ازدواج مسيحي
توسط لسلي م  .گرانت ( ) Leslie M. Grant
"از اينجاست كه مرد پدر و مادر را رها كرده  ,با زوجهه وهويخ وواههد پتوسهت و نهدو
يكتن وواهند بود "

( افسستان )13 : 5

با احتياط عمل نما
اراده خداوند را جستجو نما
تائيد خداوند در ازدواج
هدف واقعي جشن ازدواج
در شادي عروسي سهيم شدن
ازدواج به پايان مي رسد
ازدواج به چيزهاي بهتري اشاره مي كند
هر رابطه طبتعي كه توسط وداوند برقرار مهي گهردد تيهوير از رابطهه ا ميتهو و رونهاني اسهت .و
ازدواج ,يكي از اولتن رابطه ها بشر است  ,كه قبل از نكه گناه وارد جهان شود شناوته شهد  - ,كهه
تداركي از تائتد برا بركت نقتقي  ,رامخ  ,هيراهي و ووشي مخلوق وابسته است – و مطيئناً برا
انتقال چتز كه دارا اهيتت بستار بر ما است و نزديك به قلب ودا مها اسهت در ن هر گرفتهه مهي
شود .بنابراين اگر مجبور باشتم تا درك شايسته ا از ازدواجي مبارك و نگرشي كه شايسته ايهن يكهي
شدن باشد را داشهته باشهتم  ,بهه معنها كلهي  ,يهك رابطهه رونهاني بسهتار ميتهو داشهته باشهتم  ,بايهد
دستورالعيل ها بستار مفتد را به انجام رسانتم.
لطفا افسستان  21 – 22 : 5را بدقت مورد بررسي قرار دهتد .هنگامتكه افكهار پهول

رسهول ،بهه شهكلي

ناگهاني به سو اتحاد مبارك مستح و كلتسايخ معطوف مي گردد .شكارا نيتحتها وود را نتز بهه
هيسران و شوهران انجام مي دهد  ,كه در واقع شراكت گروهي از مقدسان نجات يافته مي باشد كه به
وستله روح وداوند نه تنها برا يگديگر بلكه برا مستح در اتحاد ابد ساكن گشته اند .اين ازدواجي
است كه مرگ نيي تواند به ن پايان دهد  ,زيرا كه بر اساس مرگ وود متسي قرار دارد و او تا به ابهد
زنده است.

يه  25چنتن مي گويد  " :ا شوهران زنان وود را محبت نيائتد  ,چنانكه مستح ههم كلتسها را محبهت
نيود و وويشتن را برا

ن داد ".در اينجا قامده ا بستار مهم و اساسي وجود دارد كه شامل ازدواجي

نقتقي  ,پاك و محبتي متواضع است – محبتي كه هيه چتز را مي بخشد و چتز را تقاضا نيهي نيايهد.
و اين چقدر بتشتر و مهيتر از انساس و مواطف ميتقي است كه گاهي اوقات در رابطهه بها مشهو مها را
دچار اشتباه مي نيايد .بخاطر مشو  ,وود را با ووشي در مقابل او كه دوستخ داريم وقف مهي نيهايتم.
و اين ما را در ابتدا به صحبتي كوتاه در رابطه با بروي ضرورتها هدايت مي نيايد.
با احتياط عمل نما
اگر در هر دو مرد و زني كه به فكر ازدواج هستند هتچ متل و رغبتي از وقف وود در مشو و مراقبت و
تالش در جهت بركت ديگر وجود نداشته باشد  ,مي توانند مطيئن شوند كه اينچنتن ازدواجي مهورد
تايتد وداوند نتست .اجازه ندهتد تا بتخ از اين ادامه پتدا كند.
هيانگونه كه در وداوندمان متسي مستح مي بتنتم  ,اين مشو  ,شامل وفادار ميتو و فهداكار ابهد
به معشوق مي باشد .اگر ازدواج را مورد بررسي قرار دهتم  ,اجازه ندهتد تها اييانهدار وهود را تيامهاً در
چنتن شرايطي قرار دهد بلكه اطيتنان ناصل نيايتد كه اينچنتن انساسي ( وود را وقف مشهو نيهودن )
در طرف مقابل نتز وجود دارد.
اگر شخص ايياندار وواهان ازدواج با فرد بي اييان باشد  ,اطيتنان از ايهن امهر امكهان پهيير نتسهت ;
زيرا كه اگر شخيي به مستح اييان ندارد  ,پ

چگونه مي توان به وود او امتياد داشهت ايهن هرگهز

هدايت وداوند نتست  ,زيرا كه كالم ودا بهه وضهوح مهي گويهد  " :زيهر يهون نهاموافو بها بهي اييانهان
مشويد"( دوم قرنتتان .) 31 : 6
ميكن است كه ما بروي اوقات در مورد مدم داشتن رابطه ا بستار زاد با جن

مخالف به اييانهداران

جوان هشدار دهتم .شنايتها زياد و بي مورد ميكن است موجب رفتار بي مالن ه و ديدگاهها
متفاوتي از مسائل گردند  ,بنابراين قلب تا ند فريفته مي شود كه ازدواج تبديل به مسئله ا دردناك
مي شود .اگرچه اين مسائل گاهاً منفي هستند  ,اما موارد بستار مهم برا بررسي بشيار مي يند .و مها
بدنبال مهيترين ضرورت ازدواج مي باشتم.
اراده خداوند را جستجو نما
فرزند وداوند ،برا نفاظت و بركت وود  ,و برا رههايي از نگرانهي و بركهت ديگهران  ,و بهاتتر از
هيه برا جالل وداوند بايد تنها وواست و اراده وداونهد و راهنيهايي دسهت او را در ايهن رابطهه كهه

تيامي ينده او را بطور ووب يا بد تحت تاثتر قرار مي دهد ،جستجو نيايد .اگر دو نفر برا زندگي بها
يكديگر به منوان مرد و زن توافو ناصل نيايند  ,با هم بودن نها رابطهه ا رسهيي اسهت  ,و وداونهد
نها را بعنوان " يك تن " به هم پتوند مي دهد ،در واقع ميلي كه نها وود را در مستر قرار مي دهند
تا وفادار راسخ وود را به ديگران نشان دهند .جهان بدون وهدا امهروزه در رابطهه بها مها وقتحانهه ايهن
الزامات نتاتي را ناديده مي گترد :وانواده ها از هم پاشتده بتشيار گواه بر اين قلبها وائن انسهانها
هستند ; و گناهان متعدد بزرگ هزينه غم و بدبختي مي باشند.
مالوه بر اين ،برا مستحتان بهتر است كه ازدواج نكنند تا اينكهه ازدواجهي بهدون ههدايت الههي داشهته
باشند .درواقع  ,اگر بتان ازدواج نكردن اراده ا از جانب وداوند برا زندگي ووانندگان باشهد  ,يها
ماقالنه نتست تا مطتع ن باشتم " پ

هم كسي كه به نكاح دهد  ,نتكو مي كند و كسي كه بهه نكهاح

ندهد  ,نتكوتر مي نيايد (".اول قرنتتان  .) 13 : 7البته اين مورد در دو نالت در ن ر گرفته مي شود كهه
در هر دو نالت اراده وداوند ،مي تواند اجرا شود .يكي هدفخ ايهن اسهت تها بخهاطر وداونهد ازدواج
نكند  ,تا بتواند وداوند را بدون مشغله فكر ودمت نيايد .توجه به اين امر برا ايياندار بستار وهوب
است  ,و به رامي در مقابل نچه كه اراده وداوند است تسلتم مي گردد .زيرا ,زمانتكه بعدها وقتي كه
اراده وداوند بر نتايج اندوهناك هوا نف

و اشتباهات چتهره مهي گهردد  ,مشهاهده چنهتن تايتهد در

ميل بستار زيبا است .با اينحال نتي برا فرض كردن مهدم تحقهو چنهتن نهالتي ( يعنهي نها اطهامتي از
فرمان وداند ) بايد بستار نادان بود كه در ن پتخ رفت زيرا كه نتايج ن منتهي بهه تجربتهاتي تلهخ مهي
شوند.
در هر نال ،يا اين امر برا ايياندار امكان دارد تا اطيتناني كامل از هدايت وداوند در اين موضوع را
داشته باشد براستي  ,امكان پيير است  ,اما برا فرزند وداوند اين تنها راه مي باشد .اگر قلب ايياندار
براستي بر وداوند تكته داشته باشد  ,و بر ذات گناه لود وود امتياد ننيايد و مطتهع كهالم گرانبهها او
گردد  ,هرگز هدايت شكار او را از دست نخواهد داد " .مسكتنان را به انياف رهبر وواهد كهرد و
به مسكتنان طريو وود را تعلتم وواهد داد " ( مزمور .) 9 : 25
يا ما بايد بر نچه كه برا وود انتخاب مي نيايتم ،بر وود اطيتنان كنتم يا ما بايد توجه داشته باشتم
كه شايسته شريك مناسبي هستتم يا تا قبل از رستدن سن معتن بايد نگران شخص مناسب باشهتم يها
ما بايد قرار ازدواج را با دريافت ومده ها ازدواج از ديگر انجام دهتم هتچكهدام از اينهها اييهان بهه
وداوند و هدايت او را در زندگي نشان نيي دهند و مطيئناً ما را به سهويي مهي كشهند كهه سهرانجام ن
پشتياني است.

تاييد خداوند در ازدواج
نيي توان چندان تاكتد نيود كه اين رابطهه ا از تايتهد اسهت .هنگامتكهه وداونهد زن را فريهد  ,ههتچ
فكر از ازدواج در ذهن دم وجود نداشهت  " ,و و را بهه نهزد دم ورد " ( پتهدايخ  .) 22 : 2ايهن
تياماً به وستله نتكو وداوند فراهم گشته بود .هر دو ،زن و مرد در شرايطي قرار داشتند كه بجز تشهكر
از وداوند در رابطه با اين اتحاد و ميل الههي و  ،كهار ديگهر نيهي توانسهتند انجهام دهنهد .دم نيهي
توانست زني را كه وود وواهان ن است را انتخاب نيايد  ,و نتي نوا نتز قادر به انتخاب هيسهر وهود
نبود .وداوند اين ازدواج را ترتتب داده بود .چقدر زيبا است كه تنها تايتهد وداونهد موجهب و مروسهي
اييانداران مي شود.
يا اين الگو تيامي ازدواجها نقتقي نتست يا وداوند در نكيهت و نگهرش وداونهد اش  ,در
زمان و مكان وود  ,دو نتات جوان ( و شايد پتر تر ) را به هم پتوند مي دهد و اگر ايياني نقتقي بهر او
وجود داشته باشد  ,اطيتناني شكار را از اراده وود به نها وواهد داد كه نها با اطيتنهان از ايهن امهر "
در وداوند " به هم بپتوندند ميكن است ايياندار جوان با چتز كيتهر از ايهن موافقهت نيايهد كهه در
نهايت مواقب غم انگتز را مشاهده وواهد نيود.
يكي از زيباترين نيونه ها مستح و كلتسا در داستان اسحاق و رفقه وجود دارد

( پتهدايخ بهاب 21

) .اسحاق به رامي در منزل منت ر بود درنالتكه ابراهتم وهادم وهود را فرسهتاده و و توسهط وداونهد
هدايت گشت  ,تا مروسي را برا اسحاق پتدا كند .هيچنهتن چهه تيهوير زيبهايي از كهار روح القهدس
وجود دارد كه توسط پدر به جهان فرستاده شد تا مروسي را برا وداوند متسي جستجو نيايد.
هتچ تشريفات قانوني وجود ندارد ،هتچ ومده ا داده نيي شود  :هتچ پولي پرداوت نيهي شهود  :ولهي
هدايايي داده مي شوند .از رفقه به سادگي پرسهتدند  " ,بها ايهن مهرد وهواهي رفهت " و و در جهوابي
مييم گفت  ":مي روم " نال ديگر اسحاق ناامتد نبود " .او را به زني وود گرفته  ,دل در او بست( ".
پتدايخ  .) 67 : 21يا تابحال در جايي ووانده ايم كه او مرتكب اشتباه بزرگهي شهد كهه هيسهر اوتتهار
نيود  ,هيانگونه كه بستار از اييانداران در مهد قديم انجام مي دادند .او اجازه داد تا وداوند انتخهاب
نيايد و به اين راضي بود ،اگر ما اصرار بر انتخاب وود داشته باشتم  ,در پايان ناامتد و ناراضي وهواهتم
بود.
در چنتن رابطه ا از تايتد و رضايت  ,مهد و پتيانها كامالً بتگانه مي شوند و مغاير با سترت واقعي وود
مي باشند .وداوند از دم و نوا هيانگونه كه در داستان اسحاق و رفقه نتز مي بتنهتم؛ ههتچ مههد را از

نان سوال ننيود  ,اما بتشتر از رابطهه بها امتيهاد ن دو نسهبت بهه يكهديگر اطيتنهان ناصهل نيهود .اگهر
وداوند وود يك زوج را به هم برساند  ,و نها اين اطيتنان راسخ را از اراده وداوند داشهته باشهند يها
مي توانند بدون هتچ مهد و پتيان اضافي به هم امتياد نيايند قانوناً ( كه چتز مغهاير بها فهت

و تايتهد

است ) مهدها معرفي مي شوند  ,اما مرجعي برا ازدواج بشيار نيي يند .تحت اراده وداوند اين قبتل
تعهد ها قانوني ديگر جايي ندارند  :زمانتكه صحبت از رابطهه ا پهاك و تايتهد

زاد متهان مسهتح و

مروسخ مي شود  ,جا چنداني برا تعهد هها بهاقي نيهي مانهد ت متاسهفانه در مسهتحتت رسهيي  ,كهه
ايياندار تحت تاثتر قرار مي گترد  ,اينچنتن تعهد ها  ,با هنگ ميهبي ووشهايند برگهزار مهي گردنهد و
توسط وادم ميهبي نتز به اجرا در مي يند ,و از محبوبتت بستار بزوهوردار مهي شهوند .بجها اينكهه
زوج ها به سادگي و رامي در مورد تايتد الهي شكر گهزار نياينهد  ,مامهل بتههوده اطيتنهان جسهياني
توسط تعهدها بشر ارائه مي شود .و ليت سادگي تايتد الهي را كه بايد بتخ از هر چتهز ديگهر در
اين پتوند مورد توجه قرار گترد را از بتن مي برد .يا اين موضوع مهد ناشايسته يعقوب را پ

از ومهده

ا در مورد بركت م تيخ از جانب وداوند را به ما ياد ور نيي شود ( پتدايخ .) 22 – 31 : 23

هدف واقعي جشن ازدواج
در هر نال در اينجا نتاز است تا موارد را كه متيايز ولي بستار گتج كننده هستند را از هم جدا نيايتم.
در ازدواج دم و يا اسحاق ما هرگز مراسم رسيي ازدواج را مشاهده نيي نيايتم .و يها در ههتچ كجها
كتاب مقدس نتز نيي توانتم مشاهده نيايتم كه وداوند جشن و مراسم رسهيي ازدواج را تزم دانسهته و
يا نرا توصته نيوده باشد .بلكه بتشتر او است كه دو نفر را به هم پتوند مهي دههد ولهي ايهن كهار را بهه
وستله جشن و يا مراسم رسيي انجام نيي دهد.

با اين وجود  ,تيدن موجب اين امر مي گردد  ,و انسان غتر قابل امتياد اسهت  ,زمانتكهه ملتهها بهر رو
زمتن شكل گرفتند  ,موجب اين نتاز ضرور گشتند كه برا داشتن نكومتي پايهدار ،بايهد شهناوت و
رسيتت ميومي نسبت به ازدواج هر زوجي وجود داشته باشد .مطيئناً ايياندار بايد تيام ضهرورت هها
نكومت را بداند " نسبت به قوانتن نكومت مطتع باشد " از زمانتكهه نكومهت نتهاز بهه مراسهم رسهيي
ازدواج را داشت  ,مستحتان با ووشي بخاطر وداوند از اين فرمان بشر استقبال نيودند .اما بهرا داشهتن
چتز فراتر از اين  ,در مراسيي كه شامل موارد ميهبي اسهت  ,ماننهد مههد در مقابهل وداونهد  ,كهه
مطابو با كتاب مقدس نتست و قوامد پترو از افراد انساني كه گويي نها به جا وداوند دو نتهات را
به هم پتوند مي دهد؛ ايجاد تناق

مي كند.

بنابراين  ,مراسم  ,چون مطابو با متل وداوند نتست  ,پ

فقط نكومت مي تواند نرا مورد ن هارت

قرار دهد " از جانب دولت " و بايد توسط كستكه نكومت به او اوتتار داده اسهت انجهام شهود .اجهازه
دهتد تا واضح تر بتان نيايتم  ,اين امر مستقتياً انتسابي از جانب وداوند نتست بلكه از جانب نكومهت
مي باشد.
چقدر زيبا است كه ايياندار دارا مامور رسيي نكومتي باشد تا اين جشن را برگزار نيايهد و بنهابراين
وواسته ها مشروع دولت را تشختص دهد .گاهي اوقات مستحتان اصرار دارند كه تنهها فهرد نجهات
يافته اين مراسم را برا

نها انجام دهد ; اما اين مقتده از ادراك كم اييانداران نشأت مي گترد كه اين

مراسم تنها يك ضرورت ساده نكومت است .هتچ دلتل ديگر برا اصرار داشتن در اينكه مهامور
نجات يافته اين كار را انجام دهد وجود ندارد ،كه نتياً بايد فهرد نجهات يافتهه قهرار ازدواج را صهادر
نيايد.
نداقل نياينده دولت مي تواند اظهارات وود را مستقتياً از جانب ايالت و يا استان مربوطه ادائه دهد .از
طرف ديگر  ,كشتخ مي تواند يك زوج را " از جانب كلتسا " زن و شوهر بنامهد كهه ايهن امهر كهامالً
اشتباه است زيرا كه نه كلتسا واقعي وداوند و نه كلتساها بشر هتچگونه اوتتار در ههتچ يهك از
امور مربوط به ازدواج ندارند .و هنوز نتز مباراتي بستار مهم در هنگام ازدواج بكار مي روند  " :من شيا
را در نام پدر  ,پسر و روح القدس  ,زن و شوهر امالم مي نيايم " .تابحال هتچ انساني از جانب وداوند
اجازه بتان چنتن جيالتي را نداشته است .هنگامتكه وداوند پتوند مي دهد  ,اينكار را بدون كيك هتچ
انساني انجام مي دهد .و اين امر در واقهع ادمهايي اسهت بهر نياينهدگي وداونهد در پتونهد دادن زوج در
ازدواج كه بيانند اشتباه وادمان فرومايه پادشاهي است كه بدون كوچكترين اجازه ا بنام پادشاه ،بطور
رسيي صحبت نيايند و در كار تاثتر گزار باشند كه فقط وود پادشاه مي تواند به درسهتي نهرا انجهام
دهد.
در بروي كشورها تنها مامور رسيي دولت نو انجام تشريفات ازدواج را دارد .در ساير نقهاط  ,اگرچهه
وادمان ميهبي از جانب دولت اجازه انجام اين كار را دارند  ,اما زوج مي تواند مراسم را در اداره ثبت
نتز برگزار نيايد و يا اينكه با يك قاضي در محلي كه وواهان انجام مراسم و جشن هسهتند در شهرايطي
كه نقتقت كتاب مقدس رمايت شود  ,مروسي نيايند .اگر به ههر دلتلهي كشتشهي بهرا انجهام مراسهم
انتخاب گردد نگاه توصته مي شود تا زوج ايياندار دروواست نيايند تا ههتچ مههد مهيهبي در مراسهم
ارائه نگردد و امالم زن و شوهر تحت هتچ نام ديگر به جز نام نكومهت بتهان نشهود .نهال  ,اجهازه
دهتد تا توجهي روناني در ياد ور اين امر داشته باشتم كه اين موارد بيورت قانون نگاشته نشده انهد
اما برا كيك به وجدانها نگران بتان مي گردند.

در شادي عروسي سهيم شدن
اگرچه كتاب مقدس در رابطه با مراسم ازدواج سكوت اوتتار كرده اسهت ( در بروهي محلهها وها
اين امر مربوط به دولت مي باشد ) ,اما ما در رابطه با ازدواج قانا جلتل كه وداونهد متسهي نتهز در ن
نضور داشت مي ووانتم ( يوننا  , ) 33 – 3 : 2 :و هيتنطور در رابطه با شهام مروسهي نتهز در بهاب 22
متي مي بتنتم كه شرايط را بيانند " شام مروسي بره " نشان مي دهد كه صداها فراوان وود بخود بها
هم مي گفتند " :شاد و وجد نيايتم و او را تيجتد نيايتم زيرا كه نكاح بره رسهتده اسهت و مهروس او
وود را ناضر ساوته است ( " .مكاشفه .) 9 – 7 : 39
بنابراين اگر وداوند تايتد گرانبها وود و رهبر محبهت متهزش را داشهته باشهد  ,ازدواج دو نجهات
يافته وود را طور

ترتتب مي دههد كهه ديگهران از مشهاهده ن شهاد گردنهد و فرصهتي را بهرا بتهان

شكرگزار و پترو از او را فراهم مي ورد .شام وود نتز بتاني از اشتراك و پترو مي باشهد .اگرچهه
مراسم در نضور تيامي متهيانان انجام مي شود ،و يا اينكه در محهل ثبهت ادار و يها جهايي ديگهر در
نضور تنها دو نفر شاهد انجام مي شود اما ايهن مهوقعتتي گرانبهها بهرا مقدسهان وداونهد اسهت و اگهر
اطيتنان رضايت وداوند موجب اين پتوند باشد  ,شاد زوج ووشبخت ديگران را نتز شاد مي كند.
مالوه بر اين ,بتخ از اينكه اين موقعتهت تنهها لهيتي اجتيهامي را شهامل گهردد  ,اجهازه دهتهد تها وهود
وداوند برا تايتد گرانبها وود مورد پرسهتخ و تقهدير قهرار گتهرد .مهلالً داشهتن بهرادر كهه كهالم
وداوند را مي وواند  ,برا بر ابراز اين شاد مقدس بتخ از شاد جسياني كيك وواههد نيهود و از
نچه كه دنتو است جلوگتر وواهد نيود .اگر فامتل و يا دوستاني نضور دارند كه نجات نتافته انهد
 ,فرصت مناسبي است تا وبر ووش تايتد وداوند در متسي مستح را امالم نيايتم .برا اين زوج چقدر
زيبا و دلنشتن وواهد بود كه مراسم ازدواج نها فرصتي برا نجات جانها گرانبها گردد.

ازدواج به پايان مي رسد
رابطه ا كه برقرار مي شود موجب شاد و مزايايي ويژه مي گردد  " ,ن دو يك تن وواهند شد " ,
و در اتحاد به هم مي پتوندند كه هتچ رابطه ديگر قادر به انجام ن نتست .نال نوبت نهها اسهت تها
در تجربه زندگي سهتم باشند  ,و مسئولتتهايي را كه در قبال پييرش يكديگر بهر وهود گرفتهه انهد را بهه
انجام رسانند .از اين پ

در تيامي تجربتهات زنهدگي  ,اجهازه دهتهد تها بوسهتله ايهن رابطهه دو طرفهه و

متبارك با نها روبرو شهويم .در واقهع اگهر وهود را در مهووتن از تجربتهان غهم و شهاد  ,رامهخ و
شفتگي  ,استرانت و كار  ,اضطراب و سودگي  ,محنت و ليت قرار دهتم  ,اين مي تواند بهرا مها
مفتد واقع گردد.

افسستان  5به ما مي گويد  " ,ا شوهران زنان وود را محبت نيايتد ".

كولستان  39 : 1نتز اضافه

مي كند  ":با ايشان تلخي مكنتد " .مشو ,نه به واطر معشوق  ,بلكه به واطر اشتراك با وداوند بايد در
طول سالها افزايخ يابد .مهرباني و مراقبت  ,شكتبايي  ,درك  ,پاكي و توجه به بركت هيسهر  ,بايهد
در مرد وجود داشته باشند .اجازه دهتد تا هر هيسر مستحي وود را در با چنتن ناتت و كتفتتي مقايسهه
كند و اگر كه اينچنتن نتست  ,هتچ مير را نتاورد بلكه از كالم وداوند اطامت نيايد.
" ا زنان شوهران وود را اطامت كنتد چنانكه وداوند را " ( افسستان  .) 22 : 5اين فرماني الهي است.
شوهر سر زن است  ,و اگرچه او در رفتار با هيسر وود زاد است ،اما اين اهيتهت مهرد را بهرا اتخهاذ
تييتم نهايي نشان مي دهد .اگر مرد بستار از تييتيات مربوط به وانه را به زن واگيار كند و مطهابو
متل هيسر در اين امور رفتار كند ماقل است .و اين افتخار برا او محسوب مي گردد تا بداند بها ايهن
تايتد مهربانانه چگونه بروورد نيايد نتي اگر اين امر در مستر رزوها و نباشد.
در هر نال شوهر نه برا نتاز به اطامت هيسر بلكه برا محبت او ووانده شده است .اجازه دهتد تا هر
كدام تعلتيي ميتو از شخيتت وود را در قلب وود داشته باشند تا نتايج ن روناني باشهند و اتحهاد
زيبا بجا اوتالف مقتده ا كوچك بوجود ورند .زن نتز نه برا نتاز محبت هيسر بلكه برا اطامت
از او ووانده شده است .در واقع محبتي هيراه با اييان و توجه به هيسر از جانب مهرد بهتخ از ههر چتهز
ديگر در پترو قلبي او از مرد موثر است .و تيكتن رام و ووش يند و به هيسرش بهترين وسهتله
برا افزايخ محبت مرد نسبت به زن مي باشد.
هيچنتن اين دستورالعيلها برا ايياندار كه هيسرش نجات نتافته است نتهز كهامالً قابهل اجهرا هسهتند.
اطامت از وداوند در اين مستر مي توانهد وسهتله ا بهرا نجهات ديگهران گهردد " .هيچنهتن ا زنهان
شوهران وود را اطامت نيايتد تا اگر بعضي نتز مطتع كالم نشوند  ,سهترت زنهان ايشهان را بهدون كهالم
دريابد" ( اول پطروس  " .) 3 : 1زيرا كه تو چه داني ا زن كه شوهرت را نجات وهواهي داد يها چهه
داني ا مرد كه زن وود را نجات وواهي داد " ( اول قرنتتان .) 36 : 7
براستي فت

وداوند در مواقعي كه اشتباه  ,ناداني و يا نتي وودوواهي رو مي دهنهد مجتهب اسهت.

زيرا كه در بستار از ازدواجها اين مسايل شكار مي گردند .بنابراين ايياندار اگر مشاهده نيايد كه در
موضومات كتاب مقدس گتج و گيراه گشته است نبايد ناامتد گردد بلكه بايد با ايياني تهازه و امتهراف
به وداوند برا دانستن وواسته وداوند و جستجو شفامت الهي ميهل نيايهد و نتهي ميكهن اسهت از
متان ورابه هايي از ناامتد  ،بركت م تم وداوند را دريافت نيايد .اگر وداوند ما مي تواند بگويهد كهه
" ا اسرايتل هالك شد  ,اما معاونت تو با من است " ( هوشع  ,) 9 : 31پ

مطيئناً چنتن كيكهي را

برا يك ايياندار نتز انجام وواهد داد .در واقع  ,اين تايتد به تنهايي برا نگهدار و نفظ اييانهداران

از متان تيامي تجربتات زندگي مشترك كافي است  .متبارك است او كه در سرتاسر ايهن راه ،مها را از
ثيرات فت

وود برووردار وواهد نيود.

ازدواج به چيزهاي بهتري اشاره مي كند
تعهد ازدواج تياماً توسط مرگ هر كدام از زوجتن به پايان مي رسد " .زن مهادامي كهه شهوهرش زنهده
است  ,بسته است .اما هرگاه شوهرش مرد زاد گرديهد تها بهه هركهه بخواههد منكونهه شهود .لهتكن در
وداوند فقط " ( اول قرنتتان  .) 19 : 7و " زيرا كه در روز قتامت  ,نه نكاح مي كنند و نهه نكهاح كهرده
مي شوند " ( متي .) 13 : 22
زيرا كه ازدواجي مجتب تر رو وواهد داد  " ,بزم نكاح بره " ( مكاشفه  , ) 9 : 39كه شامل پتونهد
از شاد ابد مي باشد كه هتچ شرايطي در ازدواج نيي تواند اين مشهو مهالي و بها شهكوه ن برابهر
نيايد .اگر ازدواج اين امر را به تيوير بكشد  ,سپ

بهترين ليتها و بركتها ازدواج قلبها ما را بهرا

روز پر شكوه وداوندمان زنده نگاه وواهند داشت.
بزود شاد ميتو دروني ما را پر وواهد نيود
بزود شاد تو بر رامشت فايو وواهد مد
بزود تو را وواهتم ديد – مروس پر شور تو
بزود برا ووشي كه از ن تو است به نزد تو مي يتم
فراتر از تيام اينها  ,در وانه زوج ايياندار  ,اجازه دهتد تا وداوندمان متسي مسهتح برجسهته تهرين نقطهه
در قلبها باشد  ,و امتد متبارك بازگشت او مهيترين و نتاتي تهرين امهر بهرا ههر فضهتلت الههي باشهد.
بنابراين چنتن ازدواجي مي تواند تيوير از مستح و كلتسا باشد ,و به جهان امهالم نيايهد كهه ايهن امهر
بتخ از نكه برا جهان ماد معنايي داشته باشد بهرا مها اييانهداران دارا معنهايي زيبها و پهر بركهت
است.

