھ دور فرزندانشان ساختھ اند معموًال وقتی كھ زندگیپدر و مادران
یچون سال ھا.می شود دارد از منزل خارج كنند كھ اوالد ارشدشانیش خود رجوع میحل بھ كش

شان، مصرف وقت ی ھا، نوع خواستھق صحبتشانی كرده اند، طربا ھم سپریشان  را بخاطر فرزندیاریبس
 كھ فرزندشان یآنوقت، ھنگام.شان بھ دور فرزندشان ساختھ شده استیشان، و در واقع تمام زندگروزانھ

!گر استیك دی مانده، یشان باقی كھ برایزی كھ تنھا چمی برندقت پی ین حقیرود، بھ ایرون میاز خانھ ب
یی زناشویجاد زندگیآنھا موفق بھ ا.ن ھراس دارندگر بسر كنند، و از آیدکد با یی عمرشان را بایۀحال بق

. سازنده بوده اند،ك جھتیتنھا در .شان توسط فرزندانشان بھم متصل شده بودیزندگ.مستحكم نشده اند
.دیچرخی فرزندان مز در محوریھمھ چ.انشان با ارزش بود، فرزندانشان بودیآنچھ م

شان را بدور آنھا ین است كھ زندگیانند اند برسمی تواننشان ن بھ فرزندای كھ والدیبین آسیان بار تریز
"می گوید ھست كھ یاندرز خوب.بسازند ی براینست كھ شوھر خوبی پدر خوب بودن این راه برایبھتر:

ن تمام مھر و محبتشان را یاج ندارند بھ آنكھ والدیفرزندان احت.می باشدح ین كامًال صحیا".مادرشان بود
 خود را ۀ وقت و عالقۀن عمدیكھ والد) خود فرزندانی برایحت(ستیدرست ن.ف كنندرصآنھابھ جانب 

 بھ ۀبا عالقچگونھ نند پدر و مادرشان ی بھ آن دارند كھ ببیشتریاج بیفرزندان احت.صرف فرزندانشان كنند
 چگونھ جز این. بھ فرزندان دادمی توانست كھ یھ این ھدین ارزشمند تریا.كنندی میگر زندگیكدی

 خوب پدر و مادراج دارند یز بسازند؟ احتی خودشان نیبرای مستحكمیی زناشویزندگتا خواھند آموخت 
و  الزم دارد شاھد عشق و محبت پدر یھر فرزند.خوب را ببینندزن و شوھرتر، نند، اما از آن مھمیببرا 

.گر باشدیمادرش بھ ھمد

اختھ اند، بھ ھنگام ازدواج آن فرزند و خارج شدن او، چھ ھ زندگی خود را بھ دور فرزندشان سکوالدینی 
ار مشكل خواھد بود كھ بتواند او را یش بسیبوده، برا مادر تنھا بخاطر فرزندش ی اگر زندگرد؟کخواھند 
ار ی او بسیبرا.ز خواھد داشتی را نیگری، او مشكالت دییگذشتھ از مشكالت معمول جدا.ترك كند

گر یكھ دست داست یدر حالو آن  را رھا نخواھد كرد، فرزندش دست یگونھ ان خواھد بود، و بھ یسنگ
ھای مد شآیاوالد ممكن است اجازه بدھد كھ آن دو او را تكھ تكھ كنند، با پ.می باشد در دست زنش فرزندش
ا ممكن است رنج و ی.ن دو زن ممكن است شروع بھ نزاع كنندیا.ھ برای ھمھ خواھد داشتکمضری 

 راجع بھ شوھر و مادر ی گوناگونیفھ ھای لطھکدلیل آن.دیت نمایز سرای نفرزندان آن دو بھ ی میدلخور
اما . آن را دارندان تنھا جرعت شوخی بایفھ گوین خاطر است كھ لطید بھ ای؟ شا چیستدنزنش وجود دار

ان زن و یوًال م؛ مسئلھ معممی باشدان شوھر و مادر زنش یمبھ ندرت مسئلھ شان مشاھده كرده اند كھ یكش
قصور در ز یل آنھا نیو معموًال دل.می گردندجاد یست كھ كدورتھا این رابطھ ایدر چن.مادر شوھر است

.می باشدوستن ی بر رھا كردن و پمبنایمر خدا وا اانجام

ت خود ا جھر او را درگی دیك سو، و زنش از سوی كھ مادرش از می دھد اجازه ی مرد جوانیوقت
رھا پدرو مادر را اما اگر .ددمھ ببیننھمھ صاجازه داده تا  آنكھ دستور خدا را اجرا كند، یبكشانند، بجا

، بھ نفع مادرش و زنش و ھ داشتھ باشدکی اری بسی ھااعتراضوند كند، با وجود یپبا ھمسر خود كرده و 
، اول مانند عقاب.دد فرزند را رھا كننی بایبدانند كھ در چھ موقعمادران مھم است .ز خواھد بودی نخودش
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د توجھ ین بایوالد.ندرون كید او را از النھ بیبعد در وقتش با.دآموزید بھ او پرواز كردن را بیبامادر 
.ن و فرزندانشانیان ولدیان شوھر و زنش، و نھ میست می، رابطھ ای اصلۀداشتھ باشند، كھ رابط

وقت و ، می خواھید خود و والدین خودیرا بران یاگر بھتر.ك خواھم شدیحال چند كلمھ را با جوانان شر
آنھا .دید توجھ آنھا را تمام وقت بر خود داشتھ باشی نداشتھ باشیسع.دنخواھیشان ی را از اید زیاۀعالق
ا خواھر كوچك خود ید الزم باشد از برادر یشا.ز برسانندیگر نیدیک خود را بھ ۀاج دارند وقت و عالقیاحت

د ی كنید سعیشما با. كنندیگر سپری را خارج از خانھ تنھا با ھمدین بتوانند وقتید تا والدی كنیدارھگن
ن كارتان، نھ یبا ا.ندھم ھستبا ییآنھا محتاج انجام كارھا.گر داشتھ باشندیكدیی برایتان وقت كافنیوالد

كار بركت حاصل ن یز از ای نخودتانز مدت، ارد، بلكھ در دیتنھا بركت بھ پدر و مادر خودتان رسانده ا
.د كردیخواھ

بلھ، .ن بابت خوشحال بوده باشندید از ایتان بانی، والدمی رسد زمان خارج شدن شما از خانھ بسر یوقت
د یز با امید، و خودشان نیدار را ی تازه ایجاد زندگی اییآنھا خواھند دانست كھ شما توانا.نگونھ باشدید ایبا

م یمی تواند و حال یاوالدمان بھ سر و سامان رس:"ندیند بگومی توانت آنوق.ستیشان خواھند نگریبھ فردا
كنند، نگونھ فكر یند امی توانن ی والدیھنگام".میان برسانیگر بپایدکنار یکم  عمرمان را راحت و آرایۀبق

ز تنھا با عھده گرفتنین را نید، و استی خود بای پایند رومی توانكھ ست داده انشان شان كھ فرزند
.د داشت كھ گفتھ شد خواھی گوناگونیت ھایولمسئ

یگر موقتیروابط د. استی دائمۀ رابطتنھایی زناشوید توجھ كنند كھ زندگیفرزندان و پدر و مادرھا با
ع نشاط ید مایآنھا با.د جدا شوندیگذارد، و بعد باین میخدا فرزندان را موقتًا در دست والد.می باشند
. باشندیی زناشویزندگو اساس نشاط ھ ید پای نبایباشند، ول

ان كنم؟ شما زن و یشتر بیت آن را بیمم اھمی توان چطور می دانمن. را دادیادیت زیمد اھین نكتھ بایبھ ا
ند؟ جدًا می شد جدا یلی چھ خواھد شد اگر فرزندانتان از شما بھ دل شماید، زندگیشوھران از خود بپرس

د، چھ ی كنی تنھا در خانھ زندگواھد شد؟ اگر قرار باشد شما دو نفرخ شما چگونھ ید، زندگیتصورش را بكن
د؟ چھ ی را با ھم انجام داده اییا كارھایھ بھم باشد؟ آید كھ شبی ھستییز ھایا عالقمند بھ چیش خواھد آمد؟ آیپ

د ی خواھد، راجع بھ چھ با ھم صحبتی با ھم تنھا ھستید؟ شبانھ وقتی را مشتركًا دنبال نموده اییزه ھایانگ
یست براید، بھتر نیندارینجاست، اگر جواب خوبید؟ سؤال ای باھم دارکی مشترخصوصیاتكرد؟ چھ 

كدفعھ، ی.درکد نن خانھ را ترك خواھ، فرزندامی رسدد؟ زودتر از آنچھ بنظر یكار بشورفع مسئلھ شروع ب
آن پسر .د پرواز خواھد كرد خوۀانیزنان از خانھ بھ آشپرآن دختر از ، و بعد می رسدوقت دانشگاه سر 

ن صورت ین اتفاق ھا بھ ھمیا.می رودرون یك چشم بھم زدن، دختر از خانھ بیوارد صحنھ شده و در 
د یمی توانحال .د یافتی، شما خود را با ھمسر خود تنھا خواھمی افتند كھ اتفاق ی، و ھنگاممی افتنداتفاق 

.دیقشھ و برنامھ طرح كن آن نیا براید، و ینسبت بھ آن ھراس داشتھ باش

د الزم باشد راجع بھ آن با ھمسرتان یشا.دین موضوع فكر كنین كتاب، راجع بھ ایقبل از ادامھ بھ خواندن ا
"دیین خود بگوید الزم باشد كھ شما جوانان خانھ بھ والدیشا.دیصحبت كن  كھ من می دانیدپدر، مادر، شما :

 شما چكار ید حال براییبمن بگو. خودم را خواھم داشتی زندگ ومی شومنده از خانھ خارج ی در آیروز
د تا ید بھ آنھا كمك كنیمی توانیقید كھ بھ چھ طریفكر آن را بكن"م بكنم؟می توان چكار منم بكنم؟ می توان

.دیریك وعده غذا را بعھده بگییۀت تھید مسئولید، شا را آموختھ اییاگر آشپز. را با ھم داشتھ باشندیوقت
د یكنید؟ فكر میكنیتعجب م.دیشان فراھم كنیم و دلخواه برای مالیقیر نور شمع با موسید شام را زیشا

یادیق كنند؟ عشق و محبت از خدا است و بركات زین خود را تشویان والدید عشق و محبت میفرزندان نبا
 كھ تمام ن خاطر باشدیت بھ ا نسبت بھ آن ندارند، ممكن اسیشین شما گرای كھ والدمی بینیداگر .را دارد
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 نسبت بھ ی كرده، و اقدامیست پافشاریحال بھتر ن.رده اندکاحساس و محبتشان را صرف شما فرزندان 
قل نشان داده احد .دییر نمایشان را غافل گید الزم باشد ایشا.دیشنھاد كنیت پأد؟ با جریی اوضاع نمایبھبود

. دارداھمیت شما ین موضوع براید كھ ایا

 ھمسرتان ی را تنھا برای كھ كارین باریآخر.دین موضوع فكر كنیز راجع بھ ایشما پدر و مادر ھا ن
 ھست كھ بطور یا كارین دو چقدر بود؟ آیان ای زمانھ مۀ بود؟ فاصلیز كیقبل از آن ن بود؟ و ید كیكرد

 صرف صبحانھ از ی كردند كھ ھر شنبھ برایزی برنامھ رید؟ زن و شوھریدھی او انجام میمرتب برا
ت یمسئول. را تنھا با ھم بگذرانندید زمانیھر چھ مشكل بوده باشد، زن و شوھران با.رون بروندیخانھ ب

یبطور(ف را ی وظانیح ای مسیسیتًا بھ شوھر بعنوان سر خانھ واگذار شده، ھمانگونھ كھ عین كار نھایا
ان اعضاع ید كھ روابط مینان داشتھ باشیاطمد یشما با.، بشما واگذار كرده است)دیم دیكھ بعدًا خواھ

ست ید، بھتر نی را مشاھده كرده ایاگر مسئلھ ا.یاتی است حیرمن ایا. شما بر طبق كالم خدا استخانواده
د؟ یید تا در خلوت راجع بھ آن با او گفتگو نمایرون از منزل صرف كنی خود بشام را با زن

یانوادگالت مشترك خیع وقت و شركت در تمایتوز

می کنیدخانوادهیالت مختلف اعضایشراكت در تماھ صرف کوقتی  از یبی تقریبرآوردجدول زیر، در 
.می باشدالت خود ی وقت و تمامصرفص ی تشخی از نشانھ ھایكی،)تیكم(تعداد دفعات .درج نماییدرا 

.دییز درج بنمایالت را نیت وقت و تمایفید كی كنیدر ھر مورد سع

الت مشتركیتمایوقت برا
فرزندانزن/شوھر فرزندانزن/شوھر

: ھفتھیروزھا

:لی تعطیروزھا

 را با كالم خدا یشتریتان شباھت بید صورت انجام كارھای كنید و در ھفتھ سعیھ كنی تھیاز فرم باال چند كپ
ز ین برنامھ را بھ آنھا نی اد وی در رابطھ باش خانوادهی خوب است كھ با اعضاخصوصن یدر ا.ردیبگ

.دینشان بدھ
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فصل پنجم
افراد مجرد خانھ

)مصاحب(ار یدا كردن یپ
 خدا آدم را یوقت. شمرده استی زندگۀ شما واضح شده كھ خدا ازدواج اشخاص بالغ را الزمینجا برایتا ا

"د، گفتیو را آفربعد از آنكھ خدا ا.ھ مجرد بماندن نبود كید، منظورش ایدر باغ عدن آفر ست كھ یخوب ن:
ز یخواست خدا ن.ار باشد و بخواھد ازدواج كندیب ندارد كھ شخص مجرد دنبال یجتًا، عینت".آدم تنھا بماند

 را داشتھ ی مجردی خودش را از خدا بدست آورده است، چھ آنكھ زندگیۀ عطیھر شخص.ن استیھم
 بوده و بخواھد ی ناراضیا دارد، ول مجرد ری زندگیۀ كھ عطیاگر شخص. مشتركیباشد، و چھ زندگ

.می ورزدی از آن دوری ازدواج را دارد ولیۀعطھ کی كھ شخصیلی بھ ھمان دلازدواج كند، گناه كرده،
 و بخاطر یلی خداوند تخیایعطا.دی نمایدا كند و مطابق با آن زندگی خود را پیۀد عطی بایھر شخص

می  خداوند مكشوف یای عطایوقت. نداردی خودمان بستگۀارادز بھ ی از آنھا نۀستند، و استفادی نیبوالھوس
یایخدا عطا.رندید در ھمان ھنگام بخاطر خدمت بھ خدا و جالل بھ او مورد استفاده قرار بگی، باشوند

كند یع می خود را عادالنھ توزیایخدا عطا.كندی فررندانش پخش مییكویمقصود خود و نرای خود را ب
:می فرمایدكالم خدا .می رسد اگر بنظرشان آنطور نیند، حتی نماقبول را ین امریچند یو فرزندان او با

٨ان یروم
زھا یچۀخوانده شده اند، ھم او فراۀ دارند و بر طبق ارادیم در حق آنان كھ خدا را دوست می دانیم":٢٨

."ت در كار استیری خیھم برابا

ن یراجع بھ ا.می دارند، و در صدد ازدواج گام برندمی شوی خود ناراضی ھستند كھ از زندگیمجردان
 دنبال یسا موضوع ازدواج جوانان را بطور جدید متذكر شد كھ كلی كرد؟ ابتدا بامی توانمسئلھ چكار 

"و سپس مطابق با خواست خدا است بجا یسا كاریكلۀن مورد توبیدر ا.نكرده است ۀستی شایكردار:
. كنندیدگیشتر رسی مجردان بیازھایبھ نیعنی )ب٢۶:٢٠اعمال"(توبھ داشتھ باشند

 كھ در می بینیمم، یكنی را مطالعھ م٧ان ی اول قرنتیوقت. كنندیی خود را شناسایاید اول عطای بامجردان
ل ی مرد نگذایده ولی خود را سنجیۀ، و عط)٢٧و٢۶ات یآ(ماند بشنھاد شده كھ مجرد یدوران ظلم و ستم، پ

 است، جوانان یعی طبی، چون ازدواج كاریاما در دوران عاد).٩، ٨، ٢ات یآ( بكشد  او را بھ گناهیجنس
خود را گسترش داده و از یۀن عطید اینصورت، دختران و پسران بایدر ا. ازدواج را خواھند داشتیۀعط
 مجردیۀ عطیا پسریاگر بھ دختر .درکشتر صحبت خواھم ین موضوع بیراجع بھ ا.ندی استفاده نماآن

 خدمت در ید، و خود را برام آن بدھ انجاید، اقدامات الزم را برال بھ آن باشید مایبودن داده شده، با
خاطرد بینگران باشد، و بانده خود ید از آیاو نبا.آماده سازد)ش فراھم ساختھینًا برایقیكھ (تاكستان خدا 

 بھ او داده باشد تا آن رانكھ قدرت  بدون آمی خواھد را از فرزندش نیچگاه كاریداشتھ باشد كھ خدا ھ
.د برسان آن را بانجامیبتواند با شاد

د یدا كند چھ؟ او چكار بای خود را پیحیست و پنج سالھ كھ نتوانستھ شوھر مسیحال در خصوص آن زن ب
:د سھ كار را انجام دھدی ازدواج را دارد، بایۀافت كرده كھ عطیبكند؟ اگر در

"دییممكن است بگو.عا كندواج د در مورد ازد.١ شھ راجع ید ھمیكنیفكر م!من راجع بھ آن دعا كرده ام:
یاریان بسیحی؟ مسمی شودجا ختم نیا كار ھمی آید، ولی دعا كرده امی دانممن "كنم؟یبھ چھ دعا م

 خالف یگریدد تنھا بھ دعا اتكا داشتھ باشند، و ھر اقدام یكنند بایفكر م. دعا دارندراجع بھیدگاه غلطید
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 نشستھ و ی درختیۀر سایا آنوقت زید، آیكنی خود دعا مۀ نان روزانی برایوقت.با خواست خدا است
 نان ید برایشما با.رید؟ البتھ كھ خ شما بشویر نجات وارد دستھاتبا چنان روزانۀ شما د كھ یانتظار دار

"دییگوید، در واقع مینكین دعا میچناین یوقت.دیز بكنی نكارد و ی خود دعا كنۀروزان امكان كار، :پدر:
:د ھمراه با عمل باشدیدعا با".ز بمن بدهی، و بركت كار را نقوت كار

٣ان یكیدوم تسالون
ھمنان خواھد كار كند،یھر كھ نم«م كھ ین حكم را بھ شما دادیم ای كھ با شما بودی زمانیرا حتیز":١٠

"».نخورد

"مییگویكھ می ھنگامی، حتحقیقت داردن یا در خصوص ". ما را امروز بھ ما عطا فرماۀنان روزان:
ت را بدست کبر تا د دعا كند و كار كندیاو با. استنطوریز ھمی نمی گردنددنبال شوھر  كھ یزنان جوان

آورد

 ازدواج را بشما داده، پس شروع بھ یۀ كھ خدا عطمی دانیداگر . ازدواج آماده كندی خود را برا.٢
، ی، آشپزیعنی.دی كامًال آماده بگردانیاوًال خود را در انجام امور خانگ.نماییدش و پرورش آن گستر

.دیری را فرا بگرهی، و غیدوخت و دوز، پچھ دار

ییم غذایاگر الزم است رژ.دیبا و جذاب بگردانی كھ ممكن است زیی خود را تا جای، شكل ظاھردوم
د ی نگذاریول.دیری فرا گآن راد ی خود را درست كنی چگونھ موی دانیدمد، اگر نین كار را بكنید، ایریبگ

با و جذاب را ی زۀد تا حد امكان جلوی كھ شما باییاز آنجا.بپوشاند شما را ی باطناھمیتشكل ظاھر شما 
ن یدر ا.دی كھ دارد غافل بمانیاھمیتۀد از درجی، نبا)٨، ١٩:٧ و مكاشفھ ٢١:٢مكاشفھ (د یداشتھ باش

.دیی را مطالعھ نما۵ تا ٣:٣ و اول پطرس ٣١:٣٠ص امثال خصو

تنھا ( مرد مناسبشیدرخشد، برای دلش مییبای كھ زیآن زن.دی خود را بنا سازیحیت مسی، شخصومس
 ظاھریییبای زخانھ دار است و كھ یآن زن.دارد ارزش یرونی بییبایش از زیب)می خواھدكھ نوعی 

. خواھد بودیار جذابیز ھست، زن بسی نی درخشانیحیمس و  را داردینسبتًا مناسب

"دید بپرسیشا. بھ جانب ھدف حركت كند.٣ ز یمن ن" را انجام دھم؟یدا كردن مرد، كاری پید برایچرا با:
ی منشمی خواھد كھ یزن"د؟ید انجام بدھی خود بانۀافت نان روزای دری را برایا كاریآ"می پرسماز شما 

كند، بلكھ ی انجام آن كار آماده میكند و خود را برای دعا مین كاریدا كردن چنی پیاباشد، نھ تنھا بر
.دی بگردین شوھرید دنبال چنیشما با.گرددیز می نین كاریدنبال چن

 زنان مجرد ملحق یبھ گروه ھا. را بدھمید بشما ھشداری اول بگذارۀدر درج.نجا استیچطور؟ سوال ا
 را با یدین است كھ تأسف و ناامیكنند ایكھ میكار. شما نخواھند كردیرا بیتبد، چون كار مثینشو

ن یاگر بھ چن.دید در جستجو باشید، چون بای را ندارین كاری چنیشما وقت برا.می شوندم یگر سھیكدی
.دیعًا جدا شوید، سریه ھا طعلق داروگر

 را بدست یكنند كاری كار میحین مس كھ مرداییدر جا.دی ھستند رجوع كنیحی كھ مردان مسیبھ اماكن
ن مواردی در چند، امای شركت كنیحی مسیدر كنفرانس ھا.می دھد را ی اگر مزد كمترید، حتیریبگ

ت شما در ین.د باشدی كھ با او ازدواج كنیدا كردن مردید ھدف شما تنھا بخاطر پی نگذاربخصوص
باشد كھ واردد الزم یشا. بوده باشدیحیسل شركت در جوامع می از دالیكیتنھا  خوب است كھ یصورت

"دیشوات یدانشگاه الھ  از مقاصد یكید ین بایبلھ، ا" ازدواج كنم؟می خواھم؟ بھ دانشكاه بروم چون یچ.
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یحی مردان مسید در چھ مكانیش خود سؤال كنیاز كش.می روندات ی باشد كھ بھ دانشگاه الھای زنانۀعمد
یخانواده ھا.می گردندیحی را بشناسد كھ دنبال زن مسیحین مساو ممكن است مردا.می شوندجمع 

ط ی شما را با مردان واجد شراییب آشنایممكن است ترت.از شما اطالع داشتھ باشندید از نیسا بایعضو كل
.بدھند

یكارھ آن کد ینان حاصل كنیاما اطم.دی كنكارسئلھ  حل می براید خوب است، ولیكن را دنبال یقیھر طر
 ازدواج ۀد كھ خدا عطیینان داریاگر اطم.می دھد است، و او را جالل خداد مطابق با كالم یكنیا كھ مر

د، و تمام یده ای خود رسییباید، و بھ زی را بدست آورده ایرا بھ شما داده، و مھارت در انجام امور خانگ
دا مرد مورد د كھ خینان داشتھ باشیطمد ایمی توان، انجام داده اید)دعا(نھا را در ارتباط با روح القدس یا

تظار كار خدا ند و در اید استراحت كنیمی توانآنوقت است كھ . بشما خواھد دادنظرش را در وقت كامل
ممكن است .، آماده بسازدل استکبرایتان مش آن ک كھ دریی ھا خدا ممكن است باز شما را در راه.دیباش

د را انجام ید انجام بدھیمی توان را كھ آنچھد ینان داریما اگر اطمجاد گردد؛ ای ایدیناامپس از امیدواری 
 شما ی حاصل جالل بھ خدا و بركت براۀجید كھ نتین باشئمطمد، یھ را بدست خدا سپرده اید، و بقیداده ا

.خواھد بود

.دنیکاستفاده  جالل خدا ی براد، و از آنیھگسترش بدآن راد، ی خود را بشناسیۀعط:در خالصھ

بودن زن و مرد سازگار یالی ختصور
 بھ آن نشده، و یدر كالم خدا اشاره ا. استیاصطالح خطرناك)می خورندھم بھ (با ھم جور بودن 

. گفت كھ مخالف با كال م خدا استمی تواند روزانھ از آن استفاده شده، ی كھ در جرایبطور
ن ی، منظور امی آوریم بھ زبان آن رانھ  روزایدر صحبت ھایست؟ معموًال وقتیمنظور از جور بودن چ
یی زناشویجتًا زندگی، و نت)جور است(می خوردت، عالقھ، و گذشتھ شان بھم یاست كھ دو نفر شخص

.قت دارد موجود نیستی حقین برداشتی از آنكھ چنینھ ااچ نشیاما در كالم خدا ھ. را خواھند داشتیخوب
ن یھ بھم است، ایالتشان شبیا تمایك سطح قرار دارند، یدر یی از نظر دارایآنكھ چون زن و مردتصور 

. در كالم خدا نداردیھ و اساسی است كھ پای نظر،عوامل مشترك بھ استحكام ازدواجشان كمك خواھد كرد
:می گویدن رابطھ چھ یم كالم خدا در اینیحال بب

ا ھمساز باشد، صرف یگر جور، سازگار، ویست كھ با شخص دی نی شخصمی گویدكالم خدا در واقع 
گر یكدیعتًا مخالف ین خاطر طبیم، و بھ ھمیا آمدیما ھمھ در گناه بھ دن.دارندی كھ بھم نظر از مقدار شباھت

 بشوند، و بعد یحیقتًا با ھم جور و سازگار باشند، الزم است كھ اول مسیاگر دو نفر بخواھند حق.می باشیم
كار روح ند، بلكھ با برآورد یآی ا نمی جور و ھمساز بھ دنمردم. آن كوشش كنندجادیاض خدا در یبا ف

.می شوندشان با ھم جور و ھمساز یالقدس در زندگ

د یاول آنكھ با:می باشد موجود ی اساسۀ خود را انتخاب كرد؟ تنھا دو الزمیار زندگیمی توانپس چگونھ 
ق كالم خدا حل یود را فقط از طر باشد؛ و دوم، ھر دو خواستار آن باشند كھ مسائل و مشكالت خیحیمس

ره، ممكن ی، و غی، اخالقی چون اختالفات طبقاتیالبتھ عوامل.ن رابطھ داشتھ باشندی در ایكنند، و شھادت
چ عنوان ی و بھ ھمی باشندی آنھا عوامل فرعی مشتركشان بگذارند، ولی را در زندگیاست اثرات

ن زوج را یكند تا ایاستفاده مھ ک است ی و مشكالتن مسائلیقت خدا از وجود چنیدر حق.ضرورت ندارند
 حل مسائل و یی توانا از گناه وجود دارد،ی پس از آزادھکیجباتنھا مورد و.دیباھم جور و سازگار نما

كند تا دو یجاد می، امكان آن را ایتین قابلیبدست آوردن چن.ق كالم خدا استی از طریمشكالت زندگ
، تنھا )ا تشابھ ھای(تفاوت ھا . را داشتھ باشندی ارزشمندیاوت ھستند، زندگ كھ كامًال با ھم متفینفر
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 را با ھم نداشتھ باشند، چ فرقیی اگر دو نفر ھیحت. ندارندی، و ضرورتمی باشندمربوط بھ پسند اشخاص 
. كالم خدا استیتنھا راه سازگار شدن، اجرا.اگر در گناه باشند با ھم جور و سازگار نخواھند بود

ائل و مشكالتمان را ا ما دو نفر مسیآ.دیش كنید، خود را آزمایجاد كنی را ایمانیجھ، قبل از آنكھ پیدر نت
نده تان، ی آیدر تمام طول زندگ.ستین نی مھمتر از ایچ موردیم؟ ھی حل كرده امی خواھدآنگونھ كھ خدا 

ۀن نخواھد بود كھ عالقیھد آمد اش خوای كھ پییموضوع ھا.د شدی روبرو خواھین مسائل و مشكالتیبا چن
" چقدر فرق دارد، بلكھیگری با دیكیۀدیا عقیست، و یمشتركتان چ م مسائل خود را یمی توانا ما دو نفر یآ:

 جلوه کوچکا مسائل را ی كھ دوست ندارند مسائل را حل كنند، یاز اشخاص"م؟یق كالم خدا حل كنیاز طر
 كالم خدا ندارند، ی نسبت بھ اجرایلیا تمایكنند، و ی توكل م و جامعھی مردمیا بھ راھھای، می دھند

می را در شخصی نق كالم خدا یل نسبت بھ حل مسائل از طری از تمای واقعیاگر نشانھ ا.دی كنیدور
ز تا بحال مشاھده ی را نیریی، و تغمی بینید از آن نیچ گونھ نشانھ ایاگر ھ.دیش بروی پید با كندی، بابینید

نیا را نسبت بھ حل یلیاگر تما.دییز بھ او بگوی را نشلید، و دلیاندازیق بی، ازدواج را بھ تعودینكرده ا
.دید دست از او بكشید، بایكنیز مشاھده نمیمسئلھ ن

، دو می بینید آن را نی اجرایی تواناید، ولیكنیق كالم خدا را مشاھده میل بھ حل مسائل از طری تمایوقت
:داشتھ باشدل ممكن است وجود یدل

را ل بھ آن یا اگر تمایآموزد، یق كالم خدا بی حل مسائل را از طرمی خواھدا واقعًا نیشخص مورد نظر .١
د تا ید صبر كنین است، بایت چنیاگر موقع.نداردنبوده یرییتغشاھد  كھ ی را تا زمانیریگیزه پیدارد، انگ

.م خدا حل گرددق كالیان شما از طری میجاد بشود و مسئلھ ای ایرییتغ

ن خصوص، مشاورت با یدر ا.می شود حاصل یریی تغچگونھمی داندگر ممكن است نیشخص د.٢
د و در حل ید صبر داشتھ باشی بایتین موقعیدر چن.دبون مؤثر خواھد یا ھمراه با كوشش طرفسیش كلیكش

 از كاربرد كالم خدا یانھ اجاد نشده و نشی ایریی كھ تغین وجود، تا زمانی با ایول.دیمسائل كوشا باش
زه كار، ید؛ ھر گاه خدا در كار باشد، نھ تنھا انگیفراموش نكن.دیآوری را بعمل بید تعھدیوجود نداشتھ، نبا

).٢:١٣ان یپیلیف(می دھدز ی آن را نی اجراییبلكھ توانا

ییز توانای كھ شما نیانتا زم.ز بشودین موارد ممكن است مربوط بھ شما نیالبتھ نا گفتھ نماند كھ تمام ا
.دستیی ازدواج آماده نیز برای نشماد، یق كالم خدا نداری حل مسائل و مشكالت را از طریمقدمات

شخص مجردمشخصات
 خود شنھاداتید، و پیسید را بنوی ازدواج كردن داری كھ برایتی از صالحیحیر، برآورد صحیدر جدول ز

:دییز ذكر بنماید را نیآوری را بدست بیشتریت بید تا صالحید انجام بدھی بایحی كھ بعنوان شخص مسرا

:آنگونھ كھ ھستم

: باشممی خواھدآنگونھ كھ خدا 
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:خواھم شدمی خواھدچطور آنگونھ كھ خدا 

شنھاداتیپ
در مورد دعا

 ازدواجی برایدر مورد آمادگ

یامور خانگ.١

یشكل ظاھر.٢

یحیت مسیشخص.٣

ن اھدافیشرفت بھ جانب ایپ

 ازدواجیضوابط الزم برا

افتھ است؟   ینجات __________ا یآ
____می دانمن____نھ___بلھ

م؟یق كالم خدا حل كنی مسائل را از طرمی خواھیمو من واقعًا __________ا یآ
____می دانمن____نھ___بلھ

م؟یكرده ا را ین كاریا تا بحال چنیآ
____می دانمن____نھ___بلھ

.ردید صورت بگیر سھ مورد باال، ازدواج نباد"بلھ"ق یبدون عالمت تصد



35

ن یا.دیسید را بنویق كالم خدا حل كره ای مختلف را كھ مشتركًا از طرھر، پنج مسئلیدر جدول ز
ا یمشكل، مشاجره ھا، و م گرفتن راجع بھ مسائل ی اختالف نظر ھا، تصمھد از گونیمسائل با

.د بوده باشندیمی شدره ید بر آن چی كھ بایی ھاییزجویست

ق حل مسئلھیطرآیات استفاده شدهمسئلھ
١-

٢-

٣-

۴-

۵-

Persian (Farsi) Christian Literature Translated by Shawn Safavi - Available at www.farsinet.com/moshavereh_masihi



36

فصل ششم
می گویدكالم خدا بھ زنان چھ 

اكنون بھ فصل پنجم آن رجوع م، و یمطالعھ كرد ارتباطخصوصان را در یفصل چھارم كتاب افسس
ی ار مھمیبسند، امركیش عمل میسایح با كلی مسیسی كھ مانند عیان زن و شوھریارتباط م.م كردیخواھ
.آورندیح خود را بعمل بیو روابط صحخود ستند نقش نمی توان وجود نداشت، یاگر ارتباط.است

ن یا.میكنیمربوط بھ آن را مشاھده مات یئح زن و شوھر و جزیان، نقش صحیدر فصل پنجم كتاب افسس
می  را گسترش یحینش، مفھوم ازدواج مسیند، چون بر اساس فرمان آفر برخورداریادیت زیاھمات ازیآ

ن فصل از كتاب بھ قسمت یدر ا.م كردی تقس٣٣ تا ٢۵و ٢۴ تا ٢٢ بھ دو قسمت می توانات را ین آیا.دھند
.م پرداختیاول خواھ

۵ان یافسس
."دیم خداوند ھستید، ھمان گونھ كھ تسلیم شوھران خود باشی زنان، تسلیا":٢٢
."استۀش، و نجات دھندیسا، بدن خوی كلز َسریح نی زن است، چنان كھ مسرا شوھر َسریز":٢٣
."باشندم شوھران خودی تسلید در ھر امریز بایح است، زنان نیم مسیسا تسلیپس ھمان گونھ كھ كل":٢۴

 كھ مسئلھ ی زن و شوھرانۀان ھمیسا، مشاھده كرده ام كھ در می كلینوان مشاور روحاندر طول خدمتم بع
گونھ كھ پولس آن.ز وجود داشتھ استید داشتھ باشند نین بای كھ طرفی نقش را داشتھ اند، موضوعیو مشكل

ذاردنمی گ، نھ تنھا می شودن عوض ی نقش طرفیوقت. نشده استاجراف نموده، یرعنقش زن و شوھر را ت
 كھ می ماندیمانند گرداب. خواھد شدیاریھ و اساس مسائل بسیز پاینآن گر حل شوند، بلكھ خود یمسائل د

، نقش زن و می شوند ازدواج ۀ وارد صحنیگری دۀ مسائل و مشكالت حل نشدیوقت.ستی در آن نییھاتان
، می شوند با ھم ی بھ آشتورجبا مییت قلبین بدون رضایجتًا طرفیكنند، و نتیز میف تر نیشوھر را ضع

جاد ی، امكان امی شود واژگون یی زناشوی زندگ نقش زن و شوھر دریوقت.می شوندگر جدا یكدیا از یو 
، و ھ نقش صحیح در زندگی زناشویی چیستکدانستن آنپس .رساندیت مینھایمسائل و مشكالت را بھ ب

، از آوردی خود را بدست بیحیخانھ شكل مسھ کاینو گسترش داد تا جاد كرد ی آن را امی توانچگونھ 
دو سؤال از  این  مطرح كردن ا بمی توان را ین موضوعیاساس چن.می باشداھمیت خاصی برخوردار 

:زن و شوھر بدست آورد

"د؟ی كنیش قربانید كھ جانتان را برایا زنتان را آنقدر دوست داری آ،شما بعنوان شوھر خانھ".١
٢" "د؟ی كنی او زندگید كھ برایا شوھرتان را آنقدر دوست داریھ آشما بعنوان زن خان.

د زن خود یشوھر با.می باشندمطرح شدهان ین سؤاالت مربوط بھ آنچھ در قسمت آخر فصل پنجم افسسیا
ل بھ ی در صورت الزم، مادیشوھر با.ش را دوست داشتیسایح كلیرا آنگونھ دوست داشتھ باشد كھ مس

ل ی شوھرش را دوست داشتھ باشد، كھ ماید بقدریگر، زن بایو از طرف د.باشد زنش یدادن جانش برا
 او، ی برای زندگیعنین یو ا.كند خود اری خودش را وقف ید زندگیاو با. كندی زندگ اویباشد كھ تنھا برا
ھ  آنكبا وجود، و می باشندن یار بزرگ و سنگیط بسیشرااین .ح زنده استی مسیسا برایھمانگونھ كھ كل

یط را برایكھ شراآن. ھستند كھ خدا وضع نموده استیطی، شرامی رسد بھ آنھا مشكل بنظر یابیدست 
.می دھدز ی آن را نی اجراای دادن قوت و قدرت الزم برییما وضع نمود، خود توانا

 تحت د تابع وی باشحاضرد، كھ یزنان، خدا از شما انتظار دارد كھ چنان شوھرانتان را دوست داشتھ باش
:دییممكن است بگو.ح استیسا تحت تسلط مسید، ھمانگونھ كھ كلیتسلط او باش
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یآداب و رسوم قرون وسطبا بق اطم مدرن، یاین دنین است كھ من در اینم، منظور شما اید ببیصبر كن"
ا  ری بزرگیشرفت ھای كند؟ امروزه زنان پی است آنگونھ زندگحاضر امروزه یكدام زن!مید عمل نمایبا

می  را در جامعھ بدست آورده اند، و شما ی مھمی ھستند، شغل ھای بزرگیران شركتھایكرده اند؛ مد
 كھ زنان ییر ما در جایشھ؟ خی مھگ كنند؟ می زمان پولس زندگۀق عقب افتادی برگردند بھ آن طرخواھید

د ینید و ببیرا باز كنا فرق كرده، چشمانتان یدن.میكنی نمی، زندگمی روندچند قدم پشت سر مردان راه 
"د؟ییگوید كھ چھ میواقعًا توجھ دار

.بلھ، دارم

ادتان یتازه .می قدیم و فرھنگی قدیم بود، مربوط بھ دورانیار قدین حرف ھا مربوط بھ زمان بسیخوب ا"
.می باشدر سر پولس ین حرف ھا زیتمام ا. كھ خودش مجرد بودی پولس است، مردۀن نوشتیباشد كھ ا

 و او از دنیا رفت كھ  داشتیا زنیھود بود یی كھ عضو شورایاو زمان.می گوید چھ نمی دانستخودش
بھ آن شورا ھ مشخص نیست کای شھ مجرد بود و بگونھ یا ھمیست، و ی چیی زناشویاد برد كھ زندگیاز 

 كھ یزمانن حرف ھا را یا.می گوید چھ نمی دانست كھ زدن حرف ھا را یایبھر حال، زمان.افتیراه 
."مجرد بود زد

ی را ایجادخطرچون خدای ما زنده است ممكن است این حرف ھای شما د، ی خود باشییمواظب حرف ھا
خانم . روح القدس نوشتۀسلطتحتات را ین آیپولس ا.آنچھ نوشتھ شده الھامات كالم خدا است.دینما
ن حرف را خدا زده یا. نداردیریقصز تیپولس ن.ستیر با من نیز، اگر خونتان بجوش آمده تقصیعز

ن حرف ی است كھ چنیزنانھمان ییع رسوایماآن ، و می شود بھ پولس وارد یادی زیتھمت ھا.است
اد نكرده ی راجع بھ زنان باوقارانھ تر از پولس ،دیعھد جد درینده اسیچ نویدر واقع ھ.می زنند را ییھا

 را یاریبدون شك، زنان بس.ف كرده استی از زنان تعرشھیھم.دیاندازیان بینظر بھ فصل آخر روم.است
ش را خوب ی كھ حرف ھامی دھدد، نشان یبریزن و مرد ساالر نام مد  پولس را ضیوقت.شناختیم

.دیده اینفھم

زه ید با انگی، فكر نكن٢موتاوس یا اول تی و ١۴ان یھنگام خواندن اول قرنت.می داشتپولس زنان را دوست 
ی مردید آنھا را حرف ھاینبا.داشتبرای نوشتن آنھا  را یل بزرگتریدل. را نوشت آیاتآنییزگرایست

 در یوقت. دانستیا فرھنگ بخصوصید انھا را مربوط بھ زمان ی نباو. نمودمجرد و كھن سال برداشت
، می باشد دوم ۀ كرد كھ نقش زن در مقابل مرد در درجین استداللیموتاوس چنیان و اول تیاول قرنت

رجوع ھ داشت کاز جاللی انسان نش و سقوط یبلكھ بھ آفر.استدالل او بر اساس آداب و رسوم زمانش نبود
"او گفت.نمود ده نشد، بلكھ ی زن آفریاو نشان داد كھ مرد برا".را نخست آدم سرشتھ شد و بعد حوایز:

ش را یدای كتاب پیوقت.دنش ھست نموی كھ در آفریبیاو توكل بھ نظم و ترت.ده شدیفر مرد آیزن برا
.میبری مینش پیب آفریم، بھ نظم و ترتیكنیمطالعھ م

 كھ زن دارد، ینھ تنھا بخاطر رتبھ و منظور.میكنی مشاھده م٢موتاوس ی را در اول تیگریل دیآنوقت دل
ز بھ یدا نخ.كند كھ اول مرد نبود كھ گناه كرد، زن بودین می بھ اهد، بلكھ اشار مرد نموۀر سلطیاو را ز

"می گویدزن   است كھ پولس نقش زن و شوھر یین حساب ھایبر چن". خواھد كردیو او بر تو حكمران:
ھ حوا كرد، بخاطر آنچ.ده شدی او آفریارییده شد، و سپس زن برایاول مرد آفر. نموده استحیرا تشر

 بھ فرھنگ جامعھ یضوع ربطجتًا، موینت. خواھند كردی ھا بر زنانشان حكمرانخدا فرمان داد كھ مرد
حال كھ بھ اعتراضات موجود .نش و سقوط انسان استوار شده استیھ و اساس آفریندارد، بلكھ بر پا
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.میی نمایدگی آن رسۀات موجود است، با مفھوم و داللت امروزین آیم بھ آنچھ در ایمی توان شد، یدگیرس
.م شدن گفتھ متعجب شویدیخدا راجع بھ تسلد، و ممكن است از آنچھ كالم یریجھ نگیاما شتابزده نت

"كندین شروع میپولس چن ن یا."دیم خداوند ھستید، ھمان گونھ كھ تسلیم شوھران خود باشی زنان، تسلیا:
:می دھدو ادامھ .دیم شوھرتان باشید تسلی، بامی باشیدم خداوند یھمانگونھ كھ تسل. استیاظھار پر قدرت

یسیع." آن استۀش، و نجات دھندیسا، بدن خوی كلز َسریح نینان كھ مس زن است، چرا شوھر َسریز"
ار آن یكند و صاحب اختی میش را رھبریسایاو كل. آن استكند و َسریش حكومت میسایح بر كلیمس

"می گویدو سرانجام .است م ی تسلید در ھر امریز بایح است، زنان نیم مسیسا تسلیپس ھمان گونھ كھ كل:
 كرده اند یسع.گر بخوانندی دیھ را طورین آی كرده اند ایخ سعیمردم در طول تار."باشندشوھران خود 

 از یزیاما راه گر. را بھ آن داده اندیگری دی عوض كرده اند و معنآن را.ت آن بكاھندیاز قوت و قاطع
زن .یممی بینھ ین سھ آیم زن بھ شوھرش را بوضوح در ایموضوع تسل.ستیمقصود واضح آن موجود ن

ام را تكرار كرده است، ین پی پطرس ھمیگری دیدر جا.ر باشدیم پذید نسبت بھ شوھرش تسلی با دارخانھ
.د زن خطاب كندد پطرس را ضنمی توانچكس یھ).٣:١اول پطرس ( شوھر بود شو او خود

ا نداشتھ ید ی باش اطاعت كردن، حال چھ دوست داشتھیعنیر بودن یم پذید، كھ تسلیكنن را درك ید ایشما با
ح ی مسیسید؛ عید از شوھرتان اطاعت كنی بایحیمنظور من خود شما است؛ شما بعنوان زن مس.دیباش

 نگفتھ كھ بھ نفع ھمھ او.دین كنیاو نگفتھ كھ خوب است كھ چن.ستیار با شما نیاخت.دین كنید چنیگفتھ كھ با
 اطاعت دیبااو گفتھ شما .دین كنی اگر چنشد خواھد  بھتر انجاماو نگفتھ كھ امور خانگی.دین كنیچناست كھ 

د، بلكھ ید از شوھرتان اطاعت كنی بامی آید كھ بدست خود و خانواده تان یشما نھ عمدتًا بخاطر منافع.دیكن
اگر .دی بدارھک را نین رابطھ اید چنی بایمتی ھر قی بھااب.شی با كلیسایسی عۀان ساختن رابطینمابخاطر 
ان ینمامسیح یسیسا را نسبت بھ عید محبت كلینمی تواند؛ ی نسبت بھ شوھرتان ندارتی ران محبیشما چن

.دین كنید چنیز بای، و شما نمی دھدم و اطاعت از او نشان یسا با تسلین محبت را كلیا.دیساز

م آن رای آنچھ بد بایشا. استیبلھ كار مشكل.ن جلوه بدھدی شما سنگی براین موضوعیممكن است چن
م شدن را یپولس بارھا موضوع تسل.دی، دوباره روبرو شده ا)م و اطاعت از شوھرتانی تسلیعنی(د یداشت

 از مردم بھ آن گوش یارین موضوع را بار ھا تكرار كند؟ چون بسی دارد ایچھ لزوم.می نمایدتكرار 
، سھ شكل مختلف مختلف، بھ ین موضوع را در سھ جاین خاطر است كھ پولس اید بھ ھمیشا.می دھندن

ر دادن یی تغی برایراھ.د قرار داد تا خواننده از آن غافل نشودیاو آن را مورد تأك.سھ بار تكرار كرد
ا منظور ی آن را دست كم گرفت و نمی توان.ستی آن موجود نیافتن بھ مفھوم واقعیدست نیا و آن یمعن

ی كھ آن را قبول كرده و مطابق آن زندگن استی است، ای شما باقی كھ برایتنھا راھ.آن را عوض كرد
.می موضوع ادامھ بدھۀم بھ مطالعیمی تواند، یافتھ ایقت دست ین حقیحال اگر بھ ا.دیكن

ان ی را از میر بودن، آزادیم پذیتسل.ان برداشتین باره وجود دارند را از می كھ در اید سؤتفاھماتیابتدا با
ین قطار آزادی ایچھ زمان.دیری را در نظر بگیقطار.می سازدان پذیرکامآن را بعكس، .نمی داردبر 

ابان پشتك زنان حركت ی دشت و بی دست اندازھای شده، بر روخارجل خود ی از ریا وقتیخود را دارد؟ آ
ی خود را وقتی؟ آزادمی دھدت بھ راه خود ادامھ امیل خود، روان و بدون نامالی ریا بر رویكند، یم

می  آن در نظر گرفتھ شده مشغول ی كھ براید باشد قرار گرفتھ است و بھ كاری كھ باییدارد كھ در جا
تنھا محبوس .خارج شدن آناز ریل گرداند، نھ ید ما آن را آزھک است لی شدن قطار بھ رمحدود.باشد

كھ ستیچ. آن ساختھ شده است را خواھد داشتی را كھ برایل است كھ امكان انجام كاریبودن قطار بر ر
د می توان آزادانھ ی شخصیدر چھ زمان.؟ در راه راست قدم برداشتنمی آورد را بدست ی واقعیآزاد

"می گوید كھ بخود یا زمانیبنوازد؟ آانو یپ  را یآموزم و قواعد ملودیبرا انو ی ندارد نواختن پیلزوم:
.بر پا كندی ناھنجاریاھاا فن نواختن، صدی و یقی بھ سبك موسیی، و آنوقت بدون داشتن آشنا"اطاعت كنم
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اگر وقت .دیھ نما را عرضینی دلنشی آموختن را صرف كرده تا صدای برای كھ وقت كافیا ھنگامیو 
او آزاد .بزندانو یست تا پیبزند؛ او آزاد نانو یصرف نكرده باشد، نخواھد توانست پ آموختن ی برایكاف

 انجام كار را ۀصرف نكرده تا حرفیآنكھ وقت كاف، بخاطر می باشد خود در بند یست، بلكھ توسط نادانین
صرف آموزش كرده، و از اصول یادیاعات ز كھ سیاما شخص.بنوازدانو یست تا پیآورد، آزاد نیبدست ب

.بسازدیقی را كنار گذاشتھ، و خود موسیقی برسد كھ كتاب موسیید بجامی توانو قواعد آن اطاعت نموده، 
 كھ ی واقعًا آزاد است كھ بگونھ ا وقتیشخص.ستیناو صول و قواعد ز خارج از ای در خدا نیآزاد

 زنان آزاد می خواھمز یمن ن.می شود زن ی از آزادیادیامروزه صحبت ز. كندی، زندگاستمقصود خدا 
ل ی ری او را قادر خواھد كرد تا رو،میتسل.میتسل:ن استی امی رسد زنان ی كھ واقعًا بھ آزادیراھ.بشوند

. را در خانھ بھ ارمغان آوردینید؛ او را قادر خواھد ساخت تا آھنگ دلنشحركت كن

می  را می باشد آنچھ مقصود خدا از زن ی، وقتمی دھد را انجام می خواھدآنچھ خدا از زن زنی یوقت
 شكل مثلث را نمی توان كھ خدا ساختھ لیکدایره شیایدر دن.می شودآزاد ، آنوقت است كھ كامًالشود
شما .دیری را بخود بگیگرید شكل دیمی توانالبتھ شما . نخواھد بودیعمل.ندماب یبدون آسگرفت و بخود

.دیز حركت كنیابان پشتك زنان نی دشت و بی دست اندازھاید تا بر رویكنیل سعید خارج از ریمی توان
.د بودی آزاد نخواھید، ولینیانو بنشی پید پایمی توانیشما حت

، و می باشدسا یم مربوط بھ روابط اشخاص در كلیتسل.افتیمی توانیدر تمام ابعاد زندگم را یاصل تسل
د یچوقت نبایزنان ھ).٣۵تا١۴:٢۴ان ی ؛ اول قرنت١۵تا٢:١١موتاوس یاول ت(مربوط بھ روابط در خانھ 

ز او صلب شده  امی دھندخ انجام ی كھ مشایدو كاربھ این دلیل این .رندیا معلم را بر مرد بگینقش حاكم 
ھینش پایست، بلكھ بر استناد اصول و قواعد آفری نی خاصۀ و زمانیط فرھنگی بر شراین مستثنیا.است

. شده استیزیر

 از یلیارند و خید غلط بسیعقا.د حل كردین مسئلھ را باید؟ ا را در بر دارییزھایم شدن چھ چیاما تسل
 روح یایھدا. را بر دوش زنان گذارده اندیلھ بار گرانین وسیبھ ا. را از آن دارندی اشنباھۀدیان عقیحیمس

ی، شناخت واقعاستآنچھ الزم .قانھ جلوه داده اندح را پوچ و احمیالقدس را خفھ كرده اند و خدمت بھ مس
.استم شدن ی تسلكالم خدا راجع بھ

 است یجنس.می دھدقرار ملك یف مایر بودن زن، او را در ردیم پذی تسلمی گویدج است ی كھ رایده ایعق
م كند ید در مقابل شوھرش تعظیاو با. را كھ بخواھد با آن بكندی تا ھر كارمی باشدعلق بھ شوھرش تكھ م
او حق باز كردن زبانش را ندارد، و نظرش بھ درد . نكندیتیچ شكاید، و ھیش را بشویر پاین زیو زم

.می خوردخودش 

یزی چی جھان مشاھده كرد، ول ازی را ممكن است در نقاطیری تصونیچن.می گویدن را نیاما كالم خدا ا
 را دگرگون كرده یریم پذی تسلی نظر اصلیرین تصویچن.رفتھ باشدست كھ از كالم خدا سرچشمھ گین

كھ بخواھد با آن ی كھ ھر كارمی ماند بھ شوھرش متعلقی كھ زن مانند جنسمی گویدكالم خدا ن.است
قت كالم یدر حق.ا خفھ كردیده گرفت و ید نادیافت كرده را نبایانب روح القدس در كھ از جییایھدا.بكند

.می دھد عكس آن را نشان یریخدا تصو

 رجوع ۵تا٣:۴موتاوس یم، الزم است اول بھ كتاب اول تیبھتر درك كناین موضوع را م ی آنكھ بتوانیبرا
د یخ را بایمشا.كندیسا میخ كلیت مشایصالحجا، پولس صحبت از یدر ا.میم و با نقش شوھر آشنا بشویكن

.می دھند را انجام می خواھد خود، آنچھ خدا از آنھایسا انتخاب كرد، كھ در زندگی در كلیان مردانیاز م
. فرزندانشی برایو پدر خوبباشد  زنش ی براید شوھر خوبیاول باۀ است؟ در درجیمردچگونھ ن ای
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یسا رھبری خود را عھده دار باشد، نخواھد توانست بر كلۀ خانیرھبر، یحیك مسید مانند نمی تواناگر 
كند و ی اداره می، امورات خانھ را بخوبمی گوید؟ پولس می باشدرھبر خوب خانھ بھ چھ شكل .كند

.ردیگیار خودش میفرزندانش را تحت اخت

نام برده شده "اداره" نو ۀ ھزارۀ كھ در ترجممی باشدproistemi مصرف شده ی كھ در زبان اصلیھ اكلم
یریتصو.است را بعھده داشتن استیمنظور ر.می باشد شوھر اداره كردن خانواده اش ۀفیوظ.است

خ یھمانگونھ كھ ش.می دھد ھمھ كار ھا را خود انجام نیار است، ولی كھ صاحب اختیاست از مرد
می ر خوب یمد.می باشدود ر و سرپرست خانھ خیز مدیسا است، شوھر نی كلیر اعضایسرپرست و مد

 كرده و آنھا را گسترش بدھد و یی افراد را شناسایاید ھدامی تواناو .درگر را بكار بیافراد دکھ باید داند
.ن كندید چنیز بایشوھر ن.بكار بگمارد

شتھ باشد د توجھ دایاو با.می دھدجتًا كار را انجام نی است و نتَسراو .ر آن استی خانھ مدشوھر بعنوان سَِر
:می گویداندازد و بخود یارش نظر می بھ ،ر خوبیمد. او باشدی برایاریكھ خدا زن را بھ او داده تا 

د ی خانھ ام باشم، بای برایر خوبیاگر بخواھم مد.داردی قابل مالحظھ ایای كھ خدا بمن داده ھداین زنیا"
ت زنش را خورد ی شخصمی خواھداو ن."مب بدھیا را ترتین ھدایك از ایامكانات گسترش و استفاده ھر 

.دی خود شكوفا نماۀ درجیكند، بعكس آن را بھ منتھا

 را دارد، و از آن ین امكاناتیندارد، خدا را شكر خواھد كرد كھ زنش چنی خوبۀانیام مقاگر با اعداد و ار
ر یستفاده را نكند، مد اکمال زنش عطا كرده  كھ خداوند بھییایاگر از ھدا.كمال استفاده را خواھد كرد

.د بر ھر آنچھ مھم است نظارت كندیجتًا بایخواھد بود، و نتو مسئول عاقبت كار البتھ ا. خواھد بودیناموفق
زت اتخایان زن و شوھر وجود دارد، او مسئولی كھ اختالف نظر میی است، و در جای كلۀاو مسئول ادار

می بینیدحال .استش حماقت ی زن خویایدا نكردن از ھ، استفادهنمکرار میکباز تاما .م را داردیتصم
لیس، دلکاتفاقًا بع.نیستات زن یت و خصوصیر پا گذاشتن شخصی از زی خانھ بودن نشانھ اَسركھ 

. جالل خدا و بركت بھ خانھ خواھد بودی آن براۀگسترش و استفاد

"د؟ییگویم چھ میراجع بھ عھد قد.دید كردی شما صحبت از عھد جدیول"

:نیدک ب٢٣ تا ٣١:١٠ بھ امثال ینگاھ.می گویدن را یز ھمیم كتاب مقدس نیعھد قد

٣١امثال 
."مت او از لعلھا گرانتر استیدا تواند كرد؟ قیست كھ پیزن صالحھ را ك":١٠
."دل شوھرش بر او اعتماد دارد، و محتاج منفعت نخواھد بود":١١
."ی خواھد كرد و نھ بدی عمر خود، خوبی روزھایش تمامیبرا":١٢
." كندی خود با رغبت كار مید، و بھ دستھای جویان را مپشم و كت":١٣
." آوردی تجار است، كھ خوراك خود را از دور میھایاو مثل كشت":١۴
یمشان رایاۀزانش حّصیزد، و بھ اھل خانھ اش خوراك و بھ كنی خی كھ ھنوز شب است بر میوقت":١۵
."دھد
."دینمای خود تاكستان غرس می خرد، و از كسب دستھایزرعھ فكر كرده، آن را م مۀدر بار":١۶
." سازدی میش را قوی خوی بندد، و بازوھایكمر خود را با قوت م":١٧
." شودیكو است، و چراغش در شب خاموش نمیند كھ نی بیتجارت خود را م":١٨
."ردی گی را مش چرخی كند، و انگشتھای خود را بھ دوك دراز میدستھا":١٩
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"دینماینان دراز می مسكیش را برای خوی سازد، و دستھایران مبسوط می فقی خود را برایكفھا":٢٠
."ھستند او بھ اطلس ملبسۀع اھل خانیرا كھ جمی ترسد، زیبھ جھت اھل خانھ اش از برف نم":٢١
."باشدیلباسش از كتان نازك و ارغوان م. سازدینت می زی خود اسبابھایبرا":٢٢
."ندی نشیت میخ والیان مشای باشد، و در میشوھرش در دربارھا معروف م":٢٣
." دھدی فروشد، و كمربندھا بھ تاجران می كتان ساختھ آنھا را میجامھ ھا":٢۴
." خنددینده می وقت آۀقوت و عزت، لباس اوست، در بار":٢۵
." استی زبان وز بریم محبت آمید، و تعلی گشایدھان خود را بھ حكمت م":٢۶
." خوردی نمی شود، و خوراك كاھلی خود متوجھ مۀبھ رفتار اھل خان":٢٧

ی كھ دارایزن": مصرف شدهیاصلھ در زبانکھ  كلمی لغویست؟ معنیچ"صالحھ"منظور از زن 
ن یقتر بھ ای عمیحال قدر.می باشد)"قدرت، جوھر، منابع، ارزشمند( است یادیات زیخصوص
 را دارد كھ كامل یاری بسیایداگر، ھیبھ عبارت د. را داردی مختلفیماین زن سیا.میات بنگریخصوص

 و  از سركوفتگییا نشانھ ای؟ آمی بینیدنجا ی را در ایزن آزاد.رندیگیگشتھ و مورد مصرف قرار م
شوھرش. را داردی پربار و پر معنین زن زندگیا.رید؟ خیكنیده گرفتھ شدن را در او مشاھده میناد

 را بھ او یی چھ كارھامی داند است، و یر خوبیشوھرش مد.توانستھ تمام امكانات او را بھ ارمغان آورد
 كھ یزن"ی است از آنچھ دررین تصویا.رندیگی اش قرار مخانھۀ او مورد استفادھدایایتمام.محول كند

"می خوانیمھ ین آیدر ا.مینیبی، م" استیادیات زی خصوصیدارا ش بر او اعتماد دارد، و دل شوھر:
. او حساب كندید بر خدمات و فرآورده ھامی توانشوھرش ".محتاج منفعت نخواھد بود

"ن زن چگونھ استی ایم زندگینیحال بب ".ی خواھد كرد و نھ بدی عمر خود، خوبی روزھایش تمامیبرا.
در سعادت او .فش كمك بھ شوھرش استی كھ تكلمی دانداو .می باشدل او بھ شوھرش ید كھ تمایتوجھ كن

حاضرن زن یا. خواھد كردی، او را دوست دارد و تا آخر عمرش بھ او خوبینفع استو رفاه شوھرش ذ
ل بھ كار یاو تما.میكنیھ مشاھده مین آین موضوع را بطور واضح در ایا. كندی شوھرش زندگیاست برا

. در خانھ را داردكردن

" ازیم چھ برداشتینیحال بب می را " كندی خود با رغبت كار مید، و بھ دستھای جویان را مپشم و كت:
یقیطر، و ")دی جویان را مپشم و كت("ی خانگیكارھا"با رغبت"ان انجام ی میفرق.مییم كسب نمایتوان

ی را ندارند؟ برای خانگیچرا زنان امروزه رغبت انجام كارھا.رد وجود داردیگیكھ امروزه انجام م
شان را با ید انجام بدھند، روز ھای است كھ بایو چون كار.لذت ببرندچگونھ موختھ اند از آن یاآنكھ ن

.گذرانندیت میشكا

"ندیگویم ! نداردیم، و باز تمامیف ھا را بشود ظری سھ چھار بار بایروز!باز ھمان آش و ھمان كاسھ:
ف یم، باز ھمان لباسھا كثیشویلباسھا را م.شوندمی ف یكثباز م، ی شوی، ممی شوندف یكث باز م، شوییم

:دینجا خواھد رسی بھ ان برداشتییتًا چنیو نھا". نداردیتمام.مید آنھا را بشوی و دوباره بامی شوند
"!ھ ھاباز ھمان شوھر و ھمان بچ"

توأمھ کیزندگمی توانچگونھ . است كھ خداوند فراھم نمودهی از زندگی قسمتی خانگیاما انجام كارھا
رفت؟ یپذرا  استیت و دلسوزیبا شكا

:كردت ین شكای بھ من چنینز
 را ی جالبی روبرو بشود، و روزھای مختلفیرون از خانھ برود و با آدم ھاید بمی توانشوھرم ھر روز "

".اما من مجبورم تنھا در منزل بمانم.بگذراند
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"گفتممن در جواب   خودش را دارد یز كارھایند؟ او ناگذری را میلب جایاز كجا معلوم است كھ روزھا:
".د انجام بدھدیكھ با

".دیشوی روبرو میار جالبی بسید ھر روز با آدم ھایش ھستیشما كھ كش!دییگویشما خود چھ م"
.كنندی در خانھ چقدر بد است میت از آنكھ زندگیم را پر از شكای گوش ھایگری پس از دیكی!بلھ"

ی گناه آلود، ھمھ مسائل و مشكالتیایدر دن.می باشیم خود ۀ مشكالت روزانیاراھمھ د.دی فكر كنیمنطق
ن است ی دارد ااھمیتآنچھ .ستی تر نییایانھ و رویماجراجو.ستی مردان ساده تر از زنان نیزندگ.دارند

ن یو ا.د ھستییچھ كارمشغول بھ ، صرف نظر از آنكھ  یا نھدی لذت بردن از كار را دارییكھ توانا
."می شودز یموضوع مربوط بھ شوھرتان ن

انجام "بارغبت"ف كرده كھ آموختھ چگونھ كار خود را ی تعری آزاد را گونھ اخداوند در كالمش زن
ف را ی كثیرف ھاظیاندن سرودوخیا  و ی بر زبان آھنگۀآموختھ كھ با زمزمبھ شما د یاو شا.رساند

.كندی می كرده شكر گذارفی را كثظرف كھ ییاو از غذا.دییبشو

 كامًال یشنھاد را بكنم، و ممكن است بنظر افكارین پید ای، نبام مرد ھستمد بخاطر آنكھ خودیشا
ست یاگر قرار بود از سن ب.مید آن را بگویًا خطاب بھ زنان جوان باانھ بنظر برسد، اما عمدتمردساالر

 را یكنم آشپزیكردم، فكر می میپنجاه سال آشپزمدت ، یعنی )بعنوان نمونھ(ی تا سن ھفتاد سالگیسالگ
 از یاری بسیول.ستیراد گرفتن از غذا نیالبتھ منظورم ا.آموختمی از زنان امروزه میاریبھتر از بس

یھ ھای با ادوییب مواد غذای، چھ رسد بھ آنكھ تركمی آید آب چوش چرامی دانند نیزنان امروزه حت
، می رفتم مختلف كلنجار یاھ غذایۀرار بود ھر روز من ھم با دستور تھاگر ق. را داردیمختلف چھ اثر

كردم، ینگونھ كار میاگر قرار بود تمام عمرم ا.ممی خواندا آواز یكردم و ی زمزمھ میز بھ سختیمن ن
یكردم چند دستور از غذاھای كوشش ماقلحد .دیگردیجاد می ایبسختبرایم انجام كار "رغبت"

یشروع ھر كار.دیگردیجاد می باشد ایریذ كار دلپیآنوقت امكان آنكھ آشپز.مھر كن بگوناگون را از
.گرددی آسان می ھر كاری با بردباریمشكل است، ول

".می زنند است كھ اكثرًا مرد ھا ین حرفیا":دییگویم

د؟ من یرا داشتھ باشی خوشی تا آخر عمر زندگك كدام از آنھای با می خواھیدا نی آینطور است، ولید ایشا
 آموختن آن صرف یاگر وقت الزم را برا.ستی نیی كار بد و طاقت فرسایآشپز.شنھاد خودم را كردمیپ

.تاب آشپزی ُرزا منتظمیکموجود است بنام یكتاب.ز ھستی نیندیار خوشاید كھ كار بسید دید، خواھیینما
نمی من او را .ار عموم گذارده استیدر اخت را كسب نموده و ی كھ ھنر و دانشمی بینید را ینجا زنیا

ا از ید، و ی را داشتھ باشیھ آشپزید ندارد كھ ھیلزوم.بردی لذت مینان دارم از آشپزی اطمی، ولشناسم
.دیآن را انجام دھ"با رغبت"د و یآموزید آن را بید، تا بتوانیت بھ آن عالقمند بوده باشیطفول

"ه استف شدین تعریچن"صالحھ"زن از سپس   تجار است، كھ خوراك خود را از دور یھایاو مثل كشت:
رفتند ی دور دست مید بھ مكانھای باییم، زنان بخاطر بدست آوردن مواد غذای قدیدر روز ھا." آوردیم

بھ این دلیل. را داشتی تجاریھایشباھت بھ كشتارشان کاین ن خاطر یبھ ا. امروز نبودیچون بھ فراوان
یشان را می اۀزانش حّصیبھ اھل خانھ اش خوراك و بھ كن"زد و ی از طلوع آفتاب برخمجبور بود قبل

".دھد
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ھا را ار کن زن ی ازان خودم را داشتم مانندیمن ھم اگر كن!زان خود را داشتین زن كنیاما ا":دییگویم
".رساندمیانجام م

، دیخچال داریشما .ز نداشتیالش نی و خابود كھ او در خی داریزانیشما كن.دیكنی صحبت نمیباز منطق"
د، و ی داریین ظرف شوید، ماشیك داری و خوش كن اتوماتیین رختشوید، ماشیا گاز را داریاجاق برق 

زان شما ی، كنیو بار! فرزندانی جز برامی باشد موجود یدی كلی ھر كاری شما براۀدر آشپزخان.رهیغ
".می باشد شما نیرا بی اھن بھانیپس ا.می دھندز پس نیجواب ن

"ن زنیا ی خود تاكستان غرس می، و از كسب دستھاکندخریداری می مزرعھ فكر كرده، آن را ۀدر بار:
.خردی آن را ماوكند، و ی مزرعھ فكر مۀ در بار او.كندی دخالت میاو در معامالت ملك".دینما

نًا موافقت یقی است، یر خوبیمدچون شوھرش .كندیارند و شوھرش توجھ بھ آنھا میات او بسیخصوص
؟ می بینیدگذارده یر پاین زن را زیات ایا خصوصیآ. را بھ او بسپاردین اموریم بر چنیكرده كھ تصم

. خانھ خود قرار گرفتھ شده استۀده و مورد استفادیق گردین زن تشوی ایگانات بازر انجام امورھدیۀ.ریخ
"دیین نكتھ نمایتوجھ بھ ا نھ تنھا مشغول بھ معامالت ".دی نمای خود تاكستان غرس میاز كسب دستھا:

.كندیز استفاده میجاد محصول نی ای آن برایدیعا است، بلكھ از یملك

""صالحھ"زن  اگر قرار باشد در ". سازدی میش را قوی خوی بندد، و بازوھایكمر خود را با قوت م:
.ز بكندین نید چنیخود كار كند، با"تاكستان"

بھ كار "رغبت"اوچنان ." شودیكو است، و چراغش در شب خاموش نمیند كھ نی بیارت خود را متج"
.آوردید آن را بدست بیكند تا فوایر وقت كار میخود دارد كھ تا د

"ن خاطریو بھ ا".ردی گیش چرخ را می كند، و انگشتھای خود را بھ دوك دراز میدستھا"  خود یكفھا:
ت یھ بین دو آیا".دی نماینان دراز می مسكیش را برای خوی سازد، و دستھای مران مبسوطی فقیرا برا

 كھ ی تا دست را بھ جانب آنانمی دھد را ساختھ اند؛ دست را بھ كار دراز كردن امكان آن را ییبایار زیبس
.داز دارند نیز دراز نمویبھ آن ن

"؛ چون" ترسدیبھ جھت اھل خانھ اش از برف نم"  اھل خانھ اش لباش یبرا".س ھستندبھ اطلس ملب:
" استدوختھ ن زن بھ یا". باشدیلباسش از كتان نازك و ارغوان م. سازدینت می زی خود اسبابھایبرا.
ی را برای لباسیاطیده و در منزل با چرخ خیده آل خودش را خری اۀ رفتھ، پارچی پارچھ فروشۀمغاز

می ز از آن لذت ی و از ھمھ جھات نمی خورد بھ تن او  است كھ از ھر جھتیخود آماده ساختھ است؟ لباس
.برد

:دیحال بھ شوھرش توجھ كن

یدوارم برداشت اشتباھیام."ندی نشیت میخ والیان مشای باشد، و در میشوھرش در دربارھا معروف م"
آن كھ از ییكارھا كھ زنش مشغول بھ انجام تمامیست كھ بھ ھنگامی آن نمقصود.دیھ نكرده باشین آیاز ا

"ف كردن استی بھ كمشغولان لم داده و یان اشرافی، شوھرش در ممی باشدصحبت شد  در كتاب "دربار.
 كھ ی زنچنینبخاطرن است كھ یمقصود ا. مصرف شده استیا فرمانبرداریدولت و یمقدس بھ معن

غاز شده و در ف از زنش آیف از شوھر، بعد از تعریتعر.ده استی رسیی اعالۀدارد، شوھرش بھ درج
زنش . خود قرار گرفتھ استۀخ شھر شده و در صدر جامعی مشاعضواو . آن صورت گرفتھ استۀدنبال

.ابدی دست ین مقامیفداكارانھ كمك كرده تا او بھ چن
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ات او در داخل و ورما." دھدی فروشد، و كمربندھا بھ تاجران می كتان ساختھ آنھا را میجامھ ھا"زنش 
چ ین زن بھ ھیا.در معمالت امالك، تاكستان، دوختن لباس و كمربند مشغول است.ارندیسبخارج از منزل 

 كھ خدا بھ ییایدا بردن ھاو با بكار.می باشد در خانھ نیا زندانی خانھ، و یعنوان محدود بھ انجام كار ھا
 زن خانھ دار  كھیی كارھایستگید، اساس شایتوجھ كن.خ درآورده استیاو داده، خود را بھ مقام زن ش

.كندیا نمیكند یاده اش كمك ما بھ خانوین است كھ آی، تنھا در امی دھدانجام 

م ید، و تعلی گشایدھان خود را بھ حكمت م. خنددینده می وقت آۀقوت و عزت، لباس اوست، در بار"
( استیز بر زبان ویمحبت آم مًا معاملھ گر ا لزوی و ندک مییمالن زن حی گفت كھ انمی توان).٢۶تا٢۵"

 گفت كھ او روشنفكر است، و نھ تنھا در بدست آوردن پول و مال، بلكھ می تواناما .می باشدیز ھوشیت
ھ کرا آنچھ .خدا حكمت از یعنیدر كالم خدا؛ حكمت، .مردمخیریت یافكارش برایمانۀحكار بردن کبا ب

می گران ید.كندیاستفاده مگران یت د بنا و بركیبراالھی  حكمت ن زن از آن برخوردار است را بایا
. تا از او بشنوندآیند

( خوردی نمی شود، و خوراك كاھلی خود متوجھ مۀبھ رفتار اھل خان"  است ین امر واضحیا).٢٧"
:چون

دختران .دی ستایز او را میوھرش نند، و شی گویپسرانش برخاستھ، او را خوشحال م"
بنده ویجمال، فر.ی داریشان برتریع ای بر جمار اعمال صالحھ نمودند، اما تویبس
ۀ را از ثمریو. ترسد ممدوح خواھد شدی كھ از خداوند می، باطل است، اما زنییبایز

).٣١تا٢٨"(دیعمالش او را نزد دروازه ھا بستاد و ایش بدھیدستھا

 را یھر استدالل.است آزادی زنۀم، نشانیده آل از عھد قدین ایم، كھ ای شما بگوم با اطمینان بھمی توانمن 
 را در ین خوشیا. استیخوشبخت زن ود كھ اید انكار كنینمی تواند، یكند، و ھر چھ بحث یكھ بھ كار ببر

ھدیھھر . استیاو از ھر جھت زن كامل.دهی رسشیآرزوھا است كھ بھ یاو زن.می بینیدات یك از آیھر 
.ت او خورد نشدهیشخص. استفاده قرار گرفتھ استافتھ و موردی كھ خدا بھ او داده توسعھ و رشد یا

 را نشان یر كالم خدا، زن آزادیتصو.شدکبنور و آنور ی بھ اھک او را در دست نگرفتھ یشوھرش موھا
یوشبخت شاد و خید، و در كنار او زندگنکی شوھرش ممال اشتیاق، خودش را سرسپردۀک كھ با می دھد
او .ار او استیز ید و افكار نینش و عقای، بلكھ در بخانھ نیستورات ار شوھرش در امیاو تنھا .را دارد

"می گوید بھ شوھرش  كھ زنیاما زمان.می باشدار شوھرش ی لحاظ ھاز ھم ن ید چنیكنم بایمن فكر نم:
"می گوید، و شوھرش متقابًال "می را بكنیكار م را ی، شوھر تصم"مین كار را بكنید ایكنم بایمن فكر م:

د، و  ھر دو قرار گرفتھ شی كھ تمام جوانب مورد بررسیزمان.ع او باشدید مطیرد و زن بایگد بیبا
 ھر دو گرفتھ یم براید آن را انجام داد، زنش خواھد دانست كھ تصمیتقد است كھ با معانکماکشوھرش 
ا یكرد، و شنھاد ید راجع بھ موضوع حرف زد، پیست كھ نباین نی آن ایمعن".میتسل"یعنین یا.شده است

 خانھ را دارد، و ییت نھاین است كھ شوھر مسئولی آن ایمعن).ریم پذی تسلۀالبتھ بگون(ز نمود ی قانع نیحت
.كندی را قبول مزن آن

خدا ھمھ را .شگاه خداوند بداردیم را در پیت تصمید مسئولیك نفر بای.د مسئول باشدیك نفر بایباالخره 
ز یشوھر مسئول آن است كھ ھمھ چ.می داندمات ی شوھر را مسئول تصمخانھ، خدادر .می داندمسئول ن

.می نمایدیارین كار او را یرد، و زنش در ایگبرابر با آنچھ خدا گفتھ انجام ب
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ت اوین مسئولید بزرگتریشا.می باشد را عھده دار ی خطرناكیت ھایر خانھ، شوھر شما مسئولیبعنوان مد
شما مشكل برای شدن "میتسل"د یكنیاگر فكر م.دی فكر بكنیراجع بھ آن قدر!ت خود شما بوده باشدیریمد

ا یا امكان آن ھست؟ آیآ.ت شما استیریاو مسئول مد.دیاندازی كھ بھ او محول شده نظر بیاست، بھ كار
ان یار خودش داشتھ باشد؟ بلھ، و جواب را در فصل پنجم افسسی ھمسرش را تحت اختیامكان دارد شوھر

 است؟ نینجا مورد سؤال قرار گرفتھ ایآنچھ در ا.میید آن را بھ بعد موكول نمای، اما بامی آوریمبدست 
ع و یا مطی، آیحیانھ، شما بعنوان زن مسیف خود را بعھده گرفتھ یظاصرف نظر از آنكھ شوھر شما و

. نموده استین كارید؟ خدا شما را مسئول چنیشوھرتان ھست"میتسل"

ن موضوع را در یپطرس ا.می دھد خودش را انجام نۀفی اگر شوھرتان وظید، حتیاشم بید تسلیشما با
.م پرداختیز بھ طور كامل خواھین موضوع نیما بعدًا بھ ا.ح كرده استی خود تشرۀفصل سوم از رسال

می فھ اش را انجام ید، چھ وظیید، اطاعت نمایكنید از شوھرتان ھمانگونھ كھ از خدا اطاعت میشما با
خالف كھ  است ی كھ ھست، در مورد اجبار كردن شما بھ انجام كارییتنھا استثنا.می دھدا نی و ددھ

 نیز یسیشاگردان ع.ستیار از خدا نیحب اختھا در آن مورد است كھ شوھر شما صاتن.خواست خدا است
" كھ از شھادت دادن بھ خدا منع شده بودند، گفتنددر زمانی  و بھ " اطاعت كردش از انسانید بیخدا را با:

در آن زمان، دولت .انسان، و خدا:نجا نام برده شده اندیار در ایدو صاحب اخت.شھادت خود ادامھ دادند
 را ین تضادی چنزمانی.می سازدجاد نی را ای كھ خدا دارد تناقصیاریاخت.ارش را از خدا نگرفتھ بودیاخت

ار خودش عمل یچوقت بر خالف اقتدار و اختیخدا ھ.یكیار در كارند، نھ ی كھ دو قدرت و اختمی بینیم
یار خوش گذرانیزوج بس.دیری را در نظر بگیمانی ای زوج بیی زناشویعنوان مثال، زندگھ ب.كندینم

ی روزمان آورده ویح ای مسیسیحال زن بھ ع.ز زده اندی نیھستند كھ در گذشتھ دست بھ گناھان گوناگون
واضح است كھ او از زنش . بزندی كھ مانند گذشتھ دست بھ گناھان قبلدمی خواھمان از زنش ی ایشوھر ب

یچیع خدا باشد، و در اطاعت از شوھرش سرپید مطینجا، زن بایدر ا. قانون خدا را بشكندمی خواھد
تنھا .د بشودی استفاده نبامنظور سؤ.ردی از شوھر قرار گیچی سرپید بمنظور بھانھ براین نبایالبتھ ا.دینما
جاد ین اتفاقات بھ ندرت ایان شده است، و چنی است كھ خالف اصول خدا بطور واضح نمایبوط بھ زمانمر

.می گردند

د از آن یمی توانض خدا، شما یاما با ف.ست، و گناه كاران از آن ھراسانندی آسان نمی خواھدآنچھ خدا 
م شوھر خود شدن ی تسلیوقت.دیاش، برخوردار بمی آید بدست  زنی و آزاد كھ ھمراه اطاعت از خدایشاد
ن خدا ی كھ در اطاعت از قوانیشما از آن آزاد.ب شما خواھد شدیز نسی، آنوقت آن نشاط ندیآموخترا 

د؟یكنیش نمیچرا آن را خود آزما.د شدی، برخوردار خواھمی باشدموجود 

 زن خانھییفھرست خود آزما
ر ی بدھم؟ در جدول زگرایشم را بھ جانب او و بھ جھت او یدگلم زنیم شوھرم ھستم، و مایا من واقعًا تسلیآ

نھ ھا ین زمیك از ایتان را در ھر م بھ شوھری از تسلیینمونھ ھا.نھ مختلف اشاره شده استیبھ پنج زم
.دیسینوب

مثال ھانھ ھایزم

یكار ھا
گیخان

١._______________________________________________
٢._______________________________________________
٣._______________________________________________
١._______________________________________________
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_______________________________________________.٢ت فرزندانیترب
٣._______________________________________________

یروابط جنس
١._______________________________________________
٢._______________________________________________
٣._______________________________________________

روابط 
یاجتماع

١._______________________________________________
٢._______________________________________________
٣._______________________________________________

یكار ھا
شوھر

١._______________________________________________
٢._______________________________________________
٣._______________________________________________

د، ممكن است الزم باشد نقش خود را دوباره مورد یی نمالی تكمد جدول باال را با آسانییی تواننماگر 
، آنچھ خدا ریدر جدول ز.می باشدراجع بھ آن الزم با شوھرتان گفتگو د توبھ و یشا.دی قرار بدھیبررس

.دییادداشت نماید را یر بدھیی تغمی خواھد

ر كندیید تغیآنچھ با
١.__________________________________________________________

__________________________________________________________
٢.__________________________________________________________

__________________________________________________________
٣.__________________________________________________________
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فصل ھفتم
محبتھمراه با یرھبر

: با دو سؤال آشكار كردمی توان  ذكر شده را ۵:٢٢ان یم كھ آنچھ در افسسیدین كتاب دیدر فصل ششم ا
شوھران خود ا ید؟ و، زنان، آی آو كنید كھ جانتان را فدایداریا زنان خود را آنقدر دوست میشوھران، آ

كند، و بعد با ید؟ پولس ابتدا با زنان صحبت میی نمای آنھا زندگی كھ تنھا برامی داریدرا آنقدر دوست 
 قرار یب، حال سؤال دوم را مورد بررسین ترتیبھ ھم.میز موضوع را مانند او دنبال نمودیما ن.مردان

.می دھیم

د وجود داشتھ یم بای تسلیاز جانب. است دو جانبھین موضوعیا با زنش چگونھ است؟یحی شوھر مسۀرابط
ین موضوعیپولس چن.می باشدح ی مسیسیم عیسا تسلیم شوھرش شود، ھمانگونھ كھ كلی تسلدیزن با.باشد

ت را بر ین مسئولیخداوند ا. نماندی در خصوص آن باقیچ شكیكند تا ھیان میق مختلف بیرا بھ سھ طر
د بھ ی زن بامی گویدپولس . خودش و خانواده اشی خوبیگذارده، براشوھر دار مسیحی  زنان ۀدوش ھم

یۀآ(است "سای كلَسر"ح ی مسیسیاست، ھمانگونھ كھ ع"َسر"م شوھرش بشود كھ شوھرش ی تسلیگونھ ا
"َسر"نقش  كھ در آن یاتی بر شوھران كرده و خصوصی است، كھ روین اصولیان چنی بۀدر دنبال).٢٣

:كندیفشا مبودن وجود دارد را ا

سا را محبت كرد و جان یز كلیح نید، آن گونھ كھ مسی شوھران، زنان خود را محبت كنیا":۵٢۵ان یافسس
" آن نمود،یفداراشیخو
"د،یس نمایسا را طاھر ساختھ، تقدین گونھ كلید و ایتا آن را بھ آِب كالم بشو":٢۶
  مقدس وگر نداشتھ، بلكھی دین و نقصی و چچ لكی درخشان را نزد خود حاضر سازد كھ ھییسایو كل":٢٧

."ب باشدی عیب
راآن كھ زن خود .ش محبت كنندید ھمسران خود را ھمچون بدن خوین سان، شوھران بایبھ ھم":٢٨

."دی نمایشتن را محبت می كند، خویمحبت م
كند،ی میھدار دھد و از آن نگای از بدن خود نفرت ندارد، بلكھ بھ آن خوراك میرا ھرگز كسیز":٢٩

"-دی نمایسا مراقبت میز از كلیح نیھمچنانكھ مس
."میی بدن اویرا اعضایز":٣٠
تنكیوست، و آن دو یش خواھد پین رو مرد، پدر و مادر خود را ترك گفتھ، بھ زن خویاز ا«":٣١

"».شدخواھند
."می گویسا سخن میح و كلی مسۀ اما من در بار–م است ین راز، بس عظیا":٣٢
ش رایخود شوھر یشتن محبت كند، و زن باید زن خود را ھمچون خویز بایك از شما نی، ھر یبار":٣٣

."حرمت نھد

 كھ بھ ی بھ فرمانید نظری، بگذاراستار سخت یشان بسیكنند كھ فرمان خدا خطاب بھ ای فكر میاگر زنان
گر را یم شدن بھ شخص دیالبتھ تسل.ستار ساده ایر شدن بسیم پذیدر مقابل آن، تسل.اندازندیشوھران داده ب

با .كندیام مینھ قیشیت پی؛ شخصمی باشدعت گذشتھ در تضاد یبا طب.ستی نین كار آسانید آموخت، و ایبا
. است آسانیسھ با آنچھ خداوند از شوھران خواستھ، كارین حال، در مقایا

 راجع یقدر.دنسا باشی او بر كلی رھبر ازی گفتھ كھ نمونھ اوھرانخدا بھ ش. استیگر رھبریاز جانب د
یسیسا با عید كھ كلی باشی آن رابطھ اۀن است كھ نمونی كھ بھ زنان داده شده ایفرمان.دیبھ آن فكر كن

ست، ی كھ آنطور نمی دانیمد كامل باشد، اما ھمھ یح بای مسیسیسا با عی كلۀالبتھ ھرچند كھ رابط.ح داردیمس
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.ھستسا كامل یح بر كلی مسیسی عی رھبریول.می داردگام برآن جھت است و در و روزانھ در تالش 
و .كندین خدا را مجسم میدائمًا تمام فرام.شھ پر از حكمت استیھم.شھ مناسب و درست استیھم

.محول كرده استشوھران  شما ھست كھ خدا بیفھ این وظیا. باشندی نمونھ انیچند یشوھران با

 روح القدس ھکتنھا زمانی .دی را اجرا كنین فرمانید چنینمی توان كھ می دانیدشما خوب . استیادیبار ز
ح نسبت یز مسی محبت آمی از رھبری شباھتیدمی توانھ کكند است ی شما میشروع بھ كار كردن در زندگ

د ی كمتر از آن نبایزی شما بھ چی، آرزوتانبا زنشما ۀو در خصوص رابط.دیآوریش را بدست بیسایبھ كل
.دی خود سرمشق قرار بدھی را در تمام راھھا مسیحدیباشما شوھران .باشد

ولی این خواست خدا . استیار سختی كار بس شدن البتھیسیھ عی شب، با زنتانشماۀدر خصوص رابط
ان ید، بلكھ در نماید، نھ تنھا در مقابل زن خود شكست خورده این رابطھ شكست بخوری اگر در ا.است

ی موقرۀفی شما وظۀفین خاطر وظیبھ ھم.دیز شكست خورده ایش نیسایح نسبت بھ كلیمسساختن محبت 
از شما خواستھ شده كھ در رابطھ .دی، نام او را خدشھ دار نموده امی باشید از او نی خوبۀ نمونیوقت.است

.دیان سازیح را نمای مسیسی خود عیبا امور خانگ

ینقشباید ھر دو .ستی نیگری تر از دك سختیچی كرده، و ھ صادرین فرمانیك از زوجیخداوند بھ ھر 
 را نمونھ خود سازند، یسی خود عۀد بگونیھر دو با.شان دادهیرند كھ خدا در فرمانش بھ ایبعھده بگرا 

.رندید بعھده گی است كھ ھر كدام بای نقش،می باشدان ی كھ در میتنھا فرق.ن خدای فرامیخصوصًا در اجرا
 خود، ۀ از خانوادیم، در خصوص سرپرستیھمانطور كھ قبًال گفت.میاندازیب شوھر تی مسئول بھیحال نگاھ

چنین منظور تنھا داشتن . رھبریعنی، َسر.می باشد خود ۀ خانَسراو .می باشداو در برابر خدا مسئول 
ھا لباس منظور تنو .تز نیسیش گذاشتن نیار را بھ معرض نمایت اختیصالحتنھا .ستیاز نیحق و امت

با نھا است، ھمراه یمنظور تمام ا.ستیار خود داشتن نی را بر تن كردن و حرف آخر را در اختیرھبر
 است را ی كھ مطابق با مقام رھبریفیوظاد یشوھر با.در خود دارندن موارد یك از ای كھ ھر یتیمسئول

.می رساندجام  خانھ را انیقت رھبری كھ در حقاستف ین وظایانجام درست ا.ردیبعھده بگ

ست، او قدرت ی نی كھ دارد تنھا ظاھریاریاخت.ستنیز ھ در عمل ھک است بل نھ تنھا در نامیمقام رھبر
د از یز نبایچ چیھ. استمی گذردجتًا او مسئول ھر چھ در خانھ اش ینت.ار داردیز در اختی را نیباطن

و بزند د حرف یزن او نبا. او پنھان باشدد ازی مربوط بھ فرزندانش نبایچ موردیھ.اطالع او خارج باشد
ت كھ خدا در مقام رھبر خانھ بھ  اسیارین اختیا.دش انجام دھد كھ مطابق موافقت شوھرش نبایا كاری

د زن و فرزندانش را كنترل كند، ی خانھ باَسر.ستی آسان نیارین اختیالبتھ بكار بردن چن. داده استشوھر
.میی نماید بررسین را حال بای زن خانھ را كنترل كرد؟ امی توانونھ چگ!ن كارھا استین مشكل تریو ا

قبًال ).١٣تا٢:١١موتاوسیاول ت(د تابع او باشند ی او باۀ خانید، اعضاین نكتھ توجھ كنیاما اول بھ ا
سا ی كلی اعضاید برایخ بای مشامی گویدپولس .خصوصیاتی را کھ شیخ کلیسا باید دارا باشد نام بردیم

"دی گفتھ توجھ كنین مردیبھ آنچھ راجع بھ چن.باشندنمونھ  ك بر یش نی خوۀ خانوادۀ ادارۀد از عھدیز باین:
".ت كند كھ با احترام كامل، اطاعتش كنندیو فرزندانش را چنان ترب"كند، ی می از آن سرپرستیعنی، "دیآ

"می گویددر ادامھ بھ آن پولس   تواند ی را اداره كند، چگونھ مشی خوۀ نداند چگونھ خانوادیرا اگر كسیز:
ر خانواده اش ی شوھر را مدكالم خدادر سھ جا).۵تا٣:۴موتاوس یاول ت"(د؟ی خدا را مراقبت نمایسایكل

ز خواستھ شده كھ یسا نی كھ، از شماسان كلمی بینیم١٢یۀدر آ.دیات را خواندی از آن آیكی.نام برده است
كنند، مانند زن، ی می است كھ در خانھ زندگیز خانواده، تمام افرادمنظور ا.خود باشندۀران خانوادیمد

ن است كھ یمنظور ا. كھ در خانھ استیگرین، و ھر شخص دی، معلممستخدمینگر، یفرزندان، اقوام د
 كھ در یجتًا ھر كسینت.ات نام برده شده اندین آیخصوصًا فرزندان در ا.د سرپرست ھمھ باشدیشوھر با

.می باشدخانھ  اشخاص م تماَسراو .د باشدی كنترل شوھر باخانھ ھست، تحت
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ده ی كھ خداوند بھ زن داده را نادیھدایایست كھ ھنر و یآن نات رھبریم كھ خصوصیدیدر فصل قبل د
ون  مشورت با زن و فرزندانش مات را بدیست كھ تمام تصمیمنظور آن ن. مال كندیا آنھا را پایرد، و یبگ

نداشتھ رفتن را از خود گمیار تصمیچگونھ اختیست كھ زن ھینمنظور آنوه بر این عال.بدست بیآورد
 افراد می داندر خوب یمد.می گویدقًا عكس آنھا را یكالم خدا دق. را خود شروع نكندیا كاریباشد، و 

ر ید، مدنشستھ بو"تیخ والیان مشایدر م" كھ ینًا آن مردیقی. بگماردییخود را بھ چھ كار ھاۀخانواد
ق كرده یا است، در زن خود كشف كرده بود، و او را تشو را كھ از خدیاری بسھدایاین مرد یا. بودیخوب

گران ی خود و دۀ خانیا را برایدان ھیز ایو زن او ن.و آنھا را گسترش داده و مورد استفاده قرار داده بود
چگونھ صدمھ و یكوشش خواھد كرد كھ ھاو .دنکیر خوب میك مدیھ کی است ن كاریا.كردیاستفاده م

ز چنان بوده یآنھا ناز ۀنده تا استفاداحًا، آنھا را بھ كمال رسیترج.دیآی بر زن و امكانات او وارد نیلطمھ ا
.ار بھ او داده استیز، توجھ خواھد داشت كھ خداوند زنش را بعنوان یر خوب خانھ نیك مدی.دباش

."ل كرده استی خداوند را تحصیافتھ است، و رضامندیكو یز نیابد چییھر كھ زوجھ ا":١٨٢٢امثال 

ار یاو .می دانداز خدا پر بركت  و سودمند و یعالاری است كھ خدا بھ او داده، و شوھرش او را ین زنیا
ق یقت شوھرش او را تشویدر حق.می دھدودن را بھ او  باریار یجتًا شوھرش اختی، و نتمی باشدشوھرش 

.كندی میاریبھ 

یبجا. كار ھا را خود انجام بدھدۀست، بدون آنكھ ھم امی گذردر خوب نظرش بر ھر چھ در خانھ یمد
.ز تحت تسلط او استیدارد و ھمھ چرا ز ی از ھمھ چیر جامعی كار ھا را خود انجام دھد، تصوۀآنكھ ھم

كند كھ الزم ی دخالت میزمان، و تنھا می روندش ی چطور پمی داند آگاه است، و می گذرداو از ھر چھ 
.ردیگمی را بعھده نیتیز مسئولیست كھ خودش نین نیالبتھ منظور ا.اج استیا بھ كمك او احتید و باش

.می باشدلیکار مشی بسیت خانھ كاریری مدخصوصًا امروزه

فت آمد  بود، و ریحز در ھمان نوایكارشان ن.كردندی میت و دھات زندگیدر گذشتھ، شوھران در وال
رون رفتھ تا بھ ید قبل از طلوع آفتاب از خانھ بی از شوھران بایاری بسهامروز. نداشتنایبقدر امروزه جر

 پنج روز ۀن برنامیا.می گردند خواب بھ منزل باز ی براھک غروب است یكیكارشان برسند، و در تار
ھر روز مردم با .ل ھستندی كھ تعطییادن خانواده ندارند، مگر روز ھی دی برایجتًا وقتینت.ھفتھ آنھا است

از د ی شوھر باجھ یدر نت.نندیبیگر را مانند گذشتھ نمیكدیكنند، و ی مسفر بھ اماكن دور دست وسایل نقلیھ
 را با او بگذراند، و یشترید وقت بیبا.دی كسب نمای اطالع كافمی گذرداز آنچھ در خانھ  زنش قیطر

رد را بایدید انجام بگیھر چھ بااز نان یاطم.دی كسب نمای اطالع كافردمی گذ انچھ در خانھ ۀراجع بھ ھم
امروزه عھ م كھ در اوضاع و احوال جایراتییبخاطر تغ.انجام آنچھ نشده را بدھدب ی، و ترتحاصل بنماید

ار مشكل تر ی امروزه بسخدااین خواست ممكن است انجام.ھران را كم نكردهت شوی مسئول خداجاد شده،یا
حال كھ امور سخت .ت پدران خود را دارندی، شوھران ھمان مسئولن حالی با ای باشد، ول گذشتھ بودهاز

.ندی كھ دارند توجھ نمایتیشتر بھ مسئولید بیتر شده، شوھران با

معموًال .می شوندی سرپرستی خانواده بخوبیاعضااز آنكھ نان حاصلی اطمیعنی خانواده یرھبر
ھ با سختی است، ولی کگو آن، و می شوند سرپناه فراھم  وند خوراك و پوشاك مانی زندگیضرورت ھا

 خود با یشتر شوھران در نقش رھبری كھ بینھ ایزم.ندارندرا ین لحاظ كمبود چندانیشوھران از ا
نھ شوھران ین زمی كھ در امی رودانتظار . استی، در عبادت و پرستش خانوادگمی شوندشكست روبرو 

 بنظر .زیده اندوتاھی ورک این مورد بسیار مھم  درمسیحی شوھران ثرکا داشتھ باشند، اما ا ریادیرت زیغ
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اق انجام آن را ی و اشتاھمیتاوست كھ تنھا .می نمایدرا اجرا ین اموریچن كھ تنھا زن خانھ می رسد
.كندیق میسا را تشویكشد و رفتن بھ كلیش می را پیاوست كھ مدام مسائل روحان.دارد

شوھر از . تا شوھرمی باشد زن خانھ ۀشتر بعھدی بین اموری چنیح، رھبری مسیسیعامروزۀ یسایدر كل
ن واژگون شدن نقش یا. آن را بعھده گرفتھ است كرده و زنشیچی سرپ،ار مھم خودیت بسین مسئولیا

.دیریگدر نظر برا می آورد كھ بر سر فرزندان ییبال. را در بر داردین، عوارض وحشتناكیطرف
شان درپدر و ما؟ عمدتًا می آموزند را ییز ھای؟ در خانھ چھ چمی بینندفرزندان خانھ چگونھ آموزش 

می اد ی.می باشد زنان یسا برای كھ كلمی گیرنداد ی.می گیرند و از آنھا سرمشق می باشند آنھا یالگو
. نداردیاھمیت مردان یت برایحیس كھ ممی گیرنداد ی. كنندی زندگلیساکند بدون می توان كھ مردان گیرند

ن مشكل روزگار یا!ستی مردان خانھ مھم نی برای داشتھ باشد، ولاھمیت زنان و بچھ ھا یممكن است برا
ف یح را نحی مسیسیع.می باشدت چندان مربوط بھ مرد نیحیكنند كھ مسیمردان امروزه فكر م.ما است
ست آنچھ نمی توان،  واقعًا اینطور بودحی مسیسیعاگرنًا یقی.می بینند در او نیمردانگ.می بینندف یو ضع

 كھ از عكس ھا و ی برداشتولی.ف نبودی كھ ضعمی دانیماما .تحمل كندرا  آمد در روز آخر بر سرش
.می دھدن حقیقتی را نشان نی، چنمی باشدج یح در ھمھ جا رای مسیسی كھ از عییر ھایتصو

ف جلوه دادن ی و نحکبا مضح.ن مسئلھ افزوده اندینیز بھ اجھان ن ی خواھان ایان و آزادیانسان گرا
 را پرداخت، با ی آزادیم گناھان ھمھ، بھایدن جرا كھ با متحمل شی نجات بخشۀح، آن جلوی مسیسیع
 كھ از یر و برداشتیتصو.رده اندک را واژگون روز شد، و بند مرگ و گناه را پاره نمودید و پیطان جنگیش

 ظلم و اجحاف شده، شكست ده،یرب دضاو را . را داردی او تفاوت فاحشی مردانگۀجنباو دارند، با 
كالم خدا او را تنھا .می بینند كھ ھست، نیی، و خدای واقعیح را مردی مسیسیع.می بینندخورده و ناتوان 
یفیرد ضعست منمی توانجھ ی بود، و در نتیاو كارش نجار.می بردكند، او را خدا نام یانسان خطاب نم

 را كھ مكان مقدس را با ی آنانۀ وارد معبد شد و ھمیروز. را داشتینًا عضالت قویقیباشد، و 
 كھ از یدند كھ با شھامت و قدرتی را دین افراد مردیا. خارج كردبھ تنھاییكردند را یشان آلوده میكارھا

 پر از شھامت و قدرت یر مردی تصونیا.دند و فرار كردندیشان ظاھر شده، و ترسیخداست در مقابل ا
ان و یسیح با فری مسیسی كھ عیی را بخواند، در جایل متیست و سوم انجیست كھ فصل بی نیكس.است
"می گویدشان یھود روبرو شده و بھ اییعلما ، و فكر كند "اكاریان ریسین و فری دی علمای بر شما ایوا:
 دست یطانی شیست شخصًا بھ تمام قوامی توان در او بود كھ یقوت و قدرت. بودیفی مرد ضعیسیكھ ع

یسیع.میكنیز بود، و آن را در شفقت و حساس بودن او مشاھده می نیگری دیدر او مردانگ.دراز كند
یسیبلھ ع.ھ كندیگرترسید می، ی نبود كھ در برابر مردم بخاطر از دست دادن دوست خوبیح مردیمس
. چون او باشندیاند مردی اوباشند، باۀمون نمی خواھند كھ یشوھران.ح مرد استیمس

با .دیاو از مرگ نترس.ست و جانش را دادیدارد كھ مردانھ زینجات دھنده ا. استیت مردانگیحیمس
 خود را بھ جانب ی، و درد رد شدن از خدا، روی جسمۀب، شكنجیز صلیوجود تمام جوانب وحشت انگ

 گناھانشان را بر یزندان خدا و برادران خود، تمام جزا فرید و بھ خاطر آزادیم معطوف گردانیاورشل
با یاو مرد.می آورندق مرگ او بدست یات را از طریكنند، حی كھ بھ او توكل مییآنھا.خود گرفت

 از زن ی كھ نمونھ اییسای و كل برادران و خواھران خودیل بھ دادن جانش برایكھ مابود ی محبتچنان 
.شد استیحیمس

 بودن َسرپس .دیش را منعكس نمایسای بر كلیسی بودن عَسرد محبت و ی خود، باۀشوھر در خان بودن َسر
عالوه بر اینبلكھ . را بعھده گرفتن ھاتیو نھ تنھا مسئولست یار بودن نیاست و صاحب اختیتنھا ر
ش را تا  ابراز عشق و محبت بھ زنیی تواناھکتحت تأثیر محبت مسیح قرار گرفتھ ی است كھ بقدریرھبر
:می گویدپولس .دی او فدا نمای كھ جانش را برای بحدیعنی.سب نموده استک نیز  اندازهبھ آن
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۵ان یافسس
."استآن ۀش، و نجات دھندیسا، بدن خوی كلَسرز یح نی زن است، چنان كھ مسَسررا شوھر یز":٢٣

 بدست آوردن یبرا.استش یسای بر كلیسیار بودن عی، و صاحب اخت"َسر"ۀویمنظور پولس توجھ بھ ش
:مییان رجوع نماید بھ فصل اول افسسیوه، باین شیا

ز ی ھمھ چَسرسا ی كلی او نھاد، و مقرر فرمود كھ او برایر قدمھایز را زیو ھمھ چ":١٢٢ان یافسس
." سازدیز را از ھر لحاظ ْپر می او كھ ھمھ چی ْپریعنی كھ بدن اوست، ییسایكل":٢٣."باشد

ی را برایش بھ او داده شده، و رھبریسای خاطر كلی داده شده برایسی آنچھ بھ عۀگر، ھمی دبھ عبارت
ار و جالل و احترام داده یبھ او قدرت و اخت.می برد بكار لیسایشک بھ ییكویرساندن منفعت و بركت و ن

می بھ بدن خواراك َسر. آن استَسرسا بدن اوست، و او یكل.سا بكار برده شودی كلیشده تا در مقام رھبر
، چون می رود دنبال امورات خانھ نی بھ تنھاَسر.می نمایدفظت  و از آن محامی نمایدھ ی، آن را تغذرساند

می ًا در خدمت بدنش دائماو .می باشدت بدن خود ین رفاه و امنیشھ در حال تآمیھم.توجھش بر بدن است
 الزم بود یسیع.كندی زنش می الزم باشد برا شوھر بر زنش آنگونھ است كھ ھر چھ را كھیرھبر.باشد

د تا بھ یز بای محبت شوھران نسبت بھ زنانشان نمی گویدپولس .ش بدھد، و آن را دادیسای كلیجانش را برا
مال کیعنییسی عیرھبر.خواھانھ بھ او داده نشده است مستبد و دلی رھبرۀاجاز.ن درجھ رشد كندیا

.ابراز محبتدادن خود در راه یعنی محبت؛ 

نگونھ ید ایباز ی مجرد نیحیالبتھ مس. كندی خودش زندگید برانمی توانست، و یگر مجرد نیشوھر د
ز ین است كھ در ھمھ چی او اۀفیوظ. را نسبت بھ زنش داردی مھم و جدۀفی وظیحیشوھر مس. كندیزندگ

 بر اساس یسیھمانظور كھ ع.دد در رابطھ با زنش باشیرد بایگی كھ میماتیتصم.د نظر بدارداو را َم
یدارھکت و نید از او حمایبا.دید بر اساس زنش رفتار نمایز بایھر نوشكند، یسا رفتار می كلیازھاین

بودن شوھر، "َسر"جتًا ینت.ش باشدیسای كلح بری عشق و محبت مسۀد عشق و محبتش بھ اندازیبا.دینما
.می باشدانھرخواھیكو و خی، بعكس، نمی رسدنظر دا در نظر زن زننده و نامطلوب بآنگونھ كھ ابت

ح یسا بدن مسیكل.می نماید زنش را محبت كند كھ خود را محبت ید بگونھ ای شوھر بامی گویدسپس پولس 
در . گرفتھ است٢:٢۴ش یدای را او احتماًال از پیھین تشبیچن.مانند بدن خود شوھر استز یاست، و زن ن

"تنکی"وندد، و آن دو یپیوھر پدر و مادر خود را رھا ساختھ و بھ زوج خود م كھ شمی خوانیمھ ین آیا
ھر . كھ اگر مرد از زنش جدا شود، از خود جدا شده استمی باشدك ی نزدی بقدریوندین پیچن.می شوند

می باشدك و جز خود ی نزدیزنش بقدر.واھد گذاشتز اثر خیكند، بر خودش نی زنش میچھ شوھر برا
ن یبھ ھم. روشن بسازدمی خواھد است كھ پولس ین موضوعیا. از بدن خودش استی قسمتییكھ گو
"می گویدخاطر  آن كھ زن خود را محبت .ش محبت كنندید ھمسران خود را ھمچون بدن خویشوھران با:

ك است كھ اگر بھ زنش صدمھ برساند، بھ ی نزدیرابطھ بحد).٢٨("دی نمایشتن را محبت می كند، خویم
.ز كمك كرده استی كھ بھ زنش بكند، بخودش نیگر، ھر كمكیو از طرف د.دش صدمھ رسانده استخو
 كھ عاشق یشوھر. شادی شوھریعنی زن شاد، .ق مختلف دیدیبھ صدھا طرمی توانوافعیتی را ن یچن

.می داردافت یز دریقابًال نت، عشق را ممی باشدزنش 

"می دھدپولس ادامھ   دھد و از آن یبدن خود نفرت ندارد، بلكھ بھ آن خوراك م از یرا ھرگز كسیز:
می دانندیشوھران بخوب).٢٩("دی نمایسا مراقبت میز از كلیح نی كند، ھمچنانكھ مسی مینگاھدار

، و می افتدشان ی پایاز دستشان رھا شده و روی ئشیست؟ ینطور نی كنند، ایچگونھ از بدن خود نگاھدار
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كند، و با یم"ینگاھدار"د، از آن یشویب م با سرعت زخم خود را با آ.می شودخون از زخم خارج 
 بھ آن یرسان"خوراك"و "ینگاھدار"نده را مشغول ید شش روز آیشا.درساننیم"خوراك"دارو بھ آن 

.كنند"ینگاھدار" چگونھ از بدنشان می دانندمردان .دنبشو

ن یز راجع بھ ایپطرس ن.ندینما"ینگاھدار"ز زنانشان  چگونھ امی دانند از آنھا ین حال تعداد كمیبا ا
"ن گفتھ استیموضوع چن د ی با ھمسرانتان با مالحظھ باشی شوھران، در زندگیز این سان، شما نیبھ ھم:

د توجھ داشتھ باشد یشوھر با).الف٣:٧اول پطرس "(د،یفتر با احترام رفتار كنیو با آنان چون جنس ظر
د انتظار داشتھ باشد كھ زنش مانند ینبا.د با لطافت با او رفتار شودیت، و بااس"فتریجنس ظر"كھ زن 

ا با او با لطافت ید، آید پرسید بانندارشان لطافت زنانھ ننازگلھ دارند  كھ یشوھراناز .مردان رفتار كند
د با یااو ب.ت كندی دارند را رعایی زناشوی كھ خود و زنش در زندگید نقشی؟ شوھر بایرفتار كرده ا
 آنچھ ید، تا زنش بتواند بھ درستیمت و لطافت با او رفتار نمای كھ زنش در خانھ دارد، با مالیتوجھ بھ نقش

یی كھ توانایید تا جاید كوشش نماین رابطھ، شوھر بایدر ا. انجام رساندخدا است را او در مقابل ۀفیوظ
ی از زندگیحیند، تا برداشت صحیزنش بب چشمان ۀچی را از درمی شودآن را دارد آنچھ مربوط بھ زنش 

 با ھمسرانتان بامالحظھ یدر زندگ" منظور از یست، ولی نین كار ساده ایا.آوردی خود بدست بییزناشو
ز ی او نی در كفش ھاید پاید تا بتوانی صحبت كنصراحتن رابطھ با او با ید در ایبا.نی ایعنی"دیباش

 نظر ۀ كھ شوھر نقطمی خواھدن وجود، خدا ی با ایخواھد بود، ولق اندازه نیعتًا بطور دقیطب.دیبگذار
.ردی او مطابق با خواست خدا انجام گیی زناشوید تا زندگی نماکدرزنش را 

ی كھ فھم آن برامی شوندی و احساسی جسمالتگذرانند، دچار اختالی خود را می قاعدگۀ دوریزنان وقت
ت ید نھاین وجود بایبا ا. را ندارندین مسئلھ ای خودشان چنفھمند، چونینم.ار مشكل استیشوھران بس

ز با صحبت و شرح دادن یزنان ن.ن مواقع رفتارشان با لطافت ھمراه باشدیكوشش خود را بكنند تا در چن
ا شب با بچھ  مردان مشكل است بفھمند ھر روز صبح تیبرا.د كردن خواھکت خود، بھ او كمیاز وضع

ك ھفتھ كار ید الزم باشد شوھر خانھ مدت یشا. چھیعنی دادن و نظافت كردن، کاھا سر و كلھ زدن، خور
د الزم باشد یشا.بودن را بدست آورد" با ھمسرانتان با مالحظھیدر زندگ"ییزنش را انجام بدھد تا توانا

ش د نقش زنی بایحیشوھر مس.ز بدست آوردیدگاه زنش را نی را با فرزندان صرف كند تا نظر و دیروز
د، و ی را دارمپانیک و  شركتیاگر مقام رھبر. استی از رھبری خوبۀن ضابطید، ای نماکرا در خانھ در

د با چھ ید تا بدانید بكنی كھ رھبرشان ھستی كسانی درون كفش ھاید پاید بتوانید، بایسا ھستیخ كلیا شی
:كندیا عنوان م رشترییعات بو موض١٩و٣:١٨ان ین مورد، كولسیدر ا.دی روبرو ھستیمسائل

."ستھ استید، چنانكھ در خداوند شایم شوھران خود باشی زنان، تسلیا":٣١٨ان یكولوس
."دی روا مدارید و بھ آنان تندی شوھران، زنان خود را محبت كنیا":١٩

"ندیگویم.می شوندده ی از زنانشان رنجیشوھران بھ سادگ ؟ چرامی دھدچرا كار ھا را مانند من انجام ن:
كند؟ یشھ منتظر او باشم؟ چرا در كارش عجلھ نمید ھمی بشود؟ چرا باحاضر تا می دھدآنقدر طول 

ن است كھ بھ آنھا كمك كنند تا یالبتھ كار درست ا.شیده اندکبسیاری را رنج ن مسائل یابخاطر شوھران
 شروع بھ ی وقت.دیده خاطر بشوی، از او رنجھ دیر شدهکی د در موقعی نبای بشوند، ولحاضرسر وقت 

، می شود را مرتكب ی اشتباھ زن شمایوقت.د شدیده خاطر نخواھیگر رنجید، آنوقت دیاو كن"ۀمالحظ"
"دید از خود بپرسید، و بایشما رھبر خانھ ھست.دید از او برنجیشما نبا  را مرتكب شده ام، یمن چھ اشتباھ:
رساندن بموقع خانواده بھ ھر جا، جز .دی خود ھستۀ مسئول خانشما"د بكنم؟ی رفع آن چھ بایو برا
ممكن .دید نظر كنی شدن تجدحاضرید الزم باشد در مورد وقت الزم برایشا.شما است ھای تیمسئول

.دی آنكھ آماده نشستھ و انتظار بكشید، بجایاست بھ آماده شدن زن و فرزندانتان كمك كن
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یا مشكلی مسئلھ ید؟ وقتیكنی مین خود نگاھدارا از ھمسرتان بقدر بدین است؟ آیسؤال من از شوھران ا
ز یا شما نی آمی شود نگران ید؟ وقتیدھیش گوش میا بھ حرف ھاید؟ آیكنیا توجھ الزم را بھ او میدارد، آ

ین رابطھ ایمانھ تریك و صمید؟ نزدید خوشحال بمانیمی توانا یست، آی خوشحال نید؟ وقتیشوینگران م
ن یو محبت است كھ  ا.می باشد زن و شوھر ۀان وجود داشتھ باشد، رابطدو انسمیان كھ ممكن است 

.می نماید را حفظ یاتیك و حیزد نۀرابط

آن را ا ی كھ دنیمحبت بگونھ ا. استیگریخود بھ داز  محبت دادن می گوید چھ؟ پولس یعنیمحبت 
ار آن را در دست یختست كھ ای نیزیچ.ستیاز ھم نیاحساس و ن.ستی نندکمیتصور ،دریافت كردن

:می خوانیمدر كالم .میكنیگران می دی است كھ ما برایكارمحبت .میداشتھ باش

"ب۵٢۵ان یافسس " آن نمودیفداش را یسا را محبت كرد و جان خویز كلیح نیمس:
"الف٣١۶وحنا ی "خود را دادۀگانیپسر را خدا جھان را آنقدر محبت كرد كھ یز:

٢ان یغالط ."جان خود را بھ خاطر من دادمرا محبت كرد و ":ب٢٠
١٢ان یروم "الف٢٠ "بھ او آب بنوشان، و اگر تشنھ باشد، بھ او خوراك بدهاگر دشمنت گرسنھ باشد، :
۶لوقا  ٢٨" ."دیر كنی خیدعا، و ھر كس را كھ آزارتان دھد دیبركت بطلبنتان كند ی ھر كھ نفریبرا:

می گران شروع یكو است بھ دی، بلكھ با دادن آنچھ در خود نی شودمعشق و محبت با احساس شروع ن
ز آن را ی امروزه نیقیموس.ف كرده اندی، محبت را تحرمی بینیمنما یون و سیزی كھ در تلوییلم ھایف.شود

"ندیگویم.كنندیف می اراده توصی و بیفاقعشق و محبت را ات.كندی عنوان میگریدر قالب د ان ھکنا:
ند، نھ عشق یاحساس گرا.كند كھ عاشقندیاحساساتشان حكم آن را م"!اپ تاپ افتاد و عاشق شدمدلم بھ ت

ار یانسان عشق و محبت را در اخت.از خودشان است، نھ عشق و محبتی شان نۀزیانگ.و محبت گرا
"ح دستور دادی مسیسیع.استداده شده نیز اربرد آن کیدستور و فرمان.خودش دارد د را دشمنان خو:

ینگونھ عمل نمیاحساسات ا.دیجاد كنی نسبت بھ دشمنتان اید احساس خوبینمی توانشما ".دییمحبت نما
د، آنوقت احساس شما یا اگر تشنھ است بھ او آب دادید، و ی كھ بھ دشمنتان خوراك دادیاما ھنگام.كنند

ز ید، آنگاه احساس شما نی كردیھ گذاری سرمایگری محبت را در دیوقت.ر خواھد كردییز تغینسبت بھ او ن
 كھ از دادن وقت و مال و یاحساس. استوار باشدیز مستحكمید بر اساس چیاحساسات با.ر خواھد كردییتغ

یۀ كھ اساس آن تنھا بر پایاما احساس. استیدائم و یقی، حقمی آیدگران بدست یت دیری خیجان خود برا
م، اما یار خود نداریشھ تحت اختیما احساس خود را ھم.شدمی بادار ی و ناپایعشق و مجبت است، بوالھوس

" دادهفرمانكالم خدا .ارش در دست ما استیشھ اختی ھمیعشق و محبت واقع  خود را با یخداوند خدا:
شتن محبت نما؛ و یھ ات را ھمچون خوی فكر خود محبت نما؛ ھمسای جان و با تمامی دل و با تمامیتمام

. داده شده كھ زنت را محبت نمافرماننجا بھ شوھر یو ا".دشمنان خود را محبت نما

"زن گفت.ش من آمدندی مشورت پی برایزن و شوھر دیگر امیدی .میش شما آمدی چرا پمی دانممن ن:
"ق كرده گفتیز تصدیشوھرش ن". ما وجود نداردوضعبرای  ".میداریگر را دوست نمیدکگر یی دما:

انتظار داشتند كھ .ن رفتھ بودیگر داشتند، از بی ھمدی برای كھ زمانیبتمعلوم بود ھر احساس عشق و مح
"میمن بگو ی برایدی، اممی داریدگر را دوست نیكدیاگر . كردنمی توانینطور است كاریخوب اگر ا:

"ن بودیاما آنچھ گفتم ا".ستی نی شما باقیی زناشویزندگ د یحال با.شنومی را مین خبریمتأسفم چن:
"با تعجب بمن نگاه كردند".دیگر را دوست بداریكدید كھ چگونھ یآموزیبدوباره  ست ی؟ منظورتان چیچ!

پس از ھشت ھفتھ .بلھ ممكن است" ممكن است؟ین كاریم؟ مگر چنیگر را دوست بداریدکم ییآموزیاز ب
 ھم، ی برایدیگر با عشق و محبت جدیكدین بار، دست در دست ی آخری، آن دو براییمشورت و راھنما

یانھکست كھ نای نیزید، كھ عشق و محبت چی كنکن موضوع را درید اید بتوانیبا.از دفتر من خارج شدند
 شود، خوراك داده شود، و از آن یارید آبیبا.دیوقت و كوشش را الزم دارد تا رشد نما.جاد گرددیا
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ز بشود تا مواد زائد آنی نَحَرسد یبا.ابد، و بعمل آورده گرددید ِكشت بشود، پرورش یبا. بشودینگاھدار
د رشد كرده و تنومند می توانیمسائل خودش را دارد، اما عشق واقعدنیوی یعشق و عاشق.سوا گردد

.بشود، اگر از راه خدا ِكشت شده باشد

جاد عشق و ی ایمسئول اصل. است شمار بای شما وجود ندارد، شوھر، تقصۀاگر عشق و محبت در خان
كالم خدا ).دید عشق و محبت را ابراز نمایز بایالبتھ زن ن(، نھ زن می باشد شوھر ۀبعھدمحبت در خانھ 

"فرموده بھ ).٢۵"(سا را محبت كردیز كلیح نید، آن گونھ كھ مسی، زنان خود را محبت كنشوھرانیا:
"دی توجھ كن۴:١٩وحنا یكالم خدا در اول  منظور ."را او نخست ما را محبت كردیم زی كنیما محبت م:

محبت ما نسبت بھ ).می سازدان یسا را نماید كھ زن كلیاد داشتھ باشین بیو ھمچن(سا است ی، كل"ما"از 
ی دوست داشتنین خاطر نبود كھ ما افرادی بھ امحبت او نسبت بما.دیح، از جانب او آغاز گردی مسیسیع

، بھ ما محبت  بودیمزیور و نفرت انگ جس وثی خبیم؛ گناھكارانی كھ ما دشمنان او بودیر، زمانیخ.میبود
د، و مصمم بود تا محبتش یم ما را متحمل گردی كھ داشتین باریبا وجود ننگ! ما نمودیكرد و جانش را فدا

 شما، عشق و یی زناشویاگر در زندگ.ق محبت او واقع شودی نبود كھ الیزیدر ما چ. بداردعرضھرا بما 
د و از ی از كالم خدا اطاعت كنمی خواھیداگر .دیر بدھیید آن را تغیان رفتھ، شوھران، شما بایمحبت از م

"دیی بگون استکمم.دید سبب آغاز آن باشید، شما بایریش سرمشق بگیسای نسبت بھ كلیسیمحبت ع من :
 محبت كرد كھ ما او یح ما را زمانی مسیسیع".نمی داردم بھ او محبت كنم، چون او مرا دوست نمی توان

ن رفتھ، مسئول یا از بی شما كم شده و ۀاگر محبت در خان.دی خود ھستۀ خانَسرشما .میی داشتمرا دوست ن
ق یق آن را از طریو خدا طر. خود نموده استۀ محبت در خانیجاد و بنایخدا شما را مسئول ا.دیئآن شما

ن حال، شروع یھم.دی و فكر و پول خود را بدھاقلد وقت و جان و یشما با. از خود نشان داده استدادن
جاد یجاد عشق و محبت بھ زنتان ای ای براینده، برنامھ ای آۀ ھر روز از ھفتیبرا.دی كنیزیبھ برنامھ ر

.دین حال شروع كنیاز ھم.این خواست خدا است.دیینما

ی، ممكن است او محبت متقابلمی کنیدبھ زنتان محبتد، كھ صرف نظر از ھر چھ ید در نظر داشتھ باشیبا
. استیزیت آمین راه موفقیخدا خود نشان داد كھ ا.ندکجاد ی را اید اشكالین نبایو ا.درا از خود نشان ندھ
د، و اگر الزم شده تا ی نكنی كھ جا خال آناما بھ شرط.دی نماغلبھز ید بر ھمھ چمی توانعشق و محبت شما 

.دیش بروی مرگ پیپا

 ، از شوھران ۵:٢۵ان یدر افسس.می باشیدخود انھ جاد عشق و محبت در خیشما شوھران مسئول ا
۵ان یافسس(م شوھرانشان باشند یاز زنان خواستھ شده كھ تسل.ندیخواستھ شده كھ زنان خود را محبت نما

جاد و حفظ عشق و محبت در خانھ است، زن خانھ را از ابراز آن یالبتھ چون تنھا شوھر مسئول ا).٢٢:
.كندیمعذور نم

د جز ی صحبت كردیادیشما راجع بھ مطالب ز.د چگونھ زنم را كنترل كنمیود شما بمن نشان بدھقرار ب"
".م زنم را كنترل كنممی توانآنكھ چگونھ 

د، ی زنان خود را محبت كنمی گوید پولس یوقت.د دوباره آن را شرح بدھمیبگذار.ز گفتھ امیمن آن را ن
او را خدا چنان . كرد كنترلمی توانرا با عشق و محبت زن .ق كنترل كردن آنھا استین ھمان طریا

وارد شود، او  بھ او عشق و محبت ی بقدر كافیوقت.می باشدساختھ كھ محتاج بھ عشق و محبت شوھرش 
.دید، خود آن را امتحان كنینان نداریاگر اطم.دتحت كنترل خواھد بو
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 شوھر خانھیئفھرست خود آزما

________________________________________ خود ھستم؟ ۀ خانَسرقتًا ی من حقایآ
_____________________________________________________________

 اطالع دارم؟ می گذردا از ھر چھ كھ در منزلم یآ.١
________________________________

_____________________________________________________________

 كھ راه یری خود در مسۀشگام خانوادیا من رھبر و پی را دارم؟ آمی افتدا من كتنرل آنچھ اتفاق یآ.٢
 ھستم؟ می رود

________________________________________________________
_____________________________________________________________

؟ من در دست من ھستا كنترل زن و فرزندان یآ.٣
______________________________

_____________________________________________________________

د؟یف كنیدھم؟ دو نمونھ امروز از آن را تعریقتًا بھ زنم عشق و محبت نشان میا من حقیآ.۴
١._________________________________________________________
٢._________________________________________________________

م؟  خود را عھده دار ھستۀت خانوادیا من مسئولیآ.۵
______________________________

_____________________________________________________________

در قسمت .دیر بدھیی خود را تغیب زندگید تركیباد باشد نبود، ی آنچھ بای شما بخوبیاگر جواب ھا
ن امروز، شروع بھ یآنوقت از ھم.دیسیر، ده نمونھ از نشان دادن عشق و محبت بھ زنتان را بنویز

.دییانجام دادن آن نما
١.___________________________________________________________
٢.___________________________________________________________
٣.___________________________________________________________
۴.___________________________________________________________
۵.___________________________________________________________
۶.___________________________________________________________
٧.___________________________________________________________
٨.___________________________________________________________
٩.___________________________________________________________
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فصل ھشتم
 با وقارانضباط

۶ان یافسس
."ن استیرا كار درست اید، زین خود در خداوند اطاعت كنیزندان، از والد فریا":١
:"ن حكِم با وعده استین نخستی، كھ ا» داریپدر و مادر خود را گرام«":٢
"».ی كنین عمِر طوالنی و بر زمیاب شویتا كام":٣
."دیكنوند بزرگت خدایم و تربید، بلكھ آنھا را با تعلین مسازی پدران، فرزندان خود را خشمگیا":۴

یادینجا عنوان كرد، چون صحبت زی را بتوان در امی باشدات ین آی آنچھ مربوط بھ اۀامكان ندارد ھم
جاد ی ایعین گناه كار، بطور طبی والدح و سالم فرزندان بایروابط صح.د انضباط وجود دارۀراجع بھ مسئل

. داردیادی كار و كوشش زاج بھیاحت.می شودن

 چند ی اشاره كرده، و ضمنًا نكتھ او بھ ا۴یۀم، ھمانگونھ كھ پولس در آیكنیجا از پدر شروع منیما در ا
.ن فصل را بخوانند، خواھم كردی كھ ممكن است ایرا خطاب بھ فرزندان و جوانان

 صحبت كرده؟ چرا راجع بھ پدربا در ابتدا  آن است كھ چرا پولس می شود كھ مطرح ین سؤالیاول
فرزند نبوده؟ مگر وقت ھمراه ی مادر صحبت نكرده؟ مگر مادر از ھمان سرآغاز زندگابفرزندان 

كنند؟ ی را با فرزندان صرف نمیشتریب

ن یل اول ممكن است بھ ایدل.كندی با پدر ھا صحبت م در ابتدا آنكھ پولسیل وجود دارد برای دو دلاقلحد 
لین دلیاما ا.می کنند"نیخشمگ" را آن ھایعنیند،  را با فرزندان داریخاطر باشد كھ پدر ھا مشكل خاص

خطاب بھ .كندی دارد صحبت مزیمادران نكند، با ی كھ پولس با پدران صحبت میھنگام.ستیعمده ن
با خطاب بھ پدر، پولس دارد .می باشندكنند، یشان منناكند، چون آنھا مسئول ھر چھ زیپدران صحبت م

ت یپدر در نھا. خانھ استَسرپدر .می نمایدط خانھ را بھ او سپرده، صحبت ار انضبای كھ خدا اختیبا كس
ن موضوع در دو فصل یما راجع بھ ا.می باشدمی گذرد ھر چھ در خانھ اش یدر برابر خدا پاسخگو

د و فرزندانش را یك برآیش نی خوۀ خانوادۀ ادارۀاز عھد"د یگفتھ شد كھ شوھر با.میگذشتھ صحبت كرد
).٣:۴موتائوس یاول ت"( كند كھ با احترام كامل، اطاعتش كنندتیچنان ترب

د یاو با. اجرا كندارد كھ انضباط را شخصًا  ندی، لزوممی باشد خود ۀ خانوادۀ پدر در حال اداریوقت
ن ی و خدمتكاران خانھ چنین خصوصیم، معلمیام قدیدر ا.دیق زنش انضباط را اجرا نمایشتر از طریب

ن یسا چنین كلی و معلمین خصوصیند بھ معلممی توانامروزه پدران .گرفتندی بعھده مزی را نیفھ ایوظ
ن یبا ا.رندی خود را بعھده بگۀ خانوادۀ، اداری مختلفیق ھایند بھ طرمی توانپدران .ز بدھندی را نیاریاخت

جھ یدر نت. داندمی را مسئول اوخدا .ز را داشتھ باشدی و كنترل ھمھ چمی گذردد بداند چھ ی، او باحال
ت یدر تربت پدران یمسئولاز او .كندی، او تنھا با پدران صحبت نم" پدرانیا"می گوید پولس یوقت

.كندیح فرزندانشان صحبت میصح

ھکوجود دارند یاتیآ. داشتھ باشندیمی نقش مستق،ت فرزندانید در تربیز بای نشكی نیست كھ پدرانالبتھ 
 كھ فرزندان راجع بھ ی، پدران را مسئول جواب بھ سؤاالت۶ھ یدر تثن.می نمایندگو قت را بازین حقی اًاقیدق
١:۵موتائوس یدوم ت(ندارند را ین كاریست كھ مادران حق چنی نین بھ آن معنیالبتھ ا.دنکیمان دارند میا

 آموزش یخداشناس تنھا جواب سؤاالت فرزندان را بدھند، بلكھ آنان را در د نھیپدران با).۵تا٢:٣توسی؛ ت
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نیز  فرزندان یح بدھند و حاصل آن را در نقش زندگین و مقررات خدا را بھ آنھا توضید فرامیبا.بدھند
ز ی نیر رسمیق غید انجام شود، بلكھ بھ طری بایق رسمی نھ تنھا بھ طریت خدا شناسیم و تربیتعل.نندیبب

ش ی كھ پیی از فرصت ھامی توانره، ی، و غ، راه رفتن، غذا خوردنیدر وقت باز.دام بشو انجدمی توان
 كھ در تمام اوقات می دھد را نشان یكالم خدا پدر. خدا پسندانھ را رواج دادی استفاده كرد و زندگمی آیند

ت یم و تربیر تعلیجھ، پدران نھ تنھا مدیدر نت.ت فرزندان در راه خدا استیم و تربی مشغول تعلیزندگ
می می گذردخدا پدر را مسئول آنچھ در خانھ اش .ك ھستندیز در آن شری ن، بلكھ خودمی باشندفرزندان 

.داند
در .می روندیگری دیسای، اما مادر و فرزندان بھ كلمی رودسا ی كلکید كھ پدر بھ ی را مجسم كنیوضع

درمایسای در كلیكنند؛ ولی میرویمان دارند و از آن پی، تنھا بھ كالم خدا امی رود كھ پدر ییسایلک
در .می بینند را آموزش یكند، و فرزندان روش مردمی میروی را پیمانی ای ب،مادر.ستینطور نیا
د یاو با.دینمایكپارچگی و یجاد ھمبستگید اقدام بھ ایاو با.شده استت خود نینجا، پدر عھده دار مسئولیا

.رندیم بگیلت و تعیمان بھ خدا تربین داشتھ باشد كھ فرزندانش در راه ایاصرار بر ا

 فرزندان خود را می گویداول پولس ۀدر وحل.ت كنندید فرزندان خود را تربیم پدران چگونھ باینیحال بب
در .ن شدن فرزندان نخواھد شدیچكس باعث خشمگینان حاصل كنند كھ ھید اطمیپدران با.دین نكنیخشمگ

"یدمی گو، پولس می باشد موجود ٣:٢١ان ی كھ در كولسی مشابھیۀآ ش را ی پدران، فرزندان خویا:
.ان برداشتھ شودید نشاط آنھا از مینگذار".د، مبادا دلسرد شوندیتلخكام مساز

شتر بر یز بیر آن نیتقص. مشاھده كردمی تواناد ی را زیان جوانان امروزه روح خشم و تلخكامیدر م
:ن استیھ كالمشان معموًال ایتك.ه انددیت فرزندان دست كشیم و تربین از تعلیوالد.می باشدن یگردن والد

.بندندیكنند و گوش و مغز و دلشان را میمن یفرزندان در خشم خود پشت بھ والد"كند؟یمیچھ فرق"
ن ی كھ از والدیجوانان نسبت بھ انضباط. وضع آنھا استی نشانگر واقعی خشم و تلخكامۀقتًا، دو كلمیحق

.د شده اندی و ناامنی و خشمگآزرده، می آورندخود بدست 

؟ توجھ داشتھ می شود؟ چھ باعث خشم آنھا می شوندیده و آزردهچھ باعث آن شده است؟ چرا جوانان رنج
 استفاده قرار گرفتھ  موردین است كھ انضباط غلطیمسئلھ ا.می باشد مربوط بھ انضباط یۀن آید كھ ایباش

البتھ .می دھدده و گوش نی است، دست كشیفگر كایرد كھ دیگیم میجوان تصمفرزند آنوقت .شده است
م كھ مطابق با یفھ داری وظیما ھمگ.ن و دلسرد بشوندیست كھ جوانان حق دارند كھ خشمگین نایممنظور

 نوع ون تحمل ھرن شدن وجود دارد، چی بھ ھر حال وسوسھ بھ خشمگیول.می كنیكالم خدا زندگ
ن یقت ایحق.چوب كالم خدا بوده باشدرارج از چھا انضباط خۀ نحوی مشكل است، خصوصًا وقتیانضباط

 كھ انضباط استفاده شده مطابقت با كالم خدا می شودجاد ی ای در جوانان زمانیاست، كھ رنج و آزردگ
.ندارد

م انضباطیک
یست، و حتین است كھ مسئلھ انضباط نی بدست آورده ام ایادی كھ پس از مشورت با جوانان زی جالبۀجینت

.كندیوانان را دلسرد م است كھ جی انضباطیست، بلكھ مسئلھ بیز نی نیادیضباط زمسئلھ ان

، می شوند ھا آنھ فرزندان مرتكب شكستکزمانی كھ تنھا ینیقوان.قت آن در كجا استیم حقینیحال بب
می  گفتھ ید كھ بھ جوانیتصور كن.ستین انضباط نیا.می شودی، باعث رنج و آزردگمی گردندآشكار 

"ودش جھ ینت.می شودھ نیكند و تنبیاما روز بعد فالن كار را م". شدیھ خواھی، تنبیاگر فالن كار را بكن:
كنند، یر میین روز بھ روز تغی قوانیوقت. وجود نداردیھ و اساس مستحكمیچھ خواھد بود؟ ثبات و پا
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د ی تأك كھ بخواھندی و زمان نحون خود را بھ ھرین قوانی والدیوقت. چگونھ رفتار كنندمی دانندفرزندان ن
 رنج و آزار ۀلی وسمی توانآنھا را تنھا .ستندین در واقع قانون نین قوانیا.می شوندج یكنند، فرزندان گیم

 مطابق با نی قوانیوقت.ستی معلوم نھ دارندکستند، و مجازاتی ی واضح نینین قوانیچن. خانھ دانستنجوانا
ھ کی مان و اعتقادشان وابستھ بھ اوضاع و احوالیز ایكنند، فرزندان نیر میین تغیوال والدحاوضاع و ا
.ن استیچنمی شود كھ اجرا یشتر انضباطی باما متأسفانھ.دیل خواھد گردیر و تبدیی تغخود دارند

جان گل یاو با ھ. مادرش آوردی را كھ از كنار رودخانھ كنده بود، براییبای ُگل زدوانم كوچولو دوان یمر
 مادرش ھست ۀ كھ بر چھریدر انتظار نشاطبھ مادر  و با چشمان دوختھ می شودت وارد آشپزخانھ بدس

 آشپزخانھ را ۀ تازه واكس زدزمینم كوچولو بود كھ یل آلود مر ِگی مادرش متوجھ كفشھایول.می باشد
خواستم ین مم"داد چھ بود؟ ین رویعكس العمل او نسبت بھ ا.ھ شدی تنبیم بھ سختیمر.ف كرده بودیثك

"مادرش گفت!" خوردمک آن كتی بجایمادرم را خوشحال كنم، ول ن شده بودم كھ ی خشمگیمن بقدر:
ست بعد از می توانماردش ". نبودین رفتاریش بكّنم؛ او سزاوار چنَسرش را از ی بود موھاکینزد

.دیح نمایان را تصحانشی مم صحبت كرده و رابطۀ صدمھ دیده ی كھ داشت، با مری رفتار نادرستۀمالحظ
ا ید، یم ممكن است بھ مادرش دروغ بگویگر، مری دۀدفع.ز شدین كار را نكرد، و رابطھ شان بدتر نی ایول

ش از ی قبل انضباط بۀز ممكن است بخاطر آنكھ دفعیمادرش ن.یگریا ھر نوع شورش دیدھد، بجواب پس 
انضباط است ناھماھنگی ن یھمقًا بخاطر یدق.دریده بگیز را نادین دفعھ ھمھ چی را اجرا كرده بود، ایحد

 بھ حال پدر و مادر ید بستگیشا.ست انضباط تا چھ حد خواھد بودیمعلوم ن.می شوندكھ فرزندان دلسرد 
جتًا ینت.ند ھر طور كھ بخواھند رفتار كنندمی توانپدر و مادر .ستیحد و مرز ھا مشخص ن.داشتھ باشد
.جاد خواھند شدیتًا برخورد ھا ای رفتار خواھند كرد، و نھاھندمی خواز آنطور كھ یفرزندان ن

. آنھا استیل تنبلیك دلی ثبات است؟ یز بی؟ چرا ھمھ چمی دھندر یین حد و مرز ھا را دائماًً تغیچرا والد
ن یاما والد. داردیاز بھ كوشش و بردباریانضباط ن.ت كار كنندیم و تربی انضباط و تعلی رومی خواھندن

 كھ می گیرندجھ ینند، نتیز نبی را نیرییاگر تغ.دند، عوض بشوندیك بار كھ شنیظار دارند فرزندانشان انت
ن انتظار یوالد.دی خودشان چقدر بطول انجامر یافتنییاد برده اند كھ تغیاز .ستیر نییفرزندشان قابل تغ

ا سھ بار یجھ، پس از دو یدر نت.تحمل كنند، اما خود تحمل فرزندانشان را ندارندآنھا را گران یدارند د
می ، منصرف شده و دست بر)از داشتھ باشدیا سھ ھفتھ نید دو ی كھ شاییدر جا( انضباط یر و اجراکتذ

ت یم و تربیاد داشت كھ تعلید بیبا.كندیتشان عمل نمیم و تربیكنند كھ چرا تعلیآنوقت تعجب م.دارند
و دون نقص ن و مقررات اعالم شده و بیاج بھ قوانیمن، احتدر ض.اج بھ وقت و حوصلھ داردیفرزندان احت

.د شده باشدیتأك

 مقررات خانواده یوقت.ن و مقررات چھ ھستندی بدانند قوانمی خواھند. دارندحد و مرزاحتیاج بھ جوانان 
 را یز نوشتم، فرزندان نفس راحتی حاصل از خالف آن را ن كاغذ نوشتم و جریمۀی را من بر رویا

ن ی قوانی پدر و مادرشان را مسئول اجرایحال حت. در ھر صورت چھ خواھد شدمی دانندحال .دندیكش
.می دارندنیز 

ست، بلكھ در رابطھ با فرزندان یجوانان الزم دارند بدانند حد و مرزشان نھ تنھا نسبت بھ پدر و مادر چ
د كھ ید بگومی توانكب شوند، او  را مرتی خالفمی خواھندگر ی دی بچھ ھایحال وقت.ستیگر خانھ چید

ن مقررات ثبت شده بھ آنھا یچن.طبق مقررات خانھ چھ بر سرش خواھد آمد، و خود را معذور بدارد
ی جوانان انتظار داشت، و بعضۀ از ھمنمی توان را ین برداشتیالبتھ چن.می دھدنان را یش و اطمیآسا
 خواھد کاز آن را دری بھ آن فكر كند، امتی كمیكھ حتاما ھر كس .اھند بود خوق یا تنبیھی تشواج بھیاحت

( استینانی، نااطمی، نامرتبی نظمی، ب در ابتداۀمسئل.نمود  را  رفتارۀن نامییآن فصل، ی ایاتھدر ان.
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د، ی تناقض آن را اجرا كنید بدون وقفھ و بی كھ در نظر داریتنھا در صورت.بعنوان نمونھ فراھم ساختھ ام
).دییمااز آن استفاده ن

 است كھ حاصل از ی انضباطی از آنھا بیكی. فرزندان وجود داردی رنج و آزردگی برا نیزیگریل دیدال
تضمیناد، انضباط را یجاد مقررات زیكنند كھ این فكر می از والدیبعض. استیادیمقررات زوجود 

در )شتریبا احتمال ب(ا یاھند شد، و س خانھ خویل بھ پلیا تبدین یاد، والدیجاد مقررات زیاما با ا.خواھد كرد
د ی، بامی باشندیادی مقررات زیوقت.می باشندھر دو امكان مضر . مقررات قصور خواھند نمودیاجرا

درغیر اینصورتد حفظ كرد، ی را بایھر قانون.مال نگردندیك از مقررات پایچ یدائمًا مواظب بود تا ھ
 حفظ و نمی توان را كھ ینی بھتر است آن قواندر واقع.می دھندن كًال اعتبار خود را از دست یتمام قوان

 را كھ ی قانونیا مادری پدر یوقت.وارد آوردرا جاد كرده و صدمھ یجاد نكرد، تا آنكھ ای كرد را ایپاسدار
 كھ قابل اعتماد می دھندن نشان یھمچن.ستندی نی كھ جدمی دھندكنند، نشان یوضع كرده اند را حفاظت نم

ش ید پنمی توانچكس یكنند، و ھیاق حفظ مقررات را داشتند، بھ آن عمل میل و اشتیھر وقت م.اشندمی بن
جاد ی فرزندان ای را برایبار نا مرتین وضع بسیا.ن واقع خواھد شدی كدام زمان چن كند كدام قانون درینیب

. باشند را داشتھی كھ چھ خواھد شد، و چھ انتظارمی دانندچوقت نیآنھا ھ.می نماید

ز وضع كرده ی كھ بھ خاطر آن نیمھ اید جری آن باید، در صورت عدم اجرای را وضع كردیھر گاه قانون
د تمام وقت در حال ید، بای قانون را وضع كرده باشیا سیست و یحال اگر تعداد ب.دیید را مطالبھ نمایا

ا سھ قانون را وضع كرده و یا اگر دو ام.د داشتی نخواھیگری كار دی را برایوقت.دی از آنھا باشیپاسدار
آنھا .آورندی انضباط بدست بازد تا فرزندان منظور شما را ید كشی نخواھید، طولیدر حفظ آنھا كوشا باش
.ز خواھد شدیشھ از آن حفاظت نی از جانب شما وضع شده، ھمی قانونیخواھند دانست كھ وقت

ست عدد ید، تا بیآموزی انضباط را بح حفظ شدهی صحۀ كھ بھ گونیك قانونیق وضع ید از طریمی توانشما 
د یمی تواند، آنوقت یك قانون بدست آوردی را از ی خوبۀجی نتیوقت.دیید حفظ نماینمی توان را كھ یقانون

.دیی را وضع نمایگریقانون د

جتًا یو نت.ندرسانیانجام نمبھ یدارند، بلكھ كار را بھ درستیت بدین نیست كھ والدین نیاشكال كار در ا
 در حفظ و یار توانا ھستند، ولیجاد مقررات بسین در ایوالد.می شوند"تلخكام"كشند و یفرزندان رنج م

مقررات بازی د، اگر فرزندتان یمی آورد را بدست یشما چھ حال.می باشندف یار ضعی از آنھا بسیپاسدار
د؟ یمی شدن"متلخكا"ز یا شما نید؟ آر بدھییدائمًا تغتبال را با شما وف

اطاعت منظور آن .ك قانون وجود داشتیدر باغ عدن تنھا . سالم، تنھا ده فرمان را دادی زندگیخدا برا
 آن درخت ۀوید از میبھ آدم و حوا گفتھ شد كھ نبا.ز كامًال مشخص شده بودی نقص آن نۀمیبود، و جر

ز بطور واضح بھ آنھا شرح داده شده ی ن نقص آنۀمیجر. بود كھ وجود داشتیعده ان تنھا قایا.بخورند
"بود :جاد شود، خدا گفتی ایقبل از آنكھ گناھ".» مردینھ خواھی، ھر آی كھ از آن خوردیرا روزیز:

ز مطالبھ یمھ را نین واقع شد، خدا جری كھ چنیو ھنگام".ن خواھد بودی آن چنۀجی، نتینكن، و اگر كرد"
ن یقوان.ن موعود شدندی وارد بھ سرزمیل رفتار شد، وقتیوم اسرائز با قیھمانگونھ ن.انسان مرد.فرمود

ز از یھمھ چ.دیمشخص گرد)حی مسیسی سر كوه عۀموعظ( نقص و پاداش حفظ آنھا ۀمیخدا ھمراه با جر
 محاصره خبراو .امتھا پراكنده خواھند شدان یخدا گفت كھ اگر گناه كنند، در م.ش مشخص شده بودیپ

یآنھا كامًال از جرائم اطالع داشتند و م.اطالع دادبھ آنھاش ی از پن راب شدن آوحشتناك شھر و خرا
.می آیندش یل پیدانستند بھ چھ دل

 وضع ی برای مناسبوقتاین.می شوندروشنجنگ و جدال ھنگام بھ نقض آنھا ۀمین و جریمعموًال قوان
 وارد یِگلی را كھ كنده بود، با كفشھاییابی ُگل زدوانم كوچولو دوان ی مریوقت.می باشدن نیكردن قوان
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"د، مادرش در كمال خشم بھ او گفتآشپزخانھ ش رون ی از منزل بی حق ندارك ھفتھی مدت یتو برا:
ك ھفتھ دختر كوچكش را از ی مدت یا ممكن خواھد بود برایھ كرده بود؟ آی را تنبیاو چھ كس"!یبرو

ن یا.خبر نداشتیھین تنبیاز وجود چنقبًال م یست، چون مریز نی جایھین تنبید؟ چنینمامنع رون رفتن یب
. در آن نبودیحكمت. وضع كرده بود عصبیبحرانقانون را مادرش در حال 

 قواعد و جرائم آنھا ھ والدین در موردک اختالفاتی است طی وجود دارد،ھ برای بی انضباکدلیل دیگری 
ھ دیگر دیر ک وقتی گذارندمیرده باشند، ک حل و فصل ھ این اختالفات را قبًالکبجای آن.میان ھم دارند

 فرزندش را شدیدًا تنبیھ می خواھدنیم پدر بیشتر ناراحت شده و کآنگاه فرض .شده بھ آن رسیدگی نمایند
می فرزند ن.گرددگیجی و ھرج و مرج ایجاد می.گیردسوزد و جلوی او را مینماید، ولی مادر دلش می

 و تردید کند و چون ھر دو در مقام اقتدار قرار دارند، گیجی و شک را قبول کدام یک حرف و رفتار داند
نند و تصمیم بگیرند درمقابل آنھا چھ کھ والدین قبًال مسائل را پیش بینی کالزم است .می شودبرایش ایجاد 

ی آورده باشند، ھ مناسب با جرم بوده باشد را بجاکھ تنبیھی کنند، بجای آنکاگر چنین ن.ردکار خواھند ک
.)۴(دیگر خواھند نمود کنی فرزند را وسیلۀ اختالفات بیشتر میان یکاحتماًال قانون ش

حتی خواستھ و یا ناخواستھ بھ .ی والدین با ھم اختالف دارندکفھمند بخوبی می. و ھشیارندکبچھ ھا زیر
رده و کسؤ استفادۀ و مادر بعضی بچھ ھا از اختالف میان پدر .افزایندچنین آتش ھا سوخت نیز می

ھ فرزندان کرد کالبتھ باید قبول .می اندازنددیگر کبجان یرا ، آنھا می خواھندبخاطر بدست آوردن آنچھ 
املی کوقتی مادر و پدری پیرامون مسائل خود گفتگوی .ار و پیش آمد ھای آن، خود نیز بیزارندکاز این 

او ھیچ وقت نباید جلوی .دسیدند، زن باید مطیع شوھر بشوند، و با این وجود بھ توافق نرانجام دادرا 
ھ خداوند بھ او کردن مقام اقتداری کنشان دادن اطاعت از پدر و قبول .ندکا پدر فرزند مخالفت بفرزند 

.داده موضوعی  حیاتی است

خصوصًا .شندالم خدا حل  شده باکالت از طریقی جزکھ مسائل و مشکمی آیدمعموًال وقتی تفرقھ بھ میان 
ی سعی بر آن دارد تا حق خود را در مقابل ک، یمی کنند سقف زندگی کوقتی دو خانواده با ھم زیر ی

 َسر خانھ وجود دارد، و آن کدر ھر خانھ ای ی.ندکالت میکدیگری محفوظ بدارد، و این خود ایجاد مش
می ر مقام َسر خانھ محسوب ھ مردی وجود ندارد، مادر دکالبتھ در خانھ ای(مرد و صاحب خانھ است 

البتھ در این .می کنند منزل زندگی کھ با او در یکاو حتی َسر پدر بزرگ و مادر بزرگی است ).شود
می کنندوقتی فرزندان با والدین خود زندگی .خصوص، تقسیم مسئولیت ھا الزمۀ زندگی موفق خواھد بود

ھ اقتدار و حرف کل آنک، مش)می کنندشان زندگی و یا ھمراه با فرزندان خودشان در منزل پدر و مادر(
، اقتدار از می باشدوقتی منزل مال پدر بزرگ و مادر بزرگ .می آیدسی دارد یقیتًا بھ میآن کآخر را چھ 

 بخواھند فرزندان خودشان را مخالف با عقیدۀ پدر بزرگ و مادر بزرگ والدیناگر .آن پدر بزرگ است
ر خصوص ید نظر پدر بزرگ و مادر بزرگ را دیا با. برایشان باقی نیستتربیت نمایند، بیش از دو راه

.طریق تعلیم و تربیت جلب نمایند، و یا از منزل آنھا خارج شوند

آن راتوانایی آموختن بچھ ھا.، باالخره ناامید خواھند شدمی کنندل بھ داد و فریاد زدن کھ توکمادرانی 
پس از مدت زمانی بھ داد  فریاد ھا عادت . نشنوندآن راد و صدای ننکنار آبشاری زندگی کھ در کدارند 

.ردکو ناامیدی را خواھد ست کایجاد شاین عالوه بر .رد و منظور آن از بین خواھد رفتکخواھند 

 بیش از حدانضباط
وبھ راه تعلیم از والدین مسیحی بعضی .ن است فرزندان را بھ خشم آوردک نیز مم بیش از حدانضباط
الم ک.ی دیگر و الگوی مسیحیان است، نھ چیزالم خدا معیارکولی .اندنش نشان داده ک وااین دنیاتربیت 
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خود بت بھ ھر چیزی،نسنش کوا.گرددھیچوقت افراطی نمی ومی نمایدخدا ھمیشھ تعادل را بر قرار 
نش کنباید نسبت بھ این دنیا واوالدین .داشتخواھد بدی را سر انجام ًانھایتھ کمی باشدار کنشانۀ نوسان اف

.الم خدا رااجرا نمایندکباید و داشتھ باشند

ھ خدا کمی شودبعنوان مثال، پدر وقتی متوجھ .می شوندالت کباعث ایجاد مشالبتھ برداشت ھای غلط نیز 
ند و چوب کاله رسمی خود را بر سر میکپوشد،  را بھ او داده، لباس رسمی خود را می خانھاقتدار

گاھی نیز بخاطر یادآوری با چوب برھک.ندکدستی خود را برداشتھ و در منزل شروع بھ رژه رفتن می
شیدن کُرخ بھ .و جایز نیستاست اختیاری الم خدا کاز هاستفادبرداشت وچنین .زندسر فرزندانش می

ھ دلیلی برای کیی  در جاراجع بھ چنین قدرتیصحبت حتی .می باشداقتدار خداوند بھ ھر موردی اشتباه 
نند، کھ میل دارند راجع بھ آن صحبتکاصی معموًال اشخ.ار اشتباھی استکصحبت از آن وجود ندارد،

اول یوحنا ("ام او باری گران نیستکاح"اگر .می نمایندیندی را نیز وضع ام بسیار ناخوشاکقوانین و اح
.مال ما باید چنین باشد، چرا )٣:۵

و .است برنامھ ھای روحانی دستھ جمعی ،می کنندمی بھ آن کتوجھ  مسیحی لدینواھ ک دیگری زمینۀ
 بھ خاطر تنھاھ گویی کمی دھند انجام آن را، طوریمی دھند انجام آن راھ کمعموًال خانواده ھایی 

وقتی . اعضای خانواده باشدۀبرنامھ ھای روحانی باید خانوادگی باشد و بخاطر ھم.می باشدفرزندانشان 
 با زندگی خصوصی خودشان مقایسھ آن راخوانند و چگونگی رابطۀ الم خدا را میک مسیحی باھم ۀانوادخ

می موضوع آن بھ تمام خانواده مربوط الم خدا وک و آنوقت می کنندت که ھمھ در بحث شر، آنگامی کنند
 افراد خانواده پیدا زندگی روزانۀ خدا جای عملی و سودمند خود را در المکھ کبھ این صورت است .گردد

ھ فرزندان باید اختالف نظر و اختالف عقیدۀ والدین خود را کر شد کدر این رابطھ باید متذ.ردکخواھد 
اختالفاتھ این کین باید ببینند اما ھمچن).چنین مسائلی را نباید از چشم فرزندان دور نگاه داشت(ببینند 

الم خدا در زندگی ک سودمندی می گیرندفرزندان ھ ک درسی .می شوندالم خدا حل کچگونھ از طریق 
.الم خداکروزانھ است، و بھ ویژه، حل مسائل زناشویی از طریق 

ی از کنازوبیدن سوزن کھ برای کنند آن است ما.، تنبیھ غیر منصفانھ نیز جای داردتنبیھ بیش از حدھمراه
نتیجۀ چنین .ردکخشم و طغیان خواھد اری بچھ ھا را دچار وسوسۀ کچنین .ش سنگین استفاده نماییمکچ

ی، فرقمی دھدی را انجام تنبیھ بیش از حدھ کشخصی .تربیت ابلھانھ ای را ھمراه خواھد داشترفتاری 
البتھ .می دھدبھ  والدین خود جواب پس ھ کبطور مثال فرزندی را در نظر بگیرید .را تشخیص نداده است

او را باید تنبیھ .ردکھ نشان دادند مقابلھکد، باید با چنین جراتی زنھر گاه چنین رفتاری از آنھا بسر می
آن رانھ تنھا باید .ھ چنین رفتاری بی حرمتی بھ والدین است و گناه در برابر خداکباید بھ او آموخت .ردک

.نجام داد اآن راحال ببینیم چگونھ باید .چنین رفتاری را نیز بچشدھ باید عواقب رنج و درد کبھ او گفت، بل
ھ نسبت بھ اوالد خود دارند، چشیدنکھ با وجود عشق و دلسوزی کابتدا، والدین باید توجھ داشتھ باشند 
.امل والدین بوده باشدک با توافق و خواست توأمھ باید کروری است، بلعواقب درد و رنج گناه، نھ تنھا ض

ست ارتباط ک، و نھایتًا ش دادن لجوجانھجواب پساگر چنین نباشد، آنوقت مسائلی چون نفاق و دودستگی، 
ست ک شد ایجاد گرددمی توانھ ک ایبزرگترین مسئلھ.ایجاد خواھند شدسالم میان فرزند و پدر و مادرش 

جواب پس از طرفی باید توانست .ارتباط سالم میان والدین و فرزندانشان حیاتی است. سالم استارنباط
ھ فرزند ک تنبیھ منصفانھ قرار داد، و ھمچنین راجع بھ مسئلھ ای در معرضفرزندان را س دادن لجوجانۀ پ

نیاز دارند از دلیل و برھان والدین فرزندان .ردکبحث و گفتگو رده کھ آن ایجاد کلی ک مشبھ میان آورده و
از .د گفتگو برای ایشان فاش نمودر بحث ونقطھ نظر ھا را درستیو باید بھ ند، خود آگاھی داشتھ باش

 در اشتباه  در واقع والدینامل، کاطالعاتھ بھ دلیل ندانشتن کند کابت ن است ثکبحث و گفتگو ممطرفی 
 و صلح و آشتی را بھ میان خواھد نمودهآنوقت بحث و گفتگو نیاز بھ داشتن ارتباط سالم را ثابت .بوده اند

.آورد
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ھ با کالبتھ باید از او خواست ( بھ او داد آن رادارد، باید اجازۀ ھ ارزش شنیدن کدارد ای وقتی فرزند عقیده 
می ھ فرزندان از معاشرت و ایجاد ارتباط با والدین خود دست بر کدلیل آن).ندک عنوان آن راروح سالم 

 و یا حتی "وخفھ ش"وقتی با .می دھندھ والدین بھ حرف ھای آنھا گوش نک معموًال بھ این خاطر است دارند
چھ "گویند بخود می. فرزندان دچار وسوسۀ قطع روابط خواھند گردید،می شوندبی اعتنایی مواجھ 

نتیجتًا والدین باید بیآموزند .ندکھ با اشخاص دیگری صحبت کد نریگتصمیم میخود ، و در غضب "فایده
ھ نیاز بھ تشویق کعتبر فرزندان ھ نیاز بھ تنبیھ دارد، و ابراز عقاید مکجواب پس دادن لجوجانھھ میان ک

.دھندتشخیص بتوانند بخوبی ، دارد

اما .لکمشاست اری کم چنین تشخیصی را بدھم؟ سؤال بجایی است و می توانچگونھ "ن است بپرسید کمم
وقتی آنقدر .فرق را تشخیص بدھید؟ بگذارید فرزند تشخیص میان این دو را خود بدھدباید چرا تنھا شما

ند تشخیص بدھند، می توان را ۀ معتبری داشتنجواب پس دادن و عقیدھ فرق میآن کبزرگ شده اند 
 از نشانھ اینند و کاری کند ھممی توان نیز کوچکحتی فرزندان . بھ آنھا واگذار نماییدآن رامسئولیت 

رده و بھ کید راجع بھ چنین نشانھ ای با آنھا گفتگو می توان.ابراز نمایندنیاز بھ ایجاد ارتباط صحیح را 
 صحیح و ھ نشانۀ نیاز بھ گفتھ گویکنید کتوافق " دارمعرضی"الح با اصطید نمی توایا .توافق برسید

عرضی (در این صورت، ھر گاه در موقع تنبیھ، فرزند چنین اصطالحی را .بوده باشدالزم میان شما 
نین نشانھ ای، بھ اربرد چکنھ تنھا .ھد شدا بھ او گوش داده خوھکاطمینان دارد ند، کعنوان می)دارم
 گفتار  یار و تصمیم راجع بھ رفتارکھ بھ والدین نیز فرصت فک، بلمی دھدان شنیده شدن را کدان امفرزن

.رده استکآن دو را بھ فرزند واگذار و بھتر از ھمھ، مسئولیت تشخیص میان .بعدی را خواھد داد
 بھ او داده شده ھکاست ھ این امتیازی کالبتھ باید او را ھشدار داد .بھ او تعلق داردقت مسئولیت آن حقیدر

استفاده برای مثًال نباید از آن .ھ از آن سؤ استفاده بگرددکار برده شود، و نھ آنکتا برای خیریت خودش ب
این .وان نمایدند تا تنھا احساسات خودش را عنکاو نباید از آن استفاده .شودجواب پس دادن لجوجانھ ب

می خواھدیش آمده ھ راجع بھ مورد پکحرف صحیح و سالمی را  او داده شده تا بتواند ھ بھکامتیازی است 
 باید استفاده منظورمادرش و تنھا بھ این  پدر و  فرزند باارتباطراھی است برای حفظ .ندبزند را کعنوان 

.گیرد

ھ ک است شناخت میان قواعد ومقررااتیاھمیت، می شود بھ آن مربوط ھ تنبیھ بیش از حدکبخش دیگری 
ی بھ سنی کوچکوقتی بچۀ .ھ باید اجازه داد تا فرزند خود بیآموزدک آنچھ ، وید قرار گیرندکرد تأموباید 

 یاد بگیرد، می خواھداو .دارد برای او جذابیت زیادی تاب است،  سواریتابھ آمادۀ آموختن کمی رسد
مادر از خود می.ه گویا برایش ھمھ چیز در این دنیا شدتابولی .می رسدی بنظر کوچک بسیار ما بچۀا

اری را ک چنین می خواھداو ن". بشود؟تاب سوار می رودھ با سختی راه کآیا بگذارم این بچھ ای "پرسد 
نتیجتًا .ریختھ خواھد شدخون .ھ اگربگذارد آنوقت بچھ بھ زمین خورده و آسیب خواھد دیدکمی داند.ندکب

ار خواھد ک وقتی آن روز شوم فرا رسید، چھ ند، اماکول میک بھ روز دیگری موآن راشیده و کدست 
و چگونھ تاب بخورد ھ چگونھ کمی دھد آموزش باشد، بچھ را روی تاب گذاشتھ ویم بوده کرد؟ اگر حک

ند و ککبچھ را ترھ باید کمی رسدوقت آن با او خواھد ماند تا یاد گرفتھ باشد، ولی باالخره .تاب نخورد
رده و ککدر نتیجھ صحنھ را تر. فرزندش بماندنارکد برای ھمیشھ  تواننمی.ا بھ حال خودش بگذارداو ر

 خواھد ی، و آن حتمی است، بچھ زخمرسیدوقتی فرا .می شودبا ترس و لرز منتظر فریاد اجتناب ناپذیر 
.ندک خود را دریافت درسولی بچھ باید از زخمھا نیز .شد

ھ روی آن است را با دست خود بگیرد، کآتش زیبایی تا شد روانھ  گاز اجاقاگر ھمان فرزند بھ سوی اما 
.ھ نھکالبتھ "!ندکبگذارم از زخمھا درس خود را دریافت "می گویدرد؟ آیا بخود کار خواھد کمادرش چھ 

.می نمایدبخاطر او، او را از صدمات جدی حفظ . نھمی گوید و می زنداو سریعًا بر روی دستش 
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و بیاد داشتھ . چون تاب سواری و دست بھ آتش زدن ھا را بیآموزندیمواردع نوین باید تشخیص میان والد
حال از خود بپرسید .می شودل تر کو بعد رفتھ رفتھ مش  ساده تر است کوچکیشھ در سنین ھ ھمکباشید 

دست موضوع  را بلند نگاه داشتن مانند موضوع تاب سواری است و یا شلوار جین پوشیدن و موی سر"
 مواد می خواھد شما ۀنید فرزند پانزده سالکیا فرض .نیدک؟ چنین سؤالی را باید از خود ب"نبھ آتش زد

این مانند موضوع تاب سواری است یا موضوع دست بھ آتش زدن؟ آیا فرقی آیا .ندکمخدر را امتحان 
د خاص ھ در موارکمیان بلند نگاه داشتن موی سر و مصرف مواد مخدر وجود دارد؟ آیا زخم ھایی ھست 

گفت؟"نھ"رده و کخصوص موارد وخیم باید ایستادگی داد، و در باید آن رااجازۀ 

ھ ارزش کاین موضوع بسیار مھمی است .گفتن بھ ھمھ چیز است"نھ"مثال دیگری از تنبیھ بیش از حد، 
.می برندار نکرا با فرزندانشان ب"نھ"بعضی پدر و مادر ھا حرفی جز .ردن راجع بھ آن را داردکر کف

، در جواب بھ شما بگوید می کنید ھستید صحبتکبا او نزدیھ کنید ھر بار با ھمسر و یا شخصی کفرض 
نید در کفرض .وجود نداشتنید ھیچ حرف تشویق آمیز و قدر دانی برایتان کفرض ".نکن"و یا "نھ"

، می کردندھ مشاھده کی را تنھا چیز.می کردندگفتار و رفتار شما را مالمت ارتان ھمھ با پرخاش کمحل 
ھر گاه چیزی را .نمی گرفتنداالت شما را نادیده ک اشقت در محبتنید ھیچوکفرض .االت شما بودکاش

حال .گنجاندندرا در البالی بد گویی ھا می"نھ" و باالخره می کردندالی را در آن پیدا ک، اشمی خواستید
و احوال شما پس از آن چھ خواھد بود؟

.می کنندبا فرزندانشان رفتار ھ دقیقًا اینگونھ کھ پدر مادرانی ھستند کمی دانیداین وجود خود اما با 
س،کبع.می ورزندردن فرزندانشان امتناع کشویق از ت.می کنندار ھای خوب آنھا نکھیچوقت صحبت از 

 ترین راه سادهھ این البت.می نمایدھ نظر آنھا را جلب کاری ھا است کثافت کستن ھا و کسر و صدا ھا و ش
ا از میان بردارند تا خیالشان ی رات منفک آن نمی خواھندپدر مادر .می کنندات منفی جلب توجھ کن.است

ھ کآنھا نباید زمانی را .ندنباید چنین روشی را در خود راه بدھاما پدر مادران مسیحی .راحت باشد
ھ باعث ناراحتی و کزمانی را .نندکموش فرردند و رفتار صحیحی را داشتند کفرزندانشان اطاعت 

وست، بھ مراتب کردن آنچھ نیکستایش .نندکخجالت زدگی پدر و مادر نشدند را نباید از خاطر دور 
.ردن بدی ھا استکوم کل تر از محکمش

دی دز"مانند .می باشدم جالبی است چون مثبت کح)۶:٢افسسیان "(پدر و مادر خود را گرامی دار"م کح
ولی .؛ ولی تعدادی ھستندمی باشندام خدا منفی نک احۀھم.می باشدند نھ منفی ھستک"نکقتل م"و یا "نکم

ۀتکن".پدر و مادر خود را گرامی دار"می باشدھ بھ فرزندان داده شده مثبت کمی کھ حک داشتھ باشید بیاد
ھ وعده ای را بھ ھمراه کست امی کھ آن اولین حکند این است کھ پوُلس بھ آن اشاره میک دیگری را مثبت
"دارد پدر . پاداش وست ھمراه تشویق ااین وعده ای".نیکامیاب شوی و بر زمین عمر طوالنی کتا :

اسن ایجاد انگیزه و پاداش برای تربیت فرزندانشان از محی دیگرسکبیش از ھر مادران مسیحی باید 
.اطالع داشتھ باشند

اری ک، اما در حقیقت نوعی دست می کنندستند نیز صحبت از پاداش ھ پیرو رفتارگرایی ھکروانشاسانی 
در . در بچھ ھست ندارندھک بھ شباحت خدایی نسبت و احترامی اھمیتآنھا ھیچ . با حیلھ بیش نیستتوأم

جایی برای عیسی مسیح .ار روح القدس وجود نداردکھ در بچھ رخ داده ھیچ جایی برای کتغییر و تبدیلی 
ھ عالوه بر کبچھ ھایی نیز ھستند اما .می باشدفارۀ گناھان گردید نکیختن خون خود آمد و با ردنیا ھ بھ ک

ھ روح القدس نیز طبیعت گناه آلودی ک شده، بلکنھ تنھا دلشان پا.بزرگساالن، ایمان بھ عیسی مسیح دارند
 و می آورندم خدا را بجای اک و احمی گیرنداز روح القدس قدرت .نمودهکآمدند را پاھ با آن بھ دنیاکرا 

ھ خدا دارد، را کاین دنیا ارزشی برای انسان آنطوری رفتارگرایان .می آورند نیز بدست آن راپاداش 
 خدا ۀم عنوان شدکح.می کنندصحبت از پاداش )ریق اشتباهبط(با این وجود بیش از مسیحیان .ندارند
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.گذارداو پاداش را جلوی رویشان می.ندکیھ خدا چگونھ بچھ ھا را تشویق مکمی دھدبخوبی نشان 
.می باشدز بر پاداش کم،  تمرکھ در این حکولی جالب اینجا است .می کنندپاداش ھا تنبیھ ھا را منع ن

ھ در امثال کتراز استفادۀ .تاب مقدسی استکھ کرتنبیھ با ت.نمکحال الزم است موضوع مھمی را روشن 
"ردکھ تنبیھ ک دارد، با ترضرورتھ کھ را باید در موقعی بچ.دهبھ دفعات دفاع شمان سلی قت در دل احم.

(ردکطفل بستھ شده است، اما چوب تأدیب آن را از او دور خواھد  ھ کھمانگونھ ).٢٢:١۵امثال "
رده کتاب مقدسی نیز غفلت کبعنوان طریق تنبیھ ھ کرده اند، از ترکوتاھی ک پاداش مسیحیان در استفاده از

می کھ ھا در خصوص رحیم بودن آن شالبتھ بچ.تھ، نوعی تنبیھ سریع و رحیم اسک از ترۀفاد است.اند
ردن صحبت نمیکتاب مقدس از صدمھ و جریحھ وارد کالبتھ .ھ استکترین راه تنبیھ تررحیماما .کنند

محبت، راه ھمبا قصد و منظور، و ھ از روی حساب، کار برد ترکاما . نیز آن نیستآیھاین ند و منظور ک
 بدون می برند را در حبس عمدی بسر ییھ سالھاکمی بینیمامروز زندانیان را .ترین راه تنبیھ استرحیم

ان دارد زندانی را کام. عدد شالق بی فایده نباشد٣٩شاید .ھ اصالحی در ایشان صورت گرفتھ باشدکآن
.ندک خود را دنبال ۀرد تا زندگی دوبارکبتوان زودتر رھا 

 در خصوص بچھ ھا، وقتی آنھا را در مقابل دو نوع تنبیھ مختلف جسمانی و یا تحریم امتیازات اما
 را بر تنبیھ طوالنی تحریم می گیردھ سریع انجام کاره تنبیھ جسمانی را و، ھممی دھیمگوناگون قرار 

 باید او را تر است؟ روزانھ ایجاد تحریمات مختلف رحیممی گویدھ کیست ک.می دھندامتیازات ترجیھ 
ھ عذاب راکآیا چنین محدودیت زمانھ ای .شنی را بھ او ارائھ دادنترل قرار داد، و روی سرد و َخکتحت 

.نجۀ طوالنی نیستک رحیم دانست؟ خیر، چیزی جز شمی توانھمراه دارد را 

ز باید سخت و ھ را نیکتر.ھ را احساس نمایدکترھ از او خواستھ شود تا خم شده و کبھترین راه این است 
 بی فایده آن را از استعمال از آن، ھدف بھ منظور و نسبت و تردیدی ک شنتریکوچک.با منظور زد

.خواھد نمود

ی تنبیھ وقت. تا روابط حسنھ دوباره بر قرار گردندمی دھندتنبیھات سریع و بجا، چنین اجازه ای را نیز 
د، ولی پس از آن زر وقت تنبیھ، او داد و فریاد مید.دی ادامھ یابک دیگر لزومی ندارد دلچربپایان رسید،

.ید او را در آغوش خود بگیرید و محبت خود را دوباره ابراز نماییدمی توان

تربیتتعلیم و 
ھ آنھا را با تعلیم و کبل"ھ فرزندانتان را خشمگین مسازید ک، ندک  پولس اختار می۶:۴در افسسیان 

آن راچگونھن و کار بکھ گفتھ چھ کن، بلکار نک خدا نھ تنھا بھ ما گفتھ چھ ".نیدکتربیت خداوند بزرگ 
 بھ  ایشان را عقیم نگذاشتھ و نھ.نندک تربیت اوراه را  در ھ فرزندانشان کخدا بھ والدین فرمان داده .نکب

.ردهکرھا راھھای خودشان 

"واقعی تعلیم و تربیت از خدا است نوع اختیار ھر .ھ تربیت از خدا استکابتدا توجھ داشتھ باشید  تعلیم و :
ھ خود کتعلیم و تربیتی نندۀ کس کھ منعکثانیًا ھمھ تعلیم و تربیت باید از او باشد، بطوری ".تربیت خداوند

عبرانیان (اگر شما فرزند حقیقی خدا ھستید، تأدیب خواھید شد .باشدبوده نیز از خدا داشتھ اند والدین 
.ردکاگر حقیقتًا فرزند خدا نیستید، تنبیھ خدا را دریافت نخواھید . خواھید خوردکتکشما نیز ).ب۵:١٢

ات کاما اگر فرزند خدا ھستید، بر. خدا را خواھید چشیدتأدیب را نادیده گرفتھ باشید، روزی  خدامکحاگر 
ۀ نیز باید بگوننتیجتًا طریق انضباط والدین.تأدیب و انضباط خدا را در ھمین دنیا دریافت خواھید نمود

ھ کاین ھمان تعلیم و تربیتی است .ار برندکرا ب)یا تعلیم و انضباط(آنھا باید پرورش و سرزنش .خدا باشد



65

"می خوانیمب ١١:١در تثنیھ .می بردار کخدا ب .و ودیعت : . . آن را".او را در ھمھ وقت نگاھدار.
.نید و بفھمید، و استفاده نماییدکمطالعھ 

این .می باشد، آموزش سازمان یافتھ "تعلیم"منظور از .وند چیستنیم این تعلیم و تربیت خداحال ببی
ند تا بھ آن کاستفاده می و از شیوۀ خاصی می رسد مشخصی ھدفھ بھ کآموزش دارای برنامھ ای است 

ی را در  زندگی درست،وشش مصرانھ را در بر دارد تا تعلیم مورد نظرک با توأمیبایی کصبر و ش.برسد
ھ موفقیت ھا را نیز پاداش کولی آموزشی است .ھ را بھ دنبال داردکھ ترکآموزشی است .بچھ پدید بیآورد

ند، و یا که ای است تا تغییری را در بچھ ایجاد نیاز ھشایارانھ و تالش حساب شدنظر،مد .می رساند
.می باشد خدا معیار اینگونھ تعلیمات المکمنظور از تعلیم این است، و .موردی را وارد زندگی بچھ نماید

 درست نیست و باید می دانیدھ کردن چیزی در بچھ ک، یعنی مشاھده "تأدیب"یا "تربیت"حرف بعدی، 
الم خدا در خصوص آن کساخت و آنچھ آنچھ درست نیست آشنادر این خصوص باید بچھ را با .تغییر داد
 و رفتھآموزش الزم را فرا گ واقع از فرزندشان بخواھند رو مادر باید دپدر . را بھ او فھماندمی گوید

ھ از خارج وارد میکند ک مییلمھ صحبت از انضباطکاین اگر چھ .انضباط را خود در دست بگیرد
منظور .می شود ایجاد ھ از طریق مجاب شدن اوکاط درونی است گردد، بھ نظر افرادی منظور انضب

.می مانددر مد نظر او  و می شودھ وارد دل کسرزنشی است 

ھ ما کمی دھندرفتارگرایان بچھ ھا را ھمانگونھ تعلیم .می خورندلغزش نشناسان اھ روکدر اینجا است 
بچھ .رنددیگکھ مجزا از یکتب مسیحی دو نوع تعلیمی ھستند کگرایی و مرفتار .می دھیما را تعلیم ھگس

 روابط فرزندشان با بھمسیحیان باید . بزنندکجفتل بخورند و غ آموخت چطور مانند سگ نمی توانرا ھا 
.بدھند زیادی اھمیتخدا و ھمچنین با خودشان 

والدین باید مربی . بھ انضباط درونی تبدیل گرددخارجییھ بر انضباط باید از انضباط ک مرور زمان، تبا
.بعھده بگیردخود ندشان  عقب نشستھ و بگذارند مسئولیت را فرزوقتفرزندانشان باشند، ولی بدانند چھ 

، وسیلھ ایست برای می شودھ در انتھای این فصل مشاھده ک"نکسب کامتیاز /درس فرا گیر"برنامۀ 
.ایجاد چنین تغییرات

، می آورد مشخصی را بھ ارمغان ھدفھ ک سازمان یافتھ ایست ۀدر نتیجھ، انضباط با وقار نھ تنھا برنام
ل خدا آفریده کاو بھ ش.می دھددر اولویت بیشتری قرار نچھ خدا گفتھ چھ را در انجام آھ مجاب شدن بکبل

ھ صحبت از محبت خدایی میکاین آن پیغامی است .دالم خدا تماس حاصل نمایکدر دلش با شد، و باید 
بھ توبھ و ایمان را  آنھا ھ دل فرزندان ما بنشیند تاھ ابتدا باید بکرد، کھ خودش را برای قوم خود فدا کند ک

نند، و بھ جانب کراھنمایی بھ گناه مجاب سازند، بھ توبھ نسبت پدر و مادر ھا باید آنھا را . نمایدھدایت
نند، و نھ تنھا با ک آشنا می خواھدسپس نیز باید بطور مداوم آنھا را بھ آنچھ خدا از آنھا . نمایندھدایتمنجی

.نندکھدایت آنھا را می گیردھ از صلیب سرچشمھ کھ با تشویقی کھ بلکتر

 از این یموارد.می رساندھای بسیاری را انجام ار ک، می دھدمورد انضباط خود قرار خدا وقتی ما را 
خالصھ اما در .م انضباطی و انضباط بیش از حدکردیم خصوصًا در مقابل با کامل را عنوان کانضباط 

ست ک شجزایرده و کام را بیان کو احا.خدا خواست خود را واضح بھ ما گفتھ:نمکرید اینگونھ بیان بگذا
مبنایاین .ندک اجرا میآن راۀستھ شود، او دنبالکمی شکوقتی ح.ردهکام را نیز قبًال بیان کاین اح

ستھای گناه آلودمان، باید فرزندانمان را ھر چھ کبا وجود ش.می بینیمالم خدا کھ در کانضباط ثابتی است 
.ماییمبیشتر در راه خدا تعلیم و تربیت ن
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دبیاقواعد 
یزماندر چھ مجری آنتنبیھرمُج

لیکسرپیچی 

اه تنبیھ ھا و غیره، یادداشت رھ والدین با توافق بھ آن رسیده اند را ھمکدر جدول باال قوانین و مقرراتی را 
توضیحندان خود داده و بھ او ر قرار گرفت، آن را بھ فرزوقتی این نوشتھ مورد تأیید پدر و ماد.نیدک

اقتدار با شما است، . جدول بنماییدضمیمۀدارند، بگذارید بازگو نمایند و آنرا اگر سؤالی یا پیشنھادی .یددھ
امل شد، آنرا ک وقتی جدول مورد نظر .نیدکھ پیشنھاد سازنده ای نیست را قبول کو لزومی ندارد آنچھ 

ھ ھر کنید کاطمینان حاصل ).بھتر دو قانون است(نید کقانون شروع ندر ابتدا با بیش از سھ .نیدکاجرا 
واقع ھ در رؤیت عموم کانی کپی این قوانین را در مک.خالفی تنبیھ مورد نظر خود را بدنبال داشتھ است

. بگذاریدمی شود
دریافت پاداش/انجام مسئولیت 

در 
گرد
ھم 
آیی 

خانوا
دگی، 

والد
ساس این برنامھ بر ا.را بھ فرزندشان توضیح بدھند"دریافت پاداش/انجام مسئولیت "ین باید برنامۀ 

)امتیاز( پاداش دریافت)ارک(انجام مسئولیت 
١.٢.
٣.۴.
۵.۶.
٧.٨.
٩.١٠.

١

٣

۵

٢

۴

۶

٧

٨

٩
١٠
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می باشدوار  امتیاز مسئولیت بیشتری را خواھد داد است، انجام مسئولیتیھک بر آنمبنایتاب مقدس کاصل 
سپس .می شوندمی باشدھ مورد پسند فرزندشان کابتدا والدین جویای ده امتیازی ).٢۵:٢١،٢٣،٢٩متی(

سپس والدین در .نویسند می١٠و٨و۶و۴و٢رده و در مقابل اعداد کپنج عدد از این امتیازات را انتخاب 
 را ھا فرزندشان انجام آنمی خواھندھ کرا)یارک(ند  پنج مسئولیت می توان٩و٧و۵و٣و١مقابل اعداد 

مسئولیت ھا ).ھ قبًال والدین بھ توافق رسیده باشندکدر این مورد الزم است (بیآموزد را یادداشت نمایند 
و پسندیده (ان بدست آوردن باال ترین کام.ل ترین ختم گرددکباید از ساده ترین شروع بشود و بھ مش

ھر مسئولیتی را فرزند باید قبًال آموختھ باشد .می آوردا در فرزند بوجود امتیاز ھا انگیزۀ زیادی ر)ترین
ھ ھر مسئولیتی چند بار بطور دائم باید انجام بشود تا کاین بھ آن معنی است .ندکتا امتیاز آن را دریافت 

ھ در کیی ھ مسئولیت ھاکان پذیر خواھد بود کدر صورتی امرفتن بھ پلۀ باال تر نیز .امتیاز آن داده شود
ھ امتیاز کدر این صورت الزم است .می باشندپلھ ھای پائین تر وجود دارند بطور دائم در حال انجام شدن 

. را ایجاد سازدبزرگتری امتیازی ،ھا نیز بزرگتر از امتیاز پیشین خود بوده باشند، و ھر امتیازی
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فصل نھم
ردکدگی  شوھر بی ایمان زنید باچگونھ با

در روزگار مسیح، زنان .ھ شوھرانشان بی ایمان بوده اندک زنان بسیاری بوده اند ،لیساکدر طول تاریخ 
شاگردان . جالبی است از زنانراین تفسی.ھ مردانشان پا بھ فرار گذاشتندکپای صلیب ایستادند، در حالی 

؟ در جا بودندکھ بودند و کنان ھ شوھران این زکز خود پرسیده اید اآیا .مسیح رفتھ بودند، ولی زنان ماندند
لیسا با کھ از ابتدا، کمی رسدنتیجتًا بنظر .رامگاه آمدندھ صبحگاھان بھ آکروز رستاخیز نیز زنان بودند 

ھ کادی است موضوع بقدری ع. روبرو بوده استھ شوھرانشان ایماندار نبودندکزنان ایمانداری موضوع 
.ن گفتھ استالم خدا در آن رابطھ سخک

در اول قرنتیان .ندکایمان تشویق وپشتیبانی نمیبی ھ خدا ازدواج ایماندار را با کر شد کابتدا باید متذ
 ایمان معنی این عبارت در".در خداوند باشد"ازدواجشان تنھا ھ مسیحیان باید کمی گوید، پولس ٧:٣٩

می تواننتیجتًا .می سازدمتی از بدن مسیح ھ مسیحیان بھ عیسی مسیح دارند و آنھا را قسک است یکمشتر
لت صی راجع بھ وفیفالم خدا تخکھیچ جایی از .می باشند"در خداوند"و یا "در مسییح"ھ با ھم کگفت 

.نندکند ازدواج می توانمسیحیان تنھا با مسیحیان دیگر .ایماندار با بی ایمان داده نشده
ھ شوھرش بی ایمان است داده، کبھ زن ایمانداری راتی را دستومی بینیمرا الم خدا کدر نتیجھ وقتی 

ی از کھ یکند کویژگی را بیان می.رده استکھ ازدواج ایماندار را با بی ایمان تصدیق کمنظور آن نیست 
 و می آورندھ ایمان کو معموًال نیز زنان ھستند .این امری عادی است.طرفین ازدواج ایماندار شده است

.نھ شوھرانشان

Reformedلیسای کدر امروزه . یافتمی توانل کدلیل چنین رویدادی را مش Presbyterianھ این نویسنده ک
خدا ما را با .نیمکر میک بھ این خاطر ما خدا را ش.ثریت ھستندکدارد، مردان در ابا آن آشنایی زیادی را 

 این بھ.شتر از ما داشتھ باشندل را بیکن است این مشکلیسا ھای دیگر ممک.ت دادهکمردان بسیاری بر
می و در این زمینھ از مطالعاتمان، . با اطالع باشیممی فرماید از آنچھ خدا در این رابطھ ید ھمگی بادلیل
 قواعد اما اساسًا. را نیز بیآموزیممی باشدرت دادن بھ بی ایمانان ھ مربوط بھ بشاکیم مواردی را توان

رد، و کاز دیگری جدا نمی توان را نصایحدام از این کھیچ .آموزیمزندگی مسیحیان در خانۀ خود را می
ھ این فصل کی در نتیجھ، از آنجای.می گرددم نیز ھ ما مسیحیان داریکی تجربیاتکایکاصول آنھا شامل ی

ھ کشوھرانی .می شودنیز  ما ۀنند، پیام آن برای ھمھ شوھرانشان بی ایماکاشخاصی است مربوط بھ 
 ھمان نام شرح داده شده ھ در فصلی بھک"رھبری محبت آمیز"ند با طریقمی توانمان ھستند، شان بی ایزن

.استفاده نمایند

ھ شخص بی ایمان کمان، در صورتی الم خدا زندگی ایماندار را با بی ایکھ کردکید ک تأتھ راک این نباید
.ندکاید زوج بی ایمان خود را رھا  مسیحی نبکی.می داند واجب  ادامھ دھد راکبخواھد بھ زندگی مشتر

پولس در اول .ضح خدا استام وکاین ح.ھ او باید بھ زندگی زناشویی خود ادامھ دھدک دارد اصرارخدا 
"می گوید١٢در آیۀ .رده استک راجع بھ این موضوع صحبت ١۶تا٧:١٢قرنتیان  –گویم بھ بقیھ می:

."(من می گویم نھ خداوند  . .ندکھ از خداوند گرفتھ صحبت نمیکھ با اقتداری کیست منظور او این ن.
اما .بھ شاگردانش گفتھ بوددر زمان حیاتش اسی بود از آنچھ عیسی مسیح خود کآنچھ قبًال نوشتھ بود انع

ھ عیسی کند ک صحبت مییاو راجع بھ موضوع.استمسیح  ماورأ صحبتھای عیسی می گویدآنچھ حال 
ولی باید در نظر .ردک مسیح تنھا در مورد ازدواج دو ایماندار صحبت عیسی.راجع بھ آن چیزی نگفت

).ندکھ از جانب پولس دارد صحبت میکھ در اینجا عیسی مسیح است کداشت 
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٧اول قرنتیان 
ضرحاادری ھمسر بی ایمان دارد و آن زن ھ اگر برک– من می گویم نھ خداوند -گویمبھ بقیھ می":١٢

." نباید زن خود را طالق گوید آن برادرند،کاست با او زندگی 
ازند، آن زن نباید کست با او زندگی ھمچنین اگر زنی شوھر بی ایمان دارد و آن مرد حاضر ا":١٣

."شوھرش جدا شود
در غیرایمان بھ واسطۀ شوھرشود و زن بی ھمسرش تقدیس می شھر بی ایمان بھ واسطۀزیرا شو":١۴

."مقدسندھ آنانکل می بودند؛ اما چنین نیست، بکاپااین صورت، فرزندان شما ن
مؤمنعی شوھر یا زن چنین وضدر .ھ بی ایمان است بخواھد جدا شود، مانع مشویدکاما اگر آن ":١۵

." صلح و آشتی خوانده استولی خدا ما را بھ.ندکا او زندگی اجباری ندارد ب
ھکدانی جا می کواھی شد؟ و ای مرد، از  نخھ باعث نجات شوھرتکجا می دانی کزیرا ای زن، از ":١۶

"ھمسرت را نجات نخواھی داد؟

ھ اگر بی ایمانی بخواھد بھ زندگی زناشویی کمی گویدپولس .ردک صحبت نمی تواناز این واضح تر 
.ھ از او جدا شودکخود ادامھ دھد، زن یا مرد ایماندار حقی در برابر خدا ندارد 

دار ایمان.می دھد نیز آن راھ دلیل ک، بلمی دھد؟ او نھ تنھا دستور را دمی زنچرا پولس چنین حرفی را 
"ھمسرش، بھ زندگی زناشویی ادامھ دھدباید بخاطر فرزندان و  زیرا شوھر بی ایمان بھ واسطۀ ھمسرش :

 می بودند؛ کاپاایمان بھ واسطۀ شوھرش در غیر این صورت، فرزندان شما نتقدیس می شود و زن بی
اما حد . شد استکدارد وارد بحث آنچھ مقدس و ناپاان نکدر اینجا ام".ھ آنان مقدسندکلیست، باما چنین ن

 بخصوصی را با ۀند، رابطک خانھ زندگی میکھ با ایماندار در یکآن شخص دیگری : گفتمی شوداقل 
ندازه ای است؟ این رابطھ در چھ ا.در آنجا نبود اگر آن ایماندار می داشتخدا دارد، و این رابطھ را ن

می ل کمشنیز  سؤاالت را ؟ این)چھ بھ شوھرش یا فرزندش(می دھدھ آن ایماندار بھ بی ایمان کچیست 
١٨در پیدایش (گرداند  و جدا میمی سازدی را ایجاد کپاھ بودن ایماندار کواضح است . پاسخ دادتوان

ر حضور ایماندار در خانھ، ھمسر بی بخاط).ان تأثیر حفاظت را داردکھ حضور نیک گفتھ شده ٣٣ تا ٢٢:
ھ انجیل خداوند در دسترسک با اطمینان گفت می توانالاقل . موقعیت خاصی را دارندشایمان و یا فرزند

ند، وارد خانھ کھ در ایماندار زندگی میک روح القدسی ۀھ میوک گفت می توانو ھمچنین .می باشدآنان
فرا تر از آنچھ ).۵و۶:۴عبرانیان (ند ببینند می توان قدرت او را ند بچشند ومی توانار او را ک.شده است

. بیان نمودمی توانل کگفتھ شد را مش

آیات (ند، وضع تغییر یافتھ است ک زندگی زناشویی را رھا ی اگر بی ایمانمی گویدپولس در ادامھ 
با وضعیت ماندار شده، ھمسرش ایرده بود و حال کھ با بی ایمان دیگری ازدواج کبی ایمانی ).١۶و١۵

 و دعا میمی خواندتاب مقدس را کحال ھمسرش . در ابتدا نداشتآن راھ انتظار کتازه ای روبرو شده 
.ندکنمیمی کردندًا کھ مشترکارھایی را ک و بسیاری از می گویددیگر دروغ ن.می رودلیسا کند و بھ ک

"ن است بگویدکمم.شده باشدتبدیلن است ھمسرش بھ شخص رنج آوریکاه او، مماز دیدگ تو آن :
ھ من اعتقاد داشتم اعتقاد داشتی، و زندگی تو کتو بھ آن چیز ھایی .نیستیردم کھ با او ازدواج کشخصی 

اگر بی ".می آیدھ ایماندار شده ای عوض شدی و دیگر از تو خوشم نکولی حاال .مانند زندگی من بود
 با او عھددیگر در ایماندار در اینصورت . بگذارید جدا شودویدمی گالم خدا کایمان  بخواھد جدا شود، 

د طالق بگیرد می تواندر چنین صورتی ایماندار .رده استک نیست، اما خدا ما را بھ صلح دعوت کمشتر
).١۵آیۀ (او آزاد است.)۵(و دوباره ازدواج نماید
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.موجود استھنوز ان ایماندار شدنش کماما اگر بی ایمان بخواھد بھ زندگی زناشویی خود ادامھ دھد، ا
"می گویدپولس  ۀی از دالئل ادامکی).١۶آیۀ ("ھ باعث نجات شوھرت نخواھی شد؟کجا می دانی کاز :

ر کباید در فھ کاین مھمترین موضوعی است .می باشدان نجات زوج بی ایمان کزندگی زناشویی، ام
 در زمان حداقل(ردید کازدواج ھ با او کاشت  داھمیتبرای شما آنقدرھ کشخصی .باشدشخص مسیحی 

ر چیز دیگری کھ فکرده باشد کشناسد، باید چنان آرزویی در شما برانگیختھ ، عیسی مسیح را نمی)گذشتھ
ھ کان مادامی ک اماین.انی را از دست داده ایدکد، چنین امیھ اگر جدا شوکمی گویدپولس .را نداشتھ باشید
. وجود داردیی ادامھ بدھداشوی زندگبی ایمان بھ زن

 ھمسر خود را بھ می توانعمًال چطور.می شودحال، ببینیم ھمسر باایمان چگونھ باعث نجات زوج خود 
" بھ زن ایماندار چنین گفتھ شده٣:١رد؟ در اول پطرس کھدایتسوی مسیح  بھ ھمین سان، شما ای :

ھ سخنی بر کالم ایمان نداشتھ باشند، بی آنکی بھ زنان، تسلیم شوھران خود باشید تا چنانچھ از ایشان برخ
.ندک میرید بر رفتار ایمانداکپطرس تأ".زبان آورید، در اثر رفتار شما جذب شوند

٣اول پطرس 
."ردک شما را مشاھده خواھند ۀ و خداترسانکزیرا زندگی پا":٢
"و جامھ ھای فاخر،زیبایی شما نھ در آرایش ظاھری، ھمچون گیسوان بافتھ و جواھرات ":٣
ھ درنظر خداکھ آراستھ و زیبایی ناپژمردنی روحی مالیم و آرام است، کھ در آن انسان باطنی باشد کبل":۴

".بس گرانبھاست
 تسلیمآنان.ھ بر خدا امید داشتند، خود را بدین گونھ می آراستندکزیرا زنان مقدس اعصار گذشتھ ":۵

"شوھران خود بودند،
 و ھیچ ردار باشیدککشما نیز اگر نی.مطیع ابراھیم بود و او را سرور خود می خواندھ سارا کچنان":۶

.بھ دل راه ندھید، فرزندان او خواھید بودترس

:می گویدو بھ شوھران 

٣ول پطرس ا
 جنسبھ ھمین سان، شما نیز ای شوھران، در زندگی با ھمسرانتان با مالحظھ باشید و با آنان چون":٧

دعاھایتانھ ھمپای شما وارث ھدیۀ سخاوتمندانۀ حیاتند، مباداکنید، چرا کبا احترام رفتار ظریفتر 
."مستجاب نشود

:می گویددر خالصھ 

٣اول پطرس 
."دل و ھمدرد و برادر دوست و دلسوز و فروتن باشیدکباری، ھمھ ی":٨
 ھمینت بطلبید، زیرا برایکل، یرھ در مقابکبدی را با بدی و دشنام را با دشنام پاسخ نگویید، بل":٩

."ت شویدکفراخوانده شده اید تا وارث بر

چنین .رده استکآن شش آیۀ اول رفتار زن ایماندار را در زندگی زناشویی با شوھر بی ایمان پایھ گذاری 
.تد، ھمسرشان اسنکش گوش میھ بھ حرفکسی کآخرین معموًال .می کنندالم خدا توجھ نکمردانی بھ 

ت، ھ زنشان مسیحی اسکبا وجود آن.امل نیستکھ زنشان کمی دانند دارند ھ زنان ایماندارکھمۀ شوھرانی 
ردن میکوعظبعضی زنان ایماندار ھر موردی را وسیلھ ای برای .می شودگاھی باعث آزار و ازیت ھگ

وقتی .دگذار بجای می بیشتری از حرفھایشان، آزار ایجاد شده اثرمی کنندولی ھر بار چنین .شمارند
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انشان را نند، شوھرکھ روابط زناشویی را بھتر کردن مبپردازند، بجای آنکوعظردن و کزنان بھ نطق 
.می نمایندعاجزالمش ک را از خدا و رده و آن ھاکآزرده خاطر 

سیلھ  تا بھ این ومی اندازندتاب مقدس را در منزلشان راه کماندار جلسات مطالعۀبعضی از زنان ای
می کنندنار منزل پخش کتابچھ ھای مسیحی را در گوشھ و کزنان دیگری.شان را بھ دام بیاندازندانشوھر

، می شوندھ با چنین مواردی روبرو کولی شوھران رنجدیده . دید شوھرشان بوده باشدمعرضدائمًا در تا 
رده کخود را تحمیل ور بنظرشان عیسی مسیح بز.می آید و خوششان نفھمندباالخره موضوع را می

.است

نباید او .لیسا برودکنند و یا دائمًا بخواھند تا بھ کوعظبی ایمانشان نطق و ی نباید بھ شوھران زنان مسیح
از چنین رفتار ھایی را زنان مسیحی . قرار بدھندحرا فریب بدھند، و او را دائمًا در معرض عیسی مسی

بد .ندرانشان را از انجیل خدا رانده است مواجھ شده اند و شوھکبا شار برده اند و غالبًا کایام دیرین ب
ھ کشوھرانی .ند نق زدن بھ شوھرش راجع بھ عیسی مسیح استکد بمی توانھ زن ایماندار کاری کترین 

.شندکنار میکچنین زنانی را دارند خود را 

ھ کست این ا. است بامحبتند، زننار بزکمی خواھدنو حتی  بزند، نارکد نمی توانھ شوھر کاما چیزی 
می طرز زندگی او زمینھ را برای مسیح فراھم .ھ با رفتارکنھ با زبان بل.ندکید میکس بھ آن تأپطر

ردن از عیسی ک صحبت نیازی برای یا شخص دیگری باالخره زنشھ کالبتھ منظور این نیست .سازد
رده است کنسب کدن بھ عیسی مسیح، نجات را سی بدون شنیدن و ایمان آورکخیر، ھیچ .نداردرا مسیح 

ردن احتمال ک راجع بھ عیسی مسیح صحبت  بطور مدامنق زدن وھ کاین است منظور).١٠:١٧رومیان (
بگذارید از شما .می باشدن شوھرش لید اصلی ایمان آوردکرفتار زن مسیحی .ندکم میک او را پذیرش

؟می کنیدخود چگونھ زندگی  در خانۀ شما چگونھ زنی ھستید؟ شما:پرسمب

بھ ی اھمیتاو .شوھر من ھیچوقت ایمان نخواھد آورد":شیش خود آمد و گفتکمریم برای مشورت پیش 
.نھایتًا مریم خودش متوجھ اشتباھات خود شد.ردکشیش راجع بھ زندگی او از او سؤال ک".می دھدمن ن

او متوجھ .رده بودکوتاھی ک بھ فرزندانش تنسب بھ شوھرش، و بعنوان مادر نسبتاو در وظایف زنانھ 
این .ھ باعث ایماندار شدن شوھرش بشودکبعنوان راھی ارش را تغییر بدھد، ولی نھ ھ باید رفتکشد 

او باید .باشدباید بھ خاطر اطاعت از خدا تغییر رفتار او تنھا .د باشدنمی توان اصلی ۀھیچگاه انگیز
.ھ شوھرش ایمان بیآورد یا نیآوردک از ایننظرصرف بجا آورد،  را می خواھدھ خدا از او کتغییری 

"می گویدھ کانگیزه باید اطاعت از فرمان خدا باشد  ھ نخست در پی پادشاھی خدا و انجام ارادۀ او کبل:
(باشید ھ در وظایف زنانۀ خودکیم متوجھ شد مر.دلیل اصلی ھمیشھ باید این بوده باشد).الف۶:٣۶متی "

ند تا ککمکھ کرد، و از خدا خواست کاو بھ گناه خود اعتراف .صور ورزیده استا قدر برابر خد
.دند و زن بھتری برای شوھرش بشوکض رفتارش را عو

"شیش از او پرسیدک خیلی (رسید اری بنظرش نمیک؟ اما او "نیکی شروع خواھی میکوچکار کچھ با :
 سفرۀ ربامشب ھ کرد کاو پیشنھاد بھ شیش ک).درده بوکر نکھ راجع بھ محبت بھ شوھرش فکوقت بود 

"ندک شمع روشن شام، چند عدد خواھی زندگی زناشوییدھی و می میاھمیتھ بھ او کبگذار ببیند .
"اما زن گفتت". رفتارت را تغییر بدھیمی خواھیھ کدید او خواھد .نیکی را ایجاد بھتر بمن خواھد :

"شیش از او پرسیدک".خندید "گفت"؟می رسدری بنظرت راه بھت: " گفتششیک".نھ: ار را کپس ھمین :
شیش آمد، چھ گفت؟ شوھرش کھ آن زن پیش ک بعد  ھفتۀمی دانید".آنچھ پیش بیآیدن، صرفنظر از کب

س کھمدیگر پای سفره عیآورد و از برفت تا دوربین را دوید و ع ھا را روی میز شام دید، وقتی شم
.رده بودک را اریک نزده بود، اما حرفیزنش .شده بوداو متوجۀ منظور زنش .بگیرد
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کوچکاما این . بود، داشتبھ زبان آوردهھ مسیح را کآن شب، ارزش بیشتری از تمام مدتیرفتارش در 
شروع  اما .نمودھا نیز رسیدگی می بھ آنبایدھ کموارد بیشتری بود .ھ انجام داده بودک بودیارکترین 

.خوبی بود

از او خواستھ رده بود و کاجع بھ عیسی مسیح صحبت  راو.، نھ گفتارمی شودقع ھ مؤثر واکاست رفتار 
 روز کی.د، وضع تغییر یافتدااری را انجام کقتی اما و.رده بودکلیسا بیآید، ولی فایده نکھ بھ کبود 

"لیسا پیش من آمد و گفتکشوھر بی ایمانی پس از جلسۀ ه ردکار کا با زن من چمن آمدم اینجا تا ببینم شم:
من در . تسلیم من باشدمی خواھدھ کمی گوید و می خواھدذرت او عوض شده و حال از من مع.اید

ھ رفتار زنش بھ جای گذاشتھ بود، بھ عیسی مسیح کباالخره شوھرش بخاطر تأثیری ".تعجب مانده ام
"می گویدپطرس .ایمان آورد ھران خود باشید تا چنانچھ از ایشان بھ ھمین سان، شما ای زنان، تسلیم شو:
".ھ سخنی بر زبان آورید، در اثر رفتار شما جذب شوندکالم ایمان نداشتھ باشند، بی آنکبرخی بھ 

، راجع بھ شما بعنوان می باشدند؟ اگر شوھر شما بی ایمان کمیرکشوھر شما راجع بھ شما چگونھ ف
یا شما را بعنوان ؟ می زنید نق  مدام راجع بھ مسیح ھکھستید ند؟ آیا بنظر او زنی کر میکزنش چھ ف

؟ و می بیندھ ایمانش باعث ترقی او شده کآیا شما را بعنوان شخصی ؟ می بیند مسیحی خوب ک ینمونۀ
می بیندند؟ آیا کد بمی توان را برای او نیز ارھاییکھ بخواھد ببیند این ایمان چھ کنتیجتًا آیا بھ جایی رسیده 

در ، ھمیشھ شوتاھی ھایکھ صرف نظر از کمی بیندآیا در شما زنی را .رده استکارکا ھ مسیح در شمک
، حتی در زمانی می بیندباشد؟ آیا در شما عشق و محبت را ھ زن خوبی برای شوھرش کتالش آن است 

ۀ؟ آیا آن روح زندمی گرددبت بھ او  محند؟ آیا ایمان شما باعثکمیھ او خشن و بدون مالحظھ رفتار ک
فقط، نھ می دھد نشان ھ مسیح را در اوک مسیحی است کی رفتار ند؟کخداوند را در شما مشاھده می

.از اوصحبت 

بعضی زنان مسیحی .رده تا طرز رفتار زن را نشان بدھدک استفاده "کپا"لمۀ کھ پولس ازکاست جالب 
خاطر بی احتیاطی زنانشان از شوھران بسیاری ب.می شودشان ھ باعث بدگمانی شوھرک را دارند رفتاری

بھتر از آن ھ بھ مراتب کشیش یا شیخی شده اند کھ شیفتۀ ک بوده اندیزنان مسیح.سیح رانده شده اندم
، چشمان می دھداری را بخود راه کوقتی زنی چنین اف.ھ در خانھ است بودهکی ایمانشان بو شوھر پست 

می وراند و وسوسھ بھ رویت باغ ھمسایھ بیشتر پردر درون گناه را می.می آوردولگردی را بدست 
"می گویدآنوقت بخود .شود ن است راجع بھ کمم".شیش حافظ چقدر خوب استکداشتن شوھری مانند:

. تردید شوھرش بگردد وکند و باعث شکاو خیالبافی نیز ب

او بھ .وجود ندارد خود باشد، چنین خطری ر صورتی خواھان انجام وظایف زنانۀھ بھ ھکزنی آن در اما 
س، مطابق اول کبھ ع.شیدکھیچ دلیلی، حتی عصبانیت، از عشق ورزیدن بھ شوھرش دست نخواھد 

دلربا و رضایت زنی مطیع و برای شوھر خود ، او با غیرتی بسیار خواھد خواست تا ۵ تا ٧:١قرنتیان 
تمامی روزھای عمر خود، برایش "او . و تردید نخواھد داشتکشوھرش ھیچ دلیلی برای ش.باشدبخش 

سب نماید و کرد تا رضایت شوھرش را کاو سعی خواھد ).٣١:١٢امثال "(رد و نھ بدیکخوبی خواھد 
یحی  بسیاری از زنان مس).٢٠تا۵:١۵امثال(بماند "از زن جوانی خویش مسرور"ھمیشھ شادمان باشد تا 

و نھ تنھا بار گران وسوسھ را بر  اند و از این رردهکوتاھی کشان در خصوص روابط جنسی با شوھر
.شده اندنیز ھ باعث بدنامی عیسی مسیح کدوش شوھران بی ایمانشان نھاده اند، بل

از طریق او را :می باشد پیام موجود کھ شوھرش بی ایمان است، تنھا یکدر خاتمھ، برای زن ایمانداری 
. فتح نمازندگی
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فھرست من

راجع بھ این موضوع "از خود بپرسید، .می کنیدشوھر بی ایمان زندگی ھ با کاگر زن ایمانداری ھستید 
.انجام دھیدمی رسدھ بنظرتان کنید و ھر اقدام الزمی را کدعا آنگاه در آن رابطھ "نم؟کار میکچ

چھ کار درستی را انجام میدھم؟
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

یدھم؟چھ کار اشتباھی را انجام م
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________

 تا رفتار من درست بوده باشد؟می خواھدخدا از من چھ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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فصل دھم
 مطالبھخالص

؟ در می کنیداری نک اشتباھاتی در زندگی خانوادگی خود شده اید، چرا برای رفع این اشتباھات ۀاگر متوج
.تاب مقدسی را مالحظھ فرماییدک نقشۀ کاینجا، نمونھ ای از ی

بھ آن (نید ک را یادداشت می شویدب کرتھ در زندگی زناشویی خود مکاملی از اشتباھاتی ک، فھرست اول
 این ھ در انتھایکار کید از برگۀمی توان).ھ در چشمان خود داری را در بیآورکھ اول آن چوبی کمعنی 

زندگی ما دقیق و مشخص است و .نیدکیات را بطور دقیق یادداشت ئجز.نیدکد استفاده فصل قرار دار
می باشندھ، توبھ ھای ما نیز دقیق و مشخص بھ ھمان گون.می باشندنتیجتًا گناھان ما نیز دقیق و مشخص 

)١۴تا ٣:٨لوقا (

.نیدکھ  گناھان خود در مقابل خدا توبکایکدوم، نسبت بھ ی

خواھید تا قوت و قدرت ر شده، از روح القدس بکتاب مقدس ذکھ در کنمونھ ھایی سوم، مطابق با قواعد و 
نید را در کھ باید بکمی رسددر ھمین رابطھ نیز، آنچھ بنظرتان .بشما بدھدرا برای ایجاد تغییرات الزم 

.وم نماییدق مرکیمقابل ھر 

ھ بابت کپیش زن یا شوھر یا والدین و یا فرزندان خود بروید، و بگویید مال راستی و فروتنی کچھارم، در 
داشتھ باشید بیاد .می باشدمند بخشش آنھا  طلب بخشش نموده اید، و حال نیازرده اید از خداکھ کگناھانی

. صحبت نماییدخود راجع بھ گناھان فقط، و نتیجتًا می باشیدھا مسئول گناھان خود ھ شما تنک
در صورت نیاز بھ ایجاد .یدع بھ انجام دادن اصالحات الزم بشو از دریافت بخشش، شروپنجم، پس

اری ک با طرف مقابل خود در میان بگذارید، چون ھمآن را، می باشدالم خدا کھ مطابق با کارتباط جدیدی 
.)۶(می باشدھر دو در این زمینھ الزم 

ارکھبرگ

نمکار ک در این رابطھ چمی خواھدز من خدا اراه و روش گناه آلود من

_____________________________ ____________________________
_____________________________ ____________________________
_____________________________ ____________________________

__________________________________________________ _______
_____________________________ ____________________________
_____________________________ ____________________________
_____________________________ ____________________________

__________________________________________ _______________
_____________________________ ____________________________
_____________________________ ____________________________
_____________________________ ____________________________



75

__________________________________ _______________________
_____________________________ ____________________________
_____________________________ ____________________________

___________________________ ______________________________
_____________________________ ____________________________
_____________________________ ____________________________
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___ ______________________________________________________
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_____________________________ ____________________________

_________________________________________________________

س ھایر نویفھرست ز

.دیی رجوع نما۶ و١:۵ا یبھ اشع)١(
ب مطالب در یترت. نموده است بیان۴:١ تا ٣:١٨ان ی در كولسیگرید دین مطالب را با تأكیپولس ھم)٢(

ن و ی والدۀ زن و شوھر؛ سپس رابطۀرابط: استی زندگیت ھای است، و نشانھ از اولویكیھر دو 
 اولویتبین ترتید با چنیھمسر و فرزندان و شغل شخص با. كارمند و كارفرماۀفرزندان؛ و در آخر رابط

یبت ھایرند، با مصی را بگیگریب دیض شده و تركیت ھا تعوین اولوی كھ ایرا نگاه بدارند، و در صورت
.دی روبرو خواھد گردیادیز
ح ید، كھ در آن بھ موضوع آنچھ در مسی رجوع كن١٢ تا ٣:٨انیات مشابھ در كولسیژه بھ آیبھ و)٣(

. شده استیشترید بید تأكیھست
ھ والدین ارتباط ک، ابتدا ضروری است می شود فرزندان مختل معموًال وقتی ارتباط میان والدین و)۴(

م روابط، و البتھ دلیل اصلی ترمی( را تصحیح نمایند و بعد بھ موضوع فرزندان بپردازند میان ھمدیگر
ھ فرزندان ک میان زن و شوھر، اولین چیزی ارتباطاتاز رفع احتالفات و ترمیم پس ).خشنودی خداست

 و تردید حاصل کضمنآ ش. یگانگی میان والدین است و یگپارچگی تنبیھ و تربیت آنھامی شوندمتوجھ آن 
.می گردداز عدم توافق نیز از میان برداشتھ 

,Marriage"تاب من ک بھ ۵( Divorceرجوع نمایید .
Competentتاب من کتر در این مورد، بھ شای بحث بیبر)۶( to Counsel٢٣۶ تا ٢٣١، صفحات ،

٢۵٠،٢۶۴.
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