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جم   سخن  متر

 در  .  کردم مالقات هلند  در  رورموند  یسایکل در  را  کتاب نیا یهسندینو 

 دارد  قرار  ت   م یرو  سالن ونت  ب در  شیهاکتاب که کرد  اعالم موعظه انیاپ

 راه در  و  خداوند  یبرا ورو ی 5فقط بکتا هر  یبرا و  کنند  استفاده مهه تا 

 د یبا که ، دمیشن را  خداوند  یندا موقع همان ؛ کنند  خرج تیحیمس

 عنوان به من . کنم ترجمه هموطنانم ی برا را  ها  کتاب نیا از  یکی حداقل

  شدم خوانده خدا  طرف از  حیمس بزرگ خانواده از  کوچیک یلیخ  عضو 

 اساس  بر  هستند  عالقمند  که کسان   همه به تا  کنم ترجمه را  کتاب نیا که

  خدا  اراده و  خواست
 

 شباهت به قبل روز  از  شتر یب روز  هر  و  کنند  زندگ

  در  من تجربه ی   اول کتاب نیا. باشم کرده کمیک ،ند یدرآ حیمس یسیع

  و  است هترجم
 
-کتاب منابع که دانمیم من  . دارد  یادیز  یها کاستر  قطعا

 ما  نوجوانان و  جوانان ؛است کم یلیخ  انیرانیا ما  یبرا حیمس یها

 جنس با  حیصح ارتباط یبرقرار  جهت کشورمان در  حیصح آموزش

 رانیا در  یادیز  نوجوانان و  جوانان با  شغلم به توجه با  من. ندارند  مخالف

فتهیپ جوامع رو دنباله فقط که شتمدا کار  شو   اجتمایع یها شبکه و  ش 

  با  خواهند  یم بدانند  که نیا بدون بودند 
 

  نیا بنظرم. کنند  چه شانزندگ

 . بکند  کشورمان  نوجوانان و  جوانان به یادیز  یلیخ  کمک  تواند یم کتاب
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     خواهش د یاشده رابطه وارد  یفرد با  که د یهست نوجوان   ا ی جوان اگر 

 که آنچه د یبخواه القدسروح از  و  د ی کن دعا  کتاب خواندن از  شیپ نمکیم

  یبرا خداوند  خواست
 

 . کند   مکاشفه تانیبرا را  ستشما زندگ

 خودش هنوز  نکهیا با  بود  من مشوق کتاب نیا ترجمه یبرا که  همشم از 

م از  . کنمیم تشکر  است، نداده حیمس یسیع به ا ر  قلبش  با  که دختر

 از  انیپا در  و . کنمیم تشکر  کرد یم برطرف مرا  یترجمه صینقا یصبور 

 صورت دارم د یام و  خواهمیم برکت خوانندگان تک تک یبرا خداوند 

  در  خداوند 
 

 ی   آم  . بدرخشد  مانتک تک زندگ

 ب. ل
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 گفتار   شیپ

 با  مأنوس و  جذاب روش با  وتجرد  ازدواج یبرا خدا  ینقشه وفهم درک

 یساز  آماده مرحله مورد  در .  است انیحیمس نسل یهاچالش از  فرهنگ

 گفت؟  ناتو یم چه ازدواج از  شیپ خاص یدوره

 کتاب استدالالت و  اصول متون، قیطر  از  را  شما  کوتاه کتاب نیا در 

  ماتیتصم که مطمئنم من . کنمیم دعوت تفکر  به مقدس
 

 ،از  ما  زندگ

 . ما  مغز  نه شوند یم یی   تع ما  قلب قیطر  از  شتر یب تاهل و  تجرد  جمله

 حاال . است نامطلوب ار یبس ما  رفتار  یت  تغ یبرا ن  تنها به منطقر  استدالل

  هم من نکهیا یبرا ؟یت  تغ چرا 
ا
 کتاب از  هنوز  القدس روح که معتقدم کامل

 که هنگایم . دارد  ها  قلب یت  تغ یبرا روشت   لیدال  و  کند یم استفاده مقدس

 ع ی طب بصورت باشد، خدا  یدهنده جالل که را  یرفتار ،است ی   راست قلب

 . ستین سختر  بدون البته- داشت خواهد  ن   در 

 

  ما  یهاشهر  در  هم کنار  در  مختلف یهافرهنگ امروزه
 

 یبرا. کنند یم زندگ

 طوالن   سفر  کی به الزم د،یشو  گر ید فرهنگ کی از  یفرد عاشق نکهیا

  ی   ب یعاشقانه روابط . ستین
 

 از  ت   انگ شگفت یامجموعه ،فرهنیک

 6 و  5 بخش د،یدار  نظر  در  را  شخیص شما  اگر  . است ا هچالش و  ها خوش  
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 . د یکن  درک خوب و  د یبخوان ادقتب را 

  با  کهیآن همشم و  یسینگلا اصالتر  با  من به فرزند  چهار  دادن با  خداوند  

 سال 26 تا  18 ست   یبازه در  آنها  . است هداد برکت، یهلند اصالتر 

  قبل  رابطه در  فرزندم ی   دوم و  است کرده ازدواج فرزندم نیبزرگتر . هستند 

 گرچه .   ست ی ن   ینظر  یگفتگو   کی د یخوانیم شما  که  آنچه . است ازدواج از 

 اختصاص یس  یکش کار  و  مقدس کتاب سیتدر  به را  خودم وقت شتر یب من

 نگران   و  عشق یرو  از  پدر  کی  عنوان به را  صفحات نیا ویل، دهمیم

 . سمینو یم د یهست آنها  نسل هم که  شما  و  شاندوستان مان،فرزندان یبرا

 یبرا تنها  نه ،د یکنیم بنا  را  اخالقر  یهاهیپا شما  ازدواج از  قبل مرحله در 

 . د یآیم شما  دنبال به که  نسیل یبرا بلکه خودتان ازدواج

 رن   و  هارم)کنمیم میتقد بزرگم مادر  و  بزرگ پدر  اد ی به را  صفحات نیا من

  گرایم را  او  کالم ،داشتند  دوست را  خداوند  عاشقانه که کسان  (لتیو 

  یوهیش و  آنها  کالم . دانستند  ارزش با  را  روابط و  داشتند 
 

     آنها  زندگ

 . دهد یم قرار  ت  تاث تحت، میهست آنها  یرودنباله که   را  ما  و  شاننسل

-یم که شما  به تا  کند  استفاده صفحات نیا از  القدس روح که کنمیم دعا 

. دهد  آگایه د یده جالل را  دا خ  ،خود  ازدواج از  قبل رابطه با  د یخواه
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 کار   جوانان   با  که  کسان    و  ،مشاوران نیوالد دست در  یدیمف ابزار  ی   همچن

 کتاب دستورالعمل به ان  یدست یتجو جس در  آنها  را یز  . باشد  کنند یم

 . هستند  بعد  نسل یبرا مقدس

 

 

 " من ت  مس یبرا است ینور  و  من یپا یبرا است چرایع   تو  کالم"

 105 هیآ 119 باب ت  مزام   

 

 

 نان.  پیلیف

 ندهوون،هلندیآ
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 مقدمه 

  هر 
 

  دارد  روشت   ی هاراه و  دارد  ازدواج  اعالم یبرا را  خودش یوهیش فرهنیک

 واحد  کی باهم آنها  دارند، تعلق بهم حاال  مرد  نیا و  زن نیا دهد  نشان که

  هر  ی   همچن . دهند یم ل یتشک را  فرد  هب منحص  و  ز یمتما
 

 روش ،فرهنیک

 در  . دارد  شوند یم آماده ازدواج یبرا که ت  یزوج ارتباط یبرا ا ر  خودش

  خودشان ی   زوج گر ید برخ   در  و  است حاکم نیوالد نفوذ  جوامع از  برخ  

 
ا
-حرکم عاشقر  و  عشق ها فرهنگ برخ   در  . کنند یم انتخاب آزادانه کامل

 فرهنگ برخ   در  . دهند یم سوق ازدواج بسمت را  ی   زوج  که هستند  ن  ها

 . شود یم آموخته و  کشف  ازدواج از  پس عاشقانه روابط گایه  و  قعش ها 

 مقدس کتاب  اساس  بر  حیصح روش

 مقدس کتاب  بل،یبا شاگردان از  بعیص  

  حیصح روش که  اند ردهک  جستجو  را  

 یبرا آن از  انیحیمس تا  ،کنند   یی   تع

 یها کتاب  .  کنند   یو ت  پ ازدواج 

 از  یتعداد ها آن در  و  شده نوشته سال 1500 دروه طول در  بلیبا 

  . دارد  را  خودش خاص روش کی هر  که  مینیبیم ا ر  ازدواج اتیروا

 اسحاق . آورد  آدم یبسو  را  حوا  خدا  داشت، وجود  حوا  و  شد  دار یب آدم
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 یا جلسه در  . بود  هآورد او  یبرا را  ربکا ، میابراه خدمتکار  و  شد  مزرعه وارد 

انش از  یکی ئولشا پادشاه . کردند  ازدواج ا آنه    یمرد به ازدواج یبرا را  دختر

 را  یدختر  شمشون. دهد یم شنهاد یپ ،بکشد  را (ی   فلسط غول)لوتاج  که

 د یجد عهد  در  . ند ت  بگ شیبرا را  او  تا  خواست نشیوالد از   و  داشت دوست

 عهد ت نیا (18: 1 متر ) . بود  وسفی با  ازدواج به متعهد  میمر  که میخوانیم

 که جنیست  غ و  وفادار  بفرد، منحص  رابطه کی عنوان به تواند یم بخون  

  . شود  فیتوص شود،یم ازدواج به منجر 

  مورد  در  ن  هادستورالعمل ما  رسوالن یهانامه در 
 

  ازدواج در  رفتار  چگونیک

 بهنگام انیحیمس که ن  هاروش ا ی روند  در  ن  راهنما مورد  در  ویل میابییم

 زن کیش   یجستجو 
 

 . میکننیم دا یپ کنند   یو ت  پ آن از  دگ

-روش" مانند  یاوهیش ازدواج از  قبل مراحل یبرا میت  گیم جهینت نیبنابرا

 که ستین معت   نیبد نیا اما  . ندارد  وجود  "مقدش کتاب  حیصح یها

  . است تفاوتن   میابیب را  مانیزندگ کیش   چگونه نکهیا مورد  در  خداوند 

 تمایم بر  که است یاخداپسندانه یهاارزش و  اصول شامل مقدس کتاب

 که مانر یتصم ازجمله کند یم تیهدا را  ما  و  گذارد یم ت  تاث ما  ماتیتصم

 . شود یم ازدواج به منجر 
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 1 فصل

 د یده التخد خود  یجستجو  در  را  خدا 

  کیش   بدنبال وقتر 
 

 پادشاه مانیسل که یاهیتوص است بهتر  ،د یهست زندگ

 بر  جان و  دل از " د یده قرار  توجه ورد م را  داده شیپ سال 3000 حدود 

 را  خدا  تیکارها تمام در .  مکن هیتک خود  عقل  بر  و  کن توکل خداوند 

: 3 مانیسل امثال"). گرداند یم راست را  تو  راه او  و  باش داشته بخاطر 

  دعوت آگاهانه را  یسیع مانخداوند د،یهست حیمس کی شما  اگر (.  5-6

 ابتدا  از  است، ممکن اگر . باشد  انتهمش د یص روند  از  بخیس   که د یکن

 هم شما  که ن  جا هر  . د یشو  عاشق نکهیا از  قبل د،یباش او  تیهدا بدنبال

     هم هنوز  و  است کرده ّش یم شما  یبرا خون   ت  مس او  د،یهست اکنون

  مهم بخش نیا در  شما  ا یآ. کند  تیهدا را  شما  خواهد یم
 

  خدا  ،خود  زندگ

 ؟د یدار  نظر  در  را 

 خاص ن  راهنما نویع با  ی االعاده خارق طور  به خداوند  تاوقا گایه 

 نیبنابرا و " ببندد  را  در " که د ت  بگ میتصم است ممکن ا ی کند یم مداخله

  در  خاص ینهیگز  کی
 

 یبرا خدا  معمول روش اما . کند یم حذف را  ما  زندگ

  در  که هنگایم. کند  زنده ما  یبرا را  شکالم که ستنیا انیحیمس ما  تیهدا
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 ما  که دارد  انتظار  د،خدا یکنیم دا یپ مشخیص مرز  ا ی حکم قدس،م کتاب

 که د یباش داشته اد ی به – میکن طاعتا را  او  خردمندانه یها دستورالعمل

 محافظت ما  از  ،دارد  وجود  کوهستان یها جاده در  که یمرز  یها لیر 

 نفع هب را  ما  یآزاد آنها  د،نکنیم

  چه اگر . ند کنیم محدود  خودمان

 و  دستورات یحاو  مقدس کتاب

  آنها  ویل است، مرزها 
 
 کم نسبتا

 تیداه است قرار  وقتر  . هستند 

 خواست ،میکن  یت  گ  میتصم و  میشو 

 اساس بر  که است نیا خدا  واضح 

 یت  تغ مانفکرت ینحوه یت  تغ قیطر  از  را  نمارفتار، میکن کار  " اصول"

انش و  پشان خواهد  یم او   . میده اوار   به را  دختر  خود  یهاارزش و  یش 

  که برساند،
ا
 آن در  که یاجامعه بر  حاکم یها ارزش با  یحدود تا  معمول

 
 

 . است متفاوت میکنیم زندگ

 یت  تغ شما  وجود ، افکار  د یتجد لهیوس به بلکه د ینشو  جهان نیا شکل هم" 

  و  د یمف که را  آنچه و  د یده صیتشخ را  خدا  اراده د یبتوان تا  ابد ی شکل

 (2: 12 انیمو ر ) ."د یبشناس است کامل  و  دهیپسند
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-ت  تأث  یبرا م،یکنیم دا یپ مقدس کتاب در  که  سالیم و  خردمندانه اصول 

  یهاحوزه همه بر  یگذار 
 

 هر  به  اصول نیا. است شده طراخ ما  زندگ

  هر  با  حیمس
 

          که  ید افرا . است شده داده ست   هر  در  و  فرهنیک

 . کنند  "تازه نت    را  خود  ذهن" خواهند یم   اند،کرده افتیدر  "تازه قلب"

 یبرا و  کنند  فکر  او  همانند  خواهند یم   هستند، خدا  عاشق كه ن  آنها

  او  یخوشنود
 

 ان ی ب  مقدش   کتاب  یادیبن  اصول چهار  نجا یا در  . کنند   زندگ

  مانر ی تصم   حتر  کند،  تیهدا را  شما  ماتیتصم تمام کند یم یار ی که  شود یم

 به حرکت و  تانیزندگ کیش   ی،جستجو  اندوستانت انتخاب یراب که

 . است احتمایل ازدواج کی سمت

  ؟است شما  مالک کیس  چه: تیمالک-1

  ما  که میشد متوجه ما : داد  رخ اساش یت   چ  شدن، حیمس روند  در   

 به ما .  میاشده لیتبد حیمس به نجات یبرا و  میهست گمشده کارانگناه

  یشاد با  و  آزادانه طور 
 

 مانندهیآ و  حال نطور یهم مان،گذشته مان،زندگ

  و  - است شده ما  سیرئ و  د یجد مالک او . میاداده یسیع مانخداوند به را 

 که د یداننیم ا یآ: »داد  حیتوض ی   چن رسول پولس! است کین ار یبس و ا

 شما  در  و  دهیبخش شما  به خداوند  که است القدس روح خانه شما  بدن

 با  را یز  د،یستین خود  بدن صاحب گر ید شما  نیبرا عالوه ؟است ساکن
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  به خدا  جالل یبرا را  خود  یهابدن پس. د یاشده یدار یخر  یادیز  متیق

  را  نیا  شما  که است مهم ار یسب( 20-19: 6 انیقرنت اول« )  . د یبت   کار 

وع که زمان     کیش   کی یو جستج به  ش 
 

 . د ینکن فراموش د یکنیم زندگ

 ر یدلپذ لحت   با  وقتر  ،مییآیم هم گرد  سا یکل کی عنوان به ما  که هنگایم

  میخوانیم آواز 
ا
 تیمالک و  میتسل مورد  در  مثبت بطور  و  راحتر  به معمول

  ماتیتصم آن با  ما  بعد  و  د یآیم دوشنبه آن  از  پس اما  ، میخوانیم آواز 

 شیپ سال هزار  دو . ستین د یجد یت  درگ کی نیا. میشو  یم مواجه دشوار 

                                                      : د یپرس وانشت  پ از  یسیع  خداوندمان

  شما  به که را  آنچه ویل د ییگو  یم خداوندا  خداوندا  من به وستهیپ چرا "

 (46: 6 لوقا ") د؟یده نیم انجام میگو یم

  بر  حیمس تیمالک مجدد  د ییتأ  
 

 . کند یم تر عیطب را  ما  اطاعت ما، زندگ

   ؟کند   چه ما  با  د خواه یم خدا : هدف -2

  تا  آمد  ی   زم به یسیع مانخداوند
 

 که منظور  نیبد بدهد  را  خود  زندگ

 بهشت به ما  ،دوباره ولد ت در  اما . سازد  ممکن را  یابد نجات و  شبخش

  میهست تیمور أم کی ر د نجا یا ما . میامانده ی   زم در  هدق   با  ما  م،یرو نیم

 الل ج   ی برا   ما  که  سازد یم روشن مقدس کتاب   ؟کند   چه ما  با  خواهد  یم او 
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 ،میدار  که ن  ایعطا(. 10: 4 متر ) میاشده ساخته او  به خدمت و  پرستش،

  در  ما  اتیتجرب ما، سالمتر  تیوضع ما، خانواده نهیشیپ
 

 را  همه ، زندگ

  یبرا خود  هدف تحقق یبرا خدا 
 

 افیر  ی ن   در . کند یم استفاده ما  زندگ

 ها بعیص   و  انند بم مجرد  که شوند یم خواندهفرا ها بعیص   او، ناب هدف

 
 

 شوق و  شور   دوباره ولد ت از  پس رسول پولس.  باشند  داشته هیلأمت زندگ

  در  را  یدیجد
 

ح خود  زندگ   از  من هدف را یز : "داد  ش 
 

" . است حیمس، زندگ

 نز  از  میتصم هر  که محرگ  هدف( 21: 1 انیپیلیف)
 

 قرار  ت  تأث تحت را  او  دگ

 را  نیا قبال  که میگو  نیم من" کند  خشنود  را  حیمس که ود ب نیا ،داد یم

 چنگ به تا  کنمیم دنبال را  نآ بلکه ام،دهیرس کمال به ا ی امآورده بدست

"  . است آورده چنگ به آن بخاطر  مرا  ت   ن حیمس که همانطور  آورم

 به اتوبوس که شود نیم لیدل د،یرو نیم ن  جا  شما  اگر (  12: 3 انیپیلیف)

 مهم ار یبس اتوبوس انتخاب ،د یباش داشته یمقصد اگر  اما  ! رسد ن مقصد 

  ت  مس یرو  شدت به کیش   انتخاب. شود یم
 

-. گذارد یم ت  تاث شما  زندگ

 که د یبخواه یکیش   خداوند  از . د یاشده فراخوانده یت   چ چه یبرا د ینیبب

 . د یده لیتشک را  خدا  پادشایه در  "یدیمف میت " باهم
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 ند؟ی بیم چگونه را  شما خدا: متفاوت -3 

 ، دهیبرگز  قوم د،یجد قو خلم عنوان به خداوند  وسطت انیحیمس ما   

 من یبرا یسیع مانخداوند. میشو یم دهید او  قوم عنوان به و  مقدس ملت

 از  را  ها آن نکهیا یبرا نه کنمیم دعا  تو  درگاه به: »گفت و  کرد  دعا  شما  و 

  همانطور . ن  فرما محافظت طانیش و  ش   از  را  ها آن تا  بلکه یبت   ا یدن نیا

: 17  وحنا ی« ). ستند ین هم شانیا ستم،ین ا یدن نیا به متعلق من که

  ی   زم در  ما (  15،16
 

 متعلق اما  ،میهست میسه  جامعه در  و  میکنیم زندگ

 ما . میستین مذهب ا ی مانیا کیم با  معمویل یهاانسان ما . میستین نجا یا به

 حیمس کی ی   ب تفاوت خدا، چشم در . میدار  متفاونر  شنوشت انیحیمس

 . میهست ،هست او  که همانطور  ما  است، یادیبن و  واقع، حیمس ت  غ و 

  در  اکنون  اما  ،د یبود یکیتار  در  زمان   شما : " دارد  یکیتار  از  نور  که تفاونر 

  نور  نفرزندا مانند  پس ،د یهست نور  در  خداوند 
 

          " . د یکن زندگ

 حیمس ت  غ کی با  ما  خواهد نیم خداوند  که یلیدل( 8: 5 انیسساف)

 ما  نکهیا یبرا بلکه م،یهست یبهتر  افراد  ما  که ستین نیا میکن وصلت

  از  " . میهست متفاوت یلیخ 
 

 مانیان   اشخاص با  نامناسب یهاوابستیک

اکتر  چه را یز  د،یکن یدور   ی   ب رفاقتر  چه و  است یبد و  یکین ی   ب ش 

 چه و  دارد  وجود  طانیش و  حیمس ی   ب توافقر  ؟چه یکیتار  و  روشنان  
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 عنوان به(  15-14: 6 انیقرنت دوم«  ) مان؟یا ن   و  ماندار یا ی   ب هماهنیک

 مقدس افراد  ما  ،است شده ساکن ما  در  القدس روح که ان  یحیمس

  را  خودمان که است نیا ما  چالش . میهست (هدق   یبرا شده کیتفک)

  آن اساس بر   و  مینیبب ، ند یبیم را  ما  خدا  که  همانطور 
 

 . میکن  زندگ

  ؟است اعتماد  قابل دا خ ا یآ : اطاعت -4 

 او  ابتدا  در  را یز  میهست خدا  عاشق ما . است عشق خدا، با  ما  رابطه اساس 

 را  عشق مقدس کتاب. است احساس کی از  شیب عشق اما . بود  ما  عاشق

 پدر  که همانطور : "داد  حیتوض یسیع مانخداوند. د زنیم وند یپ اطاعت به

 من محبت در .  امداشته دوست را  شما  ت   ن من است داشته دوست مرا 

 ماند، د یخواه من محبت در  ،د یکن عمل من احکام مطابق اگر  . د یبمان

 ساکن او  محبت در  و  امنموده اطاعت را  پدر  احکام من که همانطور 

 (10-9 : 15وحنای.")هستم

ی  نه حیمس اطاعت
 

ان به معت   ن    وابستیک  یی سازگار  نه و  است سا یکل رهت 

 اطاعت . است مذهت   ی   قوان از  یا مجموعه با  انطباق جهت یکیمکان

  کیس از  . است خردمند  و  عاشق یخدا از  مشتاقانه یدار ت  فرمان ،حیمس

  که کیس از  است، دهیآفر  هدق   یراب را  ما  که
 

 ما  نجات یبرا را  خود  زندگ

 خواسته یم  که   کیس   و   است  رفتهیپذ یفرزند به را  ما  که  کیس  از است، داده
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  ستهیشا که است داده نشان او  مطمئنا ! میباش داشته یابد اتیح  او  با  ما 

 و  هربانم یلیخ باشد، خوب یلیخ  تواند  یم یگر ید کس چه. است اعتماد 

 خدا  دستان به را  خود  روح یابد شنوشت نانیاطم با  شما  ؟ وفادار  یلیخ 

  یراب د یخواه یم ا یآ .  د یادهست  
 

 ؟د یکن اعتماد  او  به ت   ن ی   زم یرو  زندگ

  کیش   انتخاب یبرا ی   همچن
 

 اصال  ا یآ نکهیا به میتصم حتر  ا ی ،زندگ

 د؟یدار  اعتماد  او  به د،یکن  ازدواج

 و  قلت   مسائل با  ارتباط در  اول فصل د،یشد متوجه که همانطور  

 شنهاداتیپ و  ها  دستورالعمل ،ی   قوان که میدانیم ما  همه.  است احساش

 . دارند  ما  رفتار  بر  یمحدود ت  تأث
 
  را  ما  اقدامات که ماست قلب عمدتا

ل  . کند یم کنتر

 

 ن  یبازب و  توقف

  

 

 

        

ن چهار اصل  یتعمق در ا یرا برا یادید، زمان ز یشتر بخوانینکه بیقبل از ا

احساس  ا یکنم؟  آیم ا با آنها احساس راحتر ید.  آیکتاب مقدس رصف کن

گر کند؟ ا ق یمیح تشو یق تر به مسیکنم که روح القدس مرا به تعهد عمیم

کنم  شنهاد یمید، من پیت  بگ یجد م قلت  ید که هنوز الزم است تصمیدانیم

د. یده د تا به خداوند پاسخید و وقت بگذار ی بگذار ی   ن کتاب را زمیکه ا

    شتر ید بیآکه قلب شما رو راست است، از آنچه که در ادامه یم  وقتر 

د شد. یمند خواهبهره  
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 2 فصل

 . د ی بی   لذت گرانی د از  د یی  بگ  اد ی

ش مراحل که دارند  مختلق   یهاواژه ها  زبان اکت     کی ی   ب یرابطه گستر

 مرحله سه ی   ب ی   زوج  ی   ب یرابطه معموال . کنند  فیتوص را  زن کی و  مرد 

 کی( 2) معمویل دوستانه یرابطه کی( 1: )کند یم حرکت صیتشخ قابل

 کی شما  ا یآ . زدواجا یرابطه( 3) سپس و  خاص موقت   عاشقانه یرابطه

د، لذت مراحل نیا از  است لیما که د یهست جوان حیمس زن ا ی مرد   اما بت 

 چگونه : "کند یم الؤ س ت  مزام ندهیشا کند؟یم خشنود  را  خدا  که قر یطر  به

 یم هداد پاسخ سپس و " ؟دارد  نگاه پاک را  خود  راه تواند  یم جوان کی

 نیا ما  چالش( 9: 119 ت  مزام" )تو کالم موافق آن محافظت با : "شود 

 ذکر  باال  در  که مقدس کتاب در  مندرج اصول که میده اجازه که است

  بگذارد  ت  تأث مرحله سه نیا از  کی هر  در  ما  رفتار  و  تفکر  در است، شده

  یرهیدا به د یبا ابتدا  شما  ازدواج کیش   د،یدار  ازدواج قصد  گر ا -

 دوستر  روابط یرایپذ نیا بنابر ، است مهم نیا. شود  وارد  انتدوستان

 ت  سختگ یمیصم دوست انتخاب  در  و  د یباش خون   دوست ،د یباش

 . د یباش
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  د یده لیتشک دوسن   یرهیدا 

 است ممکن ما  دوستان یرهیدا. است نرمال اجتمایعی  تعامل از  بخیس   نیا

ده فیط شامل  . باشد  یمیمص قیرف تا  گاهبهگاه دوستان روابط از  یاگستر

 با  خواهند یم که کسان   ،میخوانیم دار یناپا دوستان از  ما  مقدس، کتاب در 

 دا یپ ار یبس دوستان ثروتمند  شخص: "خواهند یم ما  از  یت   چ  را یز  باشند  ما 

-یم را  ما  که است کیس قر یحق دوست و ( 4: 19 مانیسل امثال) "کندیم

 دوست"  . است ئلقا ارزش میهست که آنچه یبرا و  دارد  دوست ، رد یپذ

 دوست (  17: 17 مانیسل امثال"). کند یم محبت تر یموقع هر  در  واقع

 دوست زخم". مینیبب آزار  اگر   حتر  ،کند یم روبرو  قتیحق با  را  ما  واقع

 ( 6: 27 مانیسل امثال.")است دشمن بوسه از  بهتر 

 ، ها ارزش در  خوب دوست کی سودمند  و  قدرت پر  ت  تاث متوجه ا یآ

  ؟د یهست تانیزندگ روش و  ها تیاولو  ، ها قهیسل

 کتاب گایه، ها دوستر  قدرت از  اطالع با 

 بیفر " : جمله از  ،دهد یم هشدار  مقدس

ان-دینخور    را  خوب اخالق بد، معاش 

  ."سازد  یم فاسد 

 



 روابط قبل از ازدواج 
 

 pg. 20 

 میتوانیم ما . است"  بد  ی   نش هم"  و "خوب ی   نش هم" مانند یت   چ   نیا

 با  چقدر  نکهیا براساس نه میده صیتشخ هم از  را  بد  و  خوب ی   نش هم

  ما  تفکر  ینحوه،ما  تیشخص ا ب نکهیا براساس بلکه م،یگذرانیم خوش هم

  و 
 

 آن   در   که   کنون    یخدان   یجامعه . کند یم چه گرانید با  ما  رفتار  چگونیک

 
 

 .  است یقو  ار یبس میکنیم زندگ

 و  ها ارزش مجذوب آرام آرام ،مینباش قدم ثابت ارانهیهوش چنانچه

 حیمس اگر  حتر  میکنیم راحتر  احساس ،میشو یم اخالقر  یاستانداردها

وع   -کند  یم انیبرا آن مقدس کتاب  که  همانگونه- ما  . شود  انکار   م ی کن یم   ش 

  (16: 2وحنای اول" )ایدن به شدن وابسته" به

 عقوبی" ) وفا  ون   خطاکار  مردمان یا : "است روشن ار یبس مقدس کتاب

 مانخداوند مانند  شتر یب و  شتر یب چه هر  که نستیا ما  هدف اگر (. 4: 4

 فراوان سود  همفکر  افراد  با  وقت رصف از  میتوانیم ما  ،میباش یسیع

 شما  تیشخص یرو  یت  ثأت چه شما  دوستان فعیل یمجموعه. میبت  

 دوست  کردن  دا یپ یبرا ن  هاهیتوص نجا یا در کند؟  یت  تغ یت   چ  د یبا ا یآدارد؟

 : شود یم انیب سالم

وع(الف  : دوستر  پرورش و  ش 

 دوستر . ستین بستان و  بده یرابطه فقط خوب دوستر  یرابطه کی

 داشته دوام اگر . دارد  طرف دو  هر  ابتکار  و  عالقه به از ین خوب
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 یعاد بطور  افراد  برخ  . افتی خواهد  ادامه یگذار هیشما و  ی،فداکار باشد 

 . ند ت  بگ اد ی را  آن د یبا گر ید رخ  ب  ویل  بلدند  را  نیا

 :  د یباش محتاط خود  دوستان یرهیدا با  (ب

 ما شوند،یم خاص ار یبس مانیبرا ما  دوستان از  بعیص   زمان از  یابرهه در 

 از . میدهیم تیاهم گر یهمد به و  میدانیم گر یکدی مورد  در  یادیز  یهات   چ 

ش را  خود  یمیصم دوستان یرهیدا ،ما  دوستان از  یدایز  تعداد  ی   ب  گستر

 شما   ی ندهیآ د،همش یدار  ازدواج قصد  اگر  که د یباش داشته اد ی به . میهدیم

 یرهیدا به سپس و  شود یم شما  عمویم دوستان یرهیدا وارد  ابتدا  در 

 به د یدهیم اجازه  که کیس مورد  در  . شود یم وارد  شما  خاص دوستان

. د یباش کار مالحظه و  هدفمند  شود  وارد  تانیمیصم دوستان ن  درو یرهیدا

 . د یت  بگ میفتد،تصمیب اتفاق ینطور یهم د ینگذار 

 : د یکن  یت  گیماه هوشمندانه(پ

 قید،قایخواه یم آال  قزل مایه اگر . است رودخانه مایه آال  قزل مایه

 یآال قزل مایه شما . د یکن یت  گیماه آزاد  یایدر  در  د یبرو  که د ینکن اجاره

 حتر  ا ی، د یخواهیم خوب حیمس دوستان اگر . د یکننیم دا یپ ا یدر  در  یادیز 

  کیش  
 

 که کیس توسط د یخواهیم ر اگ د؟یکن یت  گیماه د یبا ،کجا زندگ

 د؟یکن  شنا  د یبا د،کجا یشو  د یص دارد  دوست آال  قزل مایه
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 پروژه در  ا ی د یباش ن  دادهایرو  دنبال آگاهانه بصورت که است منطقر  پس

  . د یباش ارتباط در  و ت  پ انیحیمس  با  د یبتوان که  د یشو  ت  رگد ن  ها

 : د ینگذراب خوش مختلف افراد  با  د یت  بگ اد ی(ت

 که ستین خوب انسانها  ما  یبرا و  میباش اجتماع در  که میا شده خلق ما  

 به را  لذت و  خوش   که خداست طرف از  یاهیهد دوستر .  میباش تنها 

 
 

 و  د یکار یم گرانید قلب در  را  ش  خو  بذر  شدن دوست با . د یافزایم زندگ

 
 

 مرد  و  زن از  اعم ،دوستان از  یار یبس ی   ب در  . د یکنیم غت   را  خودتان زندگ

 . د ینشو  متمرکز  نفر  کی یرو  زود  یلیخ  . هست خوش   و  شگریم

 

 هیتوص چند 

  کیش   انتخاب یبرا د یکن سع
 

 که کسان  . د یکن یدور  وسواس از  زندگ

 گرانید یبرا توانند ،یم هستند  یت  گیماه حال در  شهیهم کنند یم تصور 

 که ن  آنها با  و  د یباش داشته آرامش که د یت  بگ اد ی . باشند  تحمل قابل ت  غ

           شهیهم گرانید نکهیا وسواسی  از  . د یبگذران خوش هستند  اطرافتان

 متکت   ویل د یباش محتاط . د یکن یخوددار  هستند  شما  د یص صدد در 

 از  و  بشناسند  را  شما  توانند نیم رانگید د یباش داشته بخاطر . د ینباش

ند  لذت شما  با  دوستر   در  د یبخواه اگر . د یبشناسان را  خودتان نکهیا مگر  بت 
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  یهاکیش   با  دوستر  یبرا یانرژ  و  وقت
 

 ،د یکن ن  وج رصفه احتمایل زندگ

  شتر یب لذت و  اجتمایع یتوسعه
 

  . د یدهیم دست از  را  خود  زندگ

       خداوند  در  ازدواج ی برا آزاد 

-مانی ا  همواره مقدس کتاب که د یباش داشته ،توجه د یدار  ازدواج قصد  ر اگ

 ازدواج مخالف و  کند یم قیتشو  شانمانیا چهارچوب در  ازدواج  به را  داران

 یدهیبرگز  قوم وقتر . ستند ین خدا  خانواده به متعلق که است یافراد با 

 آنها  به خدا ، شدند  وارد  شده داده وعده ی   شزم به، لیاشائ بت  ، خدا 

 و  د ینکن ازدواج آنها  با " نکنند  ازدواج گر ید قوم با  تا  داد  روشت   تدستورا

انشان و  پشان با  د ینبا فرزندانتان  دستورانر  چرا؟..." کنند  ازدواج دختر

 جهت روحان   علل  یبرا بلکه ، یعت   نژاد  دادن یبرتر  یبرا نه نیا مانند 

 از   تا  است شده داده نها آ مایلاحت نسل و  بستگان ، لیاشائ بت   محافظت

  نافرمان   من از  ،خود  کار  نیا با  را یز  ".  نشوند  گمراه واقع یخدا به مانیا

 (4-3:  7هیتثن)". شوند یم ت  غ انیخدا و ت  پ کرده

 تواند یم حیمس ت  غ کی . باشند  مهربان و  اخالق با  توانند یم انیحیمس ت  غ

 
 
 . باشد  مسئویل و  کننده  مراقبت جوان مرد  ا ی باشد  خون   یلیخ  دختر  واقعا

  از  " : مینیبیم را  غامیپ همان ما  د یجد عهد  در 
 

 با  نامناسب یها وابستیک

اکتر  چه را یز  د،یکن یدور  مانیا ن   اشخاص  چه و  است یبد و  یکین ی   ب ش 

 و  دارد  وجود  طانیش و  حیمس ی   ب توافقر  چه ؟یکیتار  و  روشنان   ی   ب رفاقتر 
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  چه
 

 یوهیب( 15-14:  6انیقرنت دوم") مان؟یا ن   و  ماندار یا ی   ب هماهنیک

ا تحت اما  کند، ازدواج دوباره که است آزاد  حیمس  تا  زن کی" یطیش 

 د،ت  بم شوهرش هرگاه ویل دارد؛ تعلق او  به است زنده شوهرش که زمان  

یط به د،ینما ازدواج خواهد یم که  کیس هر  با  است آزاد  او    در  او  که  ش 

 یپ
 

      یبرا ها رهنمون نیا (39: 7انیقرنت اول.")باشد  خداوند  با  وستیک

  به خدا  شه،یهم مثل . است شده داده  ما  از  بعد  نسل و  ما  یمندهبهر 

 . دهد یم برکت کنند یم یو ت  پ او  از  و  کنند یم اعتماد  او  به که  کسان  

 

 

 

 

 

 ن  یبازب و  توقف

  کیش   افیر  ی ا یآ
 

 که هست یت   چ  ا یآ است؟ شده وسواس به لیتبد زندگ

م؟آ یبهتر  گرلذتید افراد  از  تا  دهم یت  تغ د یبا من  خون   دوست من ا یبت 

 دارند؟ تعلق من دوستان درون   یرهیدا به کسان    چه هستم؟
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 3فصل

 پاک  و  هلأت ، رد تج

  از  بخیس   حداقل ینحو  به ما  همه
 

  - مجرد  - را  خود  زندگ
 

. میکنیم زندگ

 ازدواج از  بعد  افراد  برخ   ، میکنیم تجربه را  ازدواج از  قبل یمجرد ما  همه

 کی عنوان هب. هستند  مجرد   عمر  تمام گر ید برخ   و  ها ازدواج ی   ب ما  ا ی

 ش ی دا ی پ" ) . باشد  تنها  انسان که  ستین خوب" که  میخوانیم ما  ، کیل  قانون

 ؟میکن  نگاه یمجرد هب د یبا چطور  انیحیمس ما ( 18: 2

 

 متانت و  تاهل، د جر  ت

  و  ازدواج به ن  واال ار یسب نگرش، هود ی سنت در  یار یبس
 

  زندگ
 

 خانوادگ

 که نیا - د نت  گیم نظر  در  دوم یدرجه حالت کی را  بودن مجرد  و  د دارن

 
 

  کمتر  و  ستین کامل یلیخ ، دارد  یکمتر  تقدس ازدواج بدون زندگ
 

  زندگ

  و  ازدواج به ن  واال نگرش ت   ن تیحیمس. است یهودی
 

  زندگ
 

 دارد  خانوادگ

 قائل تأهل و  یمجرد به یبرابر  گاهیجا و  است متفاوت هود ی سنت  با  ویل

 . است

 باعث تجرد  بودند  معتقد  انیحیمس از  یار یسب ، یادیز  زمان مدت

 که کردند  بنا  جهان شتاش  در  را  ن  هاصومعه آنها . است تأهل از  افتخارتر 
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ط بودن(مجرد) عزب آن در   با  (monastery)صومعه یکلمه. بود  ملزم ش 

 تجرد  و  تأهل مقدس کتاب اما . است"تنها" معت   به mono ونان  ی یهشیر 

ام قابل اندازه کی به را    سبک   یبرا احتر
 

 . کند یم معرق   زندگ

 ،بود  معت   تمام به انسان ،او  بود  كامل خود  تیّ بش   در  یسیع مانخداوند

 ازدواج میت  گیم جهینت نیبنابرا. نکند  ازدواج گرفت میتصم کهیصورت در 

ور  ودنب  انسان کامل تجربه یبرا  مورد  در  ،یسیع مانخداوند. ستین یرص 

  سبک افراد  برخ  : نکهیا به اشاره با  دهد یم آموزش ازدواج و  یمجرد
 

 زندگ

  سبک نیا گر ید برخ   یبرا اما  کنند یم بانتخا خودشان را  یمجرد
 

 ،زندگ

ا ا ی گر ید افراد  توسط  یکیژنت لیدال  به هم برخ  . است شده لیتحم  طیش 

 . ستند ین ازدواج مناسب

 که اند آمده ا یدن به یطور  ها  بعیص  " : داد  حیتوض نگونهیا را  موضوع نیا او 

 
ا
 اند شده ناقص انسان دست به هم ی ا عده کنند، ازدواج توانند نیم  اصل

 نیبنابرا . کنند یم یخوددار  ازدواج از  آسمان   پادشایه بخاطر  ت   ن ی ا عده و 

 و  (12: 19 متر .")رد یبپذ را  آن دارد، را  میتعل نیا یاجرا قدرت کس هر 

 یها  سبک از  کی هر  با  توانیم همچنان

 
 

 و  خدا  پادشایه ی،برا یدر جم زندگ

  کامل  بطور  خدا، جالل یبرا
 

 . کرد   زندگ
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  از   رسول پولس
 

  روش   عنوان به ، یمجرد زندگ
ا
 ارزشمند  و  ی   تم کامل

  یبرا
 

 د تجرّ  او . است هکرد هم قیتشو  آن به حتر  و  هکرد اد ی یکین به زندگ

  که   کرد   ق یتشو  را  گرانید و  کرد  تجربه خدا  طرف از  یاهیهد بعنوان را  خود 

  اما  د،یباش من  مثل مورد  ن یا در  شما  همه کاش. "کنند  تجربه را  آن ت   ن آنها 

 وبه قسم کی، یکی به تاس داده خایص استعداد  کس هر  به خداوند 

 شما  یبرا میو گ یم زنان وهیب و  مجرد  اشخاص به گر ید ینحو  به یگر ید

 (9-7: 7انیقرنت اول"). د یبمان مجرد  من مانند  که  است بهتر 

 نه ها تن اما  د مجر  

  زنان و  مردان از  برخ   
 

 مجرد  گر ید برخ  . کنند یم انتخاب را  یمجرد زندگ

 
 

 دهند یم حیترج  وضوح به آنها . دشانخو  انتخاب به نه اما  کنند یم زندگ

 
 

 در . شوند  فرزند  صاحب تا  باشند  میسه عاشق کیش   کی با  را  خود  زندگ

 خانواد  طیمح کی
 

  گ
 

 در . تاس نکرده فراهم خداوند  اما ... کنند  زندگ

ا ی   چن  و  "بودن متاهل" به مقدس کتاب در  که است ذکر  به الزم یطیش 

 شده اشاره( 7: 7انیقرنت اول")خدا هیهد" عنوان به "بودن مجرد "

 هیهد. ند ستین ،میکن یم انتخاب خودمان که یت   چ  شهیهم ها  هیهد. است

 ن  خدا ما  آسمان   پدر . میکنیم افتیدر  دهنده هیهد از  ما  که است یت   چ 

 یها بخشش تمام." هستند  کو ین او  یایهدا همه نطور یهم است کو ین

 نور  نندهیآفر  که د یآیم ن  خدا جانب از  و  آسمان از  کامل یایهدا و  کو ین
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 ت  ت و  یت  تغ او  در  و  است
 

 ، عشق به اعتماد  (17: 1 عقوبی.")ندارد  وجود  گ

  که مخرب یفکر  یالگوها از  که کند یم تیهدا را  ما  ،بخشنده یکی ین و  خرد 

  و  خشم،ترحم به منجر  تواند یم
 

 . میکن  یر دو  ،شود  افشدگ

  مجرد  ،زمان   یبازه کی در  اگر 
 

 ی ا یمزا برخ   از  که د یت  بگ اد ی ، د یکنیم زندگ

ش را  تانیهادوستر . د یبت   تلذ آن  اضاق   توان و  یانرژ  از  و  د یده گستر

 حس ،کردن خدمت. د یکن استفاده گرانید و  خدا  به خدمت یبرا خود 

 . د دار  ن   در  تیرضا و  یشاد

  یهمه تواند یم مجرد  فرد " کرد  نشان خاطر  رسول پولس 
 

 را  خود  زندگ

 خشنود  را  او  که باشد  نیا فکرش تمام و  کند  خداوند  خدمت رصف

  کیش   دنبال نکهیا( 35-32: 7 انیقرنت اول.")سازد 
 

 و  خوب د یباش زندگ

 هّم   ازدواج  د ینده اجازه شد، اشاره هم قبال  که همانطور  اما ، است حیصح

  در  شما  غم   و 
 

 اد ی به . د یبت   لذت خود  یمجرد یسالها ،از  شود  زندگ

 . است د یناام فرد  از  تر  جذاب ر ایبس ،شاد  فرد  کی د یباش داشته

 مانیپ عنوان به ازدواج

وع یبرا مختلق   یهاروش مردم مختلف یهاگروه  در  اما ، دارند  ازدواج ش 

 هم به متعلق مرد  ن یا و  زن نیا که دارند  نظر  اتفاق آنها  همه نقطه، کی

 یجد مشکل با  ،کند  دخالت رابطه آن  در  کند  تالش یابهیغر  اگر . هستند 

 ،سا یکل به فقط نه است تیبش   به خداوند  یهیهد ازدواج. شود یم مواجه
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 انیحیمس. کنند یم ازدواج ها حیمس مثل ت   ن ها حیمس ت  غ نیبنابرا

   ازدواج بلیبا در  . اند گرفته مقدس کتاب از  را  ازدواج از  خود  برداشت

 یهاقربان   او  چرا : »د یپرسیم."  است شده داده حیتوض عهد  کی بصورت

 او   با   جوان    در  که  همشتان، با  که  را  مان  یپ شما  چون« کند؟نیم قبول را  ما 

 خدا  ا یآ. باشد یم شکت   مانیپ نیا شاهد  خداوند  و  د یشکست د یکرد ازدواج

 نکیا د؟یستین کی شما  روح در  و  جسم در  ا یآ نساخت؟ تن کی را  شما 

. د یباش داشته خداشناس فرزندان نکهیا دارد؟ یانتظار  چه شما  از  خدا 

 (15-14: 2 مالیک. ") د ینکن انتیخ  همشتان به که  د یباش مواظب پس

  در  شده شناخته ینامهتوافق نیتر  آور الزام و  نیرتر دایپا مانیپ ا ی عهد 

 کی ا ی کاغذ  کی از  فراتر  یت   چ وضوح به ازدواج عمل. است مقدس کتاب

 . است د یمف اجتمایع عهد 

 
 

ک زندگ  ازدواج از  قبل مشی 

 نقل با  شانیا شد، دهیپرس طالق درمورد  یسیع مانداوندخ  از  که هنگایم

 از   جواب   در  یسیع:" دادند  پاسخ شیدایپ کتاب  در  شده شناخته کلمات  از 

 و  زن را  انسان ابتدا  از  پروردگار  كه د یانخوانده حال به تا  ا یآ: »د یپرس ها آن

 هب و  کند یم ترک را  خود  مادر  و  پدر  مرد، كه است سبب نیا به د؟یآفر  مرد 

 ستند ین تن دو  گر ید آنها  رو  نیا از . شوند یم یکی دو  آن و  وندد یپیم خود  زن
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 د ینبا انسان است وستهیپ هم به خدا  كه را  آنچه پس هستند، یکی بلكه

-یم عمل وارد  خداوند  خود  ازدواج یلحظه در  (6-4: 19متر .")سازد  جدا 

 آن در .  ند کیم متصل هم به، را  تیزندگ کیش   و  تو  ، را  مرد  و  زن و  شود 

 "کی بلکه ، نه دو " شما  ،علت   و  ساز  شنوشت ، حساس یلحظه

 ر یسا همانند  ازدواج. آن حیتلو  یهاتیمسئول و  ها یشاد همه با -دیهست

 بطور  د یبا و  است شاهد  ازمند ین مقدس کتاب در  شده ذکر  یهاعهد

 خصویص و  شخیص مسئله از  فراتر  ازدواج مانیپ . د شو  مهر  رسیم

 م ها  عهد . است
ا
 نویع قیطر  از  اغلب ها آن. دارند  ت   ن اجتمایع بعد  عمول

 خداوند  که است شده گفته ما  به. شوند یم انجام فاتیتش   و  مراسم

 (17: 2 مانیسل امثال). است ازدواج مانیپ شاهد  خودش

 ،است تعهد  علت   ابراز  فاقد  را یز  است مص   جنیس یکینزد ، ازدواج  از  قبل

 و  تیامن چهارچوب در  . ود شیم رد  وند خدا طرف از  شدت به رو  نیا از 

 سالم تنها  ،نه جنیس مقاربتو  گر یکدی بدن از  جنیس لذت ،ازدواج یدار یپا

 یمعاشقه مورد  در  روشت   یرزهام! شود یم هم هیتوص بلکه ،است با یز  و 

 قرار   باست یز  و  فیظر  که آنچه از  محافظت جهت خداوند  توسط، جنیس

 . میت  بگ یجد را  ها آن که  تاس ماننفع به ار یبس. است شده داده
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  و  ازدواج
 
 پرنوگراف

 ، حال نیا با  . دارد  زنان و  مردان یبرا را  خود  تیجذاب پورنوگراق  
 
 در  نسبتا

 وحتر  هلأومت مجرد  ، ست ّ  هر  با  مردان در  و  شده ت  گ همه مردان انیم

 . است گذاشته  ت  تأث ت   ن انیحیمس

  ،یتکنولوژ  یتوسعه با 
 
ش انت   م مطمئنا  خواهد  شیافزا اد یاعت و  دستر

 به ازدواج از  قبل یرابطه یبرا را  مشکل نیا تیواقع سه حداقل. افتی

  ازدواج دهد یم نشان آمار (1: آورد یم د وجو 
ا
 را  پرنوگراق   به اد یاعت معمول

 جنیس تیرضا از  فراتر  یت   چ  جنیس اد یاعت ، گر ید عبارت به . کند نیم حل

 ازدواج نیمشاور  ی   ب در  جیهتو  طورقابل به که یآمار  ی   دوم (2. است

-عمده از  یکی پرنوگراق   به اد یاعت که نستیا ،است شیافزا به رو  حیمس

 یسیع خداوندمان(3 . است ماندارانیا ی   ب در  ازدواج فروپاش   لیدال  نیتر 

 دم همان بنگرد، زن   به شهوت با  که هر  م،یگو یم شما  به من ّما ا" : د یگو یم

 مانخداوند یگفته به (28: 5 متر .")است کرده زنا  او  با  خود  دل در 

  د یکن تصور  و  ند یبب د یدهیم اجازه خودتان به که آنچه ،یسیع
 
 مهم واقعا

 . است

 روابط بر  آن بمخرّ  اتت  تأث و  پرنوگراق   یجد تیوضع نیا به توجه با 

 یاک ، دانند یم معتاد  را  خود  که کسان   ،به ن  زناشو
 
  قبل تا  شود یم هیتوص دا
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 حیمس مشاوران از  بعیص  . کنند  رها  اد یاعت نیا از  را  انخودش ازدواج از 

 یاک
 
 د ی،با باشد  جنیس اد یاعت ت  درگ ی   طرف از  یکی اگر  که کنند یم هیتوص دا

-برنامه ازدواج ی برا آنها  اگر  کنند،حتر  قطع را  خود  ازدواج  از  قبل رابطه

 . شود  آزاد  جنیس اد یاعت از  شخص آن که  زمان   تا  - باشند  کرده  یز یر 

 

 

 

 

 

 ن  یوبازب توقف

 را  عمر  کی حتر  ا ی سالها  که بخواهد  من از  خداوند  که است ممکن ا یآ

 مجرد  که زمان   از  شتر یب استفاده یبگذرانم؟برا مجرد  شخص کی همانند 

 د ییتأ را  ازدواج خداوند  که مینیبیم دهم؟ انجام توانمیم یکار  هچ  ، هستم

   و  کند یم
 

ک زندگ  یت  تغ یبرا یت   چ  ا یآ. کند نیم د ییتأ را  ازدواج بدون  مشتر

  روش
 

 هست؟ خداوند  ساخیر   خشنود  منظور  به  من زندگ
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 4 فصل

 ی ی  گیماه  حوضچه مدل

 زمان   تا  زن " : شد  گفته  قبال  که  همانطور 

  دارد؛ قتعل او  به است زنده شوهرش که  

 است آزاد  او  د،ت  بم شوهرش هرگاه ویل

  د،ینما ازدواج خواهد یم که  کیس  هر  با  

ط به  یپ در  نکهیا ش 
 

 وهیب نیا (39: 7انیقرنت اول)". د باش خداوند  با  وستیک

 که کیس هر  با  است آزاد "  است، گر ید هلأمت ت  غ حیمس هر  مثل

ط به د،ینما ازدواج خواهد  یم  یپ در  نکهیا ش 
 

 ما " .باشد خداوند  با  وستیک

 تواند یم چطور  ر نفکی؟میت  بگ بکار  ازدواج در  را  یآزاد نیا میتوان یم چطور 

  کیش  
 

 ؟کند   دا یپ خودش یبرا زندگ

 حیصح ینهیگز   مدل

  یبرا یابرنامه خدا  مانخداوند نکهیا به علم با 
 

  از  ،برخ   دارد  ما  زندگ

 آن   با  د یبا که است زن   ا ی مرد  نام شامل طرح نیا ند ت  گیم جهینت انیحیمس

 .دیکن  ازدواج
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  ها  ونیلیم انیم در  حیصح ینهیگز  افیر  ی ،خداوند  کمک با ، شما  یفهیوظ

 د زن احتمایل کیش  
 

  من. است جهان شاش  در  گ
 
 ت  غ را  مدل نیا شخصا

ور  س و  دهیچیپ ، یرص   خدا  ینقشه ، دهیعق نیا براساس. دانمیم زا استر

  یبرا
 

 بر  که است شده خواسته من از  و  است خط کی مانند  من زندگ

 از  ح  ی،شپ باشد  اندک هرچند  ، انحراف هرگونه .  بزنم قدم خط آن یرو 

 هیبق یبرا یجد عواقب شکستر  هر  و . شکست کی ، است خدا  خواست

 افتد؟ یم اتفاقر  چه بخرم" اشتبایه" ی   ماش اگر . دارد  عمرم

  که  حایل در  بخوانم یپرستار  من اگر 

  وتران  یت   ف من یبرا خدا  برنامه 

  شغل من گر ا  ؟شود یم چه ،باشد 

 ؟شود  یم چه کنم  انتخاب را  اشتبایه

کت ا ی   مطمی    توانمیم طور کنم؟چ انتخاب را  اشتبایه درمان   یمهیب ش 

 ؟ ام کرده   نامزد  مناست   دختر  با  ا ی امکرده  مکان نقل درستر  شهر  به که  باشم

  فرد  ی برا را  او  خدا  که کنم ازدواج یدختر  با  من اگر  افتد یم اتفاقر  چه

 کار  نیا ا یدهم؟آیم دست از  را  او  ندهیآ در  ا یآ است؟ گرفته نظر  در  یگر ید

 ؟بماند  مناسب همش  بدون یگر ید شخص، شود  یم باعث من
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  در  خدا  خواست تجسم که باشد  تر  ساده د یشا
 

 حرکت یجا به ،من زندگ

 ،ها تیمحدود با  سطح یرو  حرکت هیشب شتر یبک،یبار  خط یرو 

 گر ید برخ   ، اند  شده انیب مقدس کتاب در  وضوح به مرزها  از  رخ  ب. باشد 

  هیبق و  است مقدس کتاب اصول اساس بر 
 

 محسوس یمرزها بسادگ

  کتاب  از  ما . دهد یم انتخاب یآزاد ما  به خداوند  ، مرزها  نیا در .هستند

 مند عالقه ما  یهاانتخاب به تنها  نه ما  آسمان   پدر  که میآموز یم  مقدس

  به بلکه است
 

  ما  یها هت   انگ و  ها  ار یمع ، ماتیتصم  به دنیرس چگونیک

 . است مند عالقه ت   ن

 ن  اهنمار  ن   در  ا یآ؟میت  گیم نظر  در  را  او  خود  میتصم یندهایفرآ در  ا یآ

ش بدنبال ما  ا یآم؟یهست او  یها  واقعا  د یشا ؟ میهست او  پادشایه گستر

 شود یم د یام نا  او  اما  . بخرم اتیف ا ی اتا یتو  من که نباشد  مهم خداوند  یبرا

  بدهکار  را  خودم ، یانگار  سهل با  ا ی بخرم ی   ماش" ن  خودنما" یبرا من اگر 

 . کنم

 یی  گیماه یحوضچه مدل

  یبرا خدا  یاراده تجسم
 

-یم بیترغ را  ما  ، سطح کی تصور  به ما  زندگ

 و  حرکت ی آزاد از  سپس و  میباش سطح نیا یمرزها دنبال به تا  کند 

 در  واجداز  یبرا یکیش    اگر  ،مثال یبرا. میبت   لذت مرزها  نیا در  انتخاب
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 د یبا او (1است کرده مشخص را  واضح یمرزها مقدس کتاب ،د یدار  نظر 

 خواهند  محروم شما  حسط از  -ها حیمس ت  غ ههم نیبنابرا-باشد حیمس

 سطح از  -هلأمت افراد  همه- نیبنابرا نباشد  ی گر ید فرد  با  ازدواج در (2 ؛شد 

 نیبنابرا برعکس و  د یهست زن شما  اگر  باشد  مرد  د یبا او (3؛محرومند  شما 

 . محرومند  شما  حطس از  -شما جنس هم افراد  همه-

 تحت د یبا ی   همچن ما  سطح یها مرز 

  حال در  اگر ( 4: همچون اصویل ت  تاث 

  در  را  خدا  خاص یندا  حارص   
 

  زندگ

  کیس  دنبال به ، د یکن  احساس خود 

 مشتاق آن افتیدر  یبرا ا ی باشد  داشته را  ندا  نیا هم و ا که بود  د یخواه

  شخیص حضور  امکان تا  د یدهیم قرار  یطور  را  خود  سطح مرز  شما  .باشد

 موارد  از  برخ   ، نیا بر  عالوه. د یبت   ی   ب از  را  است ن  ندا ی   چن مخالف که

ک ساده حس کی با  است ممکن         مثال، یبرا . باشند  مرتبط هم به مشتر

 از  برخ   التیتحص سطح ا ی یخو  و  خلق ، سن خاطر  به است ممکن( 5

 ،مرزها  از  یتعداد گرفیر   نظر  در  از  بعد . د یکن ونت  ب ود خ سطح از  را  افراد 

 از  گروه کی ؛ماند  د یخواه باقر  نشده حذف یداهایکاند یکش ی با  شما 

 ممکن. کنمیم اد ی آن از  شما  یت  گیماه یحوضچه عنوان به من  که ،افراد 
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  است ممکن ا ی بماند  شما  یت  گیماه یحوضچه در  مایه چهار  ا ی سه است

  ، موقع به. باشد  خایل حارص   حال در 

  یت  گیماه یحوضچه به ها  مایه 

 آزاد شما  و  د نشو یم خارج و  وارد  شما 

 . د یکن  د یص را  آنها  از  کدام  هر  د یهست 

         که کیس هر  با  د یهست آزاد  شما  د یگو یم رسول پولس که همانگونه 

 یپ در  د یبا او " ا ام د یکن  دواجاز  د یخواهیم
 

 " . باشد  خداوند  با  وستیک

 ( 39: 7) نایقرنت اول)

 مهم مشاهده

  آن یت  تغ حق ما  و  هستند  ثابت مرزها  از  بعیص  : ت  تغم و  ثابت یمرزها(الف

 ی برا   ی ا نهیگز   عنوان به د ینبا هرگز  حیمس ت  غ کی: مثال یبرا. میندار  را  ها 

-یم  ،شود  حیمس کهیصورت در  فقط. است ثابت مرز  آن . د ت  گ قرار  ازدواج

 شما  یحوضچه در  مایه کی واند ت

 ممکن ، افراد  یت  تغ و  رشد  با  . شود 

 یحوضچه وارد  آنها  ستا

  ترک را  آن ا ی شوند  شما  یت  گیماه
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  ، سن مانند  گر ید یمرزها مورد  در . د نکن
 

 یهنیشیپ ، التیتحص ، پختیک

 فره
 

 .دیباش منعطف ارانهیهوش د یتوان یم ، مشابه موارد  و  نیک

 کیش   و  د یستین بیع ن   شما  که د ینکن فراموش: ت  یب واقع و  عشق(ب

 
 

  طرح تیبش   یبرا را  ازدواج ینقشه خداوند . ندارد  وجود  بیع ن   زندگ

  ازدواج به. دارد  را  خودش یکمبودها و  خطاها  انسان   هر  و  است کرده

  نکهیا بدون باشد  شاد  هیلأمت است ممکن،د یبنگر  خود  اطراف شاد  یها

  کیش   یجستجو  در  گایه ! باشد  کامل
 

    دست از  را  آن آسان   به زندگ

 یحوضچه در  طوالن   زمان مدت مایه کی گایه که د یکن دقت. د یدهیم

 ! د یستین او  متوجه گر ید که  یطور  کند یم  شنا  شما  یت  گیماه

 ممکن مایه کی گایه : عمل ابتکار (پ

 درون یامنتظره ت  غ بطور  است

  . فتد یب شما  یت  گیماه یحوضچه

 حوضچه کردن پر  یبرا اوقات گایه

 عیطب . است الزم ینوآور  یت  گیماه
 
 به ارانهیهوش شما  که است خوب تا

کت دنبال  با  تا  دهد یم امکان شما  به که د یباش ن  اه پروژه و  دادها یرو  در  ش 

 به لیما اگر . د یباش تعامل در  آنها  با  و  د یکن مالقات انیحیمس ر یسا

         اگر . د یکن قیتحق آموزشگاه امکانات مورد  در  د یبا ،د یهست لیتحص
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 تیسا وب و  فروشگاهها  مختلف انواع به د یبا، د یبخر  دوچرخه د یخواهیم

 پرس را  امکانات ،د یباش داشته جالت   التیتعط د یخواهیم اگر . د یبزن ش  ها 

  م یتصم  یبرا تینها در . د یکن اقدام  د یبا. د یدار  الزم عمل ابتکار . د یکنیم جو  و 

  کیش   افیر  ی چرا . د یباش داشته جرأت د یبا یت  گ
 

 ؟باشد  متفاوت د یبا زندگ

فتیپ: بالغ حیمس یهامجرد نیآنال  مالقات(ت   ی   تضم یآور فن یهاش 

 بتوانند  انیحیمس که دارد  وجود  یدیجد یهامکان کنونا  که است کرده

 که ،اند کرده جاد یا ن  هاتیسا وب ،ها سازمان برخ  . کنند  مالقات آن در 

 
ا
 یهانهیگز  با  یجد انیحیمس آغاز  در  است ممکن،دارند  نهیهز  معمول

 ی   اول" کنند  یم کمک شما  به آنها . ند ت  گ قرار  تماس در  ازدواج احتمایل

 خطرات تیسا وب روش نیا ، ماهدید من آنچه از . د یکن قرار بر  را " تماس

افتمندانه ها لیپروفا نانیاطم تیقابل که وقتر  خصوص به ،دارد  یادیز    ش 

ل  کینزد از  من. نشود  بررش تیسا وب صاحبان توسط و  نشود  کنتر

 انهیمخف جوانان که امدهید را  دردناک و  ت   انگ غم یهاتیموقع از  یار یبس

 تماس در  ، نظارت بدون یمجاز  گپ یهااتاق در  و  د شونیم عاشق

 کی ، بالغ حیمس یمجردها یبرا اما . کنم نیم هیتوص را  نیا من. ند هست

 یچهحوض ی انداز  راه یبرا عمیل روش   است ممکن حیمس تیسا وب

کت به که است نیا تیسا وب آشکار  تیمز . باشد  یت  گیماه  کنندگان ش 



 روابط قبل از ازدواج 
 

 pg. 40 

 از  ، مختصات 30 ا ی 20 امتداد  در  را  خود  یجستجو  دهد یم اجازه حیمس

  برخ   در . کنند  محدود  ا یجغراف و  آموزش ، انیحیمس د یعقا ، سن جمله

 . ندارند  وجود  تر یفیک  با  یهاتیسا وب ، مناطق و  کشورها 

             " مناسب ینهیگز " شما  یت  گیماه یحوضچه در  مایه کی وقتر (ث

  کیش   بسمت را  شما  تواند یم خداوند : شود یم
 

 ینهیگز  روش با  خود  زندگ

  دارم  سع من  آنچه. دهد  سوق  یت  گیماه یحوضچه روش ا ی مناسب

 نانه یب واقع ، تر  عمیل را " یت  گیماه یحوضچه"  مدل که است نیا میبگو 

  یها نهیزم ر یسا در  را  ما  خداوند  که روش   با  هماهنگ و  تر 
 

 نمازندگ

 ازدواج محض به ، باشد  شفاف د یبا ت   چ کی ما ا. افتمی ، کند یم ن  راهنما

 ی   ب از  مدل دو  نیا ی   ب تفاوت ، یت  گیماه یحوضچه در  ها  مایه از  یکی با 

 ، د یباش داشته مایه 4 ا ی 3 خود  یت  گیماه استخر  در  است ممکن: رود یم

 مناسب ینهیگز  او  و . د یکنیم ازدواج  و  د یکنیم انتخاب بار  کی شما  اما 

 .شوند یم یکی جستجو  مدل دو  هر  ، شما  عروش روز  در  . شود یم شما 

 را  ازدواج کیش   آن. است مناسب ینهیگز  د یکن یم ازدواج  او  با  که کیس

 تفکرات ت  گ در  .دیباش وفادار  او  به عمر  آخر  تا  و  د یباش  داشته دوست

  که ن  ها مایه به راجع .«. . اگر  شد  یم خ  »
ا
 شما  یت  گیماه استخر  در  قبل
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 .  د ینباش ، بودند 
 
  او  با  را  شما  خداوند   که کیس با  را  خود  بطهرا منحصا

 . کند   جدا  هم از  را  شما  مرگ که  زمان   تا  ،د یکن  برقرار  است وستهیپ

 

 

 

 

 

 ن  یبازب و  توقف

س دچار  "مناسب ینهیگز " افیر  ی یبرا گایه  من ا یآ  شوم؟یم استر

 کند؟  کمک  من به تواند یم یت  گیماه حوضچه مدل چگونه

 خودتان یبرا و  د یبردار  د یسف برگه کی هک باشد  د یمف تانیبرا د یشا

 . د یسیبنو  را  خود  یت  گیماه یحوضچه یمرزها

  دارد؟ همخوان   من یمرزها با  کیس  شناسمیم که  کسان    از  ا یآ 

 شود؟ پر  من یت  گیماه یحوضچه تا  کنم  یکار   توانمیم ا یآ
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 پنج  فصل

 بودن بفرد  منحص  و  کیرمانت 

      سوق ازدواج به دوستر  رابطه از  ا ر  زوج کی که خایص دوره د یبا حال

 که شوند یم متوجه مرد  و  زن یانقطه کی در . میت  بگ نظر  در  دهد یم

ی  رابطه از  شتر یب یت   چ  نشانیبما
 نیا . است شده دار یب خوب دوستر

 یشد کنند یم حس چون است" کیرمانت"
 
      دهیکش گر یکدی سمت به دا

 ند،یآخوش احساسات نیا که شود  یم آغاز  هنگایم مرحله نیا . شوند یم

 
ا
 پس و  است احساش لحظه کی نیا. شود  داده پاسخ و  شود  ابراز  متقابل

 بفرد  منحص  ،رابطه از  مرحله نیا . د یآیم وجود  به خایص انتظارات آن از 

         انتیخ  احساس. است تا  دو  شما  یبرا که ستییجا تنها  را یز ، است

 یگر ید شخص ت  درگ عاشقانه مانهمز  کتانیش   د یشو  متوجه اگر  د ینکیم

 . است بوده

 مادام تعهد  هنوز  ویل دارد  وجود  تعهد  چون است موقتر  هم مرحله نیا اما 

  فرد  به منحص  آن در  که  است با یز  اکتشاق   مرحله کی نیا. ستین  العمر 
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  درفاصله را  گرانید ، رابطه بودن

 شما که  حایل در  ، دارد یم نگه دور  

  یط در . د یشناسیم بهتر  را  گر یکدی 

  رشد  هم با  ی   ،زوج  مرحله نیا 

  به کنند یم احساس ، کنند یم

وع روحشان ،دارند  از ین گر یهمد  ش 

 .دکشنیم درد  د شونیم دور  هم از  مدنر  یبرا وقتر  و  ند کیم زدن وند یپ به

 مقدمات   قیتحق   

  عاشقانه رابطه کی به دادن انیپا کهییآنجا از 
ا
 یدو  هر  ا ی یکی یبرا معمول

 دوستت" گفیر   از  قبل که است عاقالنه ار یبس، است دردناک یلیخ  شما 

 انجام مقدمانر  قاتیتحق ، عاشقانه رابطه کی به" بله" گفیر   ا ی" دارم

  ی   ب رابطه کی  اگر . د یده
 

 ذکر  نکانر  بعد  فصل در  ، د یدار  نظر  در  را  فرهنیک

  قیتحق د یبا را  مهیم موارد  چه که د یخوانیم بخش نیا در  . است شده

 . د یکن

 ناخودآگاه طور  به را یز  است قیتحق قسمت نیمهمتر  نیا :  خانواده(الف

  ینهیشیپ از  یاعمده بخش
 

           خود  د یجد روابط وارد  را  خود  خانوادگ
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ام نش یوالد اقتدار  به او  ا یآ کند؟یم رفتار  خانه در  چگونه او  . میکنیم   احتر

 به نسبت(زن) او  د ید ا یآ کند؟یم کمک خانه در ( مرد)او ا یآ گذارد؟یم

( زن)او که رسد یم نظر  به ا یآ است؟ یانتقاد ا ی منق   خواهرانش ا ی برادران

 او  ا یآ کند؟ استفاده دشوار  تیوضع از " فرار" یبرا شما  از  خواهدیم

 دارد؟ دوست را  اش خانواده(زن)

 :  تیشخص(ب
 
 است؟ صادق و  آزاد ( زن)او ا یآ دارد؟ تر یشخص چه واقعا

 که را  آنچه( مرد)او ا یآ د؟ت  گیم یجد را  خود  یهاتیمسئول(زن) او  ا یآ

وع  داشته ا ی دارد  اد یاعت( مرد)او ا یآ رساند؟یم اتمام به است کرده ش 

 (مرد)او ا یآ ؟است ندهبخش( زن) او  ا یآ است؟ مهربان( مرد)او ا یآ است؟

 ؟است مغرور  (زن)او ا یآ است؟ خودخواه (مرد)او ا یآ است؟ سخاوتمند 

 او  ا یآ دهد؟یم نشان تیحساس گرانید یازهاین به نسبت(مرد)او ا یآ

  ؟ کند  کمک که شود  یم داوطلب
ا
 فرد  عواق تیخصش صیتشخ، معمول

ا در  او  نکهیا . است مشکل سپر  طیش    رفتار  طور چ یدیناام ا ی درد  ، استر

 کند؟یم

 دوستان   پیت چه ؟است چطور  گر ید افراد  با  (مرد)او ارتباط:  روابط( پ

  ا یدارد؟آ
ا
 شده تمام رابطه واقعا  ا یآ است؟ داشته عاشقانه یرابطه قبل

 مخالف جنس ا ب(مرد) او  رفتار  ا یآ است؟ شده تمام چگونه و  چرا  است؟

مانه و  انهمؤدب  (زن)او ا یآ ؟زند یم الس نگراید با  (زن)او ا یآ ؟است محتر
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 ا یآ د؟ار د دشمن (مرد)او ا یآ کنند؟ لمس  را  او  گر ید مردان تا  دهد یم اجازه

 به( مرد)او ا یآ؟کند یم تالش ختهیگس هم از  روابط یبهبود یبرا (زن)او

 گرویه کار  در ( زن)او عملکرد  است؟ گرانید بر  تسلط ا ی یگر سلطه دنبال

 دوست را  او  گرانید ا یآ است؟ ناسش فهیوظ( مرد)او ا یآ ؟است چگونه

 دانند؟یم صادق و  وفادار 

 ( زن)او ا یآ دارد؟ عاطق   ثبات(زن)او ا یآ :  بلوغ(ت
 

 به عاطق   وابستیک

   یجد را  کارش و  لیتحص( مرد)او ا یدارد؟آ دوستانش از  یکی ا ی نشیوالد

 از  راحتر  به(مرد) او  ا یآ ترسد؟یم ،سخت کار  از ( زن)او ا یآ د؟ت  گیم

 مایل امور  و  وقت از  استفاده در ( زن)او ا یآ؟کند یم خایل شانه شتعهدات

( مرد)او ؟است رنج زود  (مرد) او  ا یآ دارد؟ بدیه( مرد)او ا یآ دارد؟ انضباط

  را  او  ، شناسند یم را  او  که کسان   ا یآ کند؟یم چه خود  فراغت اوقات در 

 یتقر  ا ی) آماده
 
 نند؟دایم ازدواج یبرا رابطه به ورود ( یآماده با

 متولد  تازه حیمس را  او  شناسند یم را ( مرد)او که کسان   ا یآ :  تیمعنو (ث

کت( زن)او که مذهت   ن  گردهما ا یآ دانند؟یم واقع شده  از  کندیم ش 

 کی از  یانشانه (مرد)او ا یآ ؟است" مقدس کتاب حیصح یهاآموزه"

 خوب "روحان   ش  "کی تواند  یم( مرد) او  ا یآ ؟دارد  رشد  حال در  حیمس

 ؟دارد  مقدس کتاب به راسخ اعتقاد ( زن)او ا یآ ؟کند  بنا  شما  یخانه یبرا

 ؟دارد  را  خود  مان  یا (زن)او ا یآ
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 را  خود  یایهدا (مرد)او ا یآ برد؟ یم لذت یسیع با  رفیر   راه از  (مرد)او ا یآ  

 کند؟یم میتقد خود  محیل یسایکل  در  خداوند  به خدمت یبرا

   در  (مرد)او ا یآ ؟ستیچ  خود  یسایكل رهت   به نسبت (زن)او نگرش

 ؟دارد  عمل ابتکار  یمعنو  مسائل ینهیزم

 اطالعات بعامن

 االتؤ س نیا از  بعیص   پاسخ به فرد  خود  از  میمستق پرسش با  است ممکن

 منابع از  یار یبس. د ینکن محدود  او  یها پاسخ به را  خودتان ویل. د یبرس

 خانه به ، امکان صورت در . دارد  وجود  ت   ن یگر ید ثمر  مثمر  اطالعانر 

 که د ینیبب خودتان و  د یکن حس را  آن یفضا خودتان و  د یبرو  دوستتان

 از  یامحتاطانه سؤاالت. دارد  ارتباط خانواده یاعضا گر ید با  او  چگونه

 یبرا و  بهتر  را  او  که یافراد ر یسا ا ی و  بزرگان ، جوانان رن  م ، دوستانش

س ، شناسند یم یتر  طوالن   زمان مدت  . د یبت 

 چطور؟ نیلدوا

 شما  به نسبت آنها  ، د یباش وابسته خود  نیوالد به نویع به که زمان   تا 

 مجذوب را  شما  که شخیص مورد  در  امر  نیا. کنند یم تیمسئول احساس

 اما  ، باشد  داشته وجود  استثنائانر  است ممکن. است صادق هم کرده خود 
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  را  انتنیوالد برکت و  نظر  تا  د یکن صحبت که است عاقالنه کیل بطور 

 . د یکن  افتیدر 

  نیا که است درست نیا
 

  شما  نکهی،ا شماست زندگ
 

 به خداوند  که زندگ

 ، است داده شما 
 

 اعم د یهست مسئول خودتان شما  تینها در . د یکنیم زندگ

  دهیناد اما  . د ینکن ازدواج  ا ی د یکن ازدواج کیس چه با  د یت  بگ میتصم نکهیا از 

  ،مهم ار یبس وضوعم نیا در  شانیزندگ تجارب و  نیوالد گرفیر  
ا
 کار  معمول

 . ستین یاهوشمندانه

 ا شما  نیوالد
ا
. شناسند  یم خوب یلیخ  را  شما  که سالهاست صول

 شما  یبرا تواند یم آنها  تیرضا ا ی شیاندعاقبت سخنان ، شنهاداتیپ

 . باشد  ارزشمند  یلیخ 

  نیوالد
ا
 شما  نیوالد. دارند  دوست قلب میصم از  را  خود  فرزندان معمول

 نگران ار یبس ت   ن شما  دوست نیوالد. هستند  شما  یندهیآ گرانن ار یبس

 کردن آگاه با  ، نیوالد تیرضا جلب با  ، بودن را یپذ با . هستند  او  یندهیآ

ام و  اعتماد  ، مهم عیوقا از  نیوالد  مرد  وقتر . کرد  د یخواه جلب را  آنها  احتر

 که د ت  گیم اجازه ها آن از  و  شود یم کینزد دختر  کی نیوالد به جوان  

وع کند، برقرار  او  با  را  خایص دوستر  یرابطه  اگر . داشت خواهد  خون   ش 

ا نیوالد  کسب. د یشو یم آن متوجه زودتر  دارند  خایص ضوابط و  طیش 
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ام   کیش   نی یوالد ومحبت اعتماد  ،احتر
 

  شما  زندگ
 
 یگذار  هیشما کی قطعا

 ! د یباش باهوش. است یارزشمند

 شود؟  یم ناسالم ،عاشقانه رابطه گ

وع خوب یلیخ  است ممکن عاشقانه رابطه کی اوقات گایه  ویل شود  ش 

 . شود  مص   حتر  و  ناسالم است ممکن زمان گذشت  با 

 از  بخیس   شهیهم شما . د یستین تنها  شما  :  خانواده گرفیر   دهیناد( الف

  کیش   اگر . بود  د یخواه تان خانواده
 

 مند عالقه شما  به فقط شما  زندگ

 ،دهد نشان شما  نیوالد و  خواهرها  ، رادرها ب به کیم یلیخ عالقه و  باشد 

 . است ناسالم

  :  جنیس لذت یجستجو  در (ب
 
 حس د یهست هم کنار  وقتر  مطمئنا

 شما  رابطه شود،یم بدن   تماس ،محور  وقتر  اما  د،یکنیم تجربه را  جانیه

 که باستیز  یابسته ،جنیس مقاربت جمله از  جنیس لذت. شود یم ناسالم

 عشق. خودخواه نه است صبور  ،عشق. شود  باز  جازدوا  از  بعد  د یبا فقط

 . ماند  یم منتظر  ،واقع

 به که است یوقدرتمند خوب حس، حسادت:  افرایط تیمحدود(  پ

 ت   چ  وقتر   را  نیا ت   ن خدا . کند یم کمک بفرد  منحص  رابطه از  محافظت

    تجربه ،د ت  گیم قرار ( اوست به متعلق که ن  جا) ما  یهاقلب در  یگر ید

 یور یغ یخدا من را یز  د،یینما عبادت من جز  را  ن  خدا د ینبا" . کند یم
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 یکی وقتر « 14: 34 خروج."»کنمنیم تحمل را  ت  غ یخدا پرستش و  هستم

 یهادوستر  آن در  که د کننیم توجیه چنان یتقاضا  دو  هر  ا ی ی   طرف از 

 ناسالم عاشقانه یرابطه ،شود یم ممنوع و  محدود  ها تیومسئول معمویل

 . شود یم

 شما  یرابطه  و  شما  خدمت در  یت  تأث چه شما  روابط:  تیمعنو  هشکا(ت

     صحبت خدا  کالم مورد  در  ا ی د یکنیم دعا  هم با  شما  ا یآ دارد؟ حیمس با 

 و  د یده ءارتقا  را  مشارکتتان که د یکنیم قیتشو  را  گر یهمد شما  ا یآ د؟یکنیم

 تخدم و  پرستش به لیم یارابطه هرگاه د؟یده رشد  را  اتتانیمعنو 

 . شود یم ناسالم ،کند   کم  شما  در  را  خداوند 

 دارند  عاشقانه یرابطه به از ین افراد  برخ   : خودخواهانه یهاهت   انگ( ث

 عاشقانه یرابطه عاشق آنها  . هستند  نرمال کنند  احساس نکهیا یبرا

 ستین شما  یدو  هر  یرو  بر  عاشقانه یرابطه تمرکز  وقتر .  شما  نه هستند 

. شود  یم ناسالم رابطه،شماست از  یکی یازهاین شدن برآورده جهت بلکه

 شما  که ن  هات   چ  به یعالقمند به را  شیجا شما  به یعالقمند است ممکن

 ا ی سکیس بدن درآمد، پر  شغل کی خوب، ی   ماش کی:  مثل بدهد، د یدار 

  شما . دارند  را  شیآرزو  گرانید و  دارند  شما  خانواده که خایص تیموقع

 تیاهم شخص کی عنوان به شما  به که د یکن ازدواج کیس با  د یخواهیم

ام و  رد یپذیم دهد،یم  ! دارد  دوست را  شما  که  کیس  ، است قائل احتر
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 که د یشد متوجه اگر  اما  ست،ین نانهیب واقع کامل ک  یش   کی یجستجو 

  از  قبل سالم یرابطه ! د یکن اقدام ، شود یم ناسالم دارد   شما  یرابطه

 عالمت هر  نیبنابرا است، سالم واجازد یبرا الزم اساس و  هیپا ازدواج

  صحبت هم با  انتیهانگران   مورد  در . د یت  بگ یجد را  یادهنده هشدار 

 . د یبرس توافق به بدن   یمرزها ا ی د یجد اقدامات از  برخ   مورد  در . د یکن

 نادرست راه در  و  ستین موضوع مورد  در  بحث به لیما یگر ید اگر 

 یرج ت بالغ حیمس دوست کی از  کند یم یپافشار 
 
 مشاوره متأهل کی حا

 . است درست راه تنها  دادن انیپا ا ی بسیر   توقف، گایه  د،یت  بگ

 

 ن  یبازب و  توقف

 

 د یبا ن  هاقسمت چه در  شناسم؟یم ماشده جذبش که را  شخیص چقدر 

 ؟میاکرده  موضوع ت  درگ تیرضا با  را  ماننیوالد ا یآ م؟یکن  قیتحق شتر یب

 ؟هست ما  رابطه در  ناسالم یت   چ  ا یرد؟آدا را  نمانیوالد برکت ما  رابطه ا یآ

  کند؟یم دا یپ بهبود  ا یم؟آیکن  صحبت آن به راجع میتوانیم ا یآ

 ؟دهم انیپا را  رابطه یجد بطور  د یبا من ا یآ
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  6 فصل

 ارتباطات و  فرهنگ،انتظارات

  ما  کنار  بزرگ یشهرها در  مختلق   یهافرهنگ امروزه
 

 شما . کنند یم زندگ

 یتقر 
 
  در  د یکن مالقات را  مختلف یهافرهنگ از  یافراد د ینتوایم جا  همه با

 عاشق تا  د یکن سفر  ستین الزم . سا یکل و  ورزش   باشگاه کار، ،محل مدرسه

  یهاتیمأمور  حیمس یهاسازمان شتر یب. د یشو  متفاونر  فرهنگ از  یفرد

 پر  ار یبس تواند یم حال هر  در  که کنند یم هیتوص را  مدت بلند  و  مدت کوتاه

 ن  هافرهنگ و  مردم  اگر  بخصوص ، باشد  بار 

 شما  خود  گ  فرهن با  ار یبس که د یکن د یبازد را 

 توان یم ن  سفرها ی   چن در . باشند  متفاوت

 با  یفرد عاشق ا ی شد  متفاونر  فرهنگ   عاشق

  کتاب یجا چیه. شد  متفاوت فرهنگ آن

 و  نژادها  با  افراد ی   ب عاشقانه روابط مقدس

       رد  ا ی نکوهش را  مختلف یهافرهنگ

 داده دستور  آنها  به شدند، موعود  ی   شزم وارد  لیاشائ بت   وقتر . کند نیم

  د ینگذار  و  د ینکن ازدواج آنها  با  "نکنند، ازدواج محیل ساکنان با  که شد 

ان و  پشان با  فرزندانتان  را  شما  فرزندان آنها  را یز  کنند، ازدواج شانیا دختر
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 خداوند  خشم آنگاه. کنند  ستشپر  را  آنها  انیخدا تا  کنند یم دور  خداوند  از 

 ". کرد  خواهد  نابود  شعت به را  شما  و  شد  خواهد  برافروخته شما  هیعل

 (4-3: 7 هیتثن)

. بود  آنها  مذهت   اعتقادات و  اعمال  بلکه نبود  آنها  فرهنگ و  نژاد  مسئله

  میکن ازدواج یگر ید نژاد  و  فرهنگ هر  با  میآزاد حیمس کی عنوان به ما 

  از . »باشد  اقتهی تولد  تازه حیمس د یبا ت   ن او  ویل
 

 با  نامناسب یهاوابستیک

اكتر  چه را یز . د یكن یدور  مانیان   افراد  ارت و  یکین ی   ب ش   چه و  است ش 

 و  دارد  وجود  سیابل و  حیمس ی   ب توافقر  چه ؟یکیتار  و  ن  روشنا ی   ب رفاقتر 

  چه
 

ایک وجه چه ا ی و  مان؟یان   و  ماندار یا ی   ب هماهنیک   ی   ب اشتر
 
 و  دا خ  خانه

  ما  را یز  هست؟ ُبتها 
 
: است فرموده خدا  چنانکه م،یهست زنده یخدا خانه

 من. برد  خواهم ش  به آنها  انیم در  و  بود  خواهم ساكن شانیا در  من»

   ( 16-14: 6 انیقرنت دوم.« ')من قوم آنان و  بود  خواهم شانیا یخدا

 یپ در  د یبا» او
 

 همه دا خ  نظر  در (39: 7انیقرنت اول.«)باشد  حیمس با  وستیک

 ی   ب یهاازدواج . هستند  ارزشمند  و  داشتت   دوست اندازه  کی به افراد 

 
 

  یهاتفاوت ویل ، باشد  غت   و  بخش مشت تواند یم فرهنیک
 

 د یبا فرهنیک

 اثرات، عشق اما  ، است محکیم وند یپ عشق . شوند  گرفته یجد

  اختالفات
 

 عشق.بردنیم ی   ب از  را  آنها  با  مرتبط انتظارات و  قیعم فرهنیک
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ک  محکیم کننده ملزم یاوهت  ن خاص خدمت به ا ی خداوند  یسیع به مشتر

  قیعم اختالفات اثرات آنها  از  کی چیه ویل است
 

 وانتظارات فرهنیک

 . برد نیم ی   ب از  را  آن با  مرتبط

 است "نرمال" من فرهنگ

 ر یسا و  است خوب خودتان فرهنگ د یکن فکر  که یاوسوسه مقابل در 

 . د یکن مقاومت هستند  اقصن ا ی بد  نویع به ها  فرهنگ
 

 نیا به زندگ

 
 

 طانیش. ندارد  وجود  کامل فرهنگ عنوان به یت   چ . ستین ها سادگ

  (فیتحر )بهنجار نا  را  شما  فرهنگ جمله از  ها  فرهنگ همه است توانسته

  هر  نیبنابرا. کند 
 

 طان  یش و  بد  اصول هم دارد  خون   اصول هم فرهنیک

 اشتباه دهد  یم آزار  یگر ید نگفره به نسبت را  شما  که ن  هات   چ  همه. دارد 

 داشته کارها  انجام یبرا یگر ید روش آنها  د یشا اما  . باشد  هم د یشا. ستین

 ی   ب رابطه کی اگر . است معتت   شما  راه  ی اندازه به ت   ن آنها  راه و  - باشند 

 
 

 شخیص ماتیتنظ از  برخ   که د یباش آماده د یبا ، د یدار  نظر  در  را  فرهنیک

 یعاد من مانند " و  کند  یت  تغ یگر ید نکهیا ار انتظ. د یکن اعمال را  یجد

  به منجر " شود
 

 ! کنمیم ی   تضم. شد  خواهد  مدت طوالن   شخوردگ

  هر  در  افراد  که است مسلم
 

  انتظارات و  ها ارزش از  یامجموعه فرهنیک

  حرکت دقت با  و  مالحظه با  که است عاقالنه ، دارند  را  خود  دار شهیر 
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  ی   ب عاشقانه روابط. د یکن
 

 خطرات نطور یهم و  ت  نظن   یهالذت فرهنیک

 .دارد را  خودش

داز  موارد  نیا از  برخ   به نکهیا از  قبل  چگونه مینیبب اول د یده اجازه میبت 

  ینهیشیپ ن  روشها چه به . شناخت را  یگر ید فرهنگ شود یم
 

 فرهنیک

 گذارد؟یم ت  تأث او  رفتار  و  احساس ، تفکر  در  شما  دوست

 م؟یمتفاوت ل یخ ما  ا یآ

 کم ا ی متوسط ، اد یز  تواند یم مختلف یهافرهنگ در  افراد  ی   ب وتتفا

 ا ی ا یآس ، غرن   یاروپا ، قا یآفر  افراد  ی   ب روابط در  مثال، یبرا. باشد 

  اختالفات ، ی   الت یکایآمر 
 

  یهاتفاوت. دارد  وجود  یادیز  فرهنیک
 

 فرهنیک

  ا ی فرانسه ،  سیانگل ، آلمان مانند  ن  کشورها افراد  ی   ب روابط در  متوسط

  یها تفاوت و  .شودیم تجربه ا یتالیا
 

 گروه از  افراد  ی   ب روابط در  کم فرهنیک

  ی افراد ، موفق یاحرفه افراد  مانند  کشور  همان در  اجتمایع مختلف یها

 و  روستاها  ، بزرگ یشهرها ساکنان ، دارند  یکار یب حقوق به عادت که

     تجربه آن مانند  و  مختلف یها فرقه از  انیحیمس ، یکشاورز  جوامع

  چه. شود یم
 

 ؟د یکنیم عاشقانه یرابطه کی وارد  را  فرهنیک
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 فرهنگ کی شناخت و  کاوش

وع خودتان فرهنگ با  د یده اجازه  متولد  ت  یمع فرهنگ در  همه. میکن ش 

  که د ناشده
ا
 خانواد  فرهنگ معمول

 
 فرهنگ از  شما  است ممکن. آنهاست گ

     نظر  به یعاد تارتانرف و  تفکر  نوع چون د یباش شتهندا آگایه خودتان

 ما  قتیحق در . هستند  کور  خودشان فرهنگ  درمورد  افراد  اکت  . رسد یم

 را  ها فرهنگ که یافراد. مینیبیم ما  که است همانگونه ا یدن که میدار  باور 

  هر  ند یگو یم کنند یم سهیومقا مطالعه
 

 ون  ت  ب سطح: دارد  سطح دو  فرهنیک

 سطح و  ماست رفتار  یوهنح از  ق  یتوص ون  ت  ب سطح. درون   سطح و 

 شود یم باعث که است یدیوعقا ها نگرش ، ها  ارزش از  یامجموعه درون  

 تا  کند یم کمک یلیخ  شما  به سطح دو  نیا درک. میکن رفتار  وهیش آن به ما 

  ت  یعج ت   چ گایه او  ،چرا  د یبفهم را  خود  دوست فرهنگ و  د خو  فرهنگ

 را  یکار  ا ی دهد یم نشان احساش واکنش ت  یغر  و  بیعج طرز  به ا ی د یگو یم

  قصد  اگر . زند یم بیآس شما  به ا ی کند یم ت  غافلگ را  شما  که دهد یم انجام

  ی   ب ازدواج د یدار 
 

  دو  هر  به د یخوانیم ادامه در  آنچه، د یباش داشته فرهنیک

 سازگار  د،یکن صحبت د یدار  از ین یامحدوده چه در  که کند یم کمک شما 

 . د یر یبپذ را  ها  تفاوت که  د یبرس جهینت نیا به براحتر  اغلب و  د یشو 

  ون  ت  ب حسط :  ون  ت  ب سطح
 

 جالب   گردشگران   یبرا که  است یت   چ فرهنیک

 به شما ، سطح نیا در  فرهنگ فهم و  درک یبرا. است داشتت   دوست و 
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    لباس چگونه نکهیا، آنها  یهاسنت به اول. د یکن توجه د یبا عامل سه

  کنند یم صحبت چطور  خورند،یم ،چهدارند  یاعامه فرهنگ چهپوشند،یم

  صحبت دارند  دوست یامقوله چه در   نکهیا، دشانیعقا به بعد . هت  غ و 

ک، ورزش   میت ،کنند یم صحبت آن به راجع که یاگذشته کنند،  مشتر

 نوع ،شامل که ها آن یهافرآورده به و ... معروف، ون  یز یتلو  یهابرنامه

    آن  از   استفاده روش و  ند ساز یم که آنچه ، ونقل حمل لیوسا ، مسکن

 یو  ی   هم عاشق براحتر  گردشگران . شود  یم
 

  ون  ت  ب سطح یهاژگ
 

 فرهنیک

  قصد  اگر  اما  . شوند یم
 

  با  د یدار  قصد  ا ی د یدار  را  د یجد فرهنگ آن در  زندگ

 داشته یتر  قیدق نگاه که است ،عاقالنه د یکن ازدواج فرهنگ آن از  کیس

 فرهنگ آن در  سال چند  ا ی سه ا ی دو  د ی،شا ماه چند  فقط اگر  . د یباش

  قیعم تفاوت  آنها  و  شما  که  د یشو یم متوجه ، د یباش
 

 . د یدار  فرهنیک

  پژوهشگران:  درون   سطح
 

  ت   ن ن  ودر  سطح که ند یگو یم ما  به فرهنیک

 یت   چ  چه آنها  یدهیعق به نکهیا، شانیباورها اول: است عامل سه شامل

 به. ستین و  هست که هآنچ ، تیواقع به آنها  نگرشاست، غلط ا ی درست

  دارند  اعتقاد  ها ی   تامیو  وجود  به ها فرهنگ از  بعیص   مردم مثال عنوان

 ها فرهنگ ر یسا مردم ، اعتقاد  از  عمق همان با . اند  دهیند را  آن هرگز  گرچه

 اعتقاد  خود  یها خانه در  اجدادشان یمعنو  حضور  ا ی ی   اطیش وجود  به

 ی   توه و  انهفروتن، با یز  و  زشت را   یت   چ چه،احساساتشان دوم. دارند 
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 خوشحایل مثل احساسانر  ها آن چگونه. دانند یم مطلوبنا و  ،مطلوبت   آم

  . کنند یم ابراز  را  هت  غ و  ،تأسفت  نفرت،تحق و  عشق ، رد  و  د ییتأ غم، و 

 کی در  احساسات که د یندان اگر . است فرهنگ از  مهیم بخش احساسات

  یجد بیآس رانگید به شوند،یم افتیدر  ا ی ابراز  چگونه خاص فرهنگ

  ،آنچه آنها یهاارزش تینها در  و . د یرسانیم بیآس خودتان به ا ی د یزنیم

  امور  سنجش یبرا که
 

 ،رابطهفروتت   از  ها آن تصور ، کنند یم استفاده زندگ

  یهاارزش آنها، یکار  ،اخالق اقتدار  با  آنها 
 

 ها آن برداشت ها،آن خانوادگ

 و  ت  بدتر،خ  و  بهتر  دانند،یم ستنادر  و  درست ها آن که آنچه عدالت، از 

 لغزش از  تر زشت تی،عصبان هندوستان از  ن  بخشها در  مثال یبرا. ش  

 شما  که یت   چ برداشیر   ن  قایآفر  یهافرهنگ برخ   در . است جنیس اخالقر 

 هم گفیر   دروغ. شود نیم محسوب یدزد گرانید از  د یدار  از ین آن به

 قرار  ش  دنیرس ر ید ن  ااروپ یکشورها برخ   در . دارد  متفاونر  برداشت

 یجد اجتمایع تخلف کی کیس خانه به دعوت بدون رفیر   ا ی مالقات

 . شود یم محسوب

  را  خود  گوش و  چشم است الزم ، گر ید فرهنگ کی فهم و  درک یبرا
ا
 کامل

 مالحظه با  و  دارند، تعامل خودشان ی   ب در  چگونه آنها  که د ینیبب د،یکن باز 

 ها آن یهاارزش و  اعتقادات،احساسات ورد م در  که د یکن مطرح را  سواالنر 

  نکهیا محض به . است
 

 ،د یکنیم درک یتر  قیعم سطح در  را  فرهنیک
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 ،دهد یم انجام را  ها انتخاب از  یکش ی چرا  دوستتان که د یشو  یم متوجه

 بنظر  عصت  ( مرد)او چرا  . است تر خجال ا ی دهیدبیآس نقدر یا( زن)او چرا 

 بیغر  و  بیعج گر ید یهافرهنگ افراد  . کند یم یدور  شما  از  ا ی رسد یم

  افزار  نرم کی یبرا فقط آنها  ، ستند ین
 

 برنامه شما  از  یتر متفاوت فرهنیک

  افزار  نرم . اند هشد یز یر 
 

 آنها  از  بعیص  . ستین یت  تغ قابل براحتر  ما  فرهنیک

  نیبنابرا. کرد  نخواهد  یت  تغ هرگز 
 
  ینهیشیپ لطفا

 
 را  خود  دوست فرهنیک

 . د یت  بگ یجد

 

 وانتظارات گفرهن

  ،هر  شود یم ازدواج و  عشق ومرد، زن یرابطه از  صحبت وقتر 
 

 فرهنیک

 که است عاقالنه. دارد  قیعم ینهیر ید انتظارات و  فاتیتش   از  یامجموعه

  هر . د یکن کشف  را  ها نیا
 

 را   خودش خاص رفتار  ازدواج از  بعد  و  قبل فرهنیک

 مناسب حیمس مرد  و  زن یبرا لباش چه نکهیا. دارد  مرد  و  زن یبرا

 از  برخ  . باشد  داشته یادیز  تفاوت مختلف یهافرهنگ در  تواند یماست،

  ی   ب رابطه در  انتظارات نیا
 

  ؟دارند  نقیس   هچ  فرهنیک

 فرهنگ کی از  دوستر  با  د یخواهیم اگر : شما  دوست   خانواده انتظارات  

 که یت   چ  دارند  شما  از  انتظارانر  او  خانواده و  نید،والدیکن ازدواج گر ید

 کی به ورود  از  قبل که است عاقالنه. داند یم "یعاد" فرهنگ آن در  همه
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 فرهنگ بعیص   در  مثال بطور . د یکن کشف را  موضوع نیا عاشقانه، رابطه

 بساد  شما  ها 
 

    ازدواج او  یلیا یخانواده با  د،یکننیم ازدواج دختر  کی با  گ

 . د یکنیم
ا
 ی   ب در  ازمند ین هر  به رود یم انتظار  شما  از  یجد و  عیطب کامل

 که باشند  داشته انتظار  آنها  است ممکن. د یکن یماد و  مایل کمک آنها 

 بلکه بد، ونه است خوب نه نیا. کنند  مالقات را  شما  طوالن   زمان مدت

 
 
  ت   چ  کی رصفا

 
  از  د یبا شما . د یباش آگاه آن مورد  در  د یبا. است فرهنیک

  و  موضوع نیا با  یسازگار 
 

 برخ   در . د یباش داشته تیرضا آن با  زندگ

 ار یبس باشد  داشته شهمش  به نسبت یبهتر  شغل زن اگر  ها فرهنگ

  یم کار  زنان و  زنند  یم حرف مردان ،یگر ید فرهنگ در . است ت   مآ ی   توه

-یم کار  دو  هر  مادر  و  پدر  وقتر  که است عیطب ها فرهنگ برخ   در . کنند 

 پرورش را  ها نوه ها بزرگ مادر  ، کنند یم ی   تأم را  خانواده و  کنند 

س. دهند   . د یکن  مشاهده. د یبخوان . د یبت 

 چه او ، هم کنار  در  خوب اوقات و  محبت از  جدا : شما  دوست انتظارات

 برخ   در . دارد  کردن صحبت ارزش نیا دارد؟ انتظار  شما  از  یگر ید ت   چ 

 ی   چن در  انیحیمس حتر  . است قانون   اصل کی یساالر  مرد  ها  فرهنگ

     ستفادها تسلیط ی   چن از  تیاحم یبرا مقدس کتاب از  ن  ها فرهنگ

 ،اندآمده میهست نطور یا ما  فرهنگ    از  که یافراد یبرا مسئله نیا. کنند یم

 اگر  ست؟یچ  اطاعت از  او  بستگان و  خانواده، او  درک. است حساس ار یبس
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  از   دارد  انتظار ( مرد)او د؟یدار  انتظارانر  چه شوهر  ا ی زن بعنوان د یکن ازدواج

 ا ی مادر  دارد  توقع (زن) او  ا ید؟آیبکش دست "ن  هایآزاد" نوع چه

  یبرا را  خواهرش
 

 او  زبان دارد  انتظار  او  ا یاورد؟آیب خود  همراه شما  با  زندگ

  او  کشور  در  و  د یکن مکان نقل تینها در  دارد  انتظار ( زن)او ا یآ د؟یاموز یب را 

 
 

 د؟یکن  زندگ

  یت  تغ شما  دوست که د یدار  انتظار  خودآگاه نا  بطور  ا یآ : شما  خود  انتظارات

  را  او  د یحارص   ا یرد؟آیبپذ را  شما  فرهنگ و  کند  رها  را  خود  فرهنگ کند،

 فرهنگ ا ید؟آیشو  سازگار  او  فرهنگ با  و  د یر یبپذ هست که همانطور 

 یو  شما  دوست
 

  شما  که دارد  ن  هاژگ
 

 نیا د؟یر یبپذ را  آن د یتواننیم بسادگ

  یاشهیر  قیعم انتظارات
 

 به   خودکار  ور بط هستند  هم"  عیطب" که فرهنیک

 ، کرد  دا یپ را  ها تفاوت نیا د یبا. کند نیم یت  تغ شده حیمس او  نکهیا رصف

-یسازگار  در  د یندار  قصد  شما  اگر . کرد  صحبت آنها  مورد  ودر   کرد  قیتصد

  ی   ب عاشقانه یرابطه از  است بهتر  د یباش یجد، شخیص یها
 

 فرهنیک

 شخورده و  د یاامن را  یگر ید و  خودتان شما  نصورتیا ت  غ در . د یکن رصفنظر 

 . کرد   د یخواه
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 ارتباط و  فرهنگ

  و  صورت حاالت ، حرکات با  بلکه کلمات با  تنها  نه ما  ، روابط همه مانند 

  اختالفات. میکنیم برقرار  ارتباط رفتار 
 

  را  ارتباطات روند  نیا تواند یم فرهنیک

 احتمایل   اختالفات  نیا از  . کند   دشوارتر  را  آن تواند یم ی   همچن ،کند   تیتقو 

 ممکن" م؟یباش خایص یهادوست باهم شهیم" د ییگو یم وقتر . د یباش آگاه

 را  یگر ید ت   چ  گر ید فرهنگ از  یفرد و  باشد  ت   چ  کی شما  منظور  است

 فرد  چشمان در  صحبت هنگام اگر  ها فرهنگ بعیص   در . کند  برداشت

  در . است مؤدبانه د یکن نگاه مقابل
 

 جنس با  چشیم تماس گر ید فرهنیک

          غامیپ شما  کار  نیا انجام با  . است جنیس شنهاد یپ معت   به مخالف

 عیطب ساده کردن بغل ا ی دادن دست ها  فرهنگ بعیص   در . د یرستفیم

  را  ارسالش قصد  شما  که کند  منقل ایمیپ است ممکن گر ید برخ   در  است،

 . د یندار 
 

 عنوان به شما  یخواسته ا ی آرزو  ، شما  یدهیا است، ممکن بسادگ

 مراقب خود  ارتباط در  نیبنابرا. شود  برداشت ولق حتر  ا ی تین

 و  د یبگذار  وقت. د یاهدیفهم را  د یکنیم فکر  که آنچه د ینیبب د یبرگرد. د یباش

       ها تفاهم سوء. د یکن تالش یجد بطور  شدن درک و  کردن درک یبرا

 . باشد  آور رنج یلیخ  تواند یم

 احساسات نایب. شوند یم انیب وجه نیبهتر  به یمادر  زبان به احساسات

 احساسات انیب از  متفاوت ار یبس یخواستگار  دوران در  نشاط و  خوش  
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 مانع. است رنج ا ی یص  یمر  شدن، ،رد یدیت،ناامیعصبان ،ن  تنها زمان در 

س  یزمانها در  بخصوص د یت  نگ کم دست را  زبان اختالف از  ناش    و  استر

  . سختر 
 

-ادهخانو  ی   ب حتر  و  ها فرهنگ ی   ب احساسات انیب زمان و  چگونیک

ور  ،سالم وند یپ ند یفرآ در  ان  یب ی   چن اما . است متفاوت ها   . است یرص 

 

  ی   ب روابط
 

 خطرات: فرهنگ

  ی   ب عاشقانه روابط
 

  از  یامجموعه اما  دارد  را  خودش یهالذت فرهنیک

  را  خطرات نیا از  ستر یل من نجا یا. دارد  ت   ن را  خود  بفرد  منحص  خطرات

سانمب را  شما  و  کنم جاد یا منق   حس نکهیا یبرا نه میگو یم  یبرا بلکه تر

  تا  کنم قیتشو  را  شما  نکهیا
ا
  حرکت  جلو  به رو  باز  چشمان   با  و  محتاط کامل

 بخاطر  بلکه د،یهست که آنچه بخاطر  نه است ممکن افراد  از  بعیص   . د یکن

 . د باشن شده شما  مجذوب د یشو یم دهید که آنچه
 

  آنها  به شما  به دلبستیک

ا از  که کند یم کمک   راه را  شما  است ممکن . کنند  فرار  خانه ختس طیش 

 به را  شما  با  ازدواج است ممکن برخ  . نند یبب خود  مایل مشکالت یبرا حیل

 یزایو  گرفیر   یبرا رایه ا ی خاص اجتمایع تیموقع آوردن بدست عنوان

 همه که است خوب اما  کنند،نیم فکر  نطور یا ها یلیخ البته. نند یبب اقامت

 ه،یاول مراحل در  بخصوص. د یباش داشته خود  هنذ در  را  احتماالت نیا

 . د یکن  مالقات سا یکل  طیمح در  را  کیس  اگر  حتر 
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 افراد  برخ    د یشناسیم که  ی افراد یرهیدا در  که د یباش شده متوجه د یشا

 از  آنها  . دارند  ق  یضع ار یبس اجتمایع یهامهارت ا ی دارند  کیم همدیل حس

 با  د یت  بگ میتصم که است ممکن البته . بند یغر  و  بیعج اجتمایع نظر 

 با  فرد  نیا اجتمایع یهاتیمحدود از  د یبا اما  . د یکن ازدواج یفرد ی   چن

  ی   ب روابط در  گر ید اشکال. د یباش خت  
 

 د یتواننیم شما  که نستیا فرهنیک

 
 

 ممکن. د یده صیتشخ گر ید فرهنگ در  را  اجتمایع یادعت  غ افراد  بسادگ

 اوست فرهنگ به مربوط د ینیبیم که ت  یغر  و  بیعج ت   چ  د یکن فکر  است

 فرهنگ مردم کمک ی   همچن و  زمان به تفاوت یت  ادگی یبرا . او  خود  نه

 . د یدار  از ین گر ید

      افراد  . کنند یم جذب را  گر یهمد تضادها،م که د یباش کرده توجه د یشا

        جو صلح و  آرام یگرادرون افراد  مجذوب اغلب اهو یهپر یگرابرون

 تواند یم مختلف یهافرهنگ با  افراد  جذب یبرا ی   هم. برعکس و  شوند یم

  است ممکن متفاوت فرهنگ با  یفرد . کند  یباز  مهیم نقش
 
  ل یدل به رصفا

 ها تفاوت نیا از  بعیص   زمان مرور  به اما . شود  جذب اد یز  یهاتفاوت

  یجد منبع کی به است ممکن
 

 یرابطه کی ها تفاوت . شود  لیتبد آزردگ

 از  قبویل قابل مقدار  ازمند ین اما  د،کننیم مند وانت را  سالم مدت طوالن  

ک یهانهیزم  . ند سته هم مشتر
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  ی   ب رابطه
 

 طالق آمار :  فرهنگ

 وارد  مختلف یهافرهنگ از  افراد  که انتظارانر  و  گوناگون رسوم و  آداب

 فرهنگ   درون  در  که  کسان    به نسبت را  طالق احتمال ،کنند یم شانازدواج

 . است یآمار  تیواقع کی نیا . دهد یم شیافزا کنند یم ازدواج خودشان

 د یسف زنان ی   ب ازدواج که دهد یم نشان کا یآمر  در  ت  اخ مطالعات مثال یبرا

 تا  پوست د یسف یهازوج با  سهیمقا در  پوست اهیس مردان و  پوست

 بطور . شود  ختم طالق به دارد  احتمال شتر یب برابر  دو  ازدواج سال ی   دهم

  %59  از  شتر یب پوست د یسف زنان و  ن  ایآس مردان ی   ب ازدواج مشابه

 . شود  منجر  طالق به که  دارد  احتمال

 در  طالق انت   م و  ینژاد ازدواج درباره ت  اخ  مطالعات از  تر  جالب آمار 

س در  گانیرا بطور  کا یآمر   از  یار یبس . ا یپد یکیو  در  مثال یبرا -است دستر

 یسیانگل زبان هب ی   طرف که ن  جا ، شده متمرکز  کا یآمر  یرو  مطالعات نیا

گ  ن  کایآمر  یهامشخصه و  کنند یم صحبت  اما . اند برده ارث به را  مشتر

  ی   ب یها ازدواج
 

 نظر  از  . شود یم شامل را  یبزرگتر  یهاتفاوت فرهنیک

  ی   ب یها ازدواج یآمار 
 

 منجر  طالق به که دارد  احتمال شتر یب حتر  فرهنیک

 . د نشو 



 روابط قبل از ازدواج 
 

 pg. 65 

 سینو شیپ مورد  در ،حیمس یلالمل ی   ب تیمأمور  سازمان کی تجربه با  رهت  

 و  غرن   یاروپا ی   ب در  ازدواج تعداد  نیا" : کرد  نظر  اظهار  ی   چن فصل نیا

 کننده نگران شوند یم ختم طالق به که ها ی   الت و  ها عرب ، ها ن  قایآفر 

 شما . خورند یم شکست ها ازدواج نیا شتر یب من تجربه به توجه با . است

 که حاال " . د یکن پنهان خود  انندگانخو  از  را  دردناک قتیحق نیا د ینبا

. است افرایط یو  دگاهید د یکن فکر  است ممکن. د یاخوانده را  او  هشدار 

 ن ی ا .  دارد  وجود  احتمال نیا. د یهست استثناء شما  که  د یکن  فکر  است ممکن

 
 

  اما . شماست زندگ
 
  ی   ب یرابطه لطفا

 
 وقت. د ینشمار  سهل را  فرهنیک

  دارند  دوست را  شما  و  شناسند یم را  شما  که کسان   به دقت با  و . د یبگذار 

 . د یده گوش

 

  ی   ب روابط
 

 ها لذت: فرهنگ

 در  عمرم نصف هستم، فرهنگ دو  با  یفرد من. است یهلند من همش 

  و  من. ماگذرانده اروپا  در  را  آن گر ید نصف و  امبوده جنون   یکایآمر 

  تنوع نیا آنچه از  که میاگرفته اد ی همشم
 

 لذت ،دارد  همراه به فرهنیک

 مختلف یهافرهنگ از  یافراد با  ارتباط داشیر   از  ت   ن ما  فرزند  چهار  . میبت  

  ی   ب یهاازدواج در . برند  یم لذت
 

 ا ی دو  ی   ب از  را  ها نیبهتر  میتوانیم فرهنیک

 . میکن  انتخاب فرهنگ چند 
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  هر 
 

  روش . شود  قیتلف حیمس یهاارزش با  د یبا فرهنیک
 

 در  ما  فرهنیک

 اشتباه است ممکن، کارها  انجام در  حیمس شرو  همانند  کارها  انجام

  ی   ب سالم ازدواج کی در  . شود  برداشت
 

  کیش   هر  ، حیمس فرهنیک
 

 زندگ

  یهانقص تا  کند  کمک یگر ید به تواند  یم
 

 یهاشیگرا حتر ) خود فرهنیک

 نمک  تا  کنند  کار  ها فرهنگ نیا در  هم با  و  د ننیبب را ( ت   آم گناه و  اخالقر  ت  غ

 . ند باش یسیع یبرا نور  و 

 گر ید فرهنگ با  را  خود  فرهنگ ون  ت  ب سطح ینما تواند یم شخیص هر 

  قیعم سطح در  یت  تغ اما .  کند  سازگار 
 

 اعتقادات، ، در  یت  تغ عت  ی ، فرهنیک

 به د یشد لیتما وجود  با  حتر  . است دشوار  و  کند  ها،ارزش و   احساسات

  قیعم سطح یهاجنبه از  برخ   ، یت  تغ
 

 شخص نزد  مرگ یلحظه تا  فرهنیک

  با . د یشو  او  با  ازدواج وارد  گر ید فرد  یت  تغ د یام به د ینبا شما  . ماند یم باقر 

  قیعم سطح یهاجنبه شناخت
 

  یت  تغ که د یحارص   ا یآ ، او  فرهنگ فرهنیک

  د؟یشو  سازگار  و  د یر یبپذ د،یکن

 

  از  سال ش حدود  گذشت از  پس
 

ک زندگ  ما  که میاهدیفهم ما  ، مانمشتر

 من موارد  برخ   در . میاداده توسعه را  خود  مبدأ  یهافرهنگ از  مخلویط

  هنوز 
ا
  گر ید موارد  در . هستم یسیانگل کامل

ا
 گایه و . هستم ن  ایکلمب کامل

  کوچک فرهنگ ما  ناخواسته. باشد  یهلند یلیخ تواند یم همشم
 

 خانوادگ
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   ر یسا که نمیبیم من. میبر یم لذت آن از  و  میاداده توسعه را  خود 

  ی   ب یهاخانواده
 

  ی   ب یهاازدواج. کنند یم را  کار  ی   هم ت   ن فرهنیک
 

 فرهنیک

 نیا ویل . باشد  داشته همراه به یادیز  تنوع و  ن  ماجراجو ،یشاد تواند یم

 قر یحق لیتما و  شتر یب گذشت ،خوب ارتباط یبرقرار  ازمند ین  ها  ازدواج

 . هستند  یسازگار  یبرا

 

 

 ن  یبازب و  توقف

 یبرا شناسم؟یم امشده او  مجذوب که ا ر  شخیص فرهنگ اندازه چه تا 

 انتظار  ا یآ دهم؟ انجام توانمیم یکار  چه او  فرهنگ درون   سطح بهتر  درک

  آن  که کسان   نظرات یرایپذ من ا یآ کند؟ اتخاذ  مرا  فرهنگ گر ید فرد  دارم

 یو  ، من دوست فرهنگ ا یآ هستم؟ شناسند یم را  فرهنگ
 

  یهاژگ
 

 فرهنیک

 صورت در  رم؟یبپذ را  آن خواهمنیم ا ی توانمنیم راحتر  به من  که دارد 

  ا یآ ،لزوم
 

  ، گر ید زبان یت  ادگی آمادگ
 

 با  یسازگار  و  او  دأ مب کشور  در  زندگ

 موضوع با  ارتباط در  خواهد یم من از  القدوس روح ا یآ ؟ دارم را  او  فرهنگ

 دهم؟ انجام یکار   فصل نیا پوشش تحت
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 7فصل

 متداول  سوال هفت

 عاشقانه روابط انیحیمس ی   ب در  متدوال سوال هفت به پاسخ با  ما 

 : کرد   میخواه بررش شتر یب را  خاص موقت  -

   

  عاشقانه یرابطه وارد  متوانیم ازدواج یبرا یقصد چیه بدون ا یآ-1

 شوم؟

 روابط . است ازدواج و  خاص موقت   روابط به متعلق عاشقر  و  عشق

 در . است حتمایلا ازدواج  کی یبرا عیطب مقدمانر  مرحله ،خاص موقت  

 موارد  به توانیم آن شانجام به تفکر  بدون اشقر ع لذت یجستجو  مورد 

 : کرد   اشاره ر یز 

-یم خاص عاشقانه یرابطه وقتر :  اجتمایع  لحاظ به ناسالم(الف

 قیطر  از  . کند یم محدود  را  شما  اجتمایع  تعامل و  توسعه مرز  شود،

  در  یادیز  یهات   چ ،ما  اجتمایع مختلف یهاتماس
 

 خودمان و  زندگ

 زود  اجتمایع تیمحدود نیبنابرا. میت  گیم اد ی و  میدهیم توسعه

 . باشد  ناسالم تواند یم هنگام
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 و  قیعم یت   چ عاشقر  و  عشق: عیطب لحاظ به نانهیب واقع ت  غ(ب

 ت  مس در  ما  حرکت موجب که کند یم دار یب ما  درون را  قدرتمند 

  کند یم دار یب را  قیعم انتظارات و  آرزوها  نطور یهم. شود یم ازدواج

 ترک فرد  یبرا یدیشد درد  شود یم موجب ،خاتمه صورت در  که

 . شود  جاد یا شده

 در  بدون شخیص لذت یجستجو  در :  اخالقر  لحاظ به خطرناک(پ

  از  شیب را  جنیس گناهان برابر  در  مقاومت ، ازدواج هدف داشیر   ش 

 . ند کیم دشوار  شیپ

 گر،ید لیدال  ا ی سفر  برنامه ،یلیتحص تعهدات ، شما  سن به توجه با 

 از  اگر . نباشد  ممکن ت  یب شیپ قابل یندهیآ در  ازدواج دارد  احتمال

وعد،یدار  فاصله ازدواج عمیل یهاالزمه  نطقر مت  غ تواند یم رابطه ش 

 . باشد 

 

 شوم؟  عاشقانه یرابطه وارد  یحیمس ی  غ کی با  توانمیم من ا یآ-2

 کی شهیهم سازد،یم ش یم را  ازدواخ   خداوند  وقتر  که میادهید ما 

 رابطه کی به کردن فکر . دهد یم وصلت حیمس کی با  را  حیمس

ی  یعاشقانه
 و  خواست از  خارج یکار  حیمس ت  غ کی با  خاص موقتر

  کیش   انتخاب . خداست اراده
 

    و  نیمهمتر  از  یکی زندگ
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   خدا  که د یدانیم اگر . د یت  گیم که است مانر یتصم  نیگذارتر ت  تأث

 آماده یمرحله چرا  د یکن ازدواج حیمس ت  غ کی با  شما  خواهد یمن

وع را  ازدواج یبرا یساز   . است تر عاقالنه آن از  ت   پره د؟یکنیم ش 

           

 به شوم یحیمس ی  غ کی با  عاشقانه یرابطه وارد  توانمیم ا یآ-3

یط  کرد  نخواهم ازدواج او  با  که شوم متعهد  یجد بطور  که شر

 شود؟ یحیمس او  نکهیا مگر 

 ت  غ کی به را  عاشقانه یرابطه پنهان برنامه کی با  که ان  یحیمس

 انیحیمس ت  غ به نسبت کنند،یم قبول ا ی دهند یم شنهاد یپ حیمس

 : د یت  بگ نظر  در  را  ر یز  موارد  . ستند ین روراست و  هستند  ننامهربا

           اگر  ، شماست قلب در  یسیع عشق اگر :  صداقت عدم(الف

  او  یبرا د یخواهیم
 

 نیا کردن پنهان با  د یتوانیم چگونهد،یکن زندگ

 د؟یکن برقرار  کیس با  صادقانه عاشقانه یرابطه کی مهم قتیحق

! د یهست که کیس همان است نیاشماست، تیهو  بودن حیمس

 یکار پنهان بدون تعامل و  تیشفاف صداقت، یهیپا بر  سالم دوستر 

 . است شده ساخته

 کتاب   چیهاست، رابطه در  شما  با  حیسمت  غ کی وقتر :  امهربانن(ب

 شما  یبرا مقدس کتاب یهاتیممنوع . کند نیم نقض را  مقدش
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 از  ت   پره یبرا یلیدل او  دگاهید از . انیحیمست  غ یبرا کند،نهیم صدق

 حیمس خواهد نیم حیمست  غ اگر . ندارد  وجود  عاشقانه یرابطه کی

  شما  یتجربه نیا با  د یبا چرا  کند   دنبال را 

 بکشد؟ رنج 

ام، و  عشق رشد :  واقع ت  غ(پ  محبت یرشته آمدن بوجود  احتر

-یم اتفاق بفرد  منحص  و  عاشقانه یمرحله نیا در  که ها روح ی   ب

 منتظر  زمان   مدت چه. شود  خاموش راحتر  به که ستین یت   چ  افتد،

 م،ما یهست عاشق وار  وانهید ما  وقتر  بود؟ د یخواه او  آوردن مانیا

 یتقر  میحارص  
 
 کند،از  دا یپ ادامه رابطه تا  میده انجام را  یکار  هر  با

 کتاب خواندن ا ی د یتعم ، سا یکل به رفیر   مثل مذهت   یکارها جمله

  کیش   اگر  د یفهمب د یتوانیم چگونه. مقدس
 

  با  ازدواج یبرا شما  زندگ

 قلب او  کهنیا ؟است کرده تموافق مذهت   اعمال برخ   با  شما 

 او  کالم و  خدا  به عشق از  را  معشوق به عشق و  مد بفه را  خودش

 .  باشد  کننده  جیگ  دار مانیات  غ یبرا تواند یم،دهد  یت   تم

 میتصم است ممکن. میدار  ن  هاضعف نقطه ما  همه:  خطرناک(ت

 د یشا اما  م،ینکن ازدواج یگر ید( مذهب یت  تغ) لیتبد زمان تا  میت  بگ

 توانند یم هم انیحیسم ت  غ. میستین یقو  میکنیم فکر  که آنطور  ما 

 ممکن خاص موقت   یعاشقانه رابطه . باشند  خون   یلیخ  یهاآدم
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 ینها شما  است ممکن و  کند  یط را  خود  عیطب ت  مس است
 
 آن با  تا

 شما  ارادهد،یهست عاشق وقتر  ، زمان مرور  به. د یکن ازدواج شخص

 ت  غ کی با  خواهد نیم خداوند  که د یدانیم اگر . شود یم فیضع بخون  

وعیکن ازدواج حیمس  و  منطقر ت  غ یساز آماده یمرحله د،ش 

 . است خطرناک

  ما :  نافرمان(ث
ا
  وغی ر یز " م،یاکرده نقل 15-14: 6 انیقرنت دوم از  قبل

 مانیا ن   و  دار مانیا ی   ب موافقتر  چه... یبرا د ینشو  انمانیان   با  نامناسب

 دارمانیات  غ کی با  وغی نیا گ   "است؟

وع    است چون   نوار  وغی شود؟یم ش 

  گاو   ژهیو  به وانیح  دو  گردن  یرو  که

  لهیوس ا ی بار  به را  آن و  چسبانند یم

  . کنند یم لوص کشند یم که  یاهینقل

  وند یپ هم به را  نفر  و د که  آنچه از  استعاره عنوان به  وغی از  رسول پولس

 یگر ید ت  مس یرو  ناچار  به یکی رفتار  که یا رابطه. کند یم استفاده دهد یم

 ی   همچن و  ازدواج از  یت  جلوگ یبرا واضح هشدار  کی نیا. گذارد یم ت  تأث

 رابطه . کند یم متصل دار مانیات  غ به را  دار مانیا که است گر ید روابط
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 نشده امضاء یابرگه چیه گرچه. دهد یم وند یپ هم به را  ها روح عاشقانه

. گذارد یم ت  تأث یگر ید رفتار  بر  عاشق رفتار  که است یهیبد ،اما  است

 از  د یبا حیمس هر  که ، است وغی ت   ن حیسمت  غ کی با  عاشقانه یرابطه

 . کند   یو ت  پ آزادانه حیمس از  بتواند  تا  کند   یخوددار  آن

 یحیمس ی  غ تیهدا یبرا نهعاشقا رابطه کی از  تواند یم خداوند  ا یآ-4

  کند؟  استفاده حیمس سمت به

 اما . کند یم ی   چن ت   ن اوقات وگایه دهد، انجام را  کار  نیا تواند یم خدا  ، بله

 مانیا که) شما کیش   سطح عالقه که نستیا مینیبیم اغلب که چهآن

.  شود یم خشک ازدواج از  بعد  آرام  آرام  شما  مانیا و  سا یکل به ( اوردهین

  که ن  کسا
ا
 در  که شوند یم قیتشو  ، اند کرده ازدواج دار مانیات  غ کی با  قبل

           . باشند  برکت یهیما خود  دار مانیات  غ کیش   یبرا و  بمانند  خود  ازدواج

 ( 16-12:  7 انیقرنت اول)

  اما 
 
 و  انتظار  ،میاگرفته شیپ در  را  نافرمان   راه کهدرحایل است اشتباه اساسا

 و  کنمیم را  کار  نیا من:"ند یگو یم برخ  . ،میباش داشته را  دا خ  برکت طلب

 شهیهم خداوند  که است درست." شومیم دهیبخش و  کنمیم توبه بعد 

 یهاکاستر  و  ها  زخم است،اما  دهیبخش را  مانیپش و  کار  توبه قلب کی

 کسچیه د،ینخور  بیفر . "بماند  ما  با  عمر  آخر  تا  است ممکن دردناک
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  خواهد  درو  را  همان بكارد، آدیم آنچه را یز  دهد، بیفر  را  خدا  تواند نیم

    : میکن کتاب و   حساب را  خدا  ضیف  د ینبا هرگز  ما ( 7: 6انیغالط) . "كرد 

  به د یبا ا یآ م؟ییبگو  چه پس "
 

 خدا  ضیف تا  میده ادامه گناه در  زندگ

 م ی توان یم چگونه م،یامرده گناه  به نسبت كه  ما ! وجه چیه به گردد؟  افزون

  به
 

  آنچه از  را  ما  فقط خداوند (2-1:  6انیروم")م؟یده ادامه آن در  زندگ

 را  ما  چون ، کند یم ممنوع را  یت   چ  او  . کند یم منع است بد  مانیبرا که

: نستیا کننده یی   تع سوال. دارد  نظر  در  مانیبرا یبهتر  ت   چ  و  دارد  دوست

 شما  یابر  خدا  که باشد  کیس فرد  نیا است ممکن د؟یدار  اعتماد  او  به ا یآ

  او  کهیزمان تا  ویل ، باشد  داشته نظر  در 
 
 اوردهین مانیا حیمس به واقعا

 یت  گیماه یحوضچه از  خارج او  ماند،یم باقر " ممنوعه یوهیم" او  ،است

 دوستان قیطر  از  نراادمانیات  غ  با  اغلب خداوند .  ماند یم باقر  شما 

. د یکن حفظ را  خود  فاصله. د یبمان دوست. ند کیم صحبت آنها  حیمس

 ! ستین چون. دانست بشارت یبرا روش   د ینبا را  عاشقانه رابطه

 بکنم؟ د یبا چه. هستم عاشقانه رابطه در  یحیمس ی  غ کی با  نم-5

ا نیا در  مختلف لیدال  به است ممکن حیمس کی   نیا . د ت  بگ قرار  طیش 

ا. است یبعد قدم یکننده یی   تع رابطه فعیل تیوضع و  لیدال   طیش 
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  است تر  عاقالنه ،اساش اقدام هرگونه از  قبل که دارند  وجود  یادهیچیپ

 یترج  بالغی  حیمس کی ا ی سا یکل  رهت   ن  راهنما بدنبال که
 
 : د یباش متأهل حا

 ی   متأهل ت  غ ا ی ی   متأهل برخ  :  ازدواج یهاتیمسئول با  یارابطه (الف

 ت  غ کی با  را  ازدواج یهاتیمسئول و  باشند  فرزند  یدارا است ممکن

 اکت   کیل بطور  اما  باشد، استثنائانر  است ممکن . کنند  میتقس حیمس

ا  نیا در  انیحیمس  و  کنند  رسیم را  خود  ازدواج که شوند  یم قیتشو  طیش 

 رسول دستورالعمل. د یباش داشته خانه در  الیه و  وفادار  ، عاشقانه یت  تأث

 رایص   شوهرش و  دارد  مانیان   شوهر  كه حیمس زن ی   همچن و ' :"نستیا

  به
 

 مانیان   شوهر  را یز . كند  ترک را  شوهرش د ینبا زن آن باشد، او  با  زندگ

 یوس به
 
 یوس به ت   ن مانیان   زن و  دارد  تماس خدا  با  دار مانیا زن له

 
 شوهر  له

 صورت نیا ت  غ در . داشت خواهد  خدا  با  تماش ی   چن خود  دار مانیا

س از  اكنون آنكه حال بودند،یم نجس شما  فرزندان
ّ
 اگر  اّما . تند هس ی   مقد

 در . است مختار  كند، ترک را  خود  حیمس همش  بخواهد  مانیان   نفر  کی

 را یز  ست،ین د یّ مق گر ید شوهر  چه و  زن چه حیمس همش  موارد  گونهنیا

  یبرا را  ما  خدا 
 

 شوهرت كه معلوم كجا  از  زن، یا. است خوانده آرام زندگ

 یوس به
 
 یوس كه دان  یم كجا  از  تو  مرد، یا و  ابد؟ین نجات تو  له

 
 زن نجات له

 (16-13: 7 انیقرنت اول! ")شد؟ نخوایه خود 
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 ت  اخ  نفر  کی آن در  که  یا رابطه-2
 
ا نیا:  است شده حیمس ا  یطیش 

 و   دارند  خاص موقت   یعاشقانه یرابطه حیمس ت  غ نفر  دو  که است

 و  د یاکرده یت  تغ شما  که نستیا تیواقع . شود  یم حیمس آنها  از  یکی بعد 

وع در  که سابقر  فرد  گر ید   . د یستین د،یبود رابطه ش 
ا
 به از ین شما  احتمال

 الزم. د یده حیتوض کتانیش   به را  اساش یت  تغ نیا که د یباش داشته زمان

 به را  ازدواج یبرنامه هرگونه که است عاقالنه . د یباش صبور  که است

 یبرا ما ش. کند  کار  او  قلب در  که د یده فرصت خدا  به تا  د،ینداز یب قیتعو 

فتیپ چیه شما  مدنر  از  بعد  گر ا  . د یکن دعا  او  یت  غت  را  یدار یب ا ی یمعنو  ش 

 . د یکن دنظر یتجد رابطه در  باشد  الزم است ،ممکن د ینکرد مشاهده او  در 

  روشن را  شما  ی بعد قدم  بموقع او  . د یباش خدا  ن  راهنما دنبال به انهت  گیپ

 . کند یم

 ت  غ کی با  عاشقانه رابطه کی به ورود  یبرا حیمس کی که یا رابطه-3

ا نیا در  :  است کرده خابانت حیمس  انتخاب آگاهانه حیمس کی طیش 

 ت  غ کی با  عاشقانه یرابطه مقدس کتاب هیتوص برخالف که کند یم

وع را  حیمس  دنبال به تا  شود  قیتشو  د یبا شخیص ی   چن . رد یبپذ ا ی کند  ش 

 در  که  مقدس کتاب اصل چهار  بر  او  حضور  در  و  ،باشد  خداوند  حضور 

  من ا یآ است؟ من مالک کیس چه(1: کند  تأمل میگرفت نظر  در  ابتدا 
 
 واقعا

ده خداوند  یسیع به را  میزندگ        من  یبرا را  یت   چ چه خدا  (2 ام؟ست 
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  در  خدا  ی ندا از  من ا یآ رابطه، نیا دنبال به خواهد؟یم
 

  فاصله ام زندگ

  را  روحم من ا یآ ند؟یب یم چگونه مرا  خدا (3 م؟ت  گیم
 
 قابل ت  غ اساسا

 ا یآ کرد؟ اعتماد  خدا  به توان یم ا یآ( 4؟دانم یم حیمس ت  غ روح با  سهیمقا

 رهنمون ت  تأث تحت که دارم اعتماد  کاق   اندازه به خود  آسمان   پدر  به من

 انیپا عاشقانه یرابطه نیا به او  یخردمندانه و  داشتت   دوست یها

 خودش خداوند  یسیع. است یادیبن انتخاب کی حیمس از  یو ت  پ دهم؟

 باشد  من و ت  پ بخواهد  كیس اگر : »فرمود  همه به سپس"  : دهد یم  حیتوض

 من دنبال به و  بردارد  را  خود  بیصل روزه همه و  د یبشو  جان از  دست د یبا

  و  برکت ت  مس در  گرفیر   قرار  خدا  از  شهیهم اطاعت( 23: 9 لوقا . ")د یایب

ا نیا در  حیمس چه هر  . است مدت طوالن   خوشبختر    بماند، طیش 

 هم عاشق که ن  آنها روح زمان مرور  به . بود  خواهد  دشوارتر  دنید واضح

 ن  جدا ،فقط زمان گذشت با .  شود یم وابسته هم به شتر یب و  شتر یب هستند 

 اطاعت   گایه و  دارد، شهیر  مانیا در  واقع حیمس . بود  خواهد  تر  دردناک

 . است یادیبن اقدامات از  ویعن ازمند ین

  د یبا آدم  است؟ من ی برا مناسن   فرد  او  باشم مطمی    توانم یم ا یآ-6

  ر کنا   و   گوشه   در   ی بهی   نهیگز   است ممکن ا یآ کند؟  احساس را  یی   چ چه

 باشد؟  من یبرا
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 ها سهیمقا نیا و . میکنیم تجربه متفاونر  یها شکل به را  ها ت   چ  ما  همه

 همه از  شیب و  کم فراد ا برخ   رسد یم بنظر . است دهیفان   گایه و  دشوار 

       یت  گمیتصم از  بعد  حتر  گر ید برخ  . د هستن مطمی    صد درصد ت   چ 

  د یترد حس با  هم
 

 در  مایه چیه و  د،یستین کامل شما . کنند یم زندگ

  گذشت با  ن،یبرا عالوه ،بود  نخواهد  کامل شما  یت  گیماه یحوضچه

 ممکن ، د یباش صبور  کاق   اندازه به اگر . میهست یت  تغ حال در  ما  همه زمان

 یو  با  مایه کی است
 

 . کند  شنا  شما  یحوضچه در  مطلوب ار یبس یهاژگ

    در  شما  که ستین ت  یتضم چیه ی   همچن . نباشد  د یشا بعد، اما 

 کی مورد  در  یت  گ میتصم هنگام . د یت  بگ قرار  او  یت  گیماه یحوضچه

 عاشق کاق   اندازه به شما  ا یآ : نستیا یدیکل سؤال ،تان حوضچه در  مایه

 اگر  د؟یبگذران او  با  را  خود  عمر  مابقر  د یشو  متعهد  که د یهست شخص نیا

  آغاز  را  بفرد  منحص  یرابطه کی د یتوانیم ، است" بله د یشا" شما  پاسخ

 ،شود  نیم آسوده حتانرو  ،د ینرس قطع یت  گجهینت به موقع به اگر . د یکن

  د یخواه نیم    قلبتان ته از  شما 
 

 پس .. . د یبگذران هم کنار  را  خود  زندگ

 خداوند  د یشا. د یکن رها  یگر ید شخص یبرا را  مایه آن که است عاقالنه

                                                . باشد  داشته نظر  در  شما  یبرا یگر ید فرد  ا ی یگر ید ت   چ 

  کیش   انتخاب دارد؛ عیطب یامدهایپ و  خطرات انتخان   هر 
 

 هم زندگ

  کیش   تخابان در . است نطور یهم
 

 عیطب یامدهایپ با  که د یر یپذیم ،زندگ
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 شهر  به مکان نقل مانند  یموارد شامل است ممکن موارد  نیا. د یکن زندگ

 لیدل به ها تیمحدود برخ   ،یی   پا درآمد  از  ناش   یهاتیمحدود گر،ید

  یهاتیمسئول ا ی و  سالمتر 
 

  کیش   انتخاب در  . باشد  خانوادگ
 

 زندگ

 مانیا از  گایم آنرا  توانیم . د یکنیم سکیر  دو  ر ه شما . د یکنیم سکیر 

  که ندارد  امکان. شود  انجام خداوند  به اعتماد  ی   ح  د یبا که دانست
 

 زندگ

  . باشد  خطر  بدون
 

           . دارد  یار یبس ت  یب شیپ قابل ت  غ یهاشگفتر  زندگ

 (4-3:  36ایاشع)

 دو  هر  ، م یباش موافق آن با  دو  هر  اگر  باشد " اشتباه" یی   چ د یبا چرا -7

 م؟یهست راض   آن از  دو  هر  و  مینکیم انتخاب را  آن ما 

 شوهرش کند  موافقت زن که است نادرست اخالقر  نظر  از  نیا ا یآ

 کنند  توافق مرد  دو  که است اشتباه اخالقر  نظر  از  ا یآ کند؟ دا یپ معشوقه

 
 

ک زندگ  محور  خدا  یا جامعه وقتر  باشند؟ داشته شوهر  و  زن مثل مشتر

 ها ت   چ بعیص   و  نادرست ها ت   چ  بعیص   خدا  نظر  از  که رند یبپذ د یبا است،

  رسوم و  آداب  از  تر فرا یت   چ ، بودن نادرست و  درست. است درست

 در  بودن ونادرست درست . است متقابل توافق از  تر فرا یت   چ و  اجتمایع

 هستند  ها ت   چ  همه که آنچه مثل، قتیحق ،مثل تیواقع مثل  مقوله کی

 واناتیح  و   باران کوه، مثل نادرست و  درست .  شوند یم گرفته نظر  در 
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 م،یبشناس را  آنها  که بوده نیا ما  یفهیوظ. هستند  خدا  نشیآفر  از  بخیس  

 امروزه .  میشو  مند بهره آنها  یهاتیمحدود و  ها یآزاد از  و  میر یبپذ را  آنها 

 یقطعه کی که آن از  شتر یب. است شده شخیص موضوع کی اخالق

 ینهیزم . است انتخان   یافزار نرم یبسته کی  باشد، الزم یافزار سخت

ک اخالقر   که میکنیم توافق ما : است ن  ابتدا ار یبس یامروز  جامعه مشتر

 طیمح به ا ی یگر ید به که است اشتباه اخالقر  لحاظ به یت   چ" فقط"

  . بزند " بیآس"

 شده دعوت ش ن   ن   طرف از  سیلوئ. اس. ش دوم، جهان   جنگ طول در 

 او . دهد  ارائه حیمس مانیا به مربوط یارسانه یهابرنامه یش  کی تا  بود 

 تیموفق یبرا. کرد  سهیمقا کشتر  ناوگان با  را  بش   نژاد  ، اخالق حیتوض در 

 گر یهمد به د ینبا ما . کنند  برخورد  گر یکدی با  د ینبا ها  کشتر (1سفر، نیا در 

 قرار  خون   تیوضع در  د یبا ت   ن کشتر  هر ( 2نیبرا عالوه. میبزن صدمه

 و  کند  کار  که باشد  داشته یموتور   د یبا باشد، شناور  د یبا باشد، اشتهد

 میتواننیم ما . باشد  داشته مقصد  د یبا ناوگان( 3  و  . باشد  داشته سکان

 ورکیو ین به سالم ناوگان اگر  است؛ بوده ت   آم تیموفق سفر   مییبگو 

 . برود  روتردام به بوده قرار  که  صورنر  در  برسد 

 ما  که ترسم یم من . است تضاد  از  اجتناب از  تر فرا یت   چ حیمس اخالق

 آنچه خداوند  ،آنکه دوم.  میباش موضوع نیا فراموش   خطر  در  انیحیمس
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 ،افکار  حتر  دهد،یم تیاهم آن به و  ند یبیم افتد، یم اتفاق ما  درون که را 

 آنکه، سوم. ندارند  گرانید بر  یمیمستق ت  تأث که ن  هاهت   انگ و   اعمال

 در  اجتمایع نظر  از  حارص   حال در  که آنچه توسط هن، ناوگان مقصد 

 جوامع که آنچه توسط نه ،و  است قبول قابل ما  یخدا ن   یجامعه

ند  کار  به زمان   مقطع هر  در  دهند یم اجازه بخود  حیمس  که آنچه  نه و  بت 

  ماست آسمان   پدر  نیا. شود نیم یی   تع ،کنند یم توافق خود  ی   ب عاشق دو 

 چه نکهیا نطور یهم کند،یم آشکار  و  یی   تع را  نانسا حیصح مقصد  که

-یم گول را  خودمان ما  . است نادرست ا ی درست اخالقر  نظر  از  یت   چ 

 طرفه دو  توافق باشد، عشق اگر  که میر یبپذ را  معروف فلسفه اگر ،میزن

 . "است درست اخالقر  نظر  از " مینزن صدمه گرانید به ،و  باشد 

 ن  یبازب و  توقف

 

 سع ا ی کنمیم د ییتأ" نادرست"  و " درست" د یگو یم خدا  که آنچه من ا یآ

  را " نادرست" و " درست" خودم یهااستاندارد براساس کنمیم
 

 کنم؟  زندگ

 ا یآ دارم؟ انمروابط در  پنهان یا برنامه من ا یآ ست؟یچ  ما  روابط از  هدف

وع را  یت   چ  که  کند یم جییته  مرا  القدسروح    تا   کنم  متوقف ا ی ش 
 

 خود   زندگ

  کنم؟  هماهنگ خدا  ی اراده با  را 
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 8فصل

 م؟ یده انیپا را  عاشقانه  رابطه کی چگونه

  که همانطور 
ا
 "موقتر  " خاص موقت   یعاشقانه یرابطه شد  گفته قبل

 لعمر امادام تعهد  ویل دارد  وجود  آن در  تعهد  از  یادرجه را یز  ،شود یم تلقر 

  د یبرس جهیتن نیا به است ممکن ، د یهست مرحله نیا در  کهیزمان . ستین

  عاشقانه یرابطه کی به دادن انیپا. ستین شما  مناسب شخص نیا که

 هم هنوز  دو  هر  ا ی یگر ید ، شما  اگر  خصوص به - ستین یاساده کار 

 . د یهست هم مجذوب نویع به د یکنیم احساس

  د یدار  از ین استوار  اعتقاد  کی به شما  .دیهست خداوند  قدرت ازمند ین شما 

 کاق   صداقت به شما  . باشد  او  خواست با  مطابق د یدهیم انجام آنچه که

 با  مواجهه در  و  د یده صیتشخ شزنش از   را  خود  سهم تا  د یدار  اجیاحت

 مقابل طرف از  اگر . د یکن عمل و  د یباش داشته شجاعت گر ید شخص

  که د یاکرده یت  تغ ی ا گونه به ا ی د یادهید انتیخ  ا ی د یکنیم انتیخ  احساس

 تنها  نه ، د یدار  از ین خدا  ت   مهرآم قلب به ، شود  متوقف د یبا رابطه اکنون

 حیمس که روش   با   آن به دادن انیپا یبرا بلکه رابطه کردن متوقف یبرا

 . د یده جالل را 
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  یحیمس ی  غ کی  با  عاشقانه یرابطه کی دادن انیپا

  کرده  لمس را  شما  قلب خدا  اگر 

 دیخواهیم حاال  ا شم که  یطور 

  کی با  خود  عاشقانه یرابطه به 

  ،د،فروتت  یده انیپا حیمس ت  غ

 ار یبس. د یدار  الزم ثبات و  ت  تدب

 ونیمد او  به حیتوض کی شما  اما  ، کند  موافقت شما  با  او  که است د یبع

 که هست ن  هاشنهادیپ. د یکن عذرخوایه ، لزوم صورت در  و  د یهست

 :باشد د یمف است ممکن

 فسخ علت شما  که د یده حیتوض دقت با : د ینکن شزنش را  یگر ید( الف

-کرده  یت  تغ که د یهست یفرد ، د یاشده حیمس اگر . او  نه و  د یهست رابطه

 اشتباه نیا ، د یاهشد انت   نام یرابطه وارد  حیمس کی عنوان به اگر . د یا

وع را  عاشقانه یرابطه آن که  هبود شما   . د یاهردک  ش 

 با  خداوند  که را  مقدس کتاب از  میر   دو  ا ی کی: د یده حیتوض را  علت( ب

 یسازگار  تیاهم. د یده نشان او  به کرده لمس را  شما  قلب آن از  استفاده

 حیمس از  یو ت  پ که د یده حیتوض. د یده حیتوض را  ازدواج در  یمعنو 

 مانند  یا ساده یها جمله از  کنم نیم هیتوص من. شماست اصیل اقیاشت
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" کندیم منع را  ما  روابط من یسایکل" ا ی" ستین موافق مادرم و  پدر "

  شما . د یکن استفاده
 

ده حیمس به آزادانه را  خود  زندگ  که اوست ،و  د یاست 

 .دیکن  متوقف را  رابطه نیا که  خواهد یم شما  از  اکنون

 . د یبمان باش آماده حالت در  ستین قرار  شما : د یکن تمام واقعا ( پ
 
 واقعا

  در  آزادانه د یده اجازه خدا  به. د یکن قطع را  رابطه
 

  اگر . کند  کار  او  زندگ

 
 
 یرابطه کی جاد یا امکان باشد، داشته وجود  واقع لیتبد از  یانشانه بعدا

 او  به را  الزم زمان و  یآزاد اما  ! د دار  وجود " خداوند د ییتأ مورد " د یجد

 . د یبده

ش یط در  اگر : د یبرقرارکن انیحیسم ر یباسا را  او  یرابطه( ت  یرابطه گستر

 در  را  او  ، است داده نشان عالقه خدا  کالم ا ی حیمس به تانارتت  پ تاندوستر 

 یرابطه کی که د یباش داشته اد ی به. د یده قرار  دار مانیا یرفقا با  ارتباط

  آنچه از  شیب را  ماندار یات  غ آن خداوند . ستین بشارنر  پروژه ،عاشقانه

  او  لیتبد یبرا شما  که د ینکن فکر . دارد  دوست د یباش داشته دوست شما 

ور   به را  خود  که میدار  مانیا مرتبه عایل یخدا کی به ما . د یهست یرص 

  که کسان   همه
 
 است ممکن او  و  ، دهد یم نشان ، هستند  او  دنبال به واقعا

 . دهد  انجام مختلف یهاراه از  را  کار   نیا
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  یحیمس کی  با  شقانهعا یرابطه کی دادن انیپا

 

  ممکن حیمس زوج کی چرا  که دارد  وجود  متفاونر  معتت   ار یبس لیدال 

  تمام را  خود  یعاشقانه خاصی  موقت   یرابطه ند ت  بگ میتصم است

 قرار  بررش مورد  را  ناسالم یرابطه عالئم از  برخ   5 فصل در . کنند 

 ی   فطر  در  یت  وتغ اصالح بخشش، مستلزم عقوا یرابطه هر . میداد

 باقر  یجد یدهایترد اگر  ابد،ی ادامه همچنان د یشد نگران   اگر  اما . است

 د یبا رابطه نیا که  کند یم روشن شما  یبرا نویع به خداوند  اگر  ا ی بماند،

 کی اتمام ینحوه که د یباش داشته اد ی به اما . د یکن اقدام د یبا ابد،ی انیپا

  قابل هم نجا یا د ش ذکر  باال  در  که یشنهادیپ سه. است مهم ار یبس رابطه

 رابطه تیموفق عدم ر د را  خود  سهم فروتت   با (الف . است استفاده

 لیدال  متانت، با  که د یبگذار  وقت(ب . د یکن عذرخوایه مانهیصم . د یر یبپذ

 ( پ و  . د یده حیتوض را  رابطه به دادن انیپا یبرا میتصم نیا
 
  تمام واقعا

 . د یکن

 

" رانتظا در " ها آن یهرابط که هستند  ی ادوره در  زوج کی اوقات گایه
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 و  ن  راهنما دنبال ،به د یکن درمان د،یکن تعمق که است آن زمان -است

احتا یدوره نیا. د یباش خدا  یمشاوره  توافق با  د یبا شده انتخاب ،اگر ستر

افتمندانه باشد  شده تمام رابطه اگر  اما . د ت  گ صورت هم  از  ستین ش 

 مشخص   که   آن   از  بعد . اشد ب" شما منتظر " که  د یباش داشته انتظار  یگر ید

 ن  راهنما بدنبال که د یهست آزاد  گر ید  فرد  و  ،شما  شده تمام شما  رابطه شد 

 عامل هم و  عاشقانه عامل هم ؛د یباش گر ید روابط افیر  ی و  خداوند 

 . است دهیرس انیپا به دو  هر  رابطه بفرد  منحص 

 

 

 

 

 ن  یوبازب توقف

 

 انیپا عاشقانه بطهرا کی به ا ی کنم مکث من خواهد یم خدا  روح ا یآ

       چکارکنم؟چگونه هستم؟حاال  مشکل نیا باعث حد  چه تا  دهم؟من

 دهم؟ جالل را  حیمس که  دهم انجام یطور  را  کار   نیا توانمیم
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 یی  گ  جهی نت

  کیش   یجستجو  در 
 

 روش مقدس كتاب  ،زندگ

  . دهد نیم ئهارا را  یاشده د ییتأ استاندارد  

 کمک  یبرا را  ن  رهنمودها و  ها ارزش ویل 

  در  یت  گمیتصم جهت انیحیمس به 
 

 زندگ

  ممکن تیاکت   یبرا ازدواج. دهد یم ارائه 

  نیگز یجا تجرد  اما  ، باشد  خدا  برنامه است

  انتخاب که  کسان    یبرا است یافتخار  پر  

  یبرا ا ی اند شده
 

 خواندهفرا متأهیل ت  غ زندگ

  کی یبرا که داد  نشان یسیع مانخداوند. شوند یم 
 

 لیتکم و  کامل  زندگ

 . ستین الزم ازدواج ، انسان   یتجربه

 ، است شده لیتبد ناسالم به ا ی و  است ناسالم ازدواج از  قبل یرابطه اگر 

 الزم عتشجا ، باشد  داشته ادامه همچنان مشکل اگر . کرد  اقدام د یبا

 نکهیا یبرا – د یده قرار " مکث" در  موقت طور  به را  رابطه ا ی که است

 ا ی -دیکن فراهم تر منصفانه و  تر واضح یمشاهده یبرا را  زمان   و  فاصله

 انجام یاگونه به د یبا نکار یا. د یبرسان مشخص و  واضح شانجام به را  هبطار 

ام انگر ینما که  شود   . دهد  جالل را  د خداون و  باشد  مقابل شخص به احتر
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  کیش   انتخاب
 

  نیمهمتر  از  یکی زندگ

 . د یت  گیم ی   زم یرو  شما  که  است مانر یتصم

 ریسا همانند  یت  گمیتصم روند  ، اصل در  اما 

  حیمس کی عنوان به شما  که  است مانر یتصم 

 در  را " یت  گیماه یحوضچه" مدل ما . د یت  گیم

 و  مقدس کتاب براساس ارانهیهوش حیمس کی آن در  که ، میگرفت نظر 

 خارج ازدواج احتمایل یها کیش    یرهیدا از  را  یافراد، گر ید یارهایمع

  در  مایه کی عنوان به است ممکن دارند  را  ا ارهیمع آن که کسان  . کند یم

 هر . ازدواج احتمایل یهاکیش   بعنوان–دنباش یت  گیماه یهچحوض

 كه ان  یماه ز ا دسته آن از  یفرد هر  با  ازدواج ا ی تجرد  در  یآزاد از  حیمس

 .است برخوردار  ، شوند  یم او  یت  گیماه یحوضچه وارد 

 ؟میکن  هچ حال

 اصول متون، در  تفکر  رصف را  زمان   شما ، کتاب نیا خواندن با  

 مؤثر  ازدواج  از  قبل روابط بر  که د یاکرده مقدس کتاب یهاواستدالل

 ،چالیس   شما  امروز  چالش. باشد  آموزنده و  جالب تانیبرا دوارمیام. است

  چگونه که نستیا ، هستند  مواجه آن با  انیحیمس همه که است
 

 زندگ

 د یبا شما  ا یآ دارد؟ یت  تغ به از ین یت   چ  ا یآ. سازند  سازگار  خدا  کالم با  را  خود 
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  عمل ابتکار  ن  جا د یبا ا یآ د؟یکن حیحتص را  ناسالیم رفتار  ا ی نگرش

  د؟یباش داشته یاجسورانه

  ماتیتصم شتر یب که میدانیم خون   به ما 
 

 از  نه است ما  قلب از  ما  زندگ

 را  ما  رفتار  که است د یبع ن  تنها به ، د یمف منطقر  استدالل اگرچه. ما  عقل

 حق. د یکن میتسل خداوند  به را  خود  قلب که د یکن انتخاب. دهد  یت  تغ

  بر  را  حیمس تیمالک
 

 و  خرد  به که د یکن انتخاب. د یکن د ییتأ خود  زندگ

 ، است ی   راست قلب که هنگایم. د یکن اعتماد  خود  آسمان   پدر  به عشق

  به نه البته – عیطب طور  به را  خداوند  یدهنده جالل رفتار 
 

 به - سادگ

 . داشت خواهد  دنبال

 شما  از  ،الیه یهارحمت نیا به توّجه با  من، برادران یا نیبنابرا "

س و  زنده قربان   عنوان به را  خود  یهابدن کنمیم درخواست
ّ
 كه  مقد

 ی   هم شما  معقول و  روحان   عبادت. د یكن  میتقد او  به خداست، ده  یپسند

 یوس به بلكه د ینشو  جهان نیا شكلهم. است
 
 شما  وجود  افكار، د یتجد له

 د یمف كه  را  آنچه و  د یبده صیتشخ را  خدا  اراده   د یبتوان تا  ابد ی شكل یت  تغ

 . "د یبشناس است، كامل  و  دهیپسند و 

 (2-1: 12انیروم)

 


