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سخن ر
متجم
نویسندهی این کتاب را در کلیسای رورموند در هلند مالقات کردم  .در
پایان موعظه اعالم کرد که کتابهایش در بتون سالن روی مت قرار دارد
تا همه استفاده کنند و برای هر کتاب فقط 5یورو برای خداوند و در راه
مسیحیت خرج کنند ؛ همان موقع ندای خداوند را شنیدم  ،که باید
حداقل ییک از این کتاب ها را برای هموطنانم ترجمه کنم .من به عنوان
عضو خییل کوچیک از خانواده بزرگ مسیح از طرف خدا خوانده شدم
که این کتاب را ترجمه کنم تا به همه کسان که عالقمند هستند بر اساس
خواست و اراده خدا زندگ کنند و هر روز بی ر
شت از روز قبل به شباهت
عییس مسیح درآیند ،کمیک کرده باشم .این کتاب اولی تجربه من در
ر
کاست های زیادی دارد .من یمدانم که منابع کتاب-
ترجمه است و قطعا
های مسیح برای ما ایرانیان خییل کم است؛ جوانان و نوجوانان ما
آموزش صحیح در کشورمان جهت برقراری ارتباط صحیح با جنس
مخالف ندارند .من با توجه به شغلم با جوانان و نوجوانان زیادی در ایران
شو کار داشتم که فقط دنبالهرو جوامع پیشفته و شبکه های اجتمایع
بودند بدون این که بدانند یم خواهند با زندگشان چه کنند .بنظرم این
کتاب یمتواند کمک خییل زیادی به جوانان و نوجوانان کشورمان بکند.
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اگر جوان یا نوجوان هستید که با فردی وارد رابطه شدهاید خواهش
یمکنم پیش از خواندن کتاب دعا کنید و از روحالقدس بخواهید آنچه که
خواست خداوند برای زندگ شماست را برایتان مکاشفه کند.
از همشم که برای ترجمه این کتاب مشوق من بود با اینکه هنوز خودش
ر
دختم که با
قلبش را به عییس مسیح نداده است ،تشکر یمکنم .از
صبوری نقایص ترجمهی مرا برطرف یمکرد تشکر یمکنم.و در پایان از
خداوند برای تک تک خوانندگان برکت یمخواهم و امید دارم صورت
خداوند در زندگ تک تکمان بدرخشد .آمی
ل .ب
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پیش گفتار
درک وفهم نقشهی خدا برای ازدواج وتجرد با روش جذاب و مأنوس با
فرهنگ از چالشهای نسل مسیحیان است .در مورد مرحله آماده سازی
دورهی خاص پیش از ازدواج چه یمتوان گفت؟
در این کتاب کوتاه شما را از طریق متون ،اصول و استدالالت کتاب
مقدس به تفکر دعوت یمکنم .من مطمئنم که تصمیمات زندگ ما ،از
جمله تجرد و تاهل بی ر
شت از طریق قلب ما تعیی یمشوند نه مغز ما.
ر
منطق به تنهان برای تغیت رفتار ما بسیار نامطلوب است.حاال
استدالل
ا
چرا تغیت؟ برای اینکه من هم کامل معتقدم که روح القدس هنوز از کتاب
مقدس استفاده یمکند و دالیل روشت برای تغیت قلب ها دارد .هنگایم که
قلب راستی است،رفتاری را که جالل دهندهی خدا باشد ،بصورت طبیع
ر
سخت نیست.
در ن خواهد داشت -البته بدون

امروزه فرهنگهای مختلف در کنار هم در شهرهای ما زندگ یمکنند.برای
اینکه عاشق فردی از یک فرهنگ دیگر شوید ،الزم به یک سفر طوالن
نیست .روابط عاشقانهی بی فرهنیک ،مجموعهای شگفت انگت از
خوشها و چالشها است .اگر شما شخیص را در نظر دارید ،بخش  5و 6
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را بادقت بخوانید و خوب درک کنید.
ر
اصالت انگلییس و همشم آنیکه با
خداوند با دادن چهار فرزند به من با
ر
اصالت هلندی ،برکت داده است .آنها در بازهی ست  18تا  26سال
هستند .بزر ر
گتین فرزندم ازدواج کرده است و دومی فرزندم در رابطه قبل
از ازدواج است .آنچه که شما یمخوانید یک گفتگوی نظری نیست .گرچه
من بی ر
شت وقت خودم را به تدریس کتاب مقدس و کار کشییس اختصاص
یمدهم ،ویل این صفحات را به عنوان یک پدر از روی عشق و نگران
برای فرزندانمان ،دوستانشان و شما که هم نسل آنها هستید یمنویسم.
ر
اخالق را بنا یمکنید ،نه تنها برای
در مرحله قبل از ازدواج شما پایههای
ازدواج خودتان بلکه برای نسیل که به دنبال شما یمآید.
من این صفحات را به یاد پدر بزرگ و مادر بزرگم تقدیم یمکنم(هارم و رن
ویلت)کسان که عاشقانه خداوند را دوست داشتند ،کالم او را گرایم
داشتند و روابط را با ارزش دانستند .کالم آنها و شیوهی زندگ آنها
نسلشان و ما را که دنبالهروی آنها هستیم ،تحت تاثت قرار یمدهد.
دعا یمکنم که روح القدس از این صفحات استفاده کند تا به شما که یم -
خواهید با رابطه قبل از ازدواج خود ،خدا را جالل دهید آگایه دهد.
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همچنی ابزار مفیدی در دست والدین ،مشاوران و کسان که با جوانان کار
یمکنند باشد .زیرا آنها در جستجوی دستیان به دستورالعمل کتاب
مقدس برای نسل بعد هستند.

"کالم تو چرایع است برای پای من و نوری است برای مست من"
مزامت باب  119آیه 105

فیلیپ  .نان
آیندهوون،هلند
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مقدمه
هر فرهنیک شیوهی خودش را برای اعالم ازدواج دارد و راههای روشت دارد
که نشان دهد این زن و این مرد حاال بهم تعلق دارند ،آنها باهم یک واحد
متمایز و منحص به فرد را تشکیل یمدهند .همچنی هر فرهنیک ،روش
خودش را برای ارتباط زوجیت که برای ازدواج آماده یمشوند دارد .در
برخ از جوامع نفوذ والدین حاکم است و در برخ دیگر زوجی خودشان
ا
ر
عاشق محرک -
کامل آزادانه انتخاب یمکنند .در برخ فرهنگها عشق و
هان هستند که زوجی را بسمت ازدواج سوق یمدهند .در برخ فرهنگ
ها عشق و گایه روابط عاشقانه پس از ازدواج کشف و آموخته یمشود.
روش صحیح بر اساس کتاب مقدس
بعیص از شاگردان بایبل ،کتاب مقدس
را جستجو کردهاند که روش صحیح
تعیی کنند ،تا مسیحیان از آن برای
ازدواج پتوی کنند  .کتاب های
بایبل در طول دروه  1500سال نوشته شده و در آنها تعدادی از
روایات ازدواج را یمبینیم که هر یک روش خاص خودش را دارد.
آدم بیدار شد و حوا وجود داشت ،خدا حوا را بسوی آدم آورد .اسحاق
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وارد مزرعه شد و خدمتکار ابراهیم ،ربکا را برای او آورده بود .در جلسه ای
آنها ازدواج کردند .پادشاه شائول ییک از ر
دختانش را برای ازدواج به مردی
ر
دختی را
که جالوت(غول فلسطی)را بکشد ،پیشنهاد یمدهد.شمشون
دوست داشت و از والدینش خواست تا او را برایش بگتند .در عهد جدید
یمخوانیم که مریم متعهد به ازدواج با یوسف بود ( .ر
مت  )1:18این تعهد
بخون یمتواند به عنوان یک رابطه منحص بفرد ،وفادار و غتجنیس که
منجر به ازدواج یمشود ،توصیف شود.
در نامههای رسوالن ما دستورالعملهان در مورد چگونیک رفتار در ازدواج
یمیابیم ویل در مورد راهنمان در روند یا روشهان که مسیحیان بهنگام
جستجوی شیک زندگ از آن پتوی کنند پیدا نیمکنیم.
بنابراین نتیجه یمگتیم برای مراحل قبل از ازدواج شیوهای مانند "روش-
های صحیح کتاب مقدش" وجود ندارد .اما این بدین معت نیست که
خداوند در مورد اینکه چگونه شیک زندگیمان را بیابیم نتفاوت است.
کتاب مقدس شامل اصول و ارزشهای خداپسندانهای است که بر تمایم
تصمیمات ما تاثت یمگذارد و ما را هدایت یمکند ازجمله تصمی ر
مان که
منجر به ازدواج یمشود.
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فصل 1
خدا را در جستجوی خود دخالت دهید
وقت بدنبال شیک زندگ هستید ،ر
ر
بهت است توصیهای که سلیمان پادشاه
حدود  3000سال پیش داده را مورد توجه قرار دهید "از دل و جان بر
خداوند توکل کن و بر عقل خود تکیه مکن .در تمام کارهایت خدا را
بخاطر داشته باش و او راه تو را راست یمگرداند(".امثال سلیمان :3
 .)5-6اگر شما یک مسیح هستید ،خداوندمان عییس را آگاهانه دعوت
کنید که بخیس از روند صید همشتان باشد .اگر ممکن است ،از ابتدا
بدنبال هدایت او باشید ،قبل از اینکه عاشق شوید .هر جان که شما هم
اکنون هستید ،او مست خون برای شما می ّش کرده است و هنوز هم
یمخواهد شما را هدایت کند.آیا شما در این بخش مهم زندگ خود ،خدا
را در نظر دارید؟
گایه اوقات خداوند به طور خارق العادهای با نویع راهنمان خاص
مداخله یمکند یا ممکن است تصمیم بگتد که "در را ببندد "و بنابراین
یک گزینهی خاص در زندگ ما را حذف یمکند .اما روش معمول خدا برای
هدایت ما مسیحیان اینست که کالمش را برای ما زنده کند .هنگایم که در
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کتاب مقدس ،حکم یا مرز مشخیص پیدا یمکنید،خدا انتظار دارد که ما
دستورالعمل های خردمندانه او را اطاعت کنیم – به یاد داشته باشید که
ریل های مرزی که در جاده های کوهستان وجود دارد ،از ما محافظت
یمکنند ،آنها آزادی ما را به نفع
خودمان محدود یمکنند .اگر چه
کتاب مقدس حاوی دستورات و
مرزها است ،ویل آنها نسبتا کم
هستند .ر
وقت قرار است هدایت
شویم و تصمیم گتی کنیم ،خواست
واضح خدا این است که بر اساس
"اصول " کار کنیم ،رفتارمان را از طریق تغیت نحوهی تفکرمان تغیت
دهیم .او یم خواهد پشان و ر
دختانش را به شاواری و ارزشهای خود
ا
برساند ،که معمول تا حدودی با ارزش های حاکم بر جامعهای که در آن
زندگ یمکنیم متفاوت است.
"هم شکل این جهان نشوید بلکه به وسیله تجدید افکار ،وجود شما تغیت
شکل یابد تا بتوانید اراده خدا را تشخیص دهید و آنچه را که مفید و
پسندیده و کامل است بشناسید( ".رومیان )2 :12

pg. 11

روابط قبل از ازدواج

اصول خردمندانه و سالیم که در کتاب مقدس پیدا یمکنیم ،برای تأثت-
گذاری بر همه حوزههای زندگ ما طراخ شده است.این اصول به هر
مسیح با هر فرهنیک و در هر ست داده شده است .افرادی که
"قلب تازه" دریافت کردهاند ،یمخواهند "ذهن خود را نت تازه" کنند.
آنهان كه عاشق خدا هستند ،یمخواهند همانند او فکر کنند و برای
خوشنودی او زندگ کنند .در اینجا چهار اصول بنیادی کتاب مقدش بیان
حت تصمی ر
یمشود که یاری یمکند تمام تصمیمات شما را هدایت کند ،ر
مان
که برای انتخاب دوستانتان ،جستجوی شیک زندگیتان و حرکت به
سمت یک ازدواج احتمایل است.
-1مالکیت :چه کیس مالک شما است؟
در روند مسیح شدن ،چتی اساش رخ داد :ما متوجه شدیم که ما
گناهکاران گمشده هستیم و برای نجات به مسیح تبدیل شدهایم .ما به
طور آزادانه و با شادی زندگمان ،گذشتهمان ،همینطور حال و آیندهمان
را به خداوندمان عییس دادهایم .او مالک جدید و رئیس ما شده است  -و
او بسیار نیک است! پولس رسول چنی توضیح داد« :آیا نیمدانید که
بدن شما خانه روح القدس است که خداوند به شما بخشیده و در شما
ساکن است؟ عالوه براین شما دیگر صاحب بدن خود نیستید ،زیرا با
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قیمت زیادی خریداری شدهاید .پس بدنهای خود را برای جالل خدا به
کار بتید ( ».اول قرنتیان  )20-19 :6بسیار مهم است که شما این را
زمان که شوع به جستجوی یک شیک زندگ یمکنید فراموش نکنید.
هنگایم که ما به عنوان یک کلیسا گرد هم یمآییم ،ر
وقت با لحت دلپذیر
ا
معمول به ر ر
احت و بطور مثبت در مورد تسلیم و مالکیت
آواز یمخوانیم
آواز یمخوانیم  ،اما پس از آن دوشنبه یمآید و بعد ما با آن تصمیمات
دشوار مواجه یم شویم .این یک درگتی جدید نیست .دو هزار سال پیش
خداوندمان عییس از پتوانش پرسید:
"چرا پیوسته به من خداوندا خداوندا یم گویید ویل آنچه را که به شما
یمگویم انجام نیم دهید؟ "(لوقا )6:46
تأیید مجدد مالکیت مسیح بر زندگ ما ،اطاعت ما را طبیعتر یمکند.
 -2هدف :خدا یم خواهد با ما چه کند؟
خداوندمان عییس به زمی آمد تا زندگ خود را بدهد بدین منظور که
بخشش و نجات ابدی را ممکن سازد .اما در تولد دوباره ،ما به بهشت
نیمرویم ،ما با هدق در زمی ماندهایم .ما اینجا در یک مأموریت هستیم
او یم خواهد با ما چه کند؟ کتاب مقدس روشن یمسازد که ما برای جالل
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،پرستش و خدمت به او ساخته شدهایم ( ر
مت  .)4:10عطایان که داریم،
ر
سالمت ما ،تجربیات ما در زندگ  ،همه را
پیشینه خانواده ما ،وضعیت
خدا برای تحقق هدف خود برای زندگ ما استفاده یمکند .در ن ی ر
افی
هدف ناب او ،بعیصها فراخوانده یمشوند که مجرد بمانند و بعیصها
زندگ متأهیل داشته باشند .پولس رسول پس از تولد دوباره شور و شوق
جدیدی را در زندگ خود شح داد" :زیرا هدف من از زندگ ،مسیح است".
(فیلیپیان  )1:21هدف محرگ که هر تصمیم از زندگ او را تحت تأثت قرار
یمداد ،این بود که مسیح را خشنود کند "من نیم گویم که قبال این را
بدست آوردهام یا به کمال رسیدهام ،بلکه آن را دنبال یمکنم تا به چنگ
آورم همانطور که مسیح نت مرا بخاطر آن به چنگ آورده است".
(فیلیپیان  )12 :3اگر شما جان نیمروید ،دلیل نیمشود که اتوبوس به
مقصد نرسد! اما اگر مقصدی داشته باشید ،انتخاب اتوبوس بسیار مهم
یمشود.انتخاب شیک به شدت روی مست زندگ شما تاثت یمگذارد-.
ببینید برای چه چتی فراخوانده شدهاید.از خداوند شییک بخواهید که
باهم " تیم مفیدی" در پادشایه خدا را تشکیل دهید.
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 -3متفاوت :خداشما را چگونه یمبیند؟
ما مسیحیان توسط خداوند به عنوان مخلوق جدید ،قوم برگزیده ،
ملت مقدس و به عنوان قوم او دیده یمشویم .خداوندمان عییس برای من
و شما دعا کرد و گفت« :به درگاه تو دعا یمکنم نه برای اینکه آنها را از
این دنیا بتی بلکه تا آنها را از ش و شیطان محافظت فرمان.همانطور
که من متعلق به این دنیا نیستم ،ایشان هم نیستند( ».یوحنا :17
 )15،16ما در زمی زندگ یمکنیم و در جامعه سهیم هستیم ،اما متعلق
به اینجا نیستیم.ما انسانهای معمویل با کیم ایمان یا مذهب نیستیم .ما
ر
متفاون داریم .در چشم خدا ،تفاوت بی یک مسیح
مسیحیان شنوشت
و غت مسیح ،واقع و بنیادی است ،ما همانطور که او هست ،هستیم.
ر
تفاون که نور از تارییک دارد " :شما زمان در تارییک بودید ،اما اکنون در
خداوند در نور هستید ،پس مانند فرزندان نور زندگ کنید" .
(افسسیان  )8 :5دلییل که خداوند نیمخواهد ما با یک غت مسیح
وصلت کنیم این نیست که ما افراد ر
بهتی هستیم ،بلکه برای اینکه ما
خییل متفاوت هستیم " .از وابستیکهای نامناسب با اشخاص نایمان
ر
دوری کنید ،زیرا چه ش ر
رفاقت بی
اکت بی نییک و بدی است و چه
ر
توافق بی مسیح و شیطان وجود دارد و چه
روشنان و تارییک ؟چه
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هماهنیک بی ایماندار و ن ایمان؟ » (دوم قرنتیان  ) 15-14 :6به عنوان
مسیحیان که روح القدس در ما ساکن شده است ،ما افراد مقدس
(تفکیک شده برای هدق) هستیم .چالش ما این است که خودمان را
همانطور که خدا ما را یمبیند  ،ببینیم و بر اساس آن زندگ کنیم.
 -4اطاعت :آیا خدا قابل اعتماد است؟
اساس رابطه ما با خدا ،عشق است.ما عاشق خدا هستیم زیرا در ابتدا او
عاشق ما بود .اما عشق بیش از یک احساس است.کتاب مقدس عشق را
به اطاعت پیوند یمزند.خداوندمان عییس توضیح داد" :همانطور که پدر
مرا دوست داشته است من نت شما را دوست داشتهام .در محبت من
بمانید .اگر مطابق احکام من عمل کنید ،در محبت من خواهید ماند،
همانطور که من احکام پدر را اطاعت نمودهام و در محبت او ساکن
هستم(".یوحنا)10-9 :15
وابستیک ن معت به رهتان کلیسا است و نه سازگار یی
اطاعت مسیح نه
ی
مکانییک جهت انطباق با مجموعه ای از قوانی مذهت است .اطاعت
مسیح ،فرمانتداری مشتاقانه از خدای عاشق و خردمند است .از کیس
که ما را برای هدق آفریده است ،از کیس که زندگ خود را برای نجات ما
داده است،از کیس که ما را به فرزندی پذیرفته است و کیس که یمخواسته
pg. 16

روابط قبل از ازدواج

ما با او حیات ابدی داشته باشیم! مطمئنا او نشان داده است که شایسته
اعتماد است .چه کس دیگری یم تواند خییل خوب باشد ،خییل مهربان و
خییل وفادار ؟ شما با اطمینان شنوشت ابدی روح خود را به دستان خدا
ستدهاید  .آیا یم خواهید برای زندگ روی زمی نت به او اعتماد کنید؟
همچنی برای انتخاب شیک زندگ ،یا ر
حت تصمیم به اینکه آیا اصال
ازدواج کنید ،به او اعتماد دارید؟
همانطور که متوجه شدید ،فصل اول در ارتباط با مسائل قلت و
احساش است .همه ما یمدانیم که قوانی ،دستورالعمل ها و پیشنهادات
تأثت محدودی بر رفتار ما دارند .عمدتا قلب ماست که اقدامات ما را
ر
کنتل یمکند.

توقف و بازبین
قبل از اینکه بی ر
شت بخوانید ،زمان زیادی را برای تعمق در این چهار اصل
کتاب مقدس رصف کنید .آیا با آنها احساس ر ر
احت یمکنم؟ آیا احساس
یمکنم که روح القدس مرا به تعهد عمیق تر به مسیح تشویق یمکند؟ اگر
یمدانید که هنوز الزم است تصمیم قلت جدی بگتید ،من پیشنهاد یمکنم
که این کتاب را زمی بگذارید و وقت بگذارید تا به خداوند پاسخ دهید.
وقت که قلب شما رو راست است ،از آنچه که در ادامه یمآید بی ر
ر
شت
بهرهمند خواهید شد.
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فصل 2
یاد بگیید از دیگران لذت بیید.
ر
گستش رابطهی بی یک
اکت زبان ها واژههای مختلق دارند که مراحل
مرد و یک زن را توصیف کنند .معموال رابطهی بی زوجی بی سه مرحله
قابل تشخیص حرکت یمکند )1( :یک رابطهی دوستانه معمویل ( )2یک
رابطهی عاشقانه موقت خاص و سپس ( )3رابطهی ازدواج .آیا شما یک
مرد یا زن مسیح جوان هستید که مایل است از این مراحل لذت بتد،اما
به طری رق که خدا را خشنود یمکند؟ شاینده مزامت سؤال یمکند" :چگونه
یک جوان یم تواند راه خود را پاک نگاه دارد؟" و سپس پاسخ داده یم
شود" :با محافظت آن موافق کالم تو" (مزامت  )9 :119چالش ما این
است که اجازه دهیم که اصول مندرج در کتاب مقدس که در باال ذکر
شده است،در تفکر و رفتار ما در هر یک از این سه مرحله تأثت بگذارد
اگر قصد ازدواج دارید ،شیک ازدواج شما ابتدا باید به دایرهیر
دوست
دوستانتان وارد شود.این مهم است ،بنابر این پذیرای روابط
باشید ،دوست خون باشید و در انتخاب دوست صمییم سختگت
باشید.
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دایرهی دوسن تشکیل دهید
اجتمایع نرمال است .دایرهی دوستان ما ممکن است
این بخیس از تعامل
ی
ر
گستدهای از روابط دوستان گاهبهگاه تا رفیق صمییم باشد.
شامل طیف
در کتاب مقدس ،ما از دوستان ناپایدار یمخوانیم ،کسان که یمخواهند با
ما باشند زیرا چتی از ما یمخواهند" :شخص ثروتمند دوستان بسیار پیدا
یمکند" (امثال سلیمان  )4 :19و دوست حقی رق کیس است که ما را یم-
پذیرد  ،دوست دارد و برای آنچه که هستیم ارزش قائل است" .دوست
واقع در هر موقعی رت محبت یمکند(".امثال سلیمان  ) 17:17دوست
واقع ما را با حقیقت روبرو یمکند ،ر
حت اگر آزار ببینیم" .زخم دوست
ر
بهت از بوسه دشمن است(".امثال سلیمان )27:6
آیا متوجه تاثت پر قدرت و سودمند یک دوست خوب در ارزشها ،
سلیقهها  ،اولویتها و روش زندگیتان هستید؟
ر
دوستها ،گایه کتاب
با اطالع از قدرت
مقدس هشدار یمدهد ،از جمله" :فریب
نخورید-معاشان بد ،اخالق خوب را
فاسد یم سازد".
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این چتی مانند" هم نشی خوب"و " هم نشی بد " است.ما یمتوانیم
هم نشی خوب و بد را از هم تشخیص دهیم نه براساس اینکه چقدر با
هم خوش یمگذرانیم ،بلکه براساس اینکه با شخصیت ما،نحوهی تفکر ما
و چگونیک رفتار ما با دیگران چه یمکند .جامعهی نخدای کنون که در آن
زندگ یمکنیم بسیار قوی است .
چنانچه هوشیارانه ثابت قدم نباشیم ،آرام آرام مجذوب ارزشها و
ر
احت یمکنیم ر
اخالق یمشویم ،احساس ر ر
حت اگر مسیح
استانداردهای
انکار شود .ما -همانگونه که کتاب مقدس آن رابیان یم کند -شوع یمکنیم
به "وابسته شدن به دنیا" (اول یوحنا)2:16
کتاب مقدس بسیار روشن است " :ای مردمان خطاکار ون وفا " (یعقوب
شت و بی ر
 .)4 :4اگر هدف ما اینست که هر چه بی ر
شت مانند خداوندمان
عییس باشیم ،ما یمتوانیم از رصف وقت با افراد همفکر سود فراوان
بتیم.مجموعهی فعیل دوستان شما چه تأثتی روی شخصیت شما
دارد؟آیا باید چتی تغیت کند؟در اینجا توصیههان برای پیدا کردن دوست
سالم بیان یمشود:
ر
دوست:
الف)شوع و پرورش
ر
ر
دوست خوب فقط رابطهی بده و بستان نیست.
دوست
یک رابطهی
خوب نیاز به عالقه و ابتکار هر دو طرف دارد.اگر دوام داشته
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باشد،فداکاری و شمایهگذاری ادامه خواهد یافت.برخ افراد بطور عادی
این را بلدند ویل برخ دیگر باید آن را یاد بگتند.
ب) با دایرهی دوستان خود محتاط باشید :
در برههای از زمان بعیص از دوستان ما برایمان بسیار خاص یمشوند،ما
چتهای زیادی در مورد یکدیگر یمدانیم و به همدیگر اهمیت یمدهیم.از
ر
گستش
بی تعداد زیادی از دوستان ،ما دایرهی دوستان صمییم خود را
یمدهیم .به یاد داشته باشید که اگر قصد ازدواج دارید،همش آیندهی شما
در ابتدا وارد دایرهی دوستان عمویم شما یمشود و سپس به دایرهی
دوستان خاص شما وارد یمشود .در مورد کیس که اجازه یمدهید به
دایرهی درون دوستان صمییمتان وارد شود هدفمند و مالحظهکار باشید.
نگذارید همینطوری اتفاق بیفتد،تصمیم بگتید.
پ)هوشمندانه ماهیگتی کنید:
مایه قزل آال مایه رودخانه است.اگر مایه قزل آال یم خواهید،قایق
اجاره نکنید که بروید در دریای آزاد ماهیگتی کنید.شما مایه قزل آالی
زیادی در دریا پیدا نیمکنید .اگر دوستان مسیح خوب یمخواهید ،یا ر
حت
شیک زندگ،کجا باید ماهیگتی کنید؟ اگر یمخواهید توسط کیس که
مایه قزل آال دوست دارد صید شوید،کجا باید شنا کنید؟

pg. 21

روابط قبل از ازدواج

ر
منطق است که بصورت آگاهانه دنبال رویدادهان باشید یا در پروژه
پس
هان درگت شوید که بتوانید با مسیحیان پتو در ارتباط باشید.
ت)یاد بگتید با افراد مختلف خوش بگذرانید:
ما خلق شده ایم که در اجتماع باشیم و برای ما انسانها خوب نیست که
ر
تنها باشیم .
دوست هدیهای از طرف خداست که خوش و لذت را به
زندگ یمافزاید .با دوست شدن بذر خوش را در قلب دیگران یمکارید و
زندگ خودتان را غت یمکنید .در بی بسیاری از دوستان ،اعم از زن و مرد
شگریم و خوش هست .خییل زود روی یک نفر متمرکز نشوید.

چند توصیه
سع کنید برای انتخاب شیک زندگ از وسواس دوری کنید .کسان که
تصور یمکنند همیشه در حال ماهیگتی هستند ،یمتوانند برای دیگران
غت قابل تحمل باشند .یاد بگتید که آرامش داشته باشید و با آنهان که
وسواس اینکه دیگران همیشه
اطرافتان هستند خوش بگذرانید .از
ی
درصدد صید شما هستند خودداری کنید .محتاط باشید ویل متکت
نباشید .بخاطر داشته باشید دیگران نیمتوانند شما را بشناسند و از
ر
دوست با شما لذت بتند مگر اینکه خودتان را بشناسانید .اگر بخواهید در
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ر
دوست با شیکهای زندگ احتمایل رصفهجون کنید،
وقت و انرژی برای
توسعهی اجتمایع و لذت بی ر
شت زندگ خود را از دست یمدهید.
آزاد برای ازدواج در خداوند
اگر قصد ازدواج دارید ،توجه داشته باشید که کتاب مقدس همواره ایمان-
داران را به ازدواج در چهارچوب ایمانشان تشویق یمکند و مخالف ازدواج
با افرادی است که متعلق به خانواده خدا نیستند .ر
وقت قوم برگزیدهی
خدا ،بت اشائیل ،به شزمی وعده داده شده وارد شدند ،خدا به آنها
دستورات روشت داد تا با قوم دیگر ازدواج نکنند "با آنها ازدواج نکنید و
فرزندانتان نباید با پشان و ر
دختانشان ازدواج کنند "...چرا؟ دستور ران
مانند این نه برای برتری دادن نژاد عتی  ،بلکه برای علل روحان جهت
محافظت بت اشائیل  ،بستگان و نسل احتمایل آنها داده شده است تا از
ایمان به خدای واقع گمراه نشوند  " .زیرا با این کار خود ،از من نافرمان
کرده پتو خدایان غت یمشوند(".تثنیه)4-3: 7
غت مسیحیان یمتوانند با اخالق و مهربان باشند .یک غت مسیح یمتواند
واقعا ر
دخت خییل خون باشد یا مرد جوان مراقبت کننده و مسئویل باشد.
در عهد جدید ما همان پیغام را یمبینیم " :از وابستیک های نامناسب با
اشخاص ن ایمان دوری کنید ،زیرا چه ش ر
اکت بی نییک و بدی است و چه
ر
ر
توافق بی مسیح و شیطان وجود دارد و
رفاقت بی روشنان و تارییک؟ چه
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چه هماهنیک بی ایماندار و ن ایمان؟ "(دوم قرنتیان )15-14: 6بیوهی
مسیح آزاد است که دوباره ازدواج کند ،اما تحت شاییط "یک زن تا
زمان که شوهرش زنده است به او تعلق دارد؛ ویل هرگاه شوهرش بمتد،
او آزاد است با هر کیس که یمخواهد ازدواج نماید ،به شیط که او در
پیوستیک با خداوند باشد(".اول قرنتیان )7:39این رهنمونها برای
بهرهمندی ما و نسل بعد از ما داده شده است .مثل همیشه ،خدا به
کسان که به او اعتماد یمکنند و از او پتوی یمکنند برکت یمدهد.

توقف و بازبین
آیا ی ر
افی شیک زندگ تبدیل به وسواس شده است؟ آیا چتی هست که
من باید تغیت دهم تا از افراد دیگرلذت ر
بهتی بتم؟آیا من دوست خون
هستم؟ چه کسان به دایرهی درون دوستان من تعلق دارند؟
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فصل3
تجرد  ،تأهل و پاک
همه ما به نحوی حداقل بخیس از زندگ خود را  -مجرد  -زندگ یمکنیم.
همه ما مجردی قبل از ازدواج را تجربه یمکنیم  ،برخ افراد بعد از ازدواج
یا ما بی ازدواجها و برخ دیگر تمام عمر مجرد هستند .به عنوان یک
قانون کیل  ،ما یمخوانیم که "خوب نیست که انسان تنها باشد( ".پیدایش
 )18 :2ما مسیحیان چطور باید به مجردی نگاه کنیم؟

تجرد ،تاهل و متانت
بسیاری در سنت یهود ،نگرش بسیار واالن به ازدواج و زندگ خانوادگ
دارند و مجرد بودن را یک حالت درجهی دوم در نظر یمگتند  -این که
کمتی دارد ،خییل کامل نیست و ر
زندگ بدون ازدواج تقدس ر
کمت زندگ
یهودی است .مسیحیت نت نگرش واالن به ازدواج و زندگ خانوادگ دارد
ویل با سنت یهود متفاوت است و جایگاه برابری به مجردی و تأهل قائل
است.
مدت زمان زیادی  ،بسیاری از مسیحیان معتقد بودند تجرد باعث
افتخارتر از تأهل است.آنها صومعههان را در شتاش جهان بنا کردند که
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در آن عزب (مجرد)بودن شط ملزم بود.کلمهی صومعه( )monasteryبا
ریشهی یونان  monoبه معت "تنها"است .اما کتاب مقدس تأهل و تجرد
را به یک اندازه قابل ر
احتام برای سبک زندگ معرق یمکند.
خداوندمان عییس در ّ
بشیت خود كامل بود ،او انسان به تمام معت بود،
در صورتیکه تصمیم گرفت ازدواج نکند.بنابراین نتیجه یمگتیم ازدواج
برای تجربه کامل انسان بودن رصوری نیست.خداوندمان عییس ،در مورد
مجردی و ازدواج آموزش یمدهد با اشاره به اینکه:برخ افراد سبک زندگ
مجردی را خودشان انتخاب یمکنند اما برای برخ دیگر این سبک زندگ،
توسط افراد دیگر یا شایط تحمیل شده است.برخ هم به دالیل ژنتییک
مناسب ازدواج نیستند.
او این موضوع را اینگونه توضیح داد" :بعیص ها طوری به دنیا آمدهاند که
ا
اصل نیمتوانند ازدواج کنند ،عده ای هم به دست انسان ناقص شدهاند
و عده ای نت بخاطر پادشایه آسمان از ازدواج خودداری یمکنند .بنابراین
هر کس قدرت اجرای این تعلیم را دارد ،آن را بپذیرد (".ر
مت  )19:12و
همچنان یمتوان با هر یک از سبک های
زندگ مجردی ،برای پادشایه خدا و
برای جالل خدا ،بطور کامل زندگ کرد.
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ا
پولس رسول از زندگ مجردی  ،به عنوان روش کامل متی و ارزشمند
حت به آن تشویق هم کرده است.او ّ
برای زندگ به نییک یاد کرده و ر
تجرد
خود را بعنوان هدیهای از طرف خدا تجربه کرد و دیگران را تشویق کرد که
آنها نت آن را تجربه کنند" .کاش همه شما در این مورد مثل من باشید ،اما
خداوند به هر کس استعداد خایص داده است به ییک ،یک قسم وبه
دیگری به نحوی دیگر به اشخاص مجرد و بیوه زنان یم گویم برای شما
ر
بهت است که مانند من مجرد بمانید(".اول قرنتیان)9-7:7
مجرد اما تنها نه
برخ از مردان و زنان زندگ مجردی را انتخاب یمکنند.برخ دیگر مجرد
زندگ یمکنند اما نه به انتخاب خودشان .آنها به وضوح ترجیح یمدهند
زندگ خود را با یک شیک عاشق سهیم باشند تا صاحب فرزند شوند.در
یک محیط خانوادگ زندگ کنند ...اما خداوند فراهم نکرده است .در
چنی شاییط الزم به ذکر است که در کتاب مقدس به "متاهل بودن" و
"مجرد بودن" به عنوان "هدیه خدا"(اول قرنتیان )7:7اشاره شده
است.هدیه ها همیشه چتی که خودمان انتخاب یم کنیم ،نیستند .هدیه
چتی است که ما از هدیه دهنده دریافت یمکنیم .پدر آسمان ما خدان
نیکو است همینطور همه هدایای او نیکو هستند ".تمام بخشش های
نیکو و هدایای کامل از آسمان و از جانب خدان یمآید که آفریننده نور
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است و در او تغیت و تتگ وجود ندارد(".یعقوب  )1:17اعتماد به عشق ،
یک بخشنده ،ما را هدایت یمکند که از الگوهای فکری مخرب که
خرد و نی ی
یمتواند منجر به خشم،ترحم و افشدگ شود ،دوری کنیم.
اگر در یک بازهی زمان ،مجرد زندگ یمکنید  ،یاد بگتید که از برخ مزایای
ر
ر
آن لذت بتید.
گستش دهید و از انرژی و توان اضاق
دوستهایتان را
خود برای خدمت به خدا و دیگران استفاده کنید.خدمت کردن ،حس
شادی و رضایت در ن دارد.
پولس رسول خاطر نشان کرد "فرد مجرد یمتواند همهی زندگ خود را
رصف خدمت خداوند کند و تمام فکرش این باشد که او را خشنود
سازد(".اول قرنتیان  )35-32 :7اینکه دنبال شیک زندگ باشید خوب و
صحیح است ،اما همانطور که قبال هم اشاره شد ،اجازه ندهید ازدواج ّ
هم
و غم شما در زندگ شود ،از سالهای مجردی خود لذت بتید .به یاد
داشته باشید یک فرد شاد ،بسیار جذاب تر از فرد ناامید است.
ازدواج به عنوان پیمان
گروههای مختلف مردم روشهای مختلق برای شوع ازدواج دارند ،اما در
یک نقطه ،همه آنها اتفاق نظر دارند که این زن و این مرد متعلق به هم
هستند .اگر غریبهای تالش کند در آن رابطه دخالت کند ،با مشکل جدی
مواجه یمشود .ازدواج هدیهی خداوند به بشیت است نه فقط به کلیسا،
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بنابراین غت مسیحها نت مثل مسیحها ازدواج یمکنند .مسیحیان
برداشت خود از ازدواج را از کتاب مقدس گرفتهاند .در بایبل ازدواج
بصورت یک عهد توضیح داده شده است ".یمپرسید« :چرا او قربانهای
ما را قبول نیمکند؟» چون شما پیمان را که با همشتان ،که در جوان با او
ازدواج کردید شکستید و خداوند شاهد این پیمان شکت یمباشد .آیا خدا
شما را یک تن نساخت؟ آیا در جسم و در روح شما یک نیستید؟ اینک
خدا از شما چه انتظاری دارد؟ اینکه فرزندان خداشناس داشته باشید.
پس مواظب باشید که به همشتان خیانت نکنید (" .مالیک )15-14 :2
عهد یا پیمان پایدارترین و الزامآور ترین توافقنامهی شناخته شده در
کتاب مقدس است .عمل ازدواج به وضوح چتی فراتر از یک کاغذ یا یک
عهد اجتمایع مفید است.
زندگ مشیک قبل از ازدواج
هنگایم که از خداوندمان عییس درمورد طالق پرسیده شد ،ایشان با نقل
از کلمات شناخته شده در کتاب پیدایش پاسخ دادند ":عییس در جواب از
آنها پرسید« :آیا تا به حال نخواندهاید كه پروردگار از ابتدا انسان را زن و
مرد آفرید؟ به این سبب است كه مرد ،پدر و مادر خود را ترک یمکند و به
زن خود یمپیوندد و آن دو ییک یمشوند .از این رو آنها دیگر دو تن نیستند
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بلكه ییک هستند ،پس آنچه را كه خدا به هم پیوسته است انسان نباید
جدا سازد (".ر
مت )6-4 :19در لحظهی ازدواج خود خداوند وارد عمل یم-
شود و زن و مرد را  ،تو و شیک زندگیت را ،به هم متصل یمکند  .در آن
لحظهی حساس  ،شنوشت ساز و علت ،شما "دو نه  ،بلکه یک"
هستید-با همه شادیها و مسئولیتهای تلویح آن.ازدواج همانند سایر
عهدهای ذکر شده در کتاب مقدس نیازمند شاهد است و باید بطور
رسیم مهر شود .پیمان ازدواج فراتر از مسئله شخیص و خصویص
ا
است.عهد ها معمول بعد اجتمایع نت دارند .آنها اغلب از طریق نویع
مراسم و تشیفات انجام یمشوند .به ما گفته شده است که خداوند
خودش شاهد پیمان ازدواج است(.امثال سلیمان )2:17
قبل از ازدواج  ،نزدییک جنیس مص است زیرا فاقد ابراز علت تعهد است،
از این رو به شدت از طرف خداوند رد یمشود .در چهارچوب امنیت و
پایداری ازدواج ،لذت جنیس از بدن یکدیگر ومقاربت جنیس ،نه تنها سالم
و زیبا است ،بلکه توصیه هم یمشود! مرزهای روشت در مورد معاشقهی
جنیس ،توسط خداوند جهت محافظت از آنچه که ظریف و زیباست قرار
داده شده است.بسیار به نفعمان است که آنها را جدی بگتیم.
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ازدواج و پرنوگراف
پورنوگراق جذابیت خود را برای مردان و زنان دارد .با این حال ،نسبتا در
میان مردان همه گت شده و در مردان با هر ّ
ر
وحت
ست  ،مجرد ومتأهل
مسیحیان نت تأثت گذاشته است.
ر
دستش و اعتیاد افزایش خواهد
با توسعهی تکنولوژی ،مطمئنا متان
یافت .حداقل سه واقعیت این مشکل را برای رابطهی قبل از ازدواج به
ا
وجود یمآورد)1:آمار نشان یمدهد ازدواج معمول اعتیاد به پرنوگراق را
حل نیمکند .به عبارت دیگر  ،اعتیاد جنیس چتی فراتر از رضایت جنیس
است )2.دومی آماری که به طورقابل توجیه در بی مشاورین ازدواج
مسیح رو به افزایش است ،اینست که اعتیاد به پرنوگراق ییک از عمده-
ترین دالیل فروپاش ازدواج در بی ایمانداران است)3 .خداوندمان عییس
یمگوید" :ا ّما من به شما یمگویم ،هر که با شهوت به زن بنگرد ،همان دم
در دل خود با او زنا کرده است (".ر
مت  )5:28به گفتهی خداوندمان
عییس ،آنچه که به خودتان اجازه یمدهید ببیند و تصور کنید واقعا مهم
است.
ّ
مخرب آن بر روابط
با توجه به این وضعیت جدی پرنوگراق و تأثتات
زناشون ،به کسان که خود را معتاد یمدانند  ،اکیدا توصیه یمشود تا قبل
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از ازدواج خودشان را از این اعتیاد رها کنند .بعیص از مشاوران مسیح
اکیدا توصیه یمکنند که اگر ییک از طرفی درگت اعتیاد جنیس باشد ،باید
ر
کنند،حت اگر آنها برای ازدواج برنامه -
رابطه قبل از ازدواج خود را قطع
ریزی کرده باشند  -تا زمان که آن شخص از اعتیاد جنیس آزاد شود.

توقف وبازبین
آیا ممکن است که خداوند از من بخواهد که سالها یا ر
حت یک عمر را
همانند یک شخص مجرد بگذرانم؟برای استفاده بی ر
شت از زمان که مجرد
هستم  ،چه کاری یمتوانم انجام دهم؟ یمبینیم که خداوند ازدواج را تأیید
یمکند و زندگ ر
مشتک بدون ازدواج را تأیید نیمکند.آیا چتی برای تغیت
ر
ساخی خداوند هست؟
روش زندگ من به منظور خشنود
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فصل 4
مدل حوضچه ماهیگیی
همانطور که قبال گفته شد " :زن تا زمان
که شوهرش زنده است به او تعلق دارد؛
ویل هرگاه شوهرش بمتد ،او آزاد است
با هر کیس که یمخواهد ازدواج نماید،
به شط اینکه در پیوستیک با خداوند باشد(".اول قرنتیان )7:39این بیوه
مثل هر مسیح غت متأهل دیگر است " ،آزاد است با هر کیس که
یم خواهد ازدواج نماید ،به شط اینکه در پیوستیک با خداوند باشد ".ما
چطور یم توانیم این آزادی را در ازدواج بکار بگتیم؟یکنفر چطور یمتواند
شیک زندگ برای خودش پیدا کند؟
مدل گزینهی صحیح
با علم به اینکه خداوندمان خدا برنامهای برای زندگ ما دارد ،برخ از
مسیحیان نتیجه یمگتند این طرح شامل نام مرد یا زن است که باید با آن
ازدواج کنید.
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وظیفهی شما ،با کمک خداوند ،ی ر
افی گزینهی صحیح در میان میلیون ها
شیک احتمایل زندگ در شاش جهان است .من شخصا این مدل را غت
رصوری  ،پیچیده و ر
استسزا یمدانم .براساس این عقیده  ،نقشهی خدا
برای زندگ من مانند یک خط است و از من خواسته شده است که بر
روی آن خط قدم بزنم  .هرگونه انحراف  ،هرچند اندک باشد ،شپیح از
ر
شکست عواقب جدی برای بقیه
خواست خدا است  ،یک شکست.و هر
ر
اتفاق یم افتد؟
عمرم دارد.اگر ماشی "اشتبایه" بخرم چه
اگر من پرستاری بخوانم در حایل که
برنامه خدا برای من فتیوتران
باشد ،چه یمشود؟ اگر من شغل
اشتبایه را انتخاب کنم چه یم شود؟
یا شکت بیمهی درمان اشتبایه را انتخاب کنم؟چطور یمتوانم مطمی
درست نقل مکان کردهام یا با ر
ر
دخت مناست نامزد کردهام؟
باشم که به شهر
ر
ر
دختی ازدواج کنم که خدا او را برای فرد
اتفاق یمافتد اگر من با
چه
دیگری در نظر گرفته است؟ آیا در آینده او را از دست یمدهم؟آیا این کار
من باعث یم شود ،شخص دیگری بدون همش مناسب بماند؟

pg. 34

روابط قبل از ازدواج

شاید ساده تر باشد که تجسم خواست خدا در زندگ من ،به جای حرکت
روی خط باریک،بی ر
شت شبیه حرکت روی سطح با محدودیتها،
باشد.برخ از مرزها به وضوح در کتاب مقدس بیان شده اند  ،برخ دیگر
بر اساس اصول کتاب مقدس است و بقیه بسادگ مرزهای محسوس
هستند.در این مرزها  ،خداوند به ما آزادی انتخاب یمدهد .ما از کتاب
مقدس یمآموزیم که پدر آسمان ما نه تنها به انتخابهای ما عالقهمند
است بلکه به چگونیک رسیدن به تصمیمات  ،معیار ها و انگته های ما
نت عالقهمند است.
آیا در فرآیندهای تصمیم خود او را در نظر یمگتیم؟آیا در ن راهنمان
ر
گستش پادشایه او هستیم ؟ شاید واقعا
های او هستیم؟آیا ما بدنبال
برای خداوند مهم نباشد که من تویاتا یا فیات بخرم .اما او نا امید یمشود
اگر من برای "خودنمان "ماشی بخرم یا با سهل انگاری  ،خودم را بدهکار
کنم.
مدل حوضچهی ماهیگیی
تجسم ارادهی خدا برای زندگ ما به صورت یک سطح  ،ما را ترغیب یم-
کند تا به دنبال مرزهای این سطح باشیم و سپس از آزادی حرکت و
انتخاب در این مرزها لذت بتیم.برای مثال ،اگر شییک برای ازدواج در
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نظر دارید ،کتاب مقدس مرزهای واضح را مشخص کرده است)1او باید
مسیح باشد-بنابراین همه غت مسیح ها -از سطح شما محروم خواهند
شد؛ )2در ازدواج با فرد دیگری نباشد بنابراین -همه افراد متأهل -از سطح
شما محرومند؛)3او باید مرد باشد اگر شما زن هستید و برعکس بنابراین
همه افراد هم جنس شما -از سطح شما محرومند.مرز های سطح ما همچنی باید تحت
تاثت اصویل همچون )4:اگر در حال
حارص ندای خاص خدا را در زندگ
خود احساس کنید  ،به دنبال کیس
خواهید بود که او هم این ندا را داشته باشد یا برای دریافت آن مشتاق
باشد .شما مرز سطح خود را طوری قرار یمدهید تا امکان حضور شخیص
که مخالف چنی ندان است را از بی بتید .عالوه بر این  ،برخ از موارد
ر
مشتک به هم مرتبط باشند .برای مثال،
ممکن است با یک حس ساده
 )5ممکن است به خاطر سن  ،خلق و خوی یا سطح تحصیالت برخ از
ر
گرفی تعدادی از مرزها،
افراد را از سطح خود بتون کنید .بعد از در نظر
شما با یکشی کاندیداهای حذف نشده ر
باق خواهید ماند؛ یک گروه از
افراد ،که من به عنوان حوضچهی ماهیگتی شما از آن یاد میکنم .ممکن
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است سه یا چهار مایه در حوضچهی ماهیگتی شما بماند یا ممکن است
در حال حارص خایل باشد.به موقع ،
مایه ها به حوضچهی ماهیگتی
شما وارد و خارج یمشوند و شما آزاد
هستید هر کدام از آنها را صید کنید.
همانگونه که پولس رسول یمگوید شما آزاد هستید با هر کیس که
یمخواهید ازدواج کنید اما "او باید در پیوستیک با خداوند باشد" .
(اول قرنتیان () 7:39
مشاهده مهم
الف)مرزهای ثابت و متغت:بعیص از مرزها ثابت هستند و ما حق تغیت آن
ها را نداریم.برای مثال :یک غت مسیح هرگز نباید به عنوان گزینهای برای
ازدواج قرار گتد .آن مرز ثابت است .فقط در صورتیکه مسیح شود ،یم-
تواند یک مایه در حوضچهی شما
شود .با رشد و تغیت افراد  ،ممکن
است

آنها

وارد

حوضچهی

ماهیگتی شما شوند یا آن را ترک
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کنند.در مورد مرزهای دیگر مانند سن  ،پختیک  ،تحصیالت  ،پیشینهی
فرهنیک و موارد مشابه  ،یم توانید هوشیارانه منعطف باشید.
ب)عشق و واقع بیت:فراموش نکنید که شما ن عیب نیستید و شیک
زندگ ن عیب وجود ندارد.خداوند نقشهی ازدواج را برای بشیت طرح
کرده است و هر انسان خطاها و کمبودهای خودش را دارد .به ازدواج
های شاد اطراف خود بنگرید،ممکن است متأهیل شاد باشد بدون اینکه
کامل باشد! گایه در جستجوی شیک زندگ به آسان آن را از دست
یمدهید.دقت کنید که گایه یک مایه مدت زمان طوالن در حوضچهی
ماهیگتی شما شنا یمکند طوری که دیگر متوجه او نیستید!
پ)ابتکار عمل :گایه یک مایه ممکن
است بطور غت منتظرهای درون
حوضچهی ماهیگتی شما بیفتد.
گایه اوقات برای پر کردن حوضچه
ماهیگتی نوآوری الزم است .طبیعتا خوب است که شما هوشیارانه به
دنبال شکت در رویدادها و پروژه هان باشید که به شما امکان یمدهد تا با
سایر مسیحیان مالقات کنید و با آنها در تعامل باشید.اگر مایل به
تحصیل هستید ،باید در مورد امکانات آموزشگاه تحقیق کنید.اگر
pg. 38

روابط قبل از ازدواج

یمخواهید دوچرخه بخرید ،باید به انواع مختلف فروشگاهها و وب سایت
ها ش بزنید.اگر یمخواهید تعطیالت جالت داشته باشید ،امکانات را پرس
و جو یمکنید.ابتکار عمل الزم دارید.باید اقدام کنید.در نهایت برای تصمیم
گتی باید جرأت داشته باشید.چرا ی ر
افی شیک زندگ باید متفاوت باشد؟
ت)مالقات آنالین مجردهای مسیح بالغ :پیشفتهای فنآوری تضمی
کرده است که اکنون مکانهای جدیدی وجود دارد که مسیحیان بتوانند
در آن مالقات کنند .برخ سازمانها ،وب سایتهان ایجاد کردهاند ،که
ا
معمول هزینه دارند،ممکن است در آغاز مسیحیان جدی با گزینههای
احتمایل ازدواج در تماس قرار گتند .آنها به شما کمک یم کنند "اولی
تماس" را برقرار کنید.از آنچه من دیدهام  ،این روش وب سایت خطرات
زیادی دارد ،به خصوص ر
وقت که قابلیت اطمینان پروفایلها شافتمندانه
ر
کنتل نشود و توسط صاحبان وب سایت بررش نشود .من از نزدیک
بسیاری از موقعیتهای غم انگت و دردناک را دیدهام که جوانان مخفیانه
عاشق یمشوند و در اتاقهای گپ مجازی بدون نظارت  ،در تماس
هستند .من این را توصیه نیم کنم .اما برای مجردهای مسیح بالغ  ،یک
وب سایت مسیح ممکن است روش عمیل برای راه اندازی حوضچهی
ماهیگتی باشد .مزیت آشکار وب سایت این است که به شکت کنندگان
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مسیح اجازه یمدهد جستجوی خود را در امتداد  20یا  30مختصات  ،از
جمله سن  ،عقاید مسیحیان  ،آموزش و جغرافیا محدود کنند .در برخ
کشورها و مناطق  ،وب سایتهای با کیفی رت وجود ندارند.
ث) ر
وقت یک مایه در حوضچهی ماهیگتی شما "گزینهی مناسب "
یمشود:خداوند یمتواند شما را بسمت شیک زندگ خود با روش گزینهی
مناسب یا روش حوضچهی ماهیگتی سوق دهد .آنچه من سع دارم
بگویم این است که مدل " حوضچهی ماهیگتی" را عمیل تر  ،واقع بینانه
تر و هماهنگ با روش که خداوند ما را در سایر زمینه های زندگمان
راهنمان یمکند  ،یافتم .اما یک چت باید شفاف باشد  ،به محض ازدواج
با ییک از مایه ها در حوضچهی ماهیگتی  ،تفاوت بی این دو مدل از بی
یمرود :ممکن است در استخر ماهیگتی خود  3یا  4مایه داشته باشید ،
اما شما یک بار انتخاب یمکنید و ازدواج یمکنید.و او گزینهی مناسب
شما یمشود .در روز عروش شما  ،هر دو مدل جستجو ییک یم شوند .
کیس که با او ازدواج یم کنید گزینهی مناسب است .آن شیک ازدواج را
دوست داشته باشید و تا آخر عمر به او وفادار باشید .در گت تفکرات
ا
«خ یم شد اگر »...راجع به مایه هان که قبل در استخر ماهیگتی شما
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بودند  ،نباشید .منحصا رابطه خود را با کیس که خداوند شما را با او
پیوسته است برقرار کنید ،تا زمان که مرگ شما را از هم جدا کند.

توقف و بازبین
افی "گزینهی مناسب" دچار ر
آیا من گایه برای ی ر
استس یمشوم؟
چگونه مدل حوضچه ماهیگتی یمتواند به من کمک کند؟
شاید برایتان مفید باشد که یک برگه سفید بردارید و برای خودتان
مرزهای حوضچهی ماهیگتی خود را بنویسید.
آیا از کسان که یمشناسم کیس با مرزهای من همخوان دارد؟
آیا یمتوانم کاری کنم تا حوضچهی ماهیگتی من پر شود؟
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فصل پنج
رمانتیک و منحص بفرد بودن
ر
دوست به ازدواج سوق
حال باید دوره خایص که یک زوج را از رابطه
یمدهد در نظر بگتیم .در یک نقطهای زن و مرد متوجه یمشوند که
مابینشان چتی بی ر
ر
دوست خوب بیدار شده است .این
ابطه
ر
از
شت
ی
"رمانتیک "است چون حس یمکنند شدیدا به سمت یکدیگر کشیده
یمشوند .این مرحله هنگایم آغاز یم شود که این احساسات خوشآیند،
ا
متقابل ابراز شود و پاسخ داده شود .این یک لحظه احساش است و پس
از آن انتظارات خایص به وجود یمآید .این مرحله از رابطه ،منحص بفرد
است ،زیرا تنها جاییست که برای شما دو تا است .احساس خیانت
یمکنید اگر متوجه شوید شیکتان همزمان عاشقانه درگت شخص دیگری
بوده است.
ر
موقت است چون تعهد وجود دارد ویل هنوز تعهد مادام
اما این مرحله هم
العمر نیست .این یک مرحله اکتشاق زیبا است که در آن منحص به فرد
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بودن رابطه  ،دیگران را درفاصله
دور نگه یمدارد  ،در حایل که شما
یکدیگر را ر
بهت یمشناسید.در یط
این مرحله ،زوجی با هم رشد
یمکنند  ،احساس یمکنند به
همدیگر نیاز دارند ،روحشان شوع
وقت برای ر
به پیوند زدن یمکند و ر
مدن از هم دور یمشوند درد یمکشند.
تحقیق مقدمات
ا
از آنجاییکه پایان دادن به یک رابطه عاشقانه معمول برای ییک یا هر دوی
شما خییل دردناک است ،بسیار عاقالنه است که قبل از ر
گفی "دوستت
ر
دارم" یا ر
مقدمان انجام
گفی "بله" به یک رابطه عاشقانه  ،تحقیقات
دهید .اگر یک رابطه بی فرهنیک را در نظر دارید  ،در فصل بعد ر
نکان ذکر
شده است .در این بخش یمخوانید که چه موارد مهیم را باید تحقیق
کنید.
ر
مهمتین قسمت تحقیق است زیرا به طور ناخودآگاه
الف)خانواده  :این
بخش عمدهای از پیشینهی خانوادگ خود را وارد روابط جدید خود
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یمکنیم .او چگونه در خانه رفتار یمکند؟ آیا او به اقتدار والدینش ر
احتام
یمگذارد؟ آیا او(مرد) در خانه کمک یمکند؟ آیا دید او (زن)نسبت به
برادران یا خواهرانش منق یا انتقادی است؟ آیا به نظر یمرسد که او(زن)
یمخواهد از شما برای "فرار" از وضعیت دشوار استفاده کند؟ آیا او
(زن)خانواده اش را دوست دارد؟
ب)شخصیت  :واقعا چه شخصی رت دارد؟ آیا او(زن) آزاد و صادق است؟
آیا او (زن)مسئولیتهای خود را جدی یمگتد؟ آیا او(مرد) آنچه را که
شوع کرده است به اتمام یمرساند؟ آیا او(مرد) اعتیاد دارد یا داشته
است؟ آیا او(مرد) مهربان است؟ آیا او (زن) بخشنده است؟ آیا او(مرد)
سخاوتمند است؟ آیا او(مرد) خودخواه است؟ آیا او(زن) مغرور است؟
آیا او(مرد)نسبت به نیازهای دیگران حساسیت نشان یمدهد؟ آیا او
ا
داوطلب یم شود که کمک کند ؟ معمول ،تشخیص شخصیت واقع فرد
مشکل است .اینکه او در شایط پر ر
استس  ،درد یا ناامیدی چطور رفتار
یمکند؟
پ) روابط :ارتباط او(مرد) با افراد دیگر چطور است؟ چه تیپ دوستان
ا
دارد؟آیا قبل رابطهی عاشقانه داشته است؟ آیا واقعا رابطه تمام شده
است؟ چرا و چگونه تمام شده است؟ آیا رفتار او (مرد)با جنس مخالف
مؤدبانه و ر
محتمانه است؟ آیا او(زن) با دیگران الس یمزند؟ آیا او(زن)
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اجازه یمدهد تا مردان دیگر او را لمس کنند؟ آیا او(مرد) دشمن دارد؟ آیا
او(زن) برای بهبودی روابط از هم گسیخته تالش یمکند؟آیا او(مرد) به
دنبال سلطهگری یا تسلط بر دیگران است؟ عملکرد او(زن) در کار گرویه
چگونه است؟ آیا او(مرد) وظیفه شناس است؟ آیا دیگران او را دوست
وفادار و صادق یمدانند؟
ت)بلوغ  :آیا او(زن)ثبات عاطق دارد؟ آیا او(زن) وابستیک عاطق به
والدینش یا ییک از دوستانش دارد؟آیا او(مرد) تحصیل و کارش را جدی
یمگتد؟ آیا او(زن) از کار سخت ،یمترسد؟ آیا او (مرد)به ر ر
احت از
تعهداتش شانه خایل یمکند؟آیا او(زن) در استفاده از وقت و امور مایل
انضباط دارد؟ آیا او(مرد) بدیه دارد؟ آیا او (مرد) زود رنج است؟ او(مرد)
در اوقات فراغت خود چه یمکند؟ آیا کسان که او را یمشناسند  ،او را
آماده (یا تقریبا آمادهی) ورود به رابطه برای ازدواج یمدانند؟
ث)معنویت  :آیا کسان که او(مرد) را یمشناسند او را مسیح تازه متولد
شده واقع یمدانند؟ آیا گردهمان مذهت که او(زن) شکت یمکند از
"آموزههای صحیح کتاب مقدس" است؟ آیا او(مرد) نشانهای از یک
مسیح در حال رشد دارد؟ آیا او (مرد) یم تواند یک" ش روحان" خوب
برای خانهی شما بنا کند؟ آیا او(زن) اعتقاد راسخ به کتاب مقدس دارد؟
آیا او(زن) ایمان خود را دارد؟
pg. 45

روابط قبل از ازدواج

آیا او(مرد) از راه ر
رفی با عییس لذت یم برد؟ آیا او(مرد) هدایای خود را
برای خدمت به خداوند در کلیسای محیل خود تقدیم یمکند؟
نگرش او(زن) نسبت به رهت كلیسای خود چیست؟ آیا او(مرد) در
زمینهی مسائل معنوی ابتکار عمل دارد؟
منابع اطالعات
ممکن است با پرسش مستقیم از خود فرد به پاسخ بعیص از این سؤاالت
برسید.ویل خودتان را به پاسخ های او محدود نکنید .بسیاری از منابع
ر
اطالعان مثمر ثمر دیگری نت وجود دارد .در صورت امکان  ،به خانه
دوستتان بروید و خودتان فضای آن را حس کنید و خودتان ببینید که
چگونه او با دیگر اعضای خانواده ارتباط دارد .سؤاالت محتاطانهای از
دوستانش  ،مرن جوانان  ،بزرگان و یا سایر افرادی که او را ر
بهت و برای
مدت زمان طوالن تری یمشناسند  ،بتسید.
والدین چطور؟
تا زمان که به نویع به والدین خود وابسته باشید  ،آنها نسبت به شما
احساس مسئولیت یمکنند .این امر در مورد شخیص که شما را مجذوب
ر
استثنائان وجود داشته باشد  ،اما
خود کرده هم صادق است.ممکن است
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بطور کیل عاقالنه است که صحبت کنید تا نظر و برکت والدینتان را
دریافت کنید.
این درست است که این زندگ شماست ،اینکه شما زندگ که خداوند به
شما داده است ،زندگ یمکنید.در نهایت شما خودتان مسئول هستید اعم
از اینکه تصمیم بگتید با چه کیس ازدواج کنید یا ازدواج نکنید .اما نادیده
ا
ر
گرفی والدین و تجارب زندگیشان در این موضوع بسیار مهم ،معمول کار
هوشمندانهای نیست.
ا
صول سالهاست که شما را خییل خوب یم شناسند.
والدین شما ا
پیشنهادات  ،سخنان عاقبتاندیش یا رضایت آنها یمتواند برای شما
خییل ارزشمند باشد.
ا
والدین معمول فرزندان خود را از صمیم قلب دوست دارند.والدین شما
بسیار نگران آیندهی شما هستند.والدین دوست شما نت بسیار نگران
آیندهی او هستند .با پذیرا بودن  ،با جلب رضایت والدین  ،با آگاه کردن
والدین از وقایع مهم  ،اعتماد و ر
احتام آنها را جلب خواهید کرد .ر
وقت مرد
ر
دخت نزدیک یمشود و از آنها اجازه یمگتد که
جوان به والدین یک
ر
دوست خایص را با او برقرار کند ،شوع خون خواهد داشت .اگر
رابطهی
والدین شایط و ضوابط خایص دارند زودتر متوجه آن یمشوید.کسب
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ر
احتام ،اعتماد ومحبت والدی ین شیک زندگ شما قطعا یک شمایه گذاری
ارزشمندی است .باهوش باشید!
گ رابطه عاشقانه ،ناسالم یم شود؟
گایه اوقات یک رابطه عاشقانه ممکن است خییل خوب شوع شود ویل
با گذشت زمان ممکن است ناسالم و ر
حت مص شود.
ر
گرفی خانواده  :شما تنها نیستید.شما همیشه بخیس از
الف) نادیده
خانواده تان خواهید بود .اگر شیک زندگ شما فقط به شما عالقهمند
باشد و عالقه خییل کیم به برادرها  ،خواهرها و والدین شما نشان دهد،
ناسالم است.
ب)در جستجوی لذت جنیس  :مطمئنا ر
وقت کنار هم هستید حس
هیجان را تجربه یمکنید ،اما ر
وقت محور ،تماس بدن یمشود ،رابطه شما
ناسالم یمشود.لذت جنیس از جمله مقاربت جنیس ،بستهای زیباست که
فقط باید بعد از ازدواج باز شود.عشق ،صبور است نه خودخواه .عشق
واقع ،منتظر یم ماند.
پ ) محدودیت افرایط :حسادت ،حس خوب وقدرتمندی است که به
ر
وقت چت
محافظت از رابطه منحص بفرد کمک یمکند.خدا نت این را
دیگری در قلبهای ما (جان که متعلق به اوست) قرار یمگتد ،تجربه
یمکند" .نباید خدان را جز من عبادت نمایید ،زیرا من خدای غیوری
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هستم و پرستش خدای غت را تحمل نیمکنم«".خروج  »34:14ر
وقت ییک
ر
دوستهای
از طرفی یا هر دو تقاضای چنان توجیه یمکنند که در آن
معمویل ومسئولیتها محدود و ممنوع یمشود ،رابطهی عاشقانه ناسالم
یمشود.
ت)کاهش معنویت :روابط شما چه تأثتی در خدمت شما و رابطهی شما
با مسیح دارد؟ آیا شما با هم دعا یمکنید یا در مورد کالم خدا صحبت
یمکنید؟ آیا شما همدیگر را تشویق یمکنید که مشارکتتان را ارتقاء دهید و
معنویاتتان را رشد دهید؟ هرگاه رابطهای میل به پرستش و خدمت
خداوند را در شما کم کند ،ناسالم یمشود.
ث) انگتههای خودخواهانه :برخ افراد نیاز به رابطهی عاشقانه دارند
برای اینکه احساس کنند نرمال هستند .آنها عاشق رابطهی عاشقانه
هستند نه شما  .ر
وقت تمرکز رابطهی عاشقانه بر روی هر دوی شما نیست
بلکه جهت برآورده شدن نیازهای ییک از شماست،رابطه ناسالم یم شود.
ممکن است عالقمندی به شما جایش را به عالقمندی به چتهان که شما
دارید بدهد ،مثل :یک ماشی خوب ،یک شغل پر درآمد ،بدن سکیس یا
موقعیت خایص که خانواده شما دارند و دیگران آرزویش را دارند .شما
یمخواهید با کیس ازدواج کنید که به شما به عنوان یک شخص اهمیت
یمدهد ،یمپذیرد و ر
احتام قائل است  ،کیس که شما را دوست دارد!
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جستجوی یک شیک کامل واقع بینانه نیست ،اما اگر متوجه شدید که
رابطهی شما دارد ناسالم یمشود  ،اقدام کنید! رابطهی سالم قبل از
ازدواج پایه و اساس الزم برای ازدواج سالم است ،بنابراین هر عالمت
هشدار دهندهای را جدی بگتید.در مورد نگرانهایتان با هم صحبت
کنید .در مورد برخ از اقدامات جدید یا مرزهای بدن به توافق برسید.
اگر دیگری مایل به بحث در مورد موضوع نیست و در راه نادرست
پافشاری یمکند از یک دوست مسیح بالغ ترجیحا یک متأهل مشاوره
بگتید ،گایه توقف ،ر
بسی یا پایان دادن تنها راه درست است.

توقف و بازبین

چقدر شخیص را که جذبش شدهام یمشناسم؟ در چه قسمتهان باید
بی ر
شت تحقیق کنیم؟ آیا والدینمان را با رضایت درگت موضوع کردهایم؟
آیا رابطه ما برکت والدینمان را دارد؟آیا چتی ناسالم در رابطه ما هست؟
آیا یمتوانیم راجع به آن صحبت کنیم؟آیا بهبود پیدا یمکند؟
آیا من باید بطور جدی رابطه را پایان دهم؟
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فصل 6
فرهنگ،انتظارات و ارتباطات
امروزه فرهنگهای مختلق در شهرهای بزرگ کنار ما زندگ یمکنند.شما
تقریبا همه جا یمتوانید افرادی از فرهنگهای مختلف را مالقات کنید در
مدرسه ،محل کار ،باشگاه ورزش و کلیسا .الزم نیست سفر کنید تا عاشق
ر
متفاون شوید .بی ر
شت سازمانهای مسیح مأموریتهای
فردی از فرهنگ
کوتاه مدت و بلند مدت را توصیه یمکنند که در هر حال یمتواند بسیار پر
بار باشد  ،بخصوص اگر مردم و فرهنگهان
را بازدید کنید که بسیار با فرهنگ خود شما
متفاوت باشند .در چنی سفرهان یم توان
ر
متفاون شد یا عاشق فردی با
عاشق فرهنگ
آن فرهنگ متفاوت شد .هیچ جای کتاب
مقدس روابط عاشقانه بی افراد با نژادها و
فرهنگهای مختلف را نکوهش یا رد
نیمکند .ر
وقت بت اشائیل وارد شزمی موعود شدند ،به آنها دستور داده
شد که با ساکنان محیل ازدواج نکنند "،با آنها ازدواج نکنید و نگذارید
فرزندانتان با پشان و ر
دختان ایشان ازدواج کنند ،زیرا آنها فرزندان شما را
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از خداوند دور یمکنند تا خدایان آنها را پرستش کنند .آنگاه خشم خداوند
علیه شما برافروخته خواهد شد و شما را به شعت نابود خواهد کرد".
(تثنیه )4-7:3
مسئله نژاد و فرهنگ آنها نبود بلکه اعمال و اعتقادات مذهت آنها بود.
ما به عنوان یک مسیح آزادیم با هر فرهنگ و نژاد دیگری ازدواج کنیم
ویل او نت باید مسیح تازه تولد یاقته باشد« .از وابستیکهای نامناسب با
افراد نایمان دوری كنید .زیرا چه ش ر
اكت بی نییک و شارت است و چه
ر
ر
توافق بی مسیح و ابلیس وجود دارد و
رفاقت بی روشنان و تارییک؟ چه
چه هماهنیک بی ایماندار و نایمان؟ و یا چه وجه ر
اشتایک بی خانه خدا و
ُبتها هست؟ زیرا ما خانه خدای زنده هستیم ،چنانکه خدا فرموده است:
«من در ایشان ساكن خواهم بود و در میان آنها به ش خواهم برد .من
خدای ایشان خواهم بود و آنان قوم من(' ».دوم قرنتیان ) 16-6:14
او« باید در پیوستیک با مسیح باشد(».اول قرنتیان)7:39در نظر خدا همه
افراد به یک اندازه دوست داشتت و ارزشمند هستند .ازدواجهای بی
فرهنیک یمتواند مشت بخش و غت باشد  ،ویل تفاوتهای فرهنیک باید
جدی گرفته شوند .عشق پیوند محکیم است  ،اما عشق ،اثرات
اختالفات فرهنیک عمیق و انتظارات مرتبط با آنها را از بی نیمبرد.عشق
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ر
مشتک به عییس خداوند یا به خدمت خاص نتوهای ملزم کننده محکیم
است ویل هیچ یک از آنها اثرات اختالفات عمیق فرهنیک وانتظارات
مرتبط با آن را از بی نیمبرد.
فرهنگ من "نرمال" است
در مقابل وسوسهای که فکر کنید فرهنگ خودتان خوب است و سایر
فرهنگ ها به نویع بد یا ناقص هستند مقاومت کنید .زندگ به این
سادگها نیست.چتی به عنوان فرهنگ کامل وجود ندارد.شیطان
توانسته است همه فرهنگ ها از جمله فرهنگ شما را نا بهنجار(تحریف)
کند .بنابراین هر فرهنیک هم اصول خون دارد هم اصول بد و شیطان
دارد.همه چتهان که شما را نسبت به فرهنگ دیگری آزار یم دهد اشتباه
نیست .شاید هم باشد .اما شاید آنها روش دیگری برای انجام کارها داشته
باشند  -و راه آنها نت به اندازهی راه شما معتت است .اگر یک رابطه بی
فرهنیک را در نظر دارید  ،باید آماده باشید که برخ از تنظیمات شخیص
جدی را اعمال کنید .انتظار اینکه دیگری تغیت کند و "مانند من عادی
شود" منجر به شخوردگ طوالن مدت خواهد شد.تضمی یمکنم!
مسلم است که افراد در هر فرهنیک مجموعهای از ارزشها و انتظارات
ریشهدار خود را دارند  ،عاقالنه است که با مالحظه و با دقت حرکت
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کنید .روابط عاشقانه بی فرهنیک لذتهای ننظت و همینطور خطرات
خودش را دارد.
قبل از اینکه به برخ از این موارد بتدازیم اجازه دهید اول ببینیم چگونه
یمشود فرهنگ دیگری را شناخت .به چه روشهان پیشینهی فرهنیک
دوست شما در تفکر  ،احساس و رفتار او تأثت یمگذارد؟
آیا ما خیل متفاوتیم؟
تفاوت بی افراد در فرهنگهای مختلف یمتواند زیاد  ،متوسط یا کم
باشد.برای مثال ،در روابط بی افراد آفریقا  ،اروپای غرن  ،آسیا یا
آمریکای التی  ،اختالفات فرهنیک زیادی وجود دارد .تفاوتهای فرهنیک
متوسط در روابط بی افراد کشورهان مانند آلمان  ،انگلیس  ،فرانسه یا
ایتالیا تجربه یمشود .و تفاوت های فرهنیک کم در روابط بی افراد از گروه
های مختلف اجتمایع در همان کشور مانند افراد حرفهای موفق  ،افرادی
که عادت به حقوق بیکاری دارند  ،ساکنان شهرهای بزرگ  ،روستاها و
جوامع کشاورزی  ،مسیحیان از فرقه های مختلف و مانند آن تجربه
یمشود.چه فرهنیک را وارد یک رابطهی عاشقانه یمکنید؟
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کاوش و شناخت یک فرهنگ
اجازه دهید با فرهنگ خودتان شوع کنیم.همه در فرهنگ معیت متولد
ا
شدهاند که معمول فرهنگ خانوادگ آنهاست.ممکن است شما از فرهنگ
خودتان آگایه نداشته باشید چون نوع تفکر و رفتارتان عادی به نظر
یمرسد.اکت افراد درمورد فرهنگ خودشان کور هستند .در حقیقت ما
باور داریم که دنیا همانگونه است که ما یمبینیم.افرادی که فرهنگها را
مطالعه ومقایسه یمکنند یمگویند هر فرهنیک دو سطح دارد :سطح بتون
و سطح درون.سطح بتون توصیق از نحوهی رفتار ماست و سطح
درون مجموعهای از ارزش ها  ،نگرشها وعقایدی است که باعث یمشود
ما به آن شیوه رفتار کنیم.درک این دو سطح به شما خییل کمک یمکند تا
فرهنگ خود و فرهنگ دوست خود را بفهمید ،چرا او گایه چت عجیت
یمگوید یا به طرز عجیب و غریت واکنش احساش نشان یمدهد یا کاری را
انجام یمدهد که شما را غافلگت یمکند یا به شما آسیب یمزند.اگر قصد
دارید ازدواج بی فرهنیک داشته باشید ،آنچه در ادامه یمخوانید به هر دو
شما کمک یمکند که در چه محدودهای نیاز دارید صحبت کنید ،سازگار
شوید و اغلب بر ر
احت به این نتیجه برسید که تفاوت ها را بپذیرید.
سطح بتون  :سطح بتون فرهنیک چتی است که برای گردشگران جالب
و دوست داشتت است .برای درک و فهم فرهنگ در این سطح ،شما به
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سه عامل باید توجه کنید .اول به سنتهای آنها ،اینکه چگونه لباس
یمپوشند،چه فرهنگ عامهای دارند،چه یمخورند ،چطور صحبت یمکنند
و غته .بعد به عقایدشان ،اینکه در چه مقولهای دوست دارند صحبت
ر
مشتک،
کنند ،گذشتهای که راجع به آن صحبت یمکنند ،تیم ورزش
برنامههای تلویزیون معروف...،و به فرآوردههای آنها که شامل ،نوع
مسکن  ،وسایل حمل ونقل  ،آنچه که یمسازند و روش استفاده از آن
یم شود .گردشگران بر ر
احت عاشق همی ویژگهای سطح بتون فرهنیک
یمشوند .اما اگر قصد زندگ در آن فرهنگ جدید را دارید یا قصد دارید با
کیس از آن فرهنگ ازدواج کنید ،عاقالنه است که نگاه دقیق تری داشته
باشید .اگر فقط چند ماه ،شاید دو یا سه یا چند سال در آن فرهنگ
باشید  ،متوجه یمشوید که شما و آنها تفاوت عمیق فرهنیک دارید.
سطح درون  :پژوهشگران فرهنیک به ما یمگویند که سطح درون نت
شامل سه عامل است:اول باورهایشان ،اینکه به عقیدهی آنها چه چتی
درست یا غلط است،نگرش آنها به واقعیت  ،آنچه که هست و نیست.به
عنوان مثال مردم بعیص از فرهنگها به وجود ویتامیها اعتقاد دارند
گرچه هرگز آن را ندیده اند.با همان عمق از اعتقاد  ،مردم سایر فرهنگها
به وجود شیاطی یا حضور معنوی اجدادشان در خانه های خود اعتقاد
دارند.دوم احساساتشان،چه چتی را زشت و زیبا ،فروتنانه و توهی
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ر
احساسان مثل خوشحایل
آمت،مطلوب و نامطلوب یمدانند .چگونه آنها
و غم ،تأیید و رد  ،عشق و نفرت،تحقت،تأسف و غته را ابراز یمکنند.
احساسات بخش مهیم از فرهنگ است.اگر ندانید که احساسات در یک
فرهنگ خاص چگونه ابراز یا دریافت یمشوند ،به دیگران آسیب جدی
یمزنید یا به خودتان آسیب یمرسانید.و در نهایت ارزشهای آنها ،آنچه
که برای سنجش امور زندگ استفاده یمکنند ،تصور آنها از فروتت،رابطه
آنها با اقتدار ،اخالق کاری آنها ،ارزشهای خانوادگ آنها ،برداشت آنها
از عدالت ،آنچه که آنها درست و نادرست یمدانند ،ر
بهت و بدتر،خت و
ش .برای مثال در بخشهان از هندوستان ،عصبانیت زشتتر از لغزش
ر
ر
برداشی چتی که شما
اخالق جنیس است .در برخ فرهنگهای آفریقان
ر
گفی هم
به آن نیاز دارید از دیگران دزدی محسوب نیمشود.دروغ
ر
متفاون دارد.در برخ کشورهای اروپان دیر رسیدن ش قرار
برداشت
مالقات یا ر
رفی بدون دعوت به خانه کیس یک تخلف اجتمایع جدی
محسوب یمشود.
ا
برای درک و فهم یک فرهنگ دیگر  ،الزم است چشم و گوش خود را کامل
باز کنید ،ببینید که آنها چگونه در بی خودشان تعامل دارند ،و با مالحظه
ر
سواالن را مطرح کنید که در مورد اعتقادات،احساسات و ارزشهای آنها
است .به محض اینکه فرهنیک را در سطح عمیق تری درک یمکنید،
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متوجه یم شوید که دوستتان چرا یکشی از انتخابها را انجام یمدهد،
چرا او(زن) اینقدر آسیبدیده یا خجال رت است .چرا او(مرد) عصت بنظر
یمرسد یا از شما دوری یمکند .افراد فرهنگهای دیگر عجیب و غریب
نیستند  ،آنها فقط برای یک نرم افزار فرهنیک متفاوتتری از شما برنامه
ریزی شدهاند .نرم افزار فرهنیک ما بر ر
احت قابل تغیت نیست .بعیص از آنها
هرگز تغیت نخواهد کرد .بنابراین لطفا پیشینهی فرهنیک دوست خود را
جدی بگتید.

فرهنگ وانتظارات
ر
وقت صحبت از رابطهی زن ومرد ،عشق و ازدواج یمشود ،هر فرهنیک
مجموعهای از تشیفات و انتظارات دیرینهی عمیق دارد.عاقالنه است که
اینها را کشف کنید.هر فرهنیک قبل و بعد از ازدواج رفتار خاص خودش را
برای زن و مرد دارد.اینکه چه لباش برای زن و مرد مسیح مناسب
است،یمتواند در فرهنگهای مختلف تفاوت زیادی داشته باشد.برخ از
این انتظارات در رابطه بی فرهنیک چه نقیس دارند؟
ر
دوست از یک فرهنگ
انتظارات خانواده دوست شما:اگر یمخواهید با
دیگر ازدواج کنید،والدین و خانواده او انتظار ران از شما دارند چتی که
همه در آن فرهنگ "عادی" یمداند .عاقالنه است که قبل از ورود به یک
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رابطه عاشقانه ،این موضوع را کشف کنید.بطور مثال در بعیص فرهنگ
ها شما بسادگ با یک ر
دخت ازدواج نیمکنید ،با خانوادهی اییل او ازدواج
ا
یمکنید.کامل طبیع و جدی از شما انتظار یمرود به هر نیازمند در بی
آنها کمک مایل و مادی کنید.ممکن است آنها انتظار داشته باشند که
مدت زمان طوالن شما را مالقات کنند.این نه خوب است ونه بد ،بلکه
رصفا یک چت فرهنیک است .باید در مورد آن آگاه باشید .شما باید از
سازگاری با این موضوع و زندگ با آن رضایت داشته باشید .در برخ
فرهنگها اگر زن شغل ر
بهتی نسبت به همشش داشته باشد بسیار
توهی آمت است .در فرهنگ دیگری ،مردان حرف یم زنند و زنان کار یم
کنند .در برخ فرهنگها طبیع است که ر
وقت پدر و مادر هر دو کار یم-
کنند و خانواده را تأمی یمکنند  ،مادر بزرگها نوهها را پرورش
دهند.بتسید .بخوانید .مشاهده کنید.
انتظارات دوست شما :جدا از محبت و اوقات خوب در کنار هم ،او چه
چت دیگری از شما انتظار دارد؟ این ارزش صحبت کردن دارد .در برخ
فرهنگ ها مرد ساالری یک اصل قانون است .ر
حت مسیحیان در چنی
فرهنگ هان از کتاب مقدس برای حمایت از چنی تسلیط استفاده
یمکنند.این مسئله برای افرادی که از فرهنگ ما اینطور هستیم آمدهاند،
بسیار حساس است.درک او ،خانواده و بستگان او از اطاعت چیست؟ اگر
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ازدواج کنید بعنوان زن یا شوهر چه انتظار ران دارید؟ او(مرد) انتظار دارد از
چه نوع "آزادیهان" دست بکشید؟آیا او (زن) توقع دارد مادر یا
خواهرش را برای زندگ با شما همراه خود بیاورد؟آیا او انتظار دارد زبان او
را بیاموزید؟ آیا او(زن) انتظار دارد در نهایت نقل مکان کنید و در کشور او
زندگ کنید؟
انتظارات خود شما :آیا بطور نا خودآگاه انتظار دارید که دوست شما تغیت
کند ،فرهنگ خود را رها کند و فرهنگ شما را بپذیرد؟آیا حارصید او را
همانطور که هست بپذیرید و با فرهنگ او سازگار شوید؟آیا فرهنگ
دوست شما ویژگهان دارد که شما بسادگ نیمتوانید آن را بپذیرید؟ این
انتظارات عمیق ریشهای فرهنیک که "طبیع " هم هستند بطور خودکار به
رصف اینکه او مسیح شده تغیت نیمکند.باید این تفاوتها را پیدا کرد ،
تصدیق کرد ودر مورد آنها صحبت کرد.اگر شما قصد ندارید در سازگاری-
های شخیص ،جدی باشید ر
بهت است از رابطهی عاشقانه بی فرهنیک
رصفنظر کنید.در غت اینصورت شما خودتان و دیگری را ناامید و شخورده
خواهید کرد.
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فرهنگ و ارتباط
مانند همه روابط  ،ما نه تنها با کلمات بلکه با حرکات  ،حاالت صورت و
رفتار ارتباط برقرار یمکنیم.اختالفات فرهنیک یمتواند این روند ارتباطات را
تقویت کند ،همچنی یمتواند آن را دشوارتر کند .از این اختالفات احتمایل
آگاه باشید .ر
وقت یمگویید "میشه باهم دوستهای خایص باشیم؟" ممکن
است منظور شما یک چت باشد و فردی از فرهنگ دیگر چت دیگری را
برداشت کند.در بعیص فرهنگها اگر هنگام صحبت در چشمان فرد
مقابل نگاه کنید مؤدبانه است.در فرهنیک دیگر تماس چشیم با جنس
مخالف به معت پیشنهاد جنیس است .با انجام این کار شما پیغام
یمفرستید .در بعیص فرهنگ ها دست دادن یا بغل کردن ساده طبیع
است ،در برخ دیگر ممکن است پیایم منقل کند که شما قصد ارسالش را
ندارید.بسادگ ممکن است ،ایدهی شما  ،آرزو یا خواستهی شما به عنوان
نیت یا ر
حت قول برداشت شود .بنابراین در ارتباط خود مراقب
باشید.برگردید ببینید آنچه که فکر یمکنید را فهمیدهاید.وقت بگذارید و
برای درک کردن و درک شدن بطور جدی تالش کنید.سوء تفاهمها
یمتواند خییل رنجآور باشد.
احساسات به زبان مادری به ر
بهتین وجه بیان یمشوند .بیان احساسات
خوش و نشاط در دوران خواستگاری بسیار متفاوت از بیان احساسات
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در زمان تنهان ،عصبانیت،ناامیدی،رد شدن ،مرییص یا رنج است.مانع
ر
استس و
ناش از اختالف زبان را دست کم نگتید بخصوص در زمانهای
سخت .چگونیک و زمان بیان احساسات بی فرهنگها و ر
ر
حت بی خانواده-
ها متفاوت است .اما چنی بیان در فرآیند پیوند سالم ،رصوری است.

روابط بی فرهنگ :خطرات
روابط عاشقانه بی فرهنیک لذتهای خودش را دارد اما مجموعهای از
خطرات منحص بفرد خود را نت دارد .اینجا من لی ر
ست از این خطرات را
یمگویم نه برای اینکه حس منق ایجاد کنم و شما را ب رتسانم بلکه برای
ا
اینکه شما را تشویق کنم تا کامل محتاط و با چشمان باز رو به جلو حرکت
کنید .بعیص از افراد ممکن است نه بخاطر آنچه که هستید ،بلکه بخاطر
آنچه که دیده یمشوید مجذوب شما شده باشند .دلبستیک به شما به آنها
کمک یمکند که از شایط سخت خانه فرار کنند .ممکن است شما را راه
حیل برای مشکالت مایل خود ببینند .برخ ممکن است ازدواج با شما را به
ر
گرفی ویزای
عنوان بدست آوردن موقعیت اجتمایع خاص یا رایه برای
اقامت ببینند .البته خییلها اینطور فکر نیمکنند ،اما خوب است که همه
این احتماالت را در ذهن خود داشته باشید .بخصوص در مراحل اولیه،
ر
حت اگر کیس را در محیط کلیسا مالقات کنید.
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شاید متوجه شده باشید که در دایرهی افرادی که یمشناسید برخ افراد
حس همدیل کیم دارند یا مهارتهای اجتمایع بسیار ضعیق دارند .آنها از
نظر اجتمایع عجیب و غریبند .البته ممکن است که تصمیم بگتید با
چنی فردی ازدواج کنید .اما باید از محدودیتهای اجتمایع این فرد با
خت باشید .اشکال دیگر در روابط بی فرهنیک اینست که شما نیمتوانید
بسادگ افراد غتعادی اجتمایع را در فرهنگ دیگر تشخیص دهید .ممکن
است فکر کنید چت عجیب و غریت که یمبینید مربوط به فرهنگ اوست
نه خود او .برای یادگتی تفاوت به زمان و همچنی کمک مردم فرهنگ
دیگر نیاز دارید.
شاید توجه کرده باشید که متضادها ،همدیگر را جذب یمکنند .افراد
برونگرای پرهیاهو اغلب مجذوب افراد درونگرای آرام و صلحجو
یمشوند و برعکس.همی برای جذب افراد با فرهنگهای مختلف یمتواند
نقش مهیم بازی کند .فردی با فرهنگ متفاوت ممکن است رصفا به دلیل
تفاوتهای زیاد جذب شود .اما به مرور زمان بعیص از این تفاوتها
ممکن است به یک منبع جدی آزردگ تبدیل شود .تفاوتها یک رابطهی
طوالن مدت سالم را توانمند یمکنند ،اما نیازمند مقدار قابل قبویل از
زمینههای ر
مشتک هم هستند.
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رابطه بی فرهنگ  :آمار طالق
آداب و رسوم گوناگون و انتظار ران که افراد از فرهنگهای مختلف وارد
ازدواجشان یمکنند ،احتمال طالق را نسبت به کسان که در درون فرهنگ
خودشان ازدواج یمکنند افزایش یمدهد .این یک واقعیت آماری است.
برای مثال مطالعات اخت در آمریکا نشان یمدهد که ازدواج بی زنان سفید
پوست و مردان سیاه پوست در مقایسه با زوجهای سفید پوست تا
دهمی سال ازدواج دو برابر بی ر
شت احتمال دارد به طالق ختم شود .بطور
مشابه ازدواج بی مردان آسیان و زنان سفید پوست بی ر
شت از %59
احتمال دارد که به طالق منجر شود.
آمار جالب تر از مطالعات اخت درباره ازدواج نژادی و متان طالق در
آمریکا بطور رایگان در ر
دستس است -برای مثال در وییک پدیا .بسیاری از
این مطالعات روی آمریکا متمرکز شده  ،جان که طرفی به زبان انگلییس
ر
مشتگ را به ارث بردهاند .اما
صحبت یمکنند و مشخصههای آمریکان
ازدواج های بی فرهنیک تفاوتهای بزر ر
گتی را شامل یمشود .از نظر
حت بی ر
آماری ازدواج های بی فرهنیک ر
شت احتمال دارد که به طالق منجر
شوند.
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رهت با تجربه یک سازمان مأموریت بی الملیل مسیح،در مورد پیشنویس
این فصل چنی اظهار نظر کرد" :این تعداد ازدواج در بی اروپای غرن و
آفریقانها  ،عربها و التیها که به طالق ختم یمشوند نگران کننده
است .با توجه به تجربه من بی ر
شت این ازدواجها شکست یمخورند .شما
نباید این حقیقت دردناک را از خوانندگان خود پنهان کنید" .حاال که
هشدار او را خواندهاید .ممکن است فکر کنید دیدگاه وی افرایط است.
ممکن است فکر کنید که شما استثناء هستید .این احتمال وجود دارد .این
زندگ شماست .اما لطفا رابطهی بی فرهنیک را سهل نشمارید .وقت
بگذارید .و با دقت به کسان که شما را یمشناسند و شما را دوست دارند
گوش دهید.

روابط بی فرهنگ :لذت ها
همش من هلندی است .من فردی با دو فرهنگ هستم ،نصف عمرم در
آمریکای جنون بودهام و نصف دیگر آن را در اروپا گذراندهام .من و
همشم یاد گرفتهایم که از آنچه این تنوع فرهنیک به همراه دارد ،لذت
ر
داشی ارتباط با افرادی از فرهنگهای مختلف
بتیم .چهار فرزند ما نت از
لذت یم برند .در ازدواجهای بی فرهنیک یمتوانیم ر
بهتینها را از بی دو یا
چند فرهنگ انتخاب کنیم.
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هر فرهنیک باید با ارزشهای مسیح تلفیق شود .روش فرهنیک ما در
انجام کارها همانند روش مسیح در انجام کارها ،ممکن است اشتباه
برداشت شود .در یک ازدواج سالم بی فرهنیک مسیح  ،هر شیک زندگ
یم تواند به دیگری کمک کند تا نقصهای فرهنیک خود( ر
حت گرایشهای
ر
اخالق و گناه آمت )را ببینند و با هم در این فرهنگها کار کنند تا نمک
غت
و نور برای عییس باشند.
هر شخیص یمتواند نمای سطح بتون فرهنگ خود را با فرهنگ دیگر
سازگار کند  .اما تغیت در سطح عمیق فرهنیک  ،یعت تغیت در  ،اعتقادات،
احساسات و ارزشها ،کند و دشوار است .ر
حت با وجود تمایل شدید به
تغیت  ،برخ از جنبههای سطح عمیق فرهنیک تا لحظهی مرگ نزد شخص
ر
باق یمماند .شما نباید به امید تغیت فرد دیگر وارد ازدواج با او شوید .با
شناخت جنبههای سطح عمیق فرهنیک فرهنگ او  ،آیا حارصید که تغیت
کنید ،بپذیرید و سازگار شوید؟
پس از گذشت حدود ش سال از زندگ ر
مشتکمان  ،ما فهمیدهایم که ما
مخلویط از فرهنگهای مبدأ خود را توسعه دادهایم .در برخ موارد من
ا
ا
هنوز کامل انگلییس هستم .در موارد دیگر کامل کلمبیان هستم .و گایه
همشم یمتواند خییل هلندی باشد .ناخواسته ما فرهنگ کوچک خانوادگ
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خود را توسعه دادهایم و از آن لذت یمبریم .من یمبینم که سایر
خانوادههای بی فرهنیک نت همی کار را یمکنند .ازدواجهای بی فرهنیک
یمتواند شادی ،ماجراجون و تنوع زیادی به همراه داشته باشد .ویل این
ازدواج ها نیازمند برقراری ارتباط خوب ،گذشت بی ر
شت و تمایل حقی رق
برای سازگاری هستند.

توقف و بازبین
تا چه اندازه فرهنگ شخیص را که مجذوب او شدهام یمشناسم؟ برای
درک ر
بهت سطح درون فرهنگ او چه کاری یمتوانم انجام دهم؟ آیا انتظار
دارم فرد دیگر فرهنگ مرا اتخاذ کند؟ آیا من پذیرای نظرات کسان که آن
فرهنگ را یمشناسند هستم؟ آیا فرهنگ دوست من  ،ویژگهای فرهنیک
دارد که من به ر ر
احت نیمتوانم یا نیمخواهم آن را بپذیرم؟ در صورت
لزوم ،آیا آمادگ یادگتی زبان دیگر  ،زندگ در کشور مبدأ او و سازگاری با
فرهنگ او را دارم ؟ آیا روح القدوس از من یمخواهد در ارتباط با موضوع
تحت پوشش این فصل کاری انجام دهم؟
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فصل7
هفت سوال متداول
ما با پاسخ به هفت سوال متدوال در بی مسیحیان روابط عاشقانه
موقت خاص را بی رشت بررش خواهیم کرد:

-1آیا بدون هیچ قصدی برای ازدواج یمتوانم وارد رابطهی عاشقانه
شوم؟
ر
عاشق متعلق به روابط موقت خاص و ازدواج است .روابط
عشق و
ر
مقدمان طبیع برای یک ازدواج احتمایل است .در
موقت خاص ،مرحله
مورد جستجوی لذت ع ر
اشق بدون تفکر به شانجام آن یمتوان به موارد
زیر اشاره کرد:
الف)ناسالم به لحاظ اجتمایع  :ر
وقت رابطهی عاشقانه خاص یم-
شود ،مرز توسعه و تعامل اجتمایع شما را محدود یمکند .از طریق
تماسهای مختلف اجتمایع ،ما چتهای زیادی در زندگ و خودمان
توسعه یمدهیم و یاد یمگتیم .بنابراین محدودیت اجتمایع زود
هنگام یمتواند ناسالم باشد.
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ر
عاشق چتی عمیق و
ب)غت واقع بینانه به لحاظ طبیع :عشق و
قدرتمند را درون ما بیدار یمکند که موجب حرکت ما در مست
ازدواج یمشود .همینطور آرزوها و انتظارات عمیق را بیدار یمکند
که در صورت خاتمه ،موجب یمشود درد شدیدی برای فرد ترک
شده ایجاد شود.
ر
اخالق  :در جستجوی لذت شخیص بدون در
پ)خطرناک به لحاظ
ر
داشی هدف ازدواج  ،مقاومت در برابر گناهان جنیس را بیش از
ش
پیش دشوار یمکند.
با توجه به سن شما  ،تعهدات تحصییل ،برنامه سفر یا دالیل دیگر،
احتمال دارد ازدواج در آیندهی قابل پیش بیت ممکن نباشد .اگر از
الزمههای عمیل ازدواج فاصله دارید،شوع رابطه یمتواند غتم ر
نطق
باشد.

-2آیا من یمتوانم با یک غی مسییح وارد رابطهی عاشقانه شوم؟
ما دیدهایم که ر
وقت خداوند ازدواخ را میش یمسازد ،همیشه یک
مسیح را با یک مسیح وصلت یمدهد .فکر کردن به یک رابطه
ر
موقت خاص با یک غت مسیح کاری خارج از خواست و
عاشقانهی
ی
ر
مهمتین و
اراده خداست .انتخاب شیک زندگ ییک از
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تأثتگذارترین تصمی ر
مان است که یمگتید .اگر یمدانید که خدا
نیمخواهد شما با یک غت مسیح ازدواج کنید چرا مرحلهی آماده
سازی برای ازدواج را شوع یمکنید؟ پرهت از آن عاقالنهتر است.

-3آیا میتوانم وارد رابطهی عاشقانه با یک غی مسییح شوم به
رشیط که بطور جدی متعهد شوم که با او ازدواج نخواهم کرد
مگر اینکه او مسییح شود؟
مسیحیان که با یک برنامه پنهان رابطهی عاشقانه را به یک غت
مسیح پیشنهاد یمدهند یا قبول یمکنند ،نسبت به غت مسیحیان
نامهربان هستند و روراست نیستند .موارد زیر را در نظر بگتید:
الف)عدم صداقت  :اگر عشق عییس در قلب شماست  ،اگر
یمخواهید برای او زندگ کنید،چگونه یمتوانید با پنهان کردن این
حقیقت مهم یک رابطهی عاشقانه صادقانه با کیس برقرار کنید؟
مسیح بودن هویت شماست،این است همان کیس که هستید!
ر
دوست سالم بر پایهی صداقت ،شفافیت و تعامل بدون پنهانکاری
ساخته شده است.
ب)نامهربان  :ر
وقت یک غتمسیح با شما در رابطه است،هیچ کتاب
مقدش را نقض نیمکند .ممنوعیتهای کتاب مقدس برای شما
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صدق یمکند،نه برای غتمسیحیان .از دیدگاه او دلییل برای پرهت از
یک رابطهی عاشقانه وجود ندارد.اگر غتمسیح نیمخواهد مسیح
را دنبال کند چرا باید با این تجربهی شما
رنج بکشد؟
پ)غت واقع  :رشد عشق و ر
احتام ،بوجود آمدن رشتهی محبت
بی روحها که در این مرحلهی عاشقانه و منحص بفرد اتفاق یم -
افتد ،چتی نیست که به ر ر
احت خاموش شود.چه مدت زمان منتظر
ایمان آوردن او خواهید بود؟ ر
وقت ما دیوانه وار عاشق هستیم،ما
حارصیم تقریبا هر کاری را انجام دهیم تا رابطه ادامه پیدا کند،از
جمله کارهای مذهت مثل ر
رفی به کلیسا  ،تعمید یا خواندن کتاب
مقدس.چگونه یمتوانید بفهمید اگر شیک زندگ شما برای ازدواج با
شما با برخ اعمال مذهت موافقت کرده است؟ اینکه او قلب
خودش را بفهمد و عشق به معشوق را از عشق به خدا و کالم او
تمیت دهد،یمتواند برای غتایماندار گیج کننده باشد .
ت)خطرناک :همه ما نقطه ضعفهان داریم .ممکن است تصمیم
بگتیم تا زمان تبدیل (تغیت مذهب) دیگری ازدواج نکنیم ،اما شاید
ما آنطور که فکر یمکنیم قوی نیستیم.غت مسیحیان هم یمتوانند
آدمهای خییل خون باشند .رابطه عاشقانهی موقت خاص ممکن
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است مست طبیع خود را یط کند و ممکن است شما نهایتا با آن
شخص ازدواج کنید.به مرور زمان  ،ر
وقت عاشق هستید،اراده شما
بخون ضعیف یمشود.اگر یمدانید که خداوند نیمخواهد با یک غت
مسیح ازدواج کنید،شوع مرحلهی آمادهسازی غت ر
منطق و
خطرناک است.
ا
ث)نافرمان :ما قبل از دوم قرنتیان  15-14 :6نقل کردهایم" ،زیر یوغ
ر
موافقت بی ایماندار و ن ایمان
نامناسب با نایمانان نشوید برای ...چه
است؟" گ این یوغ با یک غتایماندار
شوع یمشود؟ یوغ نوار چون است
که روی گردن دو حیوان به ویژه گاو
یمچسبانند و آن را به بار یا وسیله
نقلیهای که یمکشند وصل یمکنند.
پولس رسول از یوغ به عنوان استعاره از آنچه که دو نفر را به هم پیوند
یمدهد استفاده یمکند .رابطه ای که رفتار ییک به ناچار روی مست دیگری
تأثت یمگذارد .این یک هشدار واضح برای جلوگتی از ازدواج و همچنی
روابط دیگر است که ایماندار را به غتایماندار متصل یمکند .رابطه
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عاشقانه روحها را به هم پیوند یمدهد .گرچه هیچ برگهای امضاء نشده
است ،اما بدییه است که رفتار عاشق بر رفتار دیگری تأثت یمگذارد.
رابطهی عاشقانه با یک غتمسیح نت یوغ است  ،که هر مسیح باید از
آن خودداری کند تا بتواند از مسیح آزادانه پتوی کند.
-4آیا خداوند یمتواند از یک رابطه عاشقانه برای هدایت غی مسییح
به سمت مسیح استفاده کند؟
بله  ،خدا یمتواند این کار را انجام دهد ،وگایه اوقات نت چنی یمکند .اما
آنچه که اغلب یمبینیم اینست که عالقه سطح شیک شما( که ایمان
نیاورده ) به کلیسا و ایمان شما آرام آرام بعد از ازدواج خشک یمشود.
ا
کسان که قبل با یک غتایماندار ازدواج کردهاند  ،تشویق یمشوند که در
ازدواج خود بمانند و برای شیک غتایماندار خود مایهی برکت باشند.
(اول قرنتیان )16-12: 7
اما اساسا اشتباه است درحایلکه راه نافرمان را در پیش گرفتهایم ،انتظار و
طلب برکت خدا را داشته باشیم.،برخ یمگویند":من این کار را یمکنم و
بعد توبه یمکنم و بخشیده یمشوم ".درست است که خداوند همیشه
ر
کاستهای
یک قلب توبه کار و پشیمان را بخشیده است،اما زخم ها و
دردناک ممکن است تا آخر عمر با ما بماند" .فریب نخورید ،هیچکس
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نیمتواند خدا را فریب دهد ،زیرا آنچه آدیم بكارد ،همان را درو خواهد
كرد( " .غالطیان )6:7ما هرگز نباید فیض خدا را حساب و کتاب کنیم:
" پس چه بگوییم؟ آیا باید به زندگ در گناه ادامه دهیم تا فیض خدا
افزون گردد؟ به هیچ وجه! ما كه نسبت به گناه مردهایم ،چگونه یمتوانیم
به زندگ در آن ادامه دهیم؟"(رومیان)2-1: 6خداوند فقط ما را از آنچه
که برایمان بد است منع یمکند .او چتی را ممنوع یمکند  ،چون ما را
دوست دارد و چت ر
بهتی برایمان در نظر دارد .سوال تعیی کننده اینست:
آیا به او اعتماد دارید؟ ممکن است این فرد کیس باشد که خدا برای شما
در نظر داشته باشد  ،ویل تا زمانیکه او واقعا به مسیح ایمان نیاورده
است ،او "میوهی ممنوعه" ر
باق یمماند ،او خارج از حوضچهی ماهیگتی
شما ر
باق یمماند  .خداوند اغلب با غتایمانداران از طریق دوستان
مسیح آنها صحبت یمکند .دوست بمانید .فاصله خود را حفظ کنید.
رابطه عاشقانه را نباید روش برای بشارت دانست .چون نیست!
-5من با یک غی مسییح در رابطه عاشقانه هستم .چه باید بکنم؟
یک مسیح ممکن است به دالیل مختلف در این شایط قرار بگتد .این
دالیل و وضعیت فعیل رابطه تعیی کنندهی قدم بعدی است .شایط

pg. 74

روابط قبل از ازدواج

پیچیدهای وجود دارند که قبل از هرگونه اقدام اساش ،عاقالنه تر است
بالغ ترجیحا متأهل باشید:
که بدنبال راهنمان رهت کلیسا یا یک مسیح ی
الف) رابطهای با مسئولیتهای ازدواج :برخ متأهلی یا غت متأهلی
ممکن است دارای فرزند باشند و مسئولیتهای ازدواج را با یک غت
ر
استثنائان باشد ،اما بطور کیل اکت
مسیح تقسیم کنند .ممکن است
مسیحیان در این شایط تشویق یم شوند که ازدواج خود را رسیم کنند و
تأثتی عاشقانه  ،وفادار و الیه در خانه داشته باشید .دستورالعمل رسول
اینست' ":و همچنی زن مسیح كه شوهر نایمان دارد و شوهرش رایص
به زندگ با او باشد ،آن زن نباید شوهرش را ترک كند .زیرا شوهر نایمان
به وسیله زن ایماندار با خدا تماس دارد و زن نایمان نت به وسیله شوهر
ایماندار خود چنی تماش با خدا خواهد داشت .در غت این صورت
ّ
فرزندان شما نجس یمبودند ،حال آنكه اكنون از مقدسی هستندّ .اما اگر
یک نفر نایمان بخواهد همش مسیح خود را ترک كند ،مختار است .در
اینگونه موارد همش مسیح چه زن و چه شوهر دیگر مق ّید نیست ،زیرا
خدا ما را برای زندگ آرام خوانده است .ای زن ،از كجا معلوم كه شوهرت
به وسیله تو نجات نیابد؟ و ای مرد ،تو از كجا یمدان كه وسیله نجات زن
خود نخوایه شد؟! "(اول قرنتیان )16-7:13
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-2رابطه ای که در آن یک نفر اختا مسیح شده است  :این شاییط
است که دو نفر غت مسیح رابطهی عاشقانهی موقت خاص دارند و
بعد ییک از آنها مسیح یم شود .واقعیت اینست که شما تغیت کردهاید و
ا
ر
سابق که در شوع رابطه بودید ،نیستید .احتمال شما نیاز به
دیگر فرد
زمان داشته باشید که این تغیت اساش را به شیکتان توضیح دهید .الزم
است که صبور باشید .عاقالنه است که هرگونه برنامهی ازدواج را به
تعویق بیندازید ،تا به خدا فرصت دهید که در قلب او کار کند .شما برای
تغیت او دعا کنید .اگر بعد از ر
مدن شما هیچ پیشفت معنوی یا بیداری را
در او مشاهده نکردید ،ممکن است الزم باشد در رابطه تجدیدنظر کنید.
پیگتانه به دنبال راهنمان خدا باشید .او بموقع قدم بعدی شما را روشن
یمکند.
-3رابطه ای که یک مسیح برای ورود به یک رابطه عاشقانه با یک غت
مسیح انتخاب کرده است  :در این شایط یک مسیح آگاهانه انتخاب
یمکند که برخالف توصیه کتاب مقدس رابطهی عاشقانه با یک غت
مسیح را شوع کند یا بپذیرد .چنی شخیص باید تشویق شود تا به دنبال
حضور خداوند باشد ،و در حضور او بر چهار اصل کتاب مقدس که در
ابتدا در نظر گرفتیم تأمل کند)1:چه کیس مالک من است؟ آیا من واقعا
زندگیم را به عییس خداوند ستدهام؟  )2خدا چه چتی را برای من
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یمخواهد؟ به دنبال این رابطه ،آیا من از ندای خدا در زندگ ام فاصله
یمگتم؟ )3خدا مرا چگونه یم بیند؟ آیا من روحم را اساسا غت قابل
مقایسه با روح غت مسیح یم دانم؟ )4آیا یم توان به خدا اعتماد کرد؟ آیا
من به پدر آسمان خود به اندازه کاق اعتماد دارم که تحت تأثت رهنمون
های دوست داشتت و خردمندانهی او به این رابطهی عاشقانه پایان
دهم؟ پتوی از مسیح یک انتخاب بنیادی است .عییس خداوند خودش
توضیح یمدهد" :سپس به همه فرمود« :اگر كیس بخواهد پتو من باشد
باید دست از جان بشوید و همه روزه صلیب خود را بردارد و به دنبال من
ر
گرفی در مست برکت و
بیاید(" .لوقا  )9:23اطاعت همیشه از خدا قرار
ر
خوشبخت طوالن مدت است .هر چه مسیح در این شایط بماند،
واضح دیدن دشوارتر خواهد بود .به مرور زمان روح آنهان که عاشق هم
شت و بی ر
هستند بی ر
شت به هم وابسته یمشود .با گذشت زمان ،فقط جدان
دردناک تر خواهد بود .مسیح واقع در ایمان ریشه دارد ،و گایه اطاعت
نیازمند نویع از اقدامات بنیادی است.
-6آیا یمتوانم مطمی باشم او فرد مناسن برای من است؟ آدم باید
چه چیی را احساس کند؟ آیا ممکن است گزینه بهیی در گوشه و کنار
برای من باشد؟
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ر
متفاون تجربه یمکنیم .و این مقایسهها
همه ما چتها را به شکل های
دشوار و گایه نفایده است .بنظر یمرسد برخ افراد کم و بیش از همه
چت صددرصد مطمی هستند .برخ دیگر ر
حت بعد از تصمیمگتی
هم با حس تردید زندگ یمکنند .شما کامل نیستید ،و هیچ مایه در
حوضچهی ماهیگتی شما کامل نخواهد بود ،عالوه براین ،با گذشت
زمان همه ما در حال تغیت هستیم .اگر به اندازه کاق صبور باشید  ،ممکن
است یک مایه با ویژگهای بسیار مطلوب در حوضچهی شما شنا کند.
اما بعد ،شاید نباشد .همچنی هیچ تضمیت نیست که شما در
حوضچهی ماهیگتی او قرار بگتید .هنگام تصمیم گتی در مورد یک
مایه در حوضچه تان ،سؤال کلیدی اینست :آیا شما به اندازه کاق عاشق
این شخص هستید که متعهد شوید ر
مابق عمر خود را با او بگذرانید؟ اگر
پاسخ شما "شاید بله" است  ،یمتوانید یک رابطهی منحص بفرد را آغاز
کنید .اگر به موقع به نتیجهگتی قطع نرسید ،روحتان آسوده نیم شود،
شما از ته قلبتان

نیم خواهید زندگ خود را کنار هم بگذرانید ...پس

عاقالنه است که آن مایه را برای شخص دیگری رها کنید .شاید خداوند
چت دیگری یا فرد دیگری برای شما در نظر داشته باشد.
هر انتخان خطرات و پیامدهای طبیع دارد؛ انتخاب شیک زندگ هم
همینطور است .در انتخاب شیک زندگ ،یمپذیرید که با پیامدهای طبیع
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زندگ کنید .این موارد ممکن است شامل مواردی مانند نقل مکان به شهر
دیگر ،محدودیتهای ناش از درآمد پایی ،برخ محدودیتها به دلیل
ر
سالمت و یا مسئولیتهای خانوادگ باشد .در انتخاب شیک زندگ
ریسک یمکنید .شما هر دو ریسک یمکنید .یمتوان آنرا گایم از ایمان
دانست که باید حی اعتماد به خداوند انجام شود .امکان ندارد که زندگ
ر
شگفتهای غت قابل پیش بیت بسیاری دارد.
بدون خطر باشد .زندگ
(اشعیا)4-3: 36
-7چرا باید چیی "اشتباه" باشد اگر هر دو با آن موافق باشیم  ،هر دو
ما آن را انتخاب یمکنیم و هر دو از آن راض هستیم؟
ر
اخالق نادرست است که زن موافقت کند شوهرش
آیا این از نظر
ر
اخالق اشتباه است که دو مرد توافق کنند
معشوقه پیدا کند؟ آیا از نظر
زندگ ر
مشتک مثل زن و شوهر داشته باشند؟ ر
وقت جامعه ای خدا محور
است ،باید بپذیرند که از نظر خدا بعیص چتها نادرست و بعیص چتها
درست است .درست و نادرست بودن ،چتی فراتر از آداب و رسوم
اجتمایع و چتی فراتر از توافق متقابل است .درست ونادرست بودن در
یک مقوله مثل واقعیت ،مثل حقیقت ،مثل آنچه که همه چتها هستند
در نظر گرفته یمشوند  .درست و نادرست مثل کوه ،باران و حیوانات
pg. 79

روابط قبل از ازدواج

بخیس از آفرینش خدا هستند .وظیفهی ما این بوده که آنها را بشناسیم،
آنها را بپذیریم و از آزادیها و محدودیتهای آنها بهرهمند شویم  .امروزه
اخالق یک موضوع شخیص شده است .بی ر
شت از آن که یک قطعهی
سختافزاری الزم باشد ،یک بستهی نرمافزاری انتخان است .زمینهی
ر
ر
مشتک جامعه امروزی بسیار ابتدان است :ما توافق یمکنیم که
اخالق
ر
اخالق اشتباه است که به دیگری یا به محیط
"فقط" چتی به لحاظ
"آسیب" بزند.
در طول جنگ جهان دوم ،ش.اس.لوئیس از طرف ن ن ش دعوت شده
بود تا یک شی برنامههای رسانهای مربوط به ایمان مسیح ارائه دهد.او
ر
کشت مقایسه کرد .برای موفقیت
در توضیح اخالق  ،نژاد بش را با ناوگان
در این سفر )1،ر
کشت ها نباید با یکدیگر برخورد کنند .ما نباید به همدیگر
ر
کشت نت باید در وضعیت خون قرار
صدمه بزنیم .عالوه براین )2هر
داشته باشد ،باید شناور باشد ،باید موتوری داشته باشد که کار کند و
سکان داشته باشد .و  )3ناوگان باید مقصد داشته باشد.ما نیمتوانیم
بگوییم سفر موفقیت آمت بوده است؛ اگر ناوگان سالم به نیویورک
ر
صورن که قرار بوده به روتردام برود.
برسد در
اخالق مسیح چتی فراتر از اجتناب از تضاد است .من یم ترسم که ما
مسیحیان در خطر فراموش این موضوع باشیم .دوم آنکه ،خداوند آنچه
pg. 80

روابط قبل از ازدواج

را که درون ما اتفاق یم افتد ،یمبیند و به آن اهمیت یمدهد ،ر
حت افکار،
اعمال و انگتههان که تأثت مستقییم بر دیگران ندارند .سوم آنکه،
مقصد ناوگان ،نه توسط آنچه که در حال حارص از نظر اجتمایع در
جامعهی ن خدای ما قابل قبول است ،و نه توسط آنچه که جوامع
مسیح بخود اجازه یمدهند در هر مقطع زمان به کار بتند و نه آنچه که
دو عاشق بی خود توافق یمکنند ،تعیی نیمشود .این پدر آسمان ماست
که مقصد صحیح انسان را تعیی و آشکار یمکند ،همینطور اینکه چه
ر
اخالق درست یا نادرست است .ما خودمان را گول یم -
چتی از نظر
زنیم،اگر فلسفه معروف را بپذیریم که اگر عشق باشد ،توافق دو طرفه
ر
اخالق درست است".
باشد ،و به دیگران صدمه نزنیم" از نظر
توقف و بازبین

آیا من آنچه که خدا یمگوید "درست" و " نادرست" تأیید یمکنم یا سع
یمکنم براساس استانداردهای خودم "درست" و "نادرست" را زندگ کنم؟
هدف از روابط ما چیست؟ آیا من برنامه ای پنهان در روابطمان دارم؟ آیا
روحالقدس مرا تهییج یمکند که چتی را شوع یا متوقف کنم تا زندگ خود
را با ارادهی خدا هماهنگ کنم؟
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فصل8
چگونه یک رابطه عاشقانه را پایان دهیم؟
ا
ر
موقت"
همانطور که قبل گفته شد رابطهی عاشقانهی موقت خاص "
ر
تلق یمشود ،زیرا درجهای از تعهد در آن وجود دارد ویل تعهد مادامالعمر
نیست .زمانیکه در این مرحله هستید  ،ممکن است به این نتیجه برسید
که این شخص مناسب شما نیست.پایان دادن به یک رابطهی عاشقانه
کار سادهای نیست  -به خصوص اگر شما  ،دیگری یا هر دو هنوز هم
احساس یمکنید به نویع مجذوب هم هستید.
شما نیازمند قدرت خداوند هستید .شما به یک اعتقاد استوار نیاز دارید
که آنچه انجام یمدهید مطابق با خواست او باشد .شما به صداقت کاق
احتیاج دارید تا سهم خود را از شزنش تشخیص دهید و در مواجهه با
شخص دیگر شجاعت داشته باشید و عمل کنید .اگر از طرف مقابل
احساس خیانت یمکنید یا خیانت دیدهاید یا به گونه ای تغیت کردهاید که
اکنون رابطه باید متوقف شود  ،به قلب مهرآمت خدا نیاز دارید  ،نه تنها
برای متوقف کردن رابطه بلکه برای پایان دادن به آن با روش که مسیح
را جالل دهید.
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پایان دادن یک رابطهی عاشقانه با یک غی مسییح
اگر خدا قلب شما را لمس کرده
طوری که شما حاال یمخواهید
به رابطهی عاشقانه خود با یک
غت مسیح پایان دهید،فروتت،
تدبت و ثبات الزم دارید .بسیار
بعید است که او با شما موافقت کند  ،اما شما یک توضیح به او مدیون
هستید و در صورت لزوم  ،عذرخوایه کنید .پیشنهادهان هست که
ممکن است مفید باشد:
الف) دیگری را شزنش نکنید :با دقت توضیح دهید که شما علت فسخ
رابطه هستید و نه او .اگر مسیح شدهاید  ،فردی هستید که تغیت کرده-
اید .اگر به عنوان یک مسیح وارد رابطهی نامتان شدهاید  ،این اشتباه
شما بوده که آن رابطهی عاشقانه را شوع کردهاید.
ب) علت را توضیح دهید :یک یا دو ر
می از کتاب مقدس را که خداوند با
استفاده از آن قلب شما را لمس کرده به او نشان دهید .اهمیت سازگاری
معنوی در ازدواج را توضیح دهید .توضیح دهید که پتوی از مسیح
اشتیاق اصیل شماست .من توصیه نیم کنم از جمله های ساده ای مانند
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"پدر و مادرم موافق نیست" یا "کلیسای من روابط ما را منع یمکند"
استفاده کنید .شما زندگ خود را آزادانه به مسیح ستدهاید ،و اوست که
اکنون از شما یمخواهد که این رابطه را متوقف کنید.
پ) واقعا تمام کنید :شما قرار نیست در حالت آماده باش بمانید .واقعا
رابطه را قطع کنید .به خدا اجازه دهید آزادانه در زندگ او کار کند .اگر
بعدا نشانهای از تبدیل واقع وجود داشته باشد ،امکان ایجاد یک رابطهی
جدید "مورد تأیید خداوند" وجود دارد! اما آزادی و زمان الزم را به او
بدهید.
ر
گستش رابطهی
ت) رابطهی او را باسایر مسیحیان برقرارکنید :اگر در یط
ر
دوستتان پارتتتان به مسیح یا کالم خدا عالقه نشان داده است  ،او را در
ارتباط با رفقای ایماندار قرار دهید .به یاد داشته باشید که یک رابطهی
ر
بشارن نیست .خداوند آن غتایماندار را بیش از آنچه
عاشقانه ،پروژه
شما دوست داشته باشید دوست دارد .فکر نکنید که شما برای تبدیل او
رصوری هستید .ما به یک خدای عایل مرتبه ایمان داریم که خود را به
همه کسان که واقعا به دنبال او هستند  ،نشان یمدهد  ،و او ممکن است
این کار را از راههای مختلف انجام دهد.
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پایان دادن یک رابطهی عاشقانه با یک مسییح
ر
متفاون وجود دارد که چرا یک زوج مسیح ممکن
دالیل بسیار معتت
خاص عاشقانهی خود را تمام
است تصمیم بگتند رابطهی موقت
ی
کنند.در فصل  5برخ از عالئم رابطهی ناسالم را مورد بررش قرار
دادیم.هر رابطهی واقع مستلزم بخشش ،اصالح وتغیت در طرفی
است.اما اگر نگران شدید همچنان ادامه یابد ،اگر تردیدهای جدی ر
باق
بماند ،یا اگر خداوند به نویع برای شما روشن یمکند که این رابطه باید
پایان یابد ،باید اقدام کنید.اما به یاد داشته باشید که نحوهی اتمام یک
رابطه بسیار مهم است.سه پیشنهادی که در باال ذکر شد اینجا هم قابل
استفاده است .الف)با فروتت سهم خود را در عدم موفقیت رابطه
بپذیرید .صمیمانه عذرخوایه کنید .ب)وقت بگذارید که با متانت ،دالیل
این تصمیم برای پایان دادن به رابطه را توضیح دهید .و پ) واقعا تمام
کنید.

گایه اوقات یک زوج در دورهای هستند که رابطهی آنها "در انتظار"
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است -زمان آن است که تعمق کنید ،درمان کنید ،به دنبال راهنمان و
مشاورهی خدا باشید .این دورهی ا ر
ستاحت،اگر انتخاب شده باید با توافق
هم صورت گتد.اما اگر رابطه تمام شده باشد شافتمندانه نیست از
دیگری انتظار داشته باشید که "منتظر شما" باشد .بعد از آن که مشخص
شد رابطه شما تمام شده ،شما و فرد دیگر آزاد هستید که بدنبال راهنمان
خداوند و ی ر
افی روابط دیگر باشید؛ هم عامل عاشقانه و هم عامل
منحص بفرد رابطه هر دو به پایان رسیده است.

توقف وبازبین

آیا روح خدا یمخواهد من مکث کنم یا به یک رابطه عاشقانه پایان
دهم؟من تا چه حد باعث این مشکل هستم؟حاال چکارکنم؟چگونه
یمتوانم این کار را طوری انجام دهم که مسیح را جالل دهم؟
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نتیجه گیی
در جستجوی شیک زندگ ،كتاب مقدس روش
استاندارد تأیید شدهای را ارائه نیمدهد.
ویل ارزشها و رهنمودهان را برای کمک
به مسیحیان جهت تصمیمگتی در زندگ
ارائه یمدهد.ازدواج برای اکتیت ممکن
است برنامه خدا باشد  ،اما تجرد جایگزین
پر افتخاری است برای کسان که انتخاب
شدهاند یا برای زندگ غت متأهیل فراخوانده
یمشوند.خداوندمان عییس نشان داد که برای یک زندگ کامل و تکمیل
تجربهی انسان  ،ازدواج الزم نیست.
اگر رابطهی قبل از ازدواج ناسالم است و یا به ناسالم تبدیل شده است ،
باید اقدام کرد.اگر مشکل همچنان ادامه داشته باشد  ،شجاعت الزم
است که یا رابطه را به طور موقت در "مکث" قرار دهید – برای اینکه
فاصله و زمان را برای مشاهدهی واضحتر و منصفانهتر فراهم کنید -یا
رابطه را به شانجام واضح و مشخص برسانید.اینکار باید به گونهای انجام
شود که نمایانگر ر
احتام به شخص مقابل باشد و خداوند را جالل دهد.
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ر
مهمتین
انتخاب شیک زندگ ییک از
تصمی ر
مان است که شما روی زمی یمگتید.
اما در اصل  ،روند تصمیمگتی همانند سایر
تصمی ر
مان است که شما به عنوان یک مسیح
یمگتید .ما مدل "حوضچهی ماهیگتی" را در
نظر گرفتیم  ،که در آن یک مسیح هوشیارانه براساس کتاب مقدس و
معیارهای دیگر ،افرادی را از دایرهی شیک های احتمایل ازدواج خارج
یمکند.کسان که آن معیارها را دارند ممکن است به عنوان یک مایه در
حوضچهی ماهیگتی باشند–بعنوان شیکهای احتمایل ازدواج.هر
مسیح از آزادی در تجرد یا ازدواج با هر فردی از آن دسته از ماهیان كه
وارد حوضچهی ماهیگتی او یم شوند  ،برخوردار است.
حال چه کنیم؟
با خواندن این کتاب ،شما زمان را رصف تفکر در متون ،اصول
واستداللهای کتاب مقدس کردهاید که بر روابط قبل از ازدواج مؤثر
است.امیدوارم برایتان جالب و آموزنده باشد.چالش امروز شما ،چالیس
است که همه مسیحیان با آن مواجه هستند  ،اینست که چگونه زندگ
خود را با کالم خدا سازگار سازند.آیا چتی نیاز به تغیت دارد؟ آیا شما باید
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نگرش یا رفتار ناسالیم را تصحیح کنید؟ آیا باید جان ابتکار عمل
جسورانهای داشته باشید؟
ما به خون یمدانیم که بی ر
شت تصمیمات زندگ ما از قلب ما است نه از
ر
منطق مفید  ،به تنهان بعید است که رفتار ما را
عقل ما.اگرچه استدالل
تغیت دهد .انتخاب کنید که قلب خود را به خداوند تسلیم کنید.حق
مالکیت مسیح را بر زندگ خود تأیید کنید.انتخاب کنید که به خرد و
عشق به پدر آسمان خود اعتماد کنید.هنگایم که قلب راستی است ،
رفتار جالل دهندهی خداوند را به طور طبیع – البته نه به سادگ  -به
دنبال خواهد داشت.
" بنابراین ای برادران من ،با ّ
توجه به این رحمتهای الیه ،از شما
ّ
درخواست یمکنم بدنهای خود را به عنوان قربان زنده و مقدس كه
پسندیده خداست ،به او تقدیم كنید .عبادت روحان و معقول شما همی
است .همشكل این جهان نشوید بلكه به وسیله تجدید افكار ،وجود شما
تغیت شكل یابد تا بتوانید اراده خدا را تشخیص بدهید و آنچه را كه مفید
و پسندیده و كامل است ،بشناسید" .
(رومیان)2-1 :12
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