ازدواج کتاب مقدسی  ،متبارک و مسیحی وار
 - 1خدا اولین عاقد ازدواج بوده است.
 - 2خوب نیست که ادم تنها بماند (پیدایش  2آیه )11
 - 3سر هر خانواده مسیحی  ،خداوند است.
 - 4هرخانواده ای مسیحی یک کلیسای کوچک است.
 - 5خانواده مناسب ترین محل برای محک مسیحی بودن فرد می باشد.
 - 6شخصیت هر فرد در خانواده مسیحی رشد کرده و تکمیل می یابد.
 - 7از طریق خانواده مسیحی  ،نسلی متبارک بوجود می آیند.
 - 1در خانواده مسیحی  ،اقتدار در دعای متحد وجود دارد ( .متی  11آیات  11و )22
 - 1ریسمان سه ال (خداوند-مرد-زن) براحتی پاره نمی شود( .جامعه  4آیات  1الی )12
 - 12روابط غلط در خانواده باعث شنیده نشدن دعاها می شود ( .اول پطرس )3:7
 - 11ازدواج مسیحی دائمی و همیشگی است و تنها با مرگ یک از طرفین گسسته می شود.
 - 12ازدواج صحیح یا غلط بر روی همه قسمتهای زندگی تاثیر مثبت یا منفی می گذارد.
 - 13ازدواج شامل سه مرحله (ترک کردن ،پیوستن و یکی شدن) می باشد( .پیدایش )2:24
 - 14همانطور که بدون بریده شدن ناف از بدن مادر امکان زندگی برای نوزاد وجود ندارد  ،برای ازدواج مناسب هم باید
ترک شدن مناسب اتفاق بیفتد.
 - 15پیوستن زن و مرد مثل پیوستن دو کاغذ با چسب مایع بهم می باشد  .در صورت جدایی هر دو شکسته می شوند.
 - 16خدا از طالق متنفر است( .مالکی)
 - 17یکی شدن از همه نظر باید اتفاق بیفتد( .جنسی  ،احساسی ،مادی  ،روحانی و)..
 - 11زن به مرد به عنوان بدن خود و مرد به زن به عنوان بدن خود باید نگاه کنند.
 - 11ما با والدین و فرزندانمان یکی نمی شویم فقط یکی شدن بین زن و شوهر می باشد.
 - 22رابطه مسیح با کلیسا به رابطه مرد با زن تشبیه شده است.
 - 21در ازدواج تفاهم و تعهد مهم می باشد.
 - 22هر شخصی برای خود و هر خانوداه ای میبایست هدفی برای زندگی داشته باشند.
 - 23عشق هدیه خدا می باشد .
 - 24آنجا که ازدواجی بدون عشق صورت می گیرد حتما عشقی بدون ازدواج وارد آن می شود.
 - 25سکس در چارچوب ازدواج مقدس می باشد  .کالم خدا می گوید" .بستر زناشویی مقدس است".
 - 26سکس خارج از ازدواج حیله شیطان می باشد و لعنت و مرگ به بار می آورد.
 - 27ازدواج راهکار خدا برای رفع تنهایی انسان می باشد .البته خالء تنهایی تنها بوسیله خدا بصورت کامل رفع می گردد.
 - 21انسان نیاز به مصاحبت و مشارکت دارد و زوج شما را در تصمیم گیریهای زندگی  ،در سختیها  ،در بیماریها  ،در
شکستها ،در دردها و  ....کمک می کند.
 - 21ازدواج باعث آرامش و آسایش روحی و روانی می شود.
 - 32غرغر کردن  ،شکایت کردن  ،محکوم کردن  ،بدبینی  ،عدم درک متقابل  ،عدم احترام و  ...باعث بهم خوردن آرامش
می شوند.
 - 31زوجها در ازدواج میبایست کمی متفاوت از هم باشند نه مخالف هم و این تفاوتها باعث تکمیل شخصیت همدیگر می
باشد .البته در مسائل اساسی میبایست مثل هم فکر کنند.
 - 32رابطه جنسی قبل از ازدواج  ،زنا می باشد .چون  -1خدا چنین اجازه ای نمی دهد  -2شخص احساس می کند که
وسیله عیاشی شده است -3 .مانع شناخت عمیق در دیگر قسمتها می شود  -4 .ما با حیوانات فرق میکنیم  -5هیچ
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تضمینی برای ازدواج بین آنها وجود ندارد -7تبدیل به عادت می شود -1 .عذاب وجدان دارد -1 .لعنت و بدبختی و
بیماری ببار می آورد -12 .باعث از بین رفتن لذت واقعی این نوع رابطه بعد از ازدواج می شود.
 - 33روابط قبل از ازدواج ( ،دوست پسر -دوست دختر و نامزدی) بین دو ایماندار میبایست در حد روابط خواهر برادری
باشد.
 - 34به منظور جلوگیری از رابطه جنسی قبل از ازدواج  -1 ،میبایست زوج حدالمکان در مکانهای که کسی دیگری
حضور ندارد باهم نباشند  -2 .میبایست همدیگر را تشویق به صبر و پرهیزگاری بکنند.
 - 35ازدواج نباید خودش هدف باشد بلکه وسیله ای برای جالل دادن خداوند و نزدیک شدن بیشتر به او.
 - 36ازدواج فقط لحظات رمانتیک نیست باید برای ازدواج مسئولیت پذیر بود و به وظایف خود عمل کرد.
 - 37هدف صحیح ازدواج نباید خودخواهنه باشد بلکه خوشحال کردن خداوند و خوشبخت کردن طرف دیگر باید در
اولویت باشد.
 - 31هیچ ازدواجی کامل نیست  .چون هر دو طرف دارای نواقصی هستند.
 - 31فیلمهای تلویزیونی منبع صحیحی برای روابط ازدواج و روابط زناشویی نمی باشند.
 - 42ازدواج به معنای حل کردن خود در دیگری و از دست دادن کامل شخصیت خود نیست.
 - 41کسانیکه توانای بچه دار شدن و بزرگ کردن بچه را دارند  ،بهتر است بچه دار شوند.
 - 42تربیت فرزندان وظیفه مهمی است که خداوند از والدین انتظار دارد .برای مادر و پدر شدن زوج باید آماده باشند.
 - 43ازدواج با غیر هم قوم تاکید و یا منع نشده است  .کتاب مقدس بیشتر بر اشتراک ایمانی تاکید دارد تا اشتراک قومی .
ولی عدم اشتراک قومی گاهی باعث بوجود آمدن تفاوتهای فرهنگی زیادی بین دو طرف می شود.
 - 44اگر خدا در ازدواج در اولویت اول باشد  ،همه چیز در جای خودش خواهد بود.
 - 45ازدواج مانند مثلث است  ،ما با نزدیک تر شدن به خدا بهم نزدیک می شویم.
 - 46چرا میبایست با شخص مسیحی واقعی ازدواج کرد  -1دستور خدا است (دوم قرنتیان  6ایات  -2 )14-1برای ادامه
رشد روحانی  -3برای ادامه خدمت روحانی  -4برای تفاهم و توافق بر روی همه قسمتهای مهم زندگی و داشتن اهداف
مشترک  -5نمی توان با فرزند شیطان زندگی کرد  -6برای تربیت یکسان فرزندان  -7برای کاهش احتمال خیانت  -1با
توجه به صبور بودن و گذشت داشتن بیشتر مسیحیان به نسبت غیر مسیحیان.
 - 47سر زن مرد و سر مرد مسیح و سر مسیح خداوند است .خداوند باید در راس خانواده باشد .سر بودن مرد زمانی معنا
دارد که سر مرد هم مسیح باشد.
 - 41خدا حوا را پهلوی آدم آفرید که به معنای  -1یک بدن بودن آنها  -2مساوی و هم مرتبه بودن آنها می باشد.
 - 41مرد میبایست زن خود را همانگونه که مسیح کلیسا را محبت نمود محبت نماید و زن باید همانگونه که کلیسا مطیع
مسیح است در اطاعت مرد باشد .البته تصمیم گیری ها باید با مشورت و توافق و بدور از دیکتاتوری باشد.
 - 52ازدواج از مهمترین تصمیمات زندگی بعد از ایمان به عیسی مسیح می باشد.
 - 51خدا به جای ما انتخاب نمی کند  .کتاب مقدس چارچوب صحیح انتخاب را به ما نشان می دهد ولی ما باید انتخاب کنیم.
 - 52برای ازدواج نباید بی اندازه وسواس و بی اندازه بی خیال بود.
 - 53دعای جدی قبل از شروع هر رابطه ای بصورت مداوم مهم است.
 - 54چرا اراده خدا در ازدواج مهم است -1 :خدا خوشبختی ما را می خواهد  -2خدا عقل کل است  -3خدا اینده ما را می
بیند  -4همه کسانیکه خارج اراده خدا ازدواج کرده اند صدمه می بینند.
 - 55اینکه بگوییم بعد از ازدواج طرف را عوض می کنم  ،هیچ تضمینی در آن وجود ندارد.
 - 56ما می توانیم همه را محبت نماییم و دوست بداریم ولی باید فقط عاشق یک نفر باشیم.
 - 57برای هر کاری از جمله ازدواج باید آماده بود و آمادگی پیدا کرد و اطالعات اخذ کرد.
 - 51متاسفانه آنقدر که زوجین برای روز عروسی تالش می کنند  ،برای یک عمر زندگی خود تالش نمی کنند.
 - 51ازدواج ورود به رابطه زن و شوهری می باشد  .نباید بچه ننه و یا وابسته بیش از حد به والدین بود.
 - 62ازدواج به معنای شرایط جدید و مسئولیتهای جدید در زندگی می باشد.
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 - 61برای ازدواج باید شخص مسئولیت پذیر باشد.
 - 62برای ازدواج باید شخص برنامه ریزی صحیح برای آپنده داشته باشد و باید در مورد آنها باهمدیگر صحبت شود.
 - 63برای ازدواج شخص باید توانایی حل مشکالت زندگی را داشته باشد.
 - 64شخص باید در همه قسمتهای زندگی (جسمی  ،عاطفی  ،کالمی  ،اخالی  ،مالی  ،جنسی  ،روانی  ،روحانی  ،فکری ،
احتماعی) بالغ باشد .قبل از ازدواج شخص (مرد یا زن) باید شاغل باشد.
 - 65شخص باید عیسی مسیح را به عنوان خدواند زندگی خود پذیرفته و با دعا و کتاب مقدس و کلیسا هر روزه با خدا در
ارتباط باشد.
 - 66شخص باید مطالعاتی در خصوص ازدواج و بیولوژی زن و مرد و همچنین مسائل جنسی بداند.
 - 67شخص باید دالیلی برای انتخاب یا عدم انتخاب یک شخص پیش خود داشته باشد.
 - 61انتخاب باید با فکر  ،منطق  ،حکمت و دعا صورت پذیرد( .در صورت نیاز می توان از شخص روحانی و افراد
متخصص ایماندار هم مشورت گرفت)
 - 61شخص باید در همه چیز اعم از خانواده  ،کلیسا  ،دعا  ،خدمت  ،دوستان  ،کار و  ....نرمال و متعادل باشد .
 - 72شخص باید نقاط ضعف و قوت خود و طرف مقابل را بشناسد.
 - 71می توان از تجارب خانواده های موفق استفاده کرد.
 - 72عشق در ازدواج مهم است ولی برای شروع رابطه نیاز به عشق داغ و آتشین نیست .وقتی شروع به فکر کردن
مداوم به کسی می کنیم یعنی عشق وجود دارد.
 - 73عشق مثل تنور است و بعد از ازدواج باید آن را داغ نگاه داشت.
 - 74شخص باید به غیر از شریک زندگی خود به شخص دیگری دل نبدد.
 - 75شخص باید حاضرباشد هر آنچه همسرش دوست دارد و اهمیت می دهد دوست داشته باشد و اهمیت بدهد.
 - 76احساسات  ،زیبایی  ،مقام  ،پول ماندگار نیستند و نباید تنها شاخص انتخاب باشند.
 - 77شخص باید صلح جو و توانای بخشش داشته باشد و منفی نگر نباشد.
 - 71شخص باید حساسیت ها و جراحتهای طرف مقابل را بشناسد و او را درک کند.
 - 71در خصوص روابط جنسی باید باهم صحبت کرد و همه چیز را شفاف کرد  .در این خصوص الگو برداری از فیلمها و
تجربیات دیگران غلط است .البته صحبت کردن نباید به حدی باشد که باعث تحریک شود.
 - 12هدف از رابطه جنسی  ،تولد فرزند  ،شادی  ،لذت دو طرف  ،نزدیک شدن بیشتر بهم می باشد.
 - 11حتی در چارچوب ازدواج هم  ،روابط جنسی باید با احترام و توافق طرفین انجام شود.
 - 12برای ازدواج باید آزمایشهای پزشکی قبل از ازدواج را انجام داد.
 - 13شخص باید در مورد بیماریهای طرف مقابل بداند.شخص باید هر آنچه الزم است در مورد خود به زوج خود بگوید.
 - 14شخص باید توانای پذیرش  ،احترام و محبت به خانواده طرف مقابل را داشته باشد .او را نمی توان از خانواده اش
جدا کرد.
 - 15ارتباط سالم شامل شنیدن و گوش دادن  ،حرف زدن  ،درک کردن  ،تائید و تشویق کردن  ،صبور بودن  ،اصالح
کردن  ،بحث کردن سالم و محبت کردن است.
 - 16زن و مرد هر دو به شباهت خدا هستند  ،هر دو برای جالل خدا آفریده شده اند  ،هر دو با خون مسیح پاک شده و هر
دو مسکن روح القدس می باشند.
 - 17برای خوبیهای همسرمان شکرگزار خدا و قدردان همسرمان باشیم.
 - 11خشونت در خانواده مخالف اراده خدا و محبت می باشد.
 - 11نباید با کارها و حرفهایمان باعث شرمندگی همسرمان باشیم.
 - 12زن معاون (یار-کمک کننده) مرد است .مرد و زن مکمل هم هستند.
 - 11از نظر اولویت  :خدا – همسر – فرزندان – والدین
 - 12از نظر رابطه ای :همسر – خدمت – فرزندان – والدین
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 - 13دخالت والدین باعث بوجود آمدن مشکالت می شود .ضمن احترام و محبت به والدین ،باید استقالل خانواده حفظ شود.
 - 14وابستگی های گذشته (دوستان  ،فعالیتها و  )...در خانواده جدید شاید تغییر کند.
 - 15مرد و زن رقیب هم نباید باشند بلکه رفیق و دوست هم.
 - 16هم مرد و هم زن هر دو انسان گناهکاری هستند که در دنیای گناه آلودی زندگی می کنند پس نباید توقع کمال داشت و
ایده آل فکر کرد.
 - 17ازدواج یک عهد مقدس است و تعهد به آن علیرغم نداشتن احساسات گرم واجب است.
 - 11زن و مرد نباید همدگیر را از لحاظ روحی  ،روانی زخمی کنند.
 - 11زندگی روحانی نبرد است و شیطان دشمن ما می خواهد اتحاد  ،محبت ما را مورد حمله قرار دهد .باید مراقب بود.
مرد و زن میبایست مشکالت و ناراحتی های خود را با حرف زدن مستمر باهم حل کنند.
- 122
پنج زبان عشق برای محبت عبارتند از  :کالم تائید آمیز  ،باهم بودن (وقت گذراندن باهم)  ،خدمت کردن ،
- 121
هدایا و تماس فیزیکی .زبان اصلی خود و همسرمان را بشناسیم و از همه طریق ها و بطور خاص از طریق زبان
عشق خاص او به او خدمت کنیم.
روش دیگر برای انتخاب درست روش شناخت متقابل است  .شناخت بدون مالقات و مشارکت نزدیک بوجود
- 122
نمی آید  ،خوب است که دو طرف قبل از هر تصمیمی و قبل از اینکه دیگران متوجه رابطه بین آنها گردند  ،چندین بار
همدیگر را ببینند تا همدیگر را بیشتر بشناسند  ،در این مالقاتها باید دو طرف صادق و بی ریا باشند و فیلم بازی نکنند
 .بهتر است در جواب دادن عجله نکنیم  ،اینکه مدتی باهم باشیم و بعد قطع ارتباط کنیم شکست نیست  ،شکست وقتی
است که "بله" می گوییم و بعد "نه" می شود (متی  .)5:37خوب است که در جاهای مختلف همدیگر را ببینیم و باهم
دیگر دعا کنیم  ،فقط مراقب باشیم زیاد جلو چشم آشنایان نباشیم تا فردا حرف در نیاورند.
راه دیگر انتخاب درست توافق و تفاهم می باشد .باید دو طرف روی معیارهای اساسی زندگی توافق داشته
- 123
باشند و در غیر مشترکات غیر اساسی تفاهم (یعنی همدیگر را بفهمند و همینطور بپذیرند ).معیارهای اساسی می تواند
پول  ،در آمد  ،کار  ،خانواده  ،پدر و مادر  ،فامیل  ،ارزشها و اهداف و برنامه های زندگی  ،عالیق طرفین  ،کلیسا ،
خدم ت  ،مسائل عاطفی و ارضای نیازهای متقابل  ،مسکن  ،نیازهای زن و مرد  ،روابط جنسی  ،تعداد فرزندان و ...
می باشد .خیلی از مشکالت زوجها که به طالق می انجامد در  4موضوع  -1مسائل جنسی  -2پول  -3نقشهای مختلف
طرفین  -4خانواده طرفین و دوستان می باشد.
معیار دیگر در انتخاب درست آرامش و اطمینان و شادی ثابت الهی مدتی بعد از روابطمان است  .عجله کار را
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خراب می کند  ،کالم خدا می گوید "آنچه ثابت می ماند مشورت خداوند است" (امثال )11:21
معیار دیگر در مورد انتخاب فرد مناسب عشق و عالقه دوطرفه است( .معموال عشقهای یکطرفه به ازدواج
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نمی انجامند و نباید زیاد خودمان را درگیر عشق یکطرفه بسازیم).
آیا ما باید اول عاشق شویم  ،بعد ببینیم شخص مناسب است؟ یا اول ببینیم مناسب است و بعد به خودمان اجازه دهیم
عاشق شویم؟ عشق در مسیحیت کور نیست بلکه بینا است (یعنی ما می دانیم که داریم عاشق چه کسی می شویم)  .ما
باید یک کشش و گرایش اولیه نسبت به شخص مناسب داشته باشیم بعد که دیدیم قطعی است و نظر طرف مقابل نیز
مثبت است  ،عشقمان نیز رشد می یابد و آن را رشد می دهیم.عشق می تواند باعث شود که ما ضعفهای همدیگر را
بپذیریم  ،و اختالفات جزئی و مشکالت را تحمل کنیم  .عشق است که شادی و آرامش و لذت بوجود می آورد.
در پایان  ،ما به زندگی مقدس خود در ایام مجردی ادامه دهیم و مقدس باشیم و به خدا و وعده ها و تدارک او با شادی
ایمان داشته باشیم ( .خداوند مجردان را دوست دارد و مجرد بودن در مسیحیت لعنت و عیب نیست  ،ما بطور مجرد هم
می توانیم مثل ایلیا  ،دانیال و پولس و مادر ترزا برای خدا و دنیا مفید واقع شویم و از زندگی لذت غیرگناه آلود ببریم).
بجای غصه در مورد آینده و ازدواجمان با شکرگزاری برای آن آینده ای که خدا برای ما تدارک دیده شادی کنیم .بجای
عجله دعا کنیم و همیشه آماده باشیم تا در فرصتهای مناسب بهترین تصمیمات را بگیریم .همچنین در نام مسیح دعا
کنیم که خدا همه زخمهای ما را از روابط عشقی شفای کامل ببخشد و خودش ما را در مسیری قرار دهد که با مناسب
ترین شخص آشنا شده و با او ازدواج کنیم تا بهتر در زندگی مسیحی رشد کرده و بهتر او را خدمت کنیم.
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