دروس آموزشی کریستادلفین بر اساس کتاب مقدس
درس سی و دو :ازدواج مسیحی
هغالعه :اول لزيتیاو،باب7

اولیه ازدواج
اسدواج رابغه ای اطت که خذا فزاهن کزده اطت  .به همیى پیىطتى یک سو و هزد تا سهايی که سيذه هظتًذ اسدواج يشدیک تزیى رابغه هز ايظايی اطت .در اسدواج ػىهز و همظزع هی
تىايًذ به همزاه هن هعًای والعی عؼك هظیذی و بخؼغ را یاد بگیزيذ همايغىر که با گذػت در کًا ر هن سيذگی هی کًًذ  .خذا دىا را به عًىاو همظز بزای آدم خلك کزد بًابزایى آدم و
دىا اولیى سوج هشدوج بىديذ پض لايىو اسدواج اس هماو آغاس گذاػته ػذه اطت( .پیذایغ 1و)2

قواویه ازدواج
اس پیذایغ ،باب،2آیه 18و آیات  21تا  24یاد هی گیزین که اسدواج یک تعهذ جذی و رطمی اطت .پض اس خلك سو خذا او را يشد هزد آورد (پیذایغ،باب،2آیه )22هظیخ در هتی(،باب،19آیه
ً
 )5به عىر واضخ بیاو هی کًذ که خذا کلمات باب ،2آیه  24را به آدم و دىا گفت .لغعا خذا کظی بىد که اولیى اسدواج را رطمی کزد .تزتیب کلمات خذا به آدم و دىا در آیه  24بظیار ههن
اطت .او گفت -1هزد پذر و هادر خىد را تزک هی کًذ -2 .به همظز خىد هی پیىيذد -3.هزد و سو بایذ یک تى ػىيذ .دال به هز یک اس ایى هىارد با دلت بیؼتزی يگاه هی کًین.
 -1خذا گفت سهايی گه یک هزد و سو تـمین به اسدواج هی گیزيذ هزد بایذ والذیى خىد را تزک کزده و با همظز خىد سيذگی کًذ.ایى بذیى هعًی يیظت که بایذ والذیى را يادیذه
بگیزيذ بلکه يؼاو هی دهذ که همظز اکًىو ههمتزیى ػخؾ خايىاده اع اطت و در درجه اول اهمیت بایذ به او اختـاؽ داده ػىد .اگزچه ایى اهز در هىرد سياو يیش ؿذق
ً
هی کًذ.ولی در هىرد آدم و دىا که پذر و هادری يذاػتًذ ؿادق يیظت.پض کاهال واضخ اطت که پیذایغ باب های  1و  2لىايیًی اطت که خذا بزای اسدواج و بزای همیؼه
يهاده اطت.
 -2هزد بایذ به همظز خىد بپیىيذد  .هًظىر اس ایى جمله رابغه جًظی يیظت.بلکه يشدیکی در افکار ،اهذاف و تمام کار هایی اطت که هی خىاهًذ ايجام دهًذ .و بایذ چًاو جذایی
ياپذیز باػًذ که ايگار به هن چظبیذه ايذ خذا سو را آفزیذ تا هعاويی هىافك هزد باػذ آيها لزار بىد ػزیک سيذگی هن ػىيذ.به هن اهمیت داده و به خذا خذهت کًًذ.یک هزد و
ػزیک سيذگی آیًذه اع بایذ اولىیت های خىد را لبل اس هتعهذ ػذو در لالب اسدواج درک کًًذ.
 -3هزدو سو لزار بىد یک تى باػًذ .ایى اهز هزبىط به یگايگی جًظی اطت و در آخز هی آیذ(.اول لزيتیاو باب  6آیه )16تًها سهايی که آيها به یکذیگز یزای سيذگی هتعهذ ػذيذ و
به هن پیىطتًذ هی تىايًذ رابغه جًظی داػته باػًذ.دىا اس ديذه آدم خلك ػذه بىد و به هعًای والعی کلمه یک تى بىديذ ودال با رابغه جًظی ایى يشدیکی تاسه هی ػىد.راه
خاؿی اطت که یک هزدوسو هی تىايًذ يشدیکی هغلك و ودذايیت در عؼك را ادظاص کًًذ.ایى اهز يؼاو هی دهذ که رابغه آيها بایذ آيمذر يشدیک باػذ که ادظاص کًًذ
ُ
ُ
بخؼی اس یکذیگز هظتًذ.ایى آهىسه هظتمین خذا با روابظ جًظی هزداو و سياو اهزوسه کاهال هغایزت دارد چىو آيها دمیمتا همظز خىد را يؼًاخته و هیچ تعهذی به سيذگی و
رابغه عىاليی يذاريذ .در پیذایغ باب  1آیه  28خذا به آدم و دىا بزکت داد و به ایؼاو گفت ":بارور و کثیز ػىیذ" .اسدواج طزػار اس عؼك و اهًیت در بیى دو ایمايذار بهتزیى
هذیظ را که یک بچه هی تىايذ در آو رػذ کًذ و خذهت به خذا را یاد بگیزد فزاهن هی کًذ(.هالکی باب 2آیه )15بًابزایى اس هماو آغاس خذا هذفغ را بزای اسدواج گذاػت او
هی خىاهذ که هزد و سو با یکذیگز سيذگی کزده و در تمام هزادل سيذگی به همذیگز کمک کًًذ.او هی خىاهذ که هز دو به عًىاو ػزیکاو هعًىی در خذهت به خذا با یکذیگز
تالع کًًذ  .اگز بزکت فزسيذاو به آيها داده ػذآيها را يیش به راه عؼك و خذهت به خذا بیاوريذ .اسدواج یک راه هًاطب بزای داػتى یک خايه دار بی هشد ویا پیذا کزدو هزدی
که هزالب ػما باػذ يیظت .اسدواج بظیار فزاتز اس سيذگی یک سو و هزد با یکذیگز اطت.
اسدواج پیىيذ یک هزد و یک سو بزای سيذگی اطت(هتی باب  19آیات 4تا)6

ازدواج مسیحی
همايغىر که خذا اسدواج آدم و دىا را هذایت کزد یک سوج هظیذی يیش بایذ در دضىر خذا به هن بپیىيذد.عهذ اسدواج آيها بایذ در دضىر خذا و ػاهذاو ايظايی (الىام و دوطتاو
)باػذ.عهذ آيها بایذ هًعکض کًًذه آرهاو خذا باػذ .خذاويذ هزکض که لـذ ػکظتى ودذايیت اسدواجی که او بزکت داده اطت را داػته باػذ ،هًع هی کًذ  ":آيچه را خذا پیىطت
ايظاو جذا يظاسد(".هتی باب 19آیه )6اول لزيتیاو باب  7آیه  39هی گىیذ  ":سو هاداهی که ػىهز سيذه اطت بظته اطت "  .البته سهايی که یکی اس ػزیکاو اسدواج بمیزد ػزیک بالی
هايذه هی تىايذ دوباره اسدواج کًذ (.روهیاو باب 7آیه 2و )3

یافته زن و شوهر
ٌ
کتاب همذص یک دطتىر کاهال واضخ داده اطت.که ولتی یک پیزو هظیخ  ،ػزیکی بزای اسدواج ايتخاب هی کًذ بایذ اس آو پیزوی کًذ.
ایمايذاراو تعمیذی بهتز اطت با ایمايذاراو تعمیذی اسدواج کًًذ.
هذف راطتیى اسدواج تًها سهايی بذطت هی آیذ که هز دو ػخؾ هتعلك به خذا باػًذ.بزای سيذگی در کًار هن به عًىاو ػزیکاو هعًىی و همايًذ "وارث فیض يجات" باػًذ(اول جغزص
باب3ایه)7سو و ػىهز بایذ ایماو و عؼك هؼابهی را يظبت به خذا با هن داػته باػًذ پ ىلض ایى اهز را خیلی واضخ بیاو هیکًذ که یک ایمايذار يبایذ با غیز ایمايذار اسدواج کًذ":سیز یىغ
ياهىافك با بی ایماياو يؼىیذ سیزا عذالت را با گًاه چه رفالت.و يىر را با ظلمت چه ػزاکت اطت و هظیخ را با بلیعال چه هًاطبت و هىهى را با کافز چه يـیب اطت(".دوم لزيتیاو باب 6
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ایه 14و".)15سو هاداهی که ػىهزع سيذه اطت بظته اطت اها هزگاه ػىهزع هزد اساد گزدیذ تا به هز که بخىاهذ هًکىده ػىد لیکى در خذاويذ فمظ(".اول لزيتیاو باب  7ایه .)39یک
ػزیک بی ایماو هی تىايذ ها را اس خذا دور کًذ همايًذ اتفالی که بزای طلیماو افتاد (اول پادػاهاو باب  11ایه  1تا )11گاهی پیذا کزدو ػزیکی که ایماو هؼابه داػته باػذ طخت اطت
بزخی اس افزاد که در ایى ػزایظ هظتًذ تىاو هجزد هايذو را داريذ (0هتی باب  19ایه  10تا .) 12و هیچ ایزادی هن بز او يیظت (هظیخ يیش هجزد هايذ).بزخی دیگز ػایذ بخىاهًذ کظی را پیذا
کًًذ که اهادگی یادگیزی دمیمت ايجیل را داػته باػذ اها سهايی هیتىايذ اسدواج کًًذ که او ػخؾ يجات خذا را پذیزفته و تعمیذ گزفته باػذ ايتخاب یک ػزیک بایذ به عًىاو هىضىعی
در دعاها به او پزداخته ػىد.

ازدواج ایماوداران باید مسیح و کلیسای راستیه را وشان دهد
همايغىر که تعمیذ يمادی اس اتفاق بشرگتزی اطت(هزگ و بزخاطتى هظیخ)اسدواج يیش يمادی اطت.رابغه بیى سو و هزد بایذ يؼايذهًذه رابغه بیى هظیخ و کلیظا باػذ":ای ػىهزاو سياو
خىد را هذبت يماییذ چًايکه هظیخ هن کلیظا را هذبت يمىد و خىیؼتى را بزای او داد.تا او را به غظل اب بىطیله کالم عاهز طاخته تمذیض يماییذ تا کلیظای هجیذ را به يشد خىد داضز
طاسد که لکه و چیى یا هز چیش هثل آ و يذاػته باػذ بلکه تا همذص و بی عیب باػذ به همیى عىر بایذ هزداو سياو خىیغ راهذبت هیًمایذ .سیزا هز کض هزگش جظن خىد را دػمى يذاػته
اطت بلکه ايزا تزبیت و يىاسع هیکًذ .چًايکه خذاويذ يیش کلیظا را.اس ایًجاطت که هزد پذر و هادر را رها کزده با سوجه خىیغ خىاهذ پیىطت و او دو یک تى خىاهًذ بىد.ایى طز عظین
اطت لیکى هى در باره هظیخ و کلیظا طخى هیگىین.خالؿه هز یکی اس ػما يیش سو خىد را هثل يفض خىد هذبت بًمایذو سو ،ػىهز خىد را بایذ ادتزام يمىد" (افظظیاو،باب،5آیات  25تا
 . ) 33ػىهز بایذ همايگىيه که عیظی هظیخ عاػك ایمايذاراو بىد و به آيها اهمیت هی داد عاػك همظز خىد باػذ و به او اهمیت بذهذ به عىر هؼابه سو يیش بایذ عؼك بىرسد،ادتزام
بگذارد و همايًذ ایمايذاراو والعی که اس عیظی هظیخ و يجات دهًذه خىد اعاعت هی کًًذ اس ػىهز خىد اعاعت کًذ.آیه  23در اداهه هی گىیذ ":سیزا که ػىهز طز سو اطت چًايکه هظیخ
يیش طز کلیظا و او يجات دهًذه بذو اطت ".ایى يماد ها به ها کمک هی کًذ که يمغ هتفاوت سو و ػىهز را درک کًین.

وقش شوهر در زودگی
یک ػىهز هظیذی و یک سو وفادار هظیذی بزکت های بشرگی بزای یکذیگز و خايىاده هظتًذ و همیًغىر بزای کظی که او را پزطتغ هی کًًذ.ػىهز بایذ در عؼك فارغ اس خىد باػذ
همايًذ هثال هظیخ بزای کلیظا (ایمايذاراو والعی)  .همايغىر که عیظی هظیخ طز کلیظاطت ػىهز يیش بایذ طز همظزع باػذ.ایى بذیى هعًا يیظت که ػىهز اجاسه دطتىر به سو را داػته
باػذ و یا ايتظار ايجام هز کاری بز هیل او را داػته باػذ.هظیخ ایًگىيه با ایمايذاراو بزخىرد يمی کزد.اگزچه طزورػاو بىد و طز ػاگزداو بىد همايًذ یک خذهتگذار رفتار هی کزد تا به آيها
درص فزوتًی دهذ (لىلا،باب،22آیه . )27او ادتیاجات دیگزاو را بز ادتیاجات خىد همذم هی ػمزد.ایى يـیذت پغزص بىد  ":و همچًیى ای ػىهزاو با فغايت با ایؼاو سیظت کًیذ
چىو با ظزوف ضعیف تز سيايه،و ایؼاو را هذتزم داریذ چىو با ػما وارث فیض دیات يیش هظتًذ تا دعاهای ػما باسداػته يؼىد( .اول پغزص،باب،3آیه ) 7و طز خايىاده بىدو به ایى
هعًاطت که ػىهز بایذ هذایت گزی هثبت باػذ اها در عیى دال در تماهی تـمیمات ههن با همظز خىیغ هؼىرت کًذ.ػىهز بایذ بیؼتز اس همه خايىاده را بزای پزطتغ و آهىسع هذایت
کًذ  .ابزاهین يیش همیى کار را کزد( .پیذایغ،باب،18آیه . ) 19بذیى عزیك ػىهز ایمايذار بایذ خىد را طز خايىاده بذايذ و هظئىلیت سيذگی در دضىر خذاويذ بز ػايه های او باػذ.او بایذ
خايه خىد را همايًذ کلیظا جایی که خذا جالل یافته بظاسد  .در بعضی اس کؼىر ها سياو اکثز کارهای طخت خايىاده را ايجام هی دهًذ.اسدواج هظیذی ػزاکت اطت و همظز يیش بایذ
ػزیک کار های سو و خايىاده باػذ او بایذ همچىو "ظزوف ضعیفتز سيايه" او را هذتزم ػمارد ( .اول پغزص،باب،3آیه . ) 7و او بایذ همايمذر که به خىدع هذبت هی کًذ به سوجه خىد
هن هذبت کًذ ( .افظظیاو،باب،5آیه ) 28ایى ػزاکت هعًىی و کاربزدی تجزبه ػیزیًی بزای تمام اعضای خايىاده هی ػىد .همکاری و ػزاکت در اهىر هثال عالی اس هظیذیت دمیمی و
تؼىیك دیگزاو فزاهن هی کًذ .

یک زن مسیحی
به وظایف و هظئىلیت های یک هزد هظیذی يگاه کزدین اها سو هظیذی يیش بایذ يمغ خىد را درطت ایفا کًذ.او بایذ همايگىيه که کلیظا بایذ عاػك هظیخ باػذ و به او ادتزام بگذارد
ً
عاػك همظز خىد بىده و به او ادتزام بگذارد.در اهثال باب،31آیات  10تا  31تـىیز سیبایی اس " سو ؿالذه" داده اطت.او کظی اطت که ػىهزع هی تىايذ به او کاهال اعتماد کًذ.او کظی
اطت که "بزایغ تماهی روس های عمز خىد خىبی خىاهذ کزد و يه بذی" (آیه  .) 12او بزای خىد و خايىاده اع طخت کار هی کًذ  .ههزباو و فهین و خذا تزص اطت (آیه )30کتاب همذص
اهثال سیادی اس سياو با وفایی که اس همظزايؼاو دمایت کزديذ و در عیى دال او را رهبز هی دايظتًذ دارد.طاره به ابزاهین ادتزام هی گذاػت او را همايًذ طزور خىد هی دايظت( .اول
پغزص،باب،3آیات  1تا  . ) 6اس او اعاعت هی کزد .پىلض رطىل يؼاو هی دهذ که چىو ػىهز يمایايگز هظیخ اطت سو يمایايگز کلیظای دمیمی هظیخ اطت و يبایذ يمغ رهبزی در
اسدواج داػته باػذ ":.ای سياو ػىهزاو خىد را اعاعت کًیذ چًايکه خذاويذ را" افظظیاو،باب،5آیه 22تیغض ،باب،2آیه 4و 5ػاهل دطتىرات پىلض در هىرد سياو جىاو اطت ":تا سياو
جىاو را خزد بیاهىسيذ و ػىهز دوطت و فزسيذ دوطت باػًذ و خزدايذیغ و عفیفه و خايه يؼیى و يیکى و هغیع ػىهزاو خىد که هبادا کالم خذا هتهن ػىد ".اس آيجایی که سيذگی خايىاده
هظیذی با خذا ػزیک اطت هادراو يم غ ههمی در اهمیت به خايىاده و راهًمایی و آهىسع فزسيذاو در اهىر خذایی داريذ البته والذیى هز یک يمغ خاؿی در بشرگ کزدو بچه ها با آهىسه
های الهی ایفا هی کًذ  .ؿذف هی گىیذ که والذیى بایذ " عفل را در راهی که بایذ بزود تزبیت يما و چىو پیز هن ػىد اس آو ايذزاف يخىاهذ ورسیذ" (اهثال ،باب،22آیه)6
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روابط جىسی خارج از ازدواج
ودذايیت جًظی خـلتی اطت که اجاسه هی دهذ سو و ػىهز عؼك خىد را به یکذیگز اس عزیك خاؿی بیاو کًًذ( .اول لزيتیاو،باب،7آیه  3تا . ) 5همچًیى ایى اهز بزکتی اطت که تىطظ
آو فزسيذاو وارد خايىاده ای عاػك هی ػىيذ.خذا ایى هذیه را به عًىاو بخؼی اس اس اسدواج خلك کزد.پض بایذ خالؾ يگهذاری ػذه و تىطظ بی ایمايی فاطذ يؼىد (.عبزايیاو ،باب،13آیه
. ) 4هًاطب تزیى و تًها هکاو رابغه جًظی دروو اسدواج اطت .رابغه جًظی بایذ تًها هیاو سو و ػىهز اتفاق بیافتذ ولتی دو يفز با هن رابغه جًظی داريذ یک تى خىاهًذ ػذ .بی بًذ و
باری در رابغه جًظی اػتباه اطت" آیا يمی دايیذ که هزکه با فادؼه پیىيذد با وی یک تى باػذ سیزا هی گىیذ هزدو یک تى خىاهًذ بىد " (اول لزيتیاو،باب،6آیه  . ) 16کتاب همذص تمام
روابظ جًظی اػتباه را هذکىم هی کًذ .اول لزيتیاو باب ، 6آیات  9و  10و  18هی گىیًذ  ":فزیب هخىریذ سیزا سايیاو و هتًعماو و لىاط وارث هلکىت خذا يخىاهًذ ػذ اس سيا بگزیشیذ هز
گًاهی که آدم هی کًذ بیزوو اس بذو اطت لکى سايی در بذو خىد گًاه هی ورسد ".عهذ عتیك يیش در هىرد روابظ جًظی غیز اخاللی هؼذار داده اطت .بزای هثال اهثال،باب،6آیات  23تا
 -35باب،7آیات  4تا  27و تثًیه ،باب . 22سهايی که ایمايذاراو تعمیذ هی گیزيذ گًاهاو گذػته آيها بخؼیذه خىاهذ ػذ .بعضی اس ایمايذاراو لزيتض گًاهاو ایًچًیًی داػتًذ .پىلض بزای
آيها تىضیخ داد  ":و بعضی اس ػما چًیى هی بىد یذ لکى غظل یافته و همذص گزدیذه و عادل کزده ػذه ایذ به يام عیظی خذاويذ و به روح خذای ها " (اول لزيتیاو ،باب 6آیه )11

خالصه
 -1اسدواج رابغه ای اطت که خذا فزاهن کزده اطت  .به هن پیىطتى یک هزد و یک سو تا اخز عمزػاو.
 -2رابغه جًظی بزکتی ا طت اس جايب خذا و تًهابایذ بیى هزد و همظزع اتفاق بیافتذ.رابغه جًظی بیزوو اس لالب اسدواج یا لبل اس آو اػتباه اطت.
 -3یک ایمايذار تعمیذی تًها بایذ با یک ایمايذار تعمیذی اسدواج کًذ.
 -4همايگىيه که هظیخ عاػك ایمايذاراو بىد هزد يیش بایذ همايگىيه عاػك سو خىد بىده و به او اهمیت دهذ.
 -5سو بایذ همايًذ ایمايذاراو والعی يظبت به کلیظا ،يظبت به همظز خىد عؼك و ادتزام و پیزوی يؼاو دهذ.
 -6هزد و سو بایذ فزسيذاو خىد را در عؼك و خذهت به خذا بشرگ کًًذ.هزد خايىاده را علی الخـىؽ در پزطتغ خذا هذایت و رهبزی هی کًذ.

آیاتی برای مطالعه:
هتی،باب،19آیه 6
باب هایی بزای هغالعه:
افظظیاو،باب 5اهثال ،باب 31آیات  10تا  – 31اول تیمىتائىص باب 3کىلظیاو باب 3آیات  12تا 25

3

CHRISTADELPHIAN BIBLE MISSION

