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درباره نويسنده
در خانوادهای مسلمان بدنيا آمدم .وقتی به سن نوجوانی رسيدم ،با التماس از مادر بزرگهايم میخواستم که
به من عبادت کردن خدا را ياد بدهند .قبل از اينکه حجاب اجباری شود ،من با اراده خودم حجاب اسالمی را
انتخاب کردم و تمام سعی من در اين بود که اگر مسلمانم ،پس بايد همه دستورات دينیام را انجام بدهم تا خدا
را خشنود کنم .نماز میخواندم ،روزه می گرفتم ،قرآن و تفاسير میخواندم و در کال سهای اين تفسيرها و کتب
اسالمی شرکت میکردم .اما روز بروز دردهای روحی و جسمانی بيشتری پيدا میکردم .افسردگی داشتم،
مشکالت خانوادگی ،مريضی های جسمی و حتی غده ای روی پای راستم رشد کرد ،که کم کم دچار بی حسی در
پای راستم شد .قلبم روز بروز فشرده تر می شد و دردهای شديدی ميگرفت که گاهی فکر میکردم هماندم
سکته قلبی می کنم .گاهی انجيل بدستم ميرسيد .وقتی آنرا میخواندم که مسيح شفا میدهد و مرده زنده میکند
با ناباوری آنرا پاره میکردم .دوران انقالب اسالمی بود و من هر روز غسل شهادت میکردم و بيرون می رفتم تا
اگر کشته شدم برای خدا کشته شوم .در عين همه مشکالت ،با معجزات فراوان سفری به خارج از کشور کردم.
در آنجا بود که شنيدم عيسی مسيح زنده است و هر کس که به او ايمان بياورد نجات و حيات ابدی مييابد .دعا
کردم و از خدا خواستم حقيقت را به من نشان بدهد .به او گفتم که تا بحال به من گفته شده است اگر بگويی
عيسی پسر خدا است کفر گفته ای و به جهنم ميروی ،اما حال می شنوم که تنها راه بسوی تو و بهشت ابدی
ايمان به عيسی مسيح بعنوان پسرت است ،و اينکه او زنده است .کدام از جانب توست؟ روزی به کليسا رفتم و
درآنجا دعا میکردم که ناگهان تمام وجودم پر از گرمی و شادی شد .قلبم باز شد و پر از محبت به کسانی که
به من ظلم کرده بودند .از شادی مرتب باال و پايين ميپريدم .وقتی به خانه رفتم ديدم تمام مريضیهايم و حتی
غده روی پايم رفته بودند .خدا به من حقيقت را نشان داد .آنوقت ديگر خواندن انجيل برايم معنی داشت .حضور
خدا را در اين کتاب می ديدم .قدرت و قدوسيت خدا در کالم او برايم معنی گرفت درست مثل کوری که بينا
شود .جالل بر نامش.
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مقدمه:
عزيزان ،زمانی که ما در آن زندگی ميکنيم زمانی است بی ثبات ،سريع و پر از وقايع غير منتظره 1.زمانی
سخت با مردمانی خودپرست ،طماع ،الف زن ،متکبر ،بدگو ،نامطيع والدين ،ناسپاس و ناپاک ،بی الفت ،کينه دل،
غيب ت گو و ناپرهيز ،بی مروت و متنفر از نيکويی ،خيانت کار ،تند مزاج و مغرور که عشرت را بيشتر از خدا
دوست ميدارند .که صورت دينداری دارند ليکن قوت آن را انکار میکنند 2.زمانی است که بجهة افزونی گناه،
محبت بسياری سرد شده و بطرق مختلف همديگر را تسليم میکنند 3.زمانی است پر از طوفانها ،زلزلهها،
قحطيها ،وباها ،و عالمات آسمانی .زمانی که قومی با قومی و مملکتی با مملکتی مقاومت ميکند 4.زمانی است که
اگر سکان کشتی زندگی ما محکم نباشد ،دير يا زود اين کشتی غرق يا شکسته میشود.
روی سخنم به کسانی است که هنوز شعله ای از محبت قلبشان را گرم نگهداشته و حقيقت را تشخيص
میدهند  .کسانی که آماده اند تا کشتی خود را به سکان قوی مجهز کنند و اميد به ساحل امن و پايدار دارند.
جايی که در آن سرور و آسايش دائمی و حقيقی است 5.روی سخنم به کسانی است که خانه بر بنياد سنگی بنا
میکنند تا آماده برای سيل و طوفان باشند 6و اميد به خانه و خانواده دارند .جايی که همه چيز از آنجا شروع
میشود ،شکل ميگيرد و سرنوشت ساز میشود .جايی که آرامش و شادی را در آنجا میتوان يافت.
در ابتدا خدا آسمانها و زمين را آفريد و آنچه از جامد و غير جامد ،جاندار و بی جان از انواع مختلف خلق
کرد ،همه را در اختيار و زير حکم آدم گذاشت .او از همان ابتداء ،اولين واحد اجتماع يعنی خانواده را با خلقت
حوا و پيوند بين آدم و حوا مقرر فرمود 7.خدا يعنی منشا و مبدا حيات ،خانوادهای روحانی تاسيس کرد زيرا او
انسان را بصورت خود يعنی موجودی روحانی آفريد 8.خلقت خدا بر اساس قوانينی صورت گرفت که همچنان

(1کتاب دانيال باب  10آيه )4
(0کتاب دوم تيموتاووس باب  3آيات )5-1
(3انجيل متی باب  04آيات  ،13-6باب  12آيه  ،01انجيل مرقس باب  13آيات )13-7
(4انجيل لوقا باب  01آيات )10-12
 (5مزمور  127آيات )31-02
(6انجيل لوقا باب  6آيات )44-47
(7کتاب پيدايش باب  0آيه )04
(2کتاب پيدايش باب  1آيات )07-06
_____________________________________________________________________________________________
صفحه 5
()www.persianwo.org
خانوادۀ مسيحی

استوار و پايدارند .اين قوانين در کالم خدا (کتاب مقدس) از ابتدا تا به انتها بطرق مختلف بيان شده اند .جايی از
کتاب مقدس نيست که از خانواده و اهميت آن صحبت نکرده باشد.
غرض از نوشتن اين خالصه ،تاکيد بر اين قوانين بعنوان سکان کشتی و سنگ بنای خانه و خانواده است.
اميد من بر اين است که اين جزوه باعث تفکر عزيزان به کالم خدا شود و اين تفکر به عمل در جهت نقشه
نيکوی خدا تبديل شده و به رسيدن به بندر مراد بيانجامد.
"اين سخن امين است و اليق قبول تام زيرا اميد داريم بخدای زنده که جميع مردمان علی الخصوص
مومنين را نجات دهنده است".

9

با اميد به رحمت خدای زندگان.

(4کتاب اول تيموتاووس باب 4آيات )12-4
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پيدايش خانواده
در مزمور  128خداوند برکتش را برای خانوادهای که او را گرامی ميدارد ،اينطور بيان میکند" .خوشا بحال
هر که از خداوند ميترسد و بر طريقهای او سالک می باشد .عمل دستهای خود را خواهی خورد (برکت مالی
خواهی داشت .).خوشابحال تو و سعادت با تو خواهد بود .زن تو مثل مو بارور به اطراف خانه تو خواهد بود
(هميشه با تو می ماند ).و پسرانت مثل نهالهای زيتون گرداگرد سفره تو (خانواده ات از هم پاشيده نميشود.).
اينک همچنين مبارک خواهد بود کسيکه از خداوند ميترسد .پسران پسرانت را خواهی ديد (عمر طوالنی
ميکنی").
خدا خانواده را بعنوان يک واحد جامعه و يا مانند يک سلول از بدن جامعه قرار داد تا از تجمع اين سلولها،
جامعه ای سالم و قوی ايجاد شود .در ابتداء خدا جهان را آفريد و خدا ديد که نيکوست .او همه چيز را نيکو
آفريد و با خلقت آدم و حوا ،همه چيز بسيار نيکو شد" 11.خدا آدم را بصورت خود آفريد .او را بصورت خدا
آفريد .ايشانرا نر و ماده آفريد".

11

آدم و حوا در يک بدن بودند .بدنی که خدا برای آنها از گِل

ساخت"12.خداوند خدا خوابی گران بر آدم مستولی گردانيد تا بخفت و يکی از دنده هايش را گرفت و گوشت در
جايش پر کرد و خداوند خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود زنی بنا کرد و ويرا بنزد آدم آورد".

13

در باب اول کتاب پيدايش ،آدم و حوا بعنوان يک موجود روحانی معرفی ميشوند که بواسطه روح از
حيوانات متماي ز هستند ،و اينکه خدا چطور ماهيت روحانی ايشان را آفريد .در باب دوم ،اين خلقت را در قالبی
جسمانی قرارداد يعنی قالبی ساخته شده از خاک زمين .و در آ خر باب چطور جسم حوا را از دنده آدم آفريد و
با گرفتن آن دنده ،نر و ماده را از هم جدا کرد .آنگاه هر کدام موجودی منحصر بفرد ولی مکمل يکديگر شدند.
خدا حوا را دوست و همکاری برای آدم ساخت .نزديکترين دوستی که خدا برايش مقرر کرد .يعنی دوستی از
گوشت و استخوانش .به اين دليل خدا می فرمايد" :مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خويش خواهد
پيوست و آنها يک تن خواهند بود 14 ".خدا در اين رابطه مرد را رهبر و مسئول قرار داد و شرط يک تن شدن
آنها را در تمرکز مرد بر زن خويش گذاشت .از آنجايی که در ابتداء همه چيز بسيار نيکو بود ،آدم و زنش هر

(12کتاب پيدايش باب  1آ يه )31
(11کتاب پيدايش باب  1آيه )07
(10کتاب پيدايش باب  0آيه )7
(13کتاب پيدايش باب  0آيه )01
(14کتاب پيدايش باب  0آيه )04
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دو برهنه بودند و خجلت نداشتند 15.آدم و حوا يک تن محسوب ميشدند ،بطوريکه وقتی حوا از شيطان فريب
خورد ،ا تفاقی نيفتاد تا آدم هم از آن ميوه خورد .آنوقت چشمان هر دو باز شد و فهميدند که عريانند.

16

زن و مرد مثل هم فکر نمیکنند و احساسات و عواطف آنها تا حد زيادی متفاوت می باشد .ولی آنها مکمل
همديگر هستند و وقتی يک زن و يک مرد با هم پيوند زناشويی می بندند يکتن محسوب میشوند و همديگر را
کامل میکنند  .خدا اراده کرد که اين اتحاد و پيوند روحانی و جسمانی را بين يک زن و يک مرد قرار دهد نه
بين دو مرد ،نه بين دو زن ،نه بين يک مرد و بيش از يک زن و نه بين يک زن و بيش از يک مرد .حکيم ترين
مرد تاريخ از نسل آدم ،يعنی سليمان ميگويد" :هر که زوجه ای يابد چيز نيکو يافته است و رضامندی خدا را
تحصيل کرده است".

17

اگر امروزه به اسم تساوی حقوق ،مرد با مرد ازدواج میکند و زن با زن ،به اين دليل

نيست که در عصر آزادی عقيده زندگی ميکنيم ،بلکه از نظر خدا در عصر شهوات دل بسر می بريم" .زيرا هر
چند خدا را شناختند ولی او را چون خدا تمجيد و شکر نکردند .از اين سبب خدا ايشانرا بهوسهای خباثت تسليم
نمود بنوعيکه زنانشان نيز عمل طبيعی را به آنچه خالف طبيعت است تبديل نمودند و همچنين مردان هم
استعمال طبيعی زنانرا ترک کرده از شهوات خود با يکديگر سوختند".

18

ب له ،زن و مرد با هم از جهات بسياری فرق دارند و خدا هر يک را به منظوری و برای مسئوليتی آفريده
است .خدا مرد را بعنوان سر تعيين کرد ولی او را خود مختار نيافريد بلکه مسيح را سر و هادی او قرار داد تا
مرد بتواند نقش سر بودن خود را با اطاعت از مسيح بطور صحيح انجام دهد .پولس رسول ميگويد :می خواهم
شما بدانيد که سر هر مرد مسيح است و سر زن مرد و سر مسيح خدا 19.همانطور که مسيح مرد را مجبور به
کاری نمیکند  ،مرد هم نبايد زن را مجبور کند ،بلکه بايد مثل مسيح درمحبت او را راهنمائی ،سرپرستی ،و
محافظت نمايد .خدا مرد را سر خانوا ده و زن را هماهنگ کننده خانواده آفريده است .مرد محافظت ،تأمين ،و
تعليم روحانی خانواده را بعهده دارد و زن تسلی ،رشد ،تغذيه ،و هماهنگی در خانواده را عهدهدار ميباشد.
هيچکدام از اين وظايف از ديگری مهمتر نيستند بلکه مکمل و الزم و ملزومند" .در اتحاد ما با خداوند ،زن از
مرد يا مرد از زن بی نياز نيست ،زيرا چنانکه زن از مرد بوجود آمد مرد از زن متولد میشود".

21
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" و خداوند خدا گفت خوب نيست که آدم تنها باشد پس برايش معاونی موافق وی بسازم 21".در اينجا کلمه
معاون يعنی همکار ،و معنی آن زير دست نيست .در کالم خدا اين کلمه يعنی معاون يا کمک کننده ،همان کلمه
ای است که در مورد روح القدس بکار رفته است .در خلقت خدا ،زن نقش بزرگی دارد .او ميتواند مثل روح
القدس تسلی دهنده و کمک کننده باشد و يا مثل شيطان وسوسه کننده و مرگ آفرين .خدا زن را همکار مرد
آفريد .او زن را از کاسه سرِ آدم ني افريد که برای مرد سر باشد و به او رياست کند .زن را از استخوان پای آدم
هم نيافريد که زير پای او باشد ،بلکه او را از دنده يعنی پهلوی مرد آفريد تا برای او پشتيبان باشد .خوشا بحال
مردی که دنده خودش را پيدا کند که جفت او باشد و درست جا بيفتد و به پهلوی او استقامت بخشد .در غير
اين صورت با هر حرکتی بنحوی او را بدرد می آورد .و هيچ وقت جا نميافتد مگر با سائيدگيهای بسيار.

(01کتاب پيدايش باب  0آيه )12
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گناه و ثمره آن
خدا قبل از ساختن حوا به آدم مسئوليت کار و محافظت باغ عدن را داد .و به او فرمان داد که از درخت
معرفت نيک و بد نخورد وگرنه می ميرد 22.نمی دانيم که فاصله زمانی بين باب دوم و سوم از کتاب پيدايش
چقدر است ،و چقدر طول کشيد تا آدم مسئوليت خود و فرمان خدا را زير پا گذاشت ،اما آنچه پيداست اين
است که فرمان خدا در جايی بوسيله آدم يا حوا تغيير کرد .زيرا وقتيکه شيطان از حوا پرسيد که آيا خدا حقيقتاً
گفته است که از درختان باغ نخوريد" ،زن به مار گفت :از ميوه درختان باغ ميخوريم لکن از ميوه درختيکه در
وسط باغ است خدا گفت از آن مخوريد و آنرا لمس مکنيد مبادا بميريد .مار به زن گفت هر آينه نخواهيد
مرد 23 ".خدا نگفته بود لمس ميوه درخت باعث مرگ آنها ميشود بلکه خوردن آن بود که مرگ بدنبال داشت.
اين اضافه کردن به کالم خدا باعث لغزش حوا شد .موسی قوم اسرائيل را از اين خطر اينطور آگاهانيد" ،بر
کالميکه من به شما امر می فرمايم چيزی ميفزائيد و چيزی از آن کم منمائيد تا اوامر يهوه خدای1
خود را که بشما امر می فرمايم نگاه داريد 24".احتماالً بعد از اينکه حوا ميوه را با وسوسه شيطان لمس کرد و
اتفاقی نيفتاد ،تشويق شد که خوردن آنرا هم امتحان کند و شوهر خود را هم به خوردن آن تشويق نمايد .بعالوه
در آنوقت که حوا از شيطان فريب خورد ،آدم کجا بود؟ يقينا او وظيفه خود را در مورد حفاظت باغ از دشمن
(شيطان) درست انجام نداده بود و نتيجه اين شد که دشمن بطور غير مستقيم يعنی از طريق زن او ،بر او غلبه
کرد و گناه گريبانگير هر دوی آنها شد .مثل اين واقعه مرتبا در طی تاريخ انجام شده است چنانکه بعنوان مثال،
بعدها در کتاب داوران بابهای  14تا  16در مو رد شمشون يا سامسون هم آ مده که دشمنانش از طريق نامزد او،
او را شکست دادند و از طريق معشوقه اش دليله ،باعث اسيری ،کوری و باالخره مرگ او شدند.
وقتی آدم و حوا گناه کردند ،خداوند اول آدم را مورد سؤال قرار داد .زيرا که او را مسئول و سر خانواده
قرارداده بود" .خدا آدم را ندا داد که آيا از آن درختی که ترا قدغن کردم که ازآن نخوری خوردی؟"

25

در

تمام کتاب مقدس ميخوانيم که آنچه به يک خانواده اتفاق می افتد رابطه مستقيم با تعاليم ،تصميمات ،و نحوه
زندگی سر خانواده يعنی پدر خانواده دارد .خدا به موسی فرمود" :من که يهوه خدای تو هستم خدای غيورم و
گناه پدرانرا بر پسران تا پشت سوم و چهارم از آنانيکه مرا دشمن دارند ميرسانم .و رحمت میکنم تا هزار پشت

(00کتاب پيدايش باب  0آيات )17-15
(03کتاب پيدايش باب  0آيات )4-0
 (04کتاب تثنيه باب  4آيه )0
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بر آنانيکه مرا دوست دارند و احکام مرا نگاه میدارند".
حتی داوود با اينکه مردی موافق دل خداوند بود،

27

26

گناه کردن يعنی دشمنی با خدا و بی اطاعتی از او.

از اين قائده مستثنی نبود .داوود تصميم گرفت که بجای

رفتن به جنگ ،که وظيفه او بود ،در خانه بماند .اين تصميم برای او بسيار گران تمام شد .در حاليکه همه
سرداران او در حال دفاع از مملکتشان در مقابل دشمن بودند ،داوود در پشت بام خانه قدم ميزد و سير و
سياحت ميکرد تا اينکه چشمش به بتشيبع ،زن يکی از سردارانش اوريای حِتی ،افتاد که حمام ميگرفت .داوود به
زنا کشيده شد و مرگ ،زنا ،تنفر ،و جنگ را ناخواسته وارد خانواده اش کرد .بچه ای که ثمره اين زنا بود مرد.
امنون پسر داوود به خواهرش تامار تجاوز کرد .امنون بوسيله برادرش ابشالوم کشته شد .ابشالوم به جنگ و
رقابت با پدرش داوود بلند شد و با چند تن از زنان داوود درپشت بام و در مال عام زنا کرد و باالخره داوود
مجبور به جنگ با عزيزترين فرزندش يعنی ابشالوم شد که ابشالوم در آن جنگ کشته شد .آيا ميتوانيد غم
داوود را در هر يک از اين وقايع حس کنيد؟ آيا برای داوود و خانواده اش بهتر نبود که او از اول مطيع خدا
ميبود و به جنگ ميرفت تا به دام شهوت نمیافتاد؟ البته بين آدم و داوود فرق بزرگی بود که به همين دليل
لقب داوود "دلخواه خداوند" بود.
در مورد آدم نوشته شده است که خداوند خدا آدم را ندا در داد و گفت کجا هستی؟ گفت چون آواز ترا
در باغ شنيدم ترسان گشتم زيرا که عريانم پس خود را پنهان کردم .گفت که تو را آگاهانيد که عريانی؟ آيا از
آن درختی که ترا قدغن کردم که از آن نخوری خوردی؟ آدم گفت اين زنيکه قرين من ساختی وی از ميوه
درخت به من داد که خوردم.

28

حرف او حقيقت داشت چنانکه در کتاب اول تيموتاووس باب  2آيه  14هم

میگويد" :آدم فريب نخورد بلکه زن فريب خورده در تقصير گرفتار شد ".اما مشکل قلب آدم بود که بدنبال راه
فرار از مسئوليت بود و به همين دليل سر بودن خود را فراموش کرد و به قصور خود در حفاظت و تعليم خانواده
اش فکر نکرد و مسئوليت اشتباهش را بگردن نگرفت ،بلکه بجای اينکه تمرکز او روی حوا باشد روی تقصير حوا
بود که فريب خورده و گناه کرده بود .بعالوه خدا را هم مقصر میدانست که آن زن را به او داده بود.
در مورد داوود موضوع کامال فرق ميکرد .وقت ی داوود گناه و بی اطاعتی کرد ناتان نبی پيش او رفت و از
طرف خدا از او سؤال کرد" :چرا کالم خداوند را خوار نموده در نظر وی عمل بد بجا آوردی"29در مورد عکس
العمل داوود اينطور نوشته شده است که داوود به ناتان گفت :بخداوند گناه کردهام .داوود خدا را رئيس بی شرط
(06کتاب تثنيه باب  5آيات )12-4
(07کتاب اول سموئيل باب  13آيه )14
(02کتاب پيدايش باب  3آيات )10-4
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و ش روط خود ميدانست .او خدا را بعنوان سر پذيرفته بود و مسئوليت بی اطاعتی از او را بعهده گرفته اعتراف
کرد که اشتباه کرده است .داوود قلب فروتن ،نصيحت پذير و توبه کار داشت و گرنه میتوانست او هم مثل آدم
بهانه ای بياورد که حقيقت هم داشته باشد .مثال بگويد که تقصير بتشيبع بود که در فضای بازی که روبروی
ايوان پادشاه بود بدون پوشش حمام می گرفته و باعث وسوسه و گناه بيننده يعنی داوود شده است .اما داوود اين
حرف را نزد بلکه خود را مسئول آنچه ديده بود و گناه ناشی از آن دانست و توبه کرد .خدا برای آدم تنبيهی در
نظر گرفت .او بر ای داوود هم تنبيهی معين کرد .زيرا که هيچکس از قانون کاشتن و درويدن مستثنی نيست.
کالم خدا میگويد " :خود را فريب مدهيد .زيرا خدا را استهزاء نميتوان کرد زيرا که آنچه آدمی بکارد همانرا
درو خواهد کرد".

31

در مورد تنبيه آدم" ،خدا به آدم گفت چونکه سخن زوجه ات را شنيدی و ازآن درخت خوردی که امر
فرموده گفتم از آن نخوری پس بسبب تو زمين ملعون شد و تمام ايام عمرت از آن با رنج خواهی خورد .خار و
خس نيز برايت خواهد رويانيد و سبزهای صحرا را خواهی خورد .و بعرق پيشانيت نان خواهی خورد تا حينيکه به
خاک راجع گردی که از آن گرفته شدی زيرا که تو خاک هستی و بخاک خواهی برگشت".

31

و به داوود

گفت":شمشير از خانه تو هرگز دور نخواهد شد .اينک من از خانه خودت بدی را بر تو عارض خواهم گردانيد و
زنان ترا پيش چشم تو گرفته به همسايه ات خواهم داد و او در نظر اين آفتاب با زنان تو خواهد خوابيد .چون از
اين امر ( زنا) باعث کفر گفتن دشمنان خداوند شده ای ،پسری نيز که برای تو زائيده شده است البته خواهد
مرد".

32

وقتی آدم سعی کرد گناهش را بپوشاند و تقصير را به گردن حوا بيندازد ،و يا بهتر بگوئيم توجه را روی
تقصير حوا بگذارد ،دو نتيجه بد حاصل شد .اولين نتيجه اي ن بود که در طول عمر خود بايد با رنج و عرق پيشانی
کسب معاش ميکرد ونان ميخورد زيرا زمين برکت اوليه خود را ازدست داده و ملعون شده بود .بعالوه عمرش
بر زمين محدود شده با مرگ جسمانی خاتمه می يافت .نتيجه دوم مرگ روحانی يعنی قطع رابطه او با خدا
بود؛" 33پس خداوند خدا او را از باغ عدن ( يعنی ازحضور خود) بيرون کرد ".اما وقتی داوود گناه کرد و تقصير
را بگردن گرفت و توبه کرد ،فقط يک نتيجه بد حاصل شد يعنی فقط تنبيه در اين دنيا بود که مرگ و جنگ و
زنا وارد خانواده اش شد .وقتی داوود به ناتان گفت :به خداوند گناه کردهام" ،ناتان به داوود گفت :خداوند نيز

(32کتاب غالطيان باب  6آيه )7
(31کتاب پيدايش باب 3آيه )02-17
(30کتاب دوم سموئيل باب  10آيات )14 ،11-12
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گناه تو را عفو نموده است که نخواهی مرد".

34

دراينجا منظور مرگ روحانی است يعنی از حضور خدا بيرون

انداخته نمی شوی ،وگرنه داوود هم مثل همه مردم عمرش در اين دنيا با مرگ جسمانی خاتمه يافت.
سرنوشت ابدی آدم و داوود مثل همه مردم دنيا در تمامی اعصار ،بستگی به قلب مطيع و توبه کار آنها
داشت .اما چون هر دو زير عهد عتيق زندگی می کردند نتيجه گناهشان گريبانگير نسلهای بعد هم شد .خدا را
شکر که او عهد جديد را با خون مسيح بوسيله ايمان با ما بست .چون در اين عهد ما قدرت داريم که با دعا
لعنت های ناشی از گناهان پدرانمان را در نسل خود قطع کنيم .خون مسيح نتنها حيات ابدی می بخشد بلکه
شفای جسم و جان و روح را نيز مهيا میکند .مثالً لعنت طالق الزم نيست نسل به نسل ادامه يابد هر چند که
بعلت عوامل محيطی و يا حتی عوامل ارثی قدرت زيادی دارد .ولی خدا را شکر که کار مسيح انجام غير ممکن
هاست و تنها او میتواند زخمهای روحی و جسمی را شفا بخشد و روابط سالم را جايگزين روابط نادرست کند.
بله ،سر بودن مسئوليت بهمراه دارد .اين مسئوليت مرد در رهبری خانواده و نمونه بودن او ،نقش بزرگی در
تعيين مسير زندگی افراد آن خانواده بازی میکند .در کتاب هوشع باب  4آيات  14 -13خداوند می فرمايد:
دخترانتان به فاحشگی کشانده میشوند و عروسانتان زنا میکنند .ولی من آنها را تنبيه نخواهم کرد چون خود
شما مردها هم همان کارها را انجام ميدهيد و با فاحشه های بتخانه ها زنا ميکنيد .با اينحال در طی تاريخ کمتر
مردی را میبينيم که مثل داوود مسئوليت گناهانش را بگردن بگيرد .مثال وقتيکه برطبق قانون شريعت ،ماليان
يهود زن فاحشه ای را در حال زنا گرفته و آورده بودند تا فتوای سنگسار شدنش را از مسيح بگيرند .آنها زن را
در حين زنا گرفته بودند پس بايد مردی هم در اين گناه سهيم می بود .اما ماليان فقط زن را اليق مجازات
ميديدند و برای تنبيه آورده بودند .عيسی که قلب و زندگی تک تک آنها را میدانست ،گفت هر که از شما گناه
ندارد اول بر او سنگ اندازد 35.همه بيرون رفتند .عيسی به زن گفت که برود و ديگر گناه نکند چونکه او که داور
همه است زن را بخشيد.
آدم و داوود هر دو بعلت سهل انگاری و جدی نگرفتن کالم خدا ،تسليم وسوسه شدند .آنها از طرف خدا
مورد سؤال قرار گرفتند زيرا از قدرتی که خدا به آنها بعنوان سر خانواده داده بود استفاده نکردند .وقتی خداوند
به کسی مسئوليتی ميدهد ،حتما به او قدرت انجام آن مسئوليت را هم می بخشد و او را مجهز میکند .اگر
قصوری در کار است و اگر گناهی هست بعلت عدم استفاده از تجهيزات خداوند است .خدا زن و مرد را بطور
متفاوت مجهز کرده است؛ مرد را برای تامين ،تعليم و حفاظت و زن را برای هماهنگی ،تسلی ،رشد و تغذيه
(34کتاب دوم سموئيل باب  10آيه )13
(35انجيل يوحنا باب  2آيه )7
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خانواده .وقتی ز ن و مرد به سيستمی که خدا آفريده است ايمان نداشته باشند و يا آن را نديده بگيرند ،مسئوليت
خود را بگردن همديگر انداخته و يا مسئوليت ديگری را بعهده می گيرند .آنوقت مثل اين است که يک موجود
يعنی مرد و زنی که يکتن شده اند دارای دو سر و يا بی سر باشد .موجود بی سر بزودی می ميرد و موجود دو
سر موجودی است که ازعهده اعمال طبيعی برنمیآيد .تصور کنيد که يک مرد يا يک زن بخواهد خانواده را
بتنهايی بگرداند و مسئوليت هر دو را داشته باشد .مسلما کار آنطور که خدا می خواهد پيش نمی رود و خانواده
به اشکال بر می خورد و يا وقتی زن و شوهر هر دو تامين کننده مالی خانواده باشند و جای حقيقی زن خالی
بماند .برکت مالی در چنين خانوادهای برکت حقيقی نخواهد بود و آن مال به جيبهای سوراخ دار داخل خواهد
شد .و يا وقتی مرد تنها قسمتی از مسئوليت خود را که تامين خانواده است بجا آورد و از خانواده اش محافظت
جسمانی و روحانی نکند .باز هم سيستم خدا بطور صحيح پياده نمیشود و خانواده دچار اختالل و نابسامانی می
گردد.
از آنجايی که هر کس مسئول کارهای خودش است ،خدا با زن هم حساب و کتابی دارد .بعد از اينکه خدا
آدم را مورد سؤال قرار داد ،نوبت به زن رسيد" .خداوند خدا به زن گفت اين چه کار است که کردی؟ زن گفت
مار مرا اغوا نمود که خوردم 36 ".خدا به آدم و حوا هر دو فرصت جواب دادن و توبه کردن داد .اين فرصت به
شيطان داده نشد زيرا فرشتگان که شيطان هم يکی از آنها و رهبر نوازندگان و بسيار زيبا بود ،فقط يک فرصت
داشتند که مطيع خدا باشند و يا نامطيع گردند .شيطان بعلت غرورش نامطيع شد و يک سوم از فرشتگان
انتخاب کردند که بدنبال شيطان بروند و فرصت برای آنها تمام شد و ديگر راهی برای توبه ندارند .در واقع
شيطان پيش از خلقت آدم ،دشمن محسوب می شد و خدا آدم را به محافظت باغ از اين دشمن گماشته بود.
" ای ستاره درخشان (اسم شيطان قبل از اينکه سقوط کند ستاره درخشان ،لوسيفر ،يا فرشته نور بود ).ای دختر
صبح چگونه از آسمان افتاده .و تو در دل خود می گفتی به آسمان صعود نموده کرسی خود را باالی ستارگان
خدا خواهم افراشت .باالی بلنديهای ابرها صعود کرده مثل حضرت اعلی خواهم شد .لکن بهاويه به اسفلهای
حفره فرود خواهی شد (شيطان تا روز داوری در مهلتی که خدا به او داده بسر ميبرد".).

37

وقت جواب دادن به خدا ،آدم و حوا هر دو يک عکس العمل را نشان دادند يعنی تقصير را بگردن کس
ديگری انداختند و اعتراف و توبه نکردند .قديمی ترين و خطرناکترين واکنش در مقابل گناه ،تقصير را به گردن
ديگری انداختن است .هر جامعه ای که در گناه بيشتر فرو ميرود ،اين واکنش دراعضای آن بيشتر ديده ميشود.
اما تقصير را به گردن ديگری انداختن ازعذاب وجدان جلوگيری نميکند و توبه تنها راه آرامش روح است.
(36کتاب پيدايش باب  3آيه )13
(37کتاب اشعياء باب  14آيات )15 -10
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متاس فانه در اکثر جوامع امروزه ،مردم بعناوين مختلف از زير مسئوليت شانه خالی میکنند و برای رهايی از
عذاب وجدان دست به اختراعات جديدی می زنند .مثال عنوان طالق بی تقصير را ابداع کرده اند که زن و
شوهر بتوانند بدون ناراحتی فکری و يا احساس مسئوليت از هم طالق بگيرند و الزم نباشد که کسی تقصير
بگردن بگيرد .در اين مورد ،با وجوديکه گناه و بی اطاعتی از امر خدا صورت گرفته و نتيجه آن طالق و جدايی
بوده است ولی تقصير را متوجه هيچکدام نمی دانند .چيزی که انسان سرکش فراموش میکند اين است که مهم
نيست ما اسم گناه را چه بگذاريم ،مهم اين است که آنچه بکاريم درو می کنيم و گناه تنبيه بدنبال دارد .خدا از
تنبيه ما خشنود نمیشود بلکه او دنيا را بر اساس قوانينی ثابت آفريده است .مثال قوانين فيزيک مثل نيروی
جاذبه زمين برای همه طبق يک قانون عمل میکند و در کشاورزی ،گندم ،گندم بعمل می آورد و جو ،جو.
همينطور هم قوانين روحانی که خدا از ابتدا برقرار کرده است هر بار نتيجه اش را ميدهد و نظر به ظاهر
نمیکند.
حتی خود خدا به قوانينش احترام می گذارد .از اين جهت وقتی آدم با گناه کردن زمينی را که خدا برای
حکمرانی به او داده بود به شيطان باخت ،خدا از قدرت خداييش استفاده نکرد و آنرا بزور پس نگرفت .بلکه
عادالنه عمل کرد و از روح خود در قالب انسان قرار داده به زمين فرستاد (عيسی مسيح روح خدا) .چون انسان
باخته بود انسان هم بايد برای باز پس گرفتن می جنگيد" .مسيح چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را
غنيمت نشمرد  .ليکن خود را خالی کرده صورت غالمرا پذيرفت و درشباهت مردمان شد .و چون درشکل انسان
يافت شد خويشتنرا فروتن ساخت و تا بموت بلکه بموت صليب مطيع گرديد .از اين جهت خدا نيز او را بغايت
سرافراز نمود و ناميرا که فوق از جميع نامها است بدو بخشيد .تا بنام عيسی هر زانويی از آنچه در آسمان و بر
زمين و زير زمين است خم شود .و هر زبانی اقرار کند که عيسی مسيح خداوند است برای تمجيد خدای پدر".

38

پسرخدا در قالب يک انسان ،جنگ با شيطان را برد و کليدهای موت و عالم اموات را پس گرفت .او ميفرمايد:
"من هستم اول و آخر و زنده و مرده شدم و اينک تا ابداالباد زنده هستم و کليدهای موت و عالم اموات نزد من
است 39".و باز وقتی يحيی تعميد دهنده مردم را به سمبول پاکی از گناهان ،تعميد می داد ،عيسی مسيح نزد او
رفت که تعميد بگيرد .هر چند که او چون از روح خدا بود بيگناه و تنها کسی بود که نياز به تعميد نداشت ،اما او
فرمود" :مناسب است تا تمام عدالت را بکمال رسانيم".

41

خدا قوانين خود را حتی در مورد خودش نقض

نمیکند  ،پس ما چطور انتظار داريم که او اين قوانين را بخاطر تغيير نامی که ما به آنها می دهيم نديده بگيرد؟

(32کتاب فيليپيان باب  0آيات )11-6
(34کتاب مکاشفه يوحنای رسول باب  1آيات )12 -17
(42انجيل متی باب  3آيات )16-13
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در حاليکه خود عيسی مسيح می فرمايد که آسمان و زمين از بين ميرود ولی نقطه يا حمزه ای از قوانين او از بين
نمی رود.

41

در مورد حوا ،او هم بنوبه خود تنبيه شد و نتيجه گناهش را ديد .جالب اينجاست که تنبيه آدم و حوا يکی
نبود بلکه تنبيه هر کدام در رابطه با مسئوليتشان در سيستم خدا بود .در واقع آنها با نديده گرفتن مسئوليتشان،
چيزی ازمسئوليت خود کم نکردند بلکه آنرا برای خود سختتر کردند .حفاظت و تامين خانواده برای آدم با عرق
پيشانی شد و زايمان ،رشد و تغذيه خانواده برای حوا با درد و رنج تؤام گرديد .و بعد از آن اشتياق و ارضاء حوا
در اين قرار گرفت که آدم سر خانواده باشد .اين اشتياق در قلب همه زنان جهان وجود دارد حتی اگر بعضی ها
با آن مقاومت کنند .اين مطلب همانقدر حقيقت دارد که زحمت کشيدن برای امرار معاش برای مرد حقيقی
است.

42

بسياری از زنان برای اينکه در سيستم خداوند مقام و مسئوليت زن را کمتر از مرد می بينند ،می خواهند
ثابت کنند که از مردها کمتر نيستند .چون فکر میکنند قدرت در دست کسی است که کنترل مالی خانواده را
دارد .در اين صورت بغير از تنبيه خود ،تنبيه مرد را هم بخود ميگيرند و با عرق پيشانی می خواهند نيازهای
خود را تامين کنند ،در حاليکه هنوز زايمان بجای خودش هست .ناگفته نماند که بسياری هم از نظر شغلی موفق
میشوند  ،اما هنوز ارضاء و شادی آنها در سر بودن مرد قرار دارد .مثالً خانوادهای را در نظر بگيريد که زن شغل
بسيار پر درآمدی داشته باشد و بتواند آنچه بخواهد فراهم کند اما پشت گرمی تامين و حفاظت شوهرش را
نداشته باشد .چنين خانوادهای با افسردگی ،خستگی و احساس عدم امنيت مواجه میشود .بين دو خانواده که
سرپرست مالی آن يکی مرد است و ديگری زن ،فرق بسياری وجود دارد .اعتماد بنفس زن در حمايت شوهرش
تقويت میشود نه در شغل و مقام و پول که از زمان حوا باعث وسوسه و گناه بوده و هست.
در اين جا بايد گفت که برای زن ،تحصيل ،شغل خارج از خانه ،و مقام هيچکدام گناه و عيب نيست
درصورتيکه با انگيزه صحيح و برای بنای خانواده باشد .چنانکه کالم خدا به ما ياد ميدهد که پول داشتن گناه
نيست بلکه عشق و طمع به پول گناه است .سليمان در مورد زن ايده آل میگويد که در داخل و خارج خانه
بسيار فعال است و دل شوهرش بر او اعتماد دارد و محتاج منفعت نخواهد بود .برايش تمامی روزهای عمر خود،
خوبی خواهد کرد و نه بدی 43.در اينجا میبينيم که کار کردن زن از روی رقابت يا شانه خالی کردن مرد از
مسئوليتش نيست .بلکه اعتماد کامل به زنش دارد و ميخواهد که از همه استعدادهای او بنحو احسن استفاده
(41انجيل متی باب  5آيه )12
(40کتاب پيدايش باب  3آيه )16
(43کتاب امثال سليمان باب  31آيات  11و )10
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شود .سليمان در طی اين باب اين زن فعال و شجاع را وفادار ،با محبت ،حکيم ،با عزت ،و خدا ترس معرفی
میکند که تشويق و تحسين خود را از شوهرش گرفته است" .پسرانش برخاسته او را خوشحال می گويند و
شوهرش نيز او را می ستايد 44".در اين باب میبينيم که رابطه صحيح مرد و زن چه از نظر مالی و چه از نظر
اعتماد و تشويق ،باعث خوشحالی اين زن شده و نتيجه آن پايداری خانواده و عزت و احترام آنها در اجتماع شده
است .البته زندگی پستی و بلندی زياد دارد و خانواده ها هم هر يک شرايط خاصی دارند .مثالً در بعضی از
خانواده ها زن مجبور است که برای امرار معاش خانواده کار کند .وقتی او اينکار را برای ثابت کردن مقام خود
در خانواده نمیکند بلکه برای رفع نياز خانواده انجام میدهد ،آنوقت خدا که قلبها را می بيند ،طبق نيت او
برکتش ميدهد.
در مورد شيطان و فريب دادن حوا" ،خدا فرمود :عداوت در ميان تو و زن و در ميان ذريت تو و ذريت وی
می گذارم .او سر ترا خواهد کوبيد و تو پاشنه وی را خواهی کوبيد 45".در اينجا خدا قول میدهد که از نسل زن
کسی بدنيا بيايد که سر شيطان را بکوبد .شيطان با حيله و فريب ،از طريق حوا ،آدم را به گناه کشانيده بود و
حکومت را از او گرفته بود .خدا می فرمايد که کسی خواهد آمد که شيطان را شکست داده حکومت را از او پس
می گيرد .اين پيشگويی درباره عيسی مسيح است که تنها کسی بود که از نسل زن بود و از مادر باکره بدنيا آمد.
او از نسل مرد و از پدر خاکی نبود.
آدم و حوا وعده خدا را قبول کردند .زيرا قبل از اين وعده ،وقتی خدا زن را از دنده آدم ساخت ،آدم اسم او
را نساء گذاشت که معنی آن "از انسان گرفته شده" می باشد .اما بعد از اين وعده و قبول آن ،آدم اسم زن خود
را حوا گذاشت يعنی حيات و زندگی .در کتاب پيدايش باب  3آيه  21میگويد" :آدم زن خود را حوا نام نهاد
زيرا که او مادر جميع زندگان است ".اگر بخاطر پيروزی عيسی مسيح بر شيطان نبود ،هيچکس نمیتوانست
زندگی و حيات ابدی و پايدار داشته باشد .پس آدم و حوا اين پيشگويی را پذيرفتند که حوا مادر جميع زندگان
نام نهاده شد.
آدم باور کرده بود که حيات در نسل زن يعنی در مسيح خداوند قرار داده شده است و آنها چون وعده خدا
را پذيرفتند ،خدا خودش عريانی ايشان را با ريختن خون پوشانيد" .خداوند خدا رختها برای آدم و زنش از
پوست بساخت و ايشانرا پوشانيد".

46

خون بره ای بايد ريخته می شد تا عريانی آدم و حوا بوسيله پوستش

(44کتاب امثال سليمان باب  31آيه )02
(45کتاب پيدايش باب  3آيه )15
(46کتاب پيدايش باب  3آيه )01
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پوشيده شود .اين سمبلی بود برای حقيقت آينده ،يعنی ريخته شدن خون عيسی مسيح بعنوان تنها بره بی عيب و
مورد قبول خدا برای فديه يا کفاره گناهان ما انسانها و پوشانيدن عريانی روحانيمان .يهوه می فرمايد" :جان جسد
در خون است و من آنرا بر مذبح بشما داده ام تا برای جانهای شما کفاره کند زيرا خون است که برای جان
کفاره میکند47".روزی که عيسی مسيح بر صليب فديه گناهان انسان را با خونش پرداخت ،سر شيطان کوبيده
شد.
چقدر عاليست که خدا در هيچ زمانی خود را بدون شاهد نگذاشته است .بابی از کتابهای کتاب مقدس
نيست که شهادتی بر عيسی مسيح نداشته باشد و رد پايی از او را در آن نبينيم .قربانيهای عهد عتيق هم سمبلی
بودند از تنها قربانی مقبول خدا يعنی عيسی مسيح که با خون خود عهد جديد را بين ما و خدا بست .با پذيرفتن
اين قربانی و ايمان به اوست که عريانی روحانی ما که ناشی از گناهانمان است ،پوشانيده میشود .و ما از
زيرشريعت به زير فيض ،از زير لعنت گناه به زير برکت بخشش ،و از مرگ به حيات جاودان منتقل می شويم.
البته فراموش نکنيم که قانون خدا عوض نمیشود .هر چند که ما زير فيض مسيح و در زير عهد جديد
هستيم ،اما هنوز هم در دنيايی زندگی می کنيم که آنچه بکاريم همان را درو می کنيم .هنوز هم برکت در
اطاعت از کالم خدا و پذيرفتن وعده های اوست .در عيسی مسيح ما از شريعت آزاد نشديم ،بلکه از لعنت
شريعت و از داوری بوسيله شريعت آزاد شديم" .عيسی مسيح فرمود :گمان مبريد که آمده ام تا تورات يا
صحُف انبيا را باطل سازم .نيامده ام تا باطل نمايم بلکه تا تمام کنم 48".او نيامد که شريعت را رد کند بلکه آمد
تا آنرا به کمال برساند .با کار مسيح بر صليب و ايمان آوردن به فديه او ،ما از زير لعنت شريعت به زير برکت
فيض خداوند منتقل می شويم يعنی بجای داوری بوسيله شريعت ،بوسيله فيض خداوند ( بخشش بدون عوض)
داوری می شويم .اما نقطه يا حمزه ای از شريعت برای ما حذف نمیشود ،بلکه برعکس اگر قبالً روی کاغذ بود،
بعد از ايمان به عيسی مسيح بوسيله روح القدس در قلبمان حک میشود .اين همان کمالی بود که عيسی مسيح
از آن صحبت می کرد .در کتاب ارميا نبی باب  31آيات  35-31نبوتی در اينباره شده است" ،خداوند میگويد
اينک ايامی میآيد که با خاندان اسرائيل و خاندان يهودا (عيسی مسيح از خاندان اسرائيل و خاندان يهودا بود و
هر کس که در اين عهد جديد شرکت کند اسرائيلی حقيقی محسوب میشود ).عهد تازه ای خواهم بست .نه مثل
آن عهد يکه با پدران ايشان بستم در روزيکه ايشانرا دستگيری نمودم تا از زمين مصر بيرون آورم زيرا که
ايشان عهد مرا شکستند با آنکه خداوند میگويد من شوهر ايشان بودم .اما خداوند میگويد اينست عهديکه بعد
از اين ايام با خاندان اسرائيل خواه م بست .شريعت خود را در باطن ايشان خواهم نهاد و آنرا بر دل ايشان
(47کتاب الويان باب  17آيه )11
(42انجيل متی باب  5آيه )17
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خواهم نوشت و من خدای ايشان خواهم بود و ايشان قوم من خواهند بود .و بار ديگر کسی به همسايه اش و
شخصی به برادرش تعليم نخواهد داد و نخواهد گفت خداوند را بشناس زيرا خداوند میگويد جميع ايشان از
خور د و بزرگ مرا خواهند شناخت چونکه عصيان ايشان را خواهم آمرزيد و گناه ايشان را ديگر بياد نخواهم
آورد".
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نقشه خدا و خانواده
در سرتاسر کتاب مقدس (کالم خدا) درباره خانواده و وظايف افراد آن نوشته شده است و حتی خانواده متن
اصلی بعضی از کتابهای آن می باشد .در کتاب روت از برکت وفاداری يک زن به خانواده اش صحبت میکند.
در کتاب استر میگويد که اطاعت يک زن از خدا و از سرپرستی که خدا برای او مقرر کرده بود ،جانهای
بسياری را نجات میدهد  .در غزل غزلها الگوی رابطه صحيح و ارضاء کننده بين يک زن و شوهر را بيان میکند،
و متن ک لی کتاب مقدس در عهد عتيق اين است که خدا قومی برای خود انتخاب کرد که دوست و يار او باشد
که سمبل زن و شوهر است (به اين دليل برای خدا ضمير مرد آمده است و برای قوم منتخب او ضمير زن،
وگرنه غيرت خدا به مرد بيش از غيرت او به زن نيست) .اين قوم ،نسل دوست خدا ابراهيم بود يعنی نسل
اسحاق و يعقوب که همان اسرائيل باشد .خدا آنچه الزم بود برای ماندن با اين زن انجام داد .اما زن ياغی بود و
زنا کار از آب در آمد و با بت پرستيهای خود در واقع به خدا خيانت کرد و برده گناه شد.
"و خداوند مرا گفت بار ديگر برو و زنيرا که محبوبه شوهر خود و زانيه ميباشد دوست بدار چنانکه خداوند
بنی اسرائيل را دوست می دارد با آنکه ايشان بخدايان غير مايل می باشند 49.در عهد جديد ،خدا برای اينکه زن
خود را از بردگی گناه بيرون بياورد و او را باز خريد و پاک کند صورت برده بخود گرفت ،نه اينکه برده باشد،
بلکه صو رت آنرا بخود گرفت .پسر خدا (مسيح خدا) در جسم به زمين آمد و اسم او عيسی يعنی "نجات
خداوند" شد .عيسی که مسيح خدا بود با آزادی کامل انتخاب کرد که بهای آزادی انسان از بردگی گناه را که
مرگ بود بپردازد .او تقصير را بخود گرفت و جريمه را پرداخت .او چون خود برده گناه نبود ،هر چند که گناه
همه را بگردن گرفت ،اما موت بر او قدرتی نداشت و از اينجهت روز سوم از مردگان قيام کرد .از آن پس همه
چيز نو شد .داماد آسمانی عروس خود را بار ديگر نامزد کرد .اما اينبار نامزد او بايد جريمه را بپذيرد و نخواهد
که برده گناه بماند .اين عروس  ،کليسای خداوند است که با ايمان به محبت و فديه عيسی مسيح ،بيصبرانه
منتظر بازگشت داماد آسمانی و پيوستن به اوست .از اينروست که کالم خدا را اطاعت کرده در فاداری می ماند.
در عهد عتيق عروس اسرائيل بود ،سرزمين وعده اورشليم و عهد عهد جسمانی و موقت يعنی شريعت که بايد با
اعمال جسمانی حفظ می شد .در عهد جديد عروس کليسا ،سرزمين وعده اورشليم آسمانی يعنی حضور دائمی
خدا و عهد عهد روحانی و ابدی است که با ايمان پذيرفته میشود و اگر در ايمان بمانيم و به باورمان ادامه
دهيم ،برقراری آن تضمين شده است.
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بی وفائی اسرائيل عهد را شکست چون عهد عهدی دو طرفه بود .اما خدا را شکر که عهد جديد برقرار شد،
يعنی عهدی که ضامن آن يکی و آن خود خداوند است .خداوندی که اگر همه بی وفا شوند او وفادار ميماند.
پس میتوان يم اين اطمينان را داشته باشيم و شک نکنيم که ابديت را با داماد آسمانی خواهيم گذرانيد" .ترا تا به
ابد نامزد خود خواهم ساخت و ترا بعدالت و انصاف و رافت و رحمانيت نامزد خود خواهم گردانيد و چون ترا به
امانت نامزد خود ساختم آنگاه يهوه را خواهی شناخت".
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در کتاب هوشع باب  14آيه  4يهوه (خدا) می فرمايد" :ارتداد ايشان را شفا داده ايشانرا مجانا دوست
خواهم داشت زيرا خشم من از ايشان برگشته است ".خشم خداوند بعلت ارتداد و گناهان انسان ايجاد شده بود
اما عيسی مسيح اين خشم را بوسيله فديه يعنی خونش از ما برگردانيد .وفاداری ما برای حفظ کردن عهد نيست
بلکه ثمره حفظ عهد از طرف داماد يعنی عيسی مسيح و قبول آن از طرف عروس يعنی از طرف ماست.
منحصر بفرد بودن اين عهد اين است که عيسی مسيح با پرداخت جريمه گناه بر صليب ،اين فرصت را به ما
داد تا تنها بوسيله قبول و ايمان به کار او قادر باشيم عهد را حفظ کنيم .او میدانست که ما قدرت حفظ عهد را
نداريم و تنها راه حفظ آن از طرف ما اين است که قدرت خدا در ما کار کند .خدا بوسيله روحش در ما اين
قدرت را ايجاد میکند  .اما قبل از اينکه روح او بتواند در ما ساکن شود ،بايد قلب و درون ما پاک گردد .خدا
قدوس است و به گناه و ناپاکی نگاه نمیکند چه برسد به اينکه با آن در يک جا ساکن شود" .خدا می فرمايد:
گناهرا با محفل مقدس نمیتوانم تحمل نمايم 51".پس قدم اول اين بود که انسان از گناهانش پاک شود .عيسی
مسيح بر روی صليب با خون و مرگ خود اين پاکی را برای همه انسانها فراهم نمود .زيرا او از ذات خدا و
قدوس بود و بعنوان پسر روحانی خدا قادر بود پاکی از گناهان را برای انسان مهيا کند .بدون فديه عيسی مسيح
بر صليب ،هيچکس قادر نيست خود را از بندگی گناه آزاد کند .خدا هم هر چند که می خواهد در او ساکن شود
اما قدوسيت و عدالتش را نمیتواند انکار کند .عيسی مسيح خون پاک خود را بعنوان فديه گناهان بشر به خدای
قدوس دا د تا انسان بتواند از بردگی گناه آزاد شود و در واقع انسان را به خون خود خريد و با خون خود با او
عهد بست .اين قدرت و آزادی در کسانی عمل میکند که آنرا قبول کرده و به آن ايمان آورده باشند .اين چنين
ايماندارانی قدرت می يابند که با کمک روح القدس در عهد با خدا بمانند.
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راستی چرا خدا انسان را آنقدر دوست داشت که حاضر شد فديه او را بدهد؟ اين سؤالی بود که داوود از
خدا می پرسد که "انسان چيست که او را بياد آوری و بنی آدم که از او تفقد نمائی؟" 52انسان تنها موجودی
است که ظرفيت محبت حقيقی و بدون عوض را دارد .خدا محبت است و انسان را برای سکونت خود انتخاب
کرده است.
آدم ،اولين خانه خدا بود .روزی که آدم گناه کرد خدا آن خانه را ترک کرد و با اين جدائی مرگ روحانی
نصيب آدم و نسل او شد .خانه دوم خدا که خانه ای موقتی بود ،مسکن بود که خدا طرز ساختن آنرا به موسی
ياد داد و اين مسکن ب ا قوم اسرائيل در چهل سال سرگردانی آنها حرکت می کرد و نشانه حضور خدا با آنها بود.
خانه سوم ،هيکل بود که بوسيله سليمان دراورشليم بنا شد و آن سمبلی از حضور خدا با انسان بود يعنی سمبلی
از عيسی مسيح يا عمانوئيل ( عمانوئيل يعنی خدا با ما) .چنانکه خود او بدنش را به هيکل تشبيه می کرد" .گفتند
اين شخص (عيسی مسيح) گفت میتوانم هيکل خداوند را خراب کنم و در سه روزش بنا نمايم" (اشاره به مرگ
و قيامش) .چهارمين خانه خدا ،عيسی مسيح بود .او گناهان همه را با تمام ناپاکيها بر خود گرفت و خدا آن بدن
را موقتا ترک کرد" .نزديک به ساعت نهم عيسی به آواز بلند صدا زده گفت "ايلی ايلی لماسبقتنی" يعنی الهی
الهی چرا مرا ترک کردی؟" 53که بعد با پرداخت جريمه گناهان "گفت تمام شد و سر خود را پايين آورده جان
بداد 54".آخرين خانه خدا که خانه دائمی اوست قلب ايمانداران به عيسی مسيح است ،زيراکه قلب آنها بوسيله
فديه خون مسيح پاک شده و بوسيله روح القدس اشغال گرديده است .پولس رسول از ايمانداران می پرسد" :آيا
نمی دانيد که بدن شما هيکل روح القدس است که در شما است که از خدا يافته ايد و از آن خود نيستيد .زيرا
که بقيمتی خريده شديد پس خدا را ببدن خود تمجيد نماييد" 55وقتی ما برای خانه مان قيمت گزافی ميپردازيم،
از آن بخوبی نگهداری می کنيم .پس چقدر بايد مطمئن باشيم که خدا خانه اش را که نه با پول بلکه با خون
پسرش خريده ،ترک نمیکند و هر روزه تا ابد از آن نگهداری خواهد کرد" .او گفته است ترا هرگز رها نکنم و
ترا ترک نخواهم کرد".
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کسی که با روح خدا زندگی میکند بايد مطيع کالم او باشد .پولس رسول به ايمانداران منجمله به زن و
شوهر ايماندار میگويد" :همديگر را در خدا ترسی اطاعت کنيد 57".نه از ترس يکديگر و يا بعلت نياز ،بلکه در
هر فکر و هر عمل ،خدا را شاهد بدانيد و فکر کنيد که آيا او را خشنود کرده ايد يا نه.
دليل اطاعت زن از شوهرش اينطور بيان شده است" .ای زنان شوهران خود را اطاعت کنيد چنانکه خداوند
را .زيرا که شوهر سر زن است چنانکه مسيح نيز سر کليسا و او نجات دهنده بدن است .ليکن همچنانکه کليسا
مطيع مسيح است همچنين زنان نيز شوهران خود را در هر امری باشند 58".خدا اين سيستم را برای جلوگيری از
بی نظمی و اغتشاش برقرار کرده است .در غير اين صورت مثل اين ميشود که فرمان ماشين در دست دو راننده
باشد .خدا به هر کس تکليفی داده و او را برای آن کار مجهز کرده است .اما هيچکدام به ديگری برتری ندارند.
هيچ برتری ميان يهودی و غير يهودی ،برده و آزاد ،و مرد و زن وجود ندارد .زيرا همه کسانی که به مسيح ايمان
می آورند فرزند خدا و وارث حيات جاودان هستند 59.مرد سر خانواده است و فعاليت بدن از سر شروع ميشود.
اما به همان اندازه که منشا هدايت و تصميمات يعنی سر مهم است ،همکاری و هماهنگی بدن و تغذيه سراسری
سر و بدن هم برای فعاليت سالم ،الزم و مهم می باشد و زن برای اين قسمت مجهز شده است.
اگر قبول داريد که ازدواج شما در کنترل خدا و از طرف او بوده ،پس بايد باور کنيد که او برای زندگی شما
هدفی دارد .تصور کنيد مثالً هدف رفتن از نقطه الف به نقطه ب باشد و سر اين پيغام را از خدا گرفته باشد و به
بدن بگويد که پاها بايد قدم بردارند .حال اگر بدن نخواهد مطيع باشد و بجای پا دستش را بحرکت در بياورد،
هيچوقت هدف خدا عملی نمیشود و سر و بدن هر دو از برکت به هدف رسيدن محروم می مانند .به همين
ترتيب وقتی مسيح که سر مرد است به او بگويد که بدن را هدايت کند .اگر سر اين هدايت خدا را اطاعت نکند
و يا آنرا به ميل خود تغيير دهد ،باز همان مشکل پيش ميايد و زن و شوهر به هدف مطلوب نمی رسند.
" بايد مردان زنان خويشرا مثل بدن خود محبت نمايند .زيرا هر که زوجه خود را محبت نمايد خويشتنرا
محبت می نمايد .زيرا هيچکس هرگز جسم خود را دشمن نداشته است ،بلکه آنرا تربيت و نوازش میکند.
چنانکه خداوند نيز کليسا را .زانرو که اعضای بدن وی می باشيم از جسم و از استخوانهای او (از مرگ و به
خواب رفتن جسم و استخوان عيسی مسيح بود که خدا کليسا يعنی عروس مسيح را بنا کرد .سمبل آن در عهد
عتيق اين بود که خدا به آدم خوابی عميق داد و از پهلو و دنده او حوا را ساخت .عيسی مسيح هم مرد و از نيزه
زدن به پهلويش و جاری شدن خون پاک او ،کليسای خداوند ايجاد شد ).از اينجاست که مرد ،پدر و مادر خود
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را رها کرده با زوجه خويش خواهد پيوست و آن دو يک تن خواهند بود .اين سٌر عظيم است .خالصه هر يکی از
شما نيز زن خود را مثل خود محبت بنمايد و زن شوهر خود را بايد احترام بگذارد 61".محبتی که از آن صحبت
می کنيم محبتی بدون عوض است يعنی محبتی که خود خواهی ندارد .چنين محبتی است که در مقابل آن
نمیتوان بی تفاوت ماند " 61.در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بوديم مسيح بخاطر ما مرد ".حقيقتا اين چنين
محبتی که باعث يکی شدن میشود بايد از سٌر عظيمی بر خوردار باشد .اگر توجه کنيد در اين آيات مرد عمل
میکند و زن عکس العمل نشان میدهد .در ازدواج محبت عمل است و اطاعت و احترام عکس العمل .خدا به
زن بصيرت و استعداد مخصوصی در احترام کردن در مقابل محبت داده است .بعبارتی محبت مرد است که
برای او از طرف زنش احترام می آورد .در مورد نوع اين محبت اينطور نوشته شده است" .ای شوهران زنان
خود را محبت نماييد چنانکه مسيح هم کليسا را محبت نمود و خويشتنرا برای آن داد تا آنرا بغسل آب بوسيله
کالم ،طاهر ساخته تقديس نمايد .تا کليسای مجيد را بنزد خود حاضر سازد که لکه و چين يا هيچ چيز مثل آن
نداشته باشد و بی عيب باشد 62".يعنی ای شوهران ،چنانکه مسيح کليسا را دوست داشت و جان خود را برای
آن داد ،شما هم زنان خود را دوست بداريد .حتی از جان خود برای آنها دريغ نکنيد زيرا مسيح اينکار را کرد تا
کليسا يعنی عروس خود را جذب کرده بتواند او را بوسيله کالمش پاک و بيعيب بسازد .نتيجه اين عمل ،زيبا و
مقدس شدن عروس برای داماد يعنی کليسا برای خداوند است .محبت بدون خود خواهی ،زن را جذب میکند و
او را به رشد روحانی تشويق می نمايد .مردها بايد در هر حال مواظب عفت کالمشان باشند .نبايد زن خود را به
ناپاکی تشويق کنند .آنها نبايد فکر کنند که چون با زن خود هستند ديدن فيلم های ناپاک برايشان مجاز است.
همچنين با توجه نشان دادن به طرز آرايش و لباس زننده زنان ديگر ،آنها را تشويق به عمل مشابه نکنند.
خدا انسان را آفريده است و او را خوب می شناسد .انسان هنوز به علم بسياری از چيزها در اين دنيا دست
نيافته است .هر چند که خدا مافوق و آفريننده علم است و علم ما انسانها قاصر تر از آنست که با آن خدا را
محک بزنيم ،ولی ميشنويم که خدا بوسيله علم هم کالم خود را تاييد و تاکيد ميکند .مثالً بعد از گرفتن نوارهای
مغزی بسيار و بطرق مختلف ،دانشمندان به اين نتيجه رسيده اند که وقتی انسان عملی را می بيند در مغزش
عينا همان فعاليتهايی انجام میشود که اگر خود آن کار را انجام می داد .پس چقدر حکيمانه است وقتی که
عيسی مسيح ما را ازآنچه میبينيم هشدار میدهد و ما را مسؤل آنچه میبينيم می داند و می فرمايد :هر کس
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بزنی نظر شهوت اندازد هماندم در دل خود با او زنا کرده است 63.پولس رسول میگويد که ميخواهد ايمانداران
" به معرفت سر خدا برسند يعنی سر مسيح که در وی تمامی خزائن حکمت و علم ،مخفی است".
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جالب اينجاست که امر خدا به زن و مرد يکی نيست و از آنجايی که خدا آنها را مختلف آفريده است ،می
داند که نيازهای آنها چيست .خدا به مرد میگويد زنش ر ا محبت کند .زيرا می داند که عميق ترين نياز يک
زن ،محبت شوهرش است .و به زن میگويد شوهرش را احترام کند ،چون می داند که عميق ترين نياز يک مرد
تاييد و احترام زنش می باشد.
زن موجودی احساساتی است و با محبت مرد جذب میشود .در تمام داستانهای عاشقانه تاريخ ،اين محبت
را بطرق مختلف از طرف مرد میبينيم که چطور حتی تا پای مرگ بخاطر معشوقش می رود و ترسی ندارد .و
میبينيم که زن چطور فريفته اين عمل مرد میشود .اما مرد با روحيه آرام زن و تحسين کردن و احترام گذاشتن
به اوست که مجذوبش میشود.
بله ،خلقت زن و مرد متفاوت بود ،مسؤليتهای آنها متفاوت ،تنبيه آنها در مقابل گناه متفاوت ،و امر خدا به
آنها متفاوت .پس ما چگونه میتوانيم اين تفاوتها را نديده گرفته و بخواهيم بر خالف جهت آب شنا کرده ،جای
همديگر را بگيريم؟ آيا آنوقت انرژی و زمان بيشتری مصرف نمیشود تا به مقصود برسيم؟ تازه اگر برسيم.
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مقام و مسئوليت مرد در خانواده
عيسی مسيح سر مرد و مرد سر زن است ،پس مرد خود مختار نيست .اما منظور از اين سر بودن چيست؟
مرد سر زن است يعنی او مقدم است در:
 -1رهبری صحيح خانواده؛
مردان نتنها بايد مواظب باشند که خود گناه را وارد خانه وخانواده نکنند و باعث گناه و لغزش عزيزانشان نشوند،
بلکه بايد کامالً گوش بزنگ باشند تا اگر عضوی از خانواده به سمت گناه رفت او را برگردانند .اگر در اينکار
اهمال ورزند برايشان بسيار گران تمام میشود  .وقتی ارمياء نبی درباره قوم خدا نبوت کرد و به آنها گفت که
خدا از بت پرستی های آنها عصبانی است و عاقبت بدی در انتظار آنهاست ،زنان در جواب او گفتند " :و چون
بجهة ملکة آسمان بخور می سوزانيديم و هدية ريختنی برای او می ريختيم آيا بی اطالع شوهران خويش قرصها
بشبيه او می پختيم و هدية ريختنی بجهة او می ريختيم؟" کتاب ارمياء باب 44آيه  19اين کوتاهی کردن
شوهران ،باعث لغزش و سختدلی خودشان هم شد زيرا کالم خدا میگويد " :آنگاه تمامی مردانيکه آگاه بودند
که زنان ايشان برای خدايان غير بخور می سوزانند و جميع زنانيکه حاضر بودند با گروهی عظيم در جواب ارمياء
گفتند .ما ترا در اين کالميکه به اسم خداوند بما گفتی گوش نخواهيم گرفت.
" کتاب ارمياء باب  44آيه  15و 16
 -2محبت و حفاظت خانواده؛
مرد بايد تصميم بگيرد که زنش را دوست بدارد .چون تصميم پايدارتر از احساس و ناشی از اراده است وگرنه
خدا آنرا بصورت امری فرمان نمی داد" .ای شوهران زنان خود را محبت نماييد چنانکه مسيح هم کليسا را
محبت نمود و خويشتن را برای آن داد 65".مرد بايد کاهن و نبی خانواده اش باشد و از اين طريق آنرا در مقابل
شرير محافظت نمايد .کاهن باشد يعنی در دعا خانواده اش را بحضور خدا ببرد .و نبی باشد يعنی از خدا برای
خانواده اش پيغام و هدايت بياورد" .مردان دست های مقدس را بدون غيظ و جدال برافراشته در هر جا دعا
کنند".
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 -3تعليم و تربيت در خانواده؛
يکی از وظايف مهم مرد بعنوان شوهر و پدر اين است که روزانه و بطور مرتب با خانواده اش وقت دعا و مطالعه
کتاب مقدس داشته باشد .در اين اوقات ،افراد خانواده میتوانند از مسائل روزشان صحبت کنند ،برای برکات و
(65کتاب افسسيان باب  5آيه )05
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پيروزيهای آنروز شکر کنند ،مشکالتی که با آنها مواجه بودند با اتحاد بحضور خدا بياورند ،و از کالم خدا بعنوان
الگو استفاده کرده برخوردهايشان را چه با مردم و چه با مسائل روزانه ،با آن مقايسه کرده از آن درس بگيرند.
مثالً از خود بپرسند که اگر مسيح جای ما بود چه می کرد .اين اوقات مشارکت و همچنين دور هم غذا خوردن،
اتحاد و همبستگی را در خانواده قوی میکند .تاديب میتواند با نصيحت و به آرامی باشد ،بطوريکه فرزند را
تربيت کند نه اينکه او را خشمگين سازد و برايش عقده های روانی بار بياورد" .ای پدران ،فرزندان خود را بخشم
مياوريد بلکه ايشان را بتاديب و نصيحت خداوند تربيت نمائيد".
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 -4تامين احتياجات روحانی و جسمانی خانواده؛
" بايد مردان زنان خويشرا مثل بدن خود محبت نمايند زيرا هر که زوجه خود را محبت نمايد خويشتنرا محبت
می نمايد .زير ا هيچکس هرگز جسم خود را دشمن نداشته است بلکه آنرا تربيت و نوازش میکند چنانکه
خداوند نيز کليسا را 68".وقتی مردی به زنش بعنوان بدن خود نگاه کند ،با گذشت زمان و باال رفتن سن ،از او
بيشتر توجه و نگهداری میکند .اما اگر به زنش بچشم کاال و وسيله ای از وسايل خانه و يا وسيله ای برای لذت
و رفع نيازهای خود نگاه کند ،با گذشت زمان بدنبال کاالی بهتر ،زيباتر ،و جوانتر می گردد.
 -5تشويق و قدردانی و مالحظه در خانواده؛
" ای شوهران ،زوجهای خود را محبت نماييد و با آنان تلخی مکنيد .ای پدران ،فرزندان خود را خشمگين مسازيد
مبادا شکسته دل شوند".
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و به شوهران گفته شده است که با همسرانتان رفتار با مالحظه داشته باشيد چون

آنها جنس لطيف هستند و در فيض حيات با شما سهيم و شريک می باشند .لذا با آنها با عزت و احترام رفتار
کنيد مبادا دعاهای شما مستجاب نشود 71.مالحظه داشتن يعنی حساس بودن به آنچه طرف مقابل را می رنجاند
و خودداری کردن از آنها .درست بر عکس ،بسياری از شوهران چون نمی خواهند مالحظه کنند ،حساس بودن
زنشان را محکوم کرده او را وادار میکنند که سعی کند حساسيت خود را از دست بدهد .با مالحظه بودن مرد،
نتيجه قدردانی از وجود زنش و ارزش گذاشتن به او بعنوان شريک زندگيست .بعالوه در اينجا منظور از جنس
لطيف ،جنس ضعيف نيست بلکه جنسی است که برای حفظ و باال بردن ارزش او بايد سعی و مواظبت شود .مثالً
در خانه مسلما مالحظه بيشتری برای نگهداری ظرف کريستال میشود تا برای ظرف گلی .پس هر چه مرد در
امر مالحظه احتياط بيشتری بکند ،نشان میدهد که زنش برايش بيشتر ارزش دارد .او با اينکار ارزش زنش و
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در نتيجه ارزش خودش را باال می برد" .زن جالل مرد است"
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خوشا بحال مردی که با مالحظه کردن و با

استفاده از وقت ،فکر ،زبان ،و اموال خود در راه ارزش گذاشتن به زنش سرمايه گذاری ميکند .سود اين سرمايه
بسيار با ارزش است يعنی باال رفتن جالل مرد .رنجانيدن بخصوص رنجانيدن اهل خانه برای هيچيک از افراد
خانواده نفعی ندارد .چنانکه ميگويند:
تا توانی دلی بدست آور

دل شکستن هنر نمی باشد

و يا "هر که اهل خانه خود را برنجاند نصيب او باد خواهد بود".
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 -6وفاداری کامل در روابط زناشويی؛ عيسی مسيح فرمود" :خالق از ابتدا ايشانرا مرد و زن آفريد (يک زن
و يک مرد) .از اينجهت مرد ،پدر و مادر خود را رها کرده به زن خويش می پيوندد و هر دو يک تن خواهند
شد"" 73زن بر بدن خود مختار نيست بلکه شوهرش و همچنين مرد نيز اختيار بدن خود را ندارد بلکه زنش".
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" شنيده ايد که در شريعت گفته شده است زنا مکن ليکن من ( عيسی مسيح) به شما می گويم هر کس بزنی
نظر شهوت اندازد همانم در دل خود با او زنا کرده است 75.اين گفته شامل هر نوع نگاه شهوت انگيز است که
میتواند نه تنها به شخص بلکه از طريق مجالت ،تلويزيون ،سينما و يا کامپيوتر هم باشد .دانشمندان مشاهده
کرده اند که فعاليت مغزی مردان در تماشای تصاوير و مسائل جنسی بمراتب از فعاليت مغزی زنان بيشتر
است .از نظر خدا هر گناهی بی اطاعتی محسوب میشود و کوچک يا بزرگ ،سد راهی بين رابطه خدا با انسان
است .اما در مورد زنا گفته شده است که "از زنا بگريزيد .هر گناهيکه آدمی میکند بيرون از بدنست لکن زانی
بر بدن خود گناه می ورزد .يا نمی دانيد که بدن شما هيکل روح القدس است که در شماست 76".برخالف تصور
عام ،زنا تنها يک مسئله جسمی نيست بلکه جسم و جان و روح را آلوده میکند .ريشه بسياری از خشونتها و
تجاوزات جنسی ،اعتياد به تماشای اينگونه تصاوير و فيلمهاست .سليمان حکيم ميگويد" :از زن جوانی خويش
مسرور باش .مثل غزال محبوب و آهوی جميل .پستانهايش ترا هميشه خرم سازد .و از محبت او دائما محفوظ
باش (ابراز محبت بين زن و شوهر است که آنها را از وسوسه و شرير محفوظ نگه ميدارد .).ليکن ای پسر من
چرا از زن بيگانه (غير از آن يک زن ،هر زن ديگری و به هر عنوان شرعی يا عرفی ،زن بيگانه محسوب
میشود  ).فريفته شوی و سينه زن غريبرا در بر بگيری .زيرا که راههای انسان در مد نظر خداوند است .و تمامی
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طريقهای ويرا می سنجد .تقصيرهای شرير او را گرفتار می سازد و به بندهای گناهان خود بسته میشود .او بدون
ادب خواهد مرد و بکثرت حماقت خويش تلف خواهد گرديد 77".البته وفاداری جنسی بين زن و شوهر متقابال
اهميت دارد" .نکاح بهر وجه محترم باشد و بسترش غير نجس زيرا که فاسقان و زانيانرا خدا داوری خواهد
کرد".
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مرد و زن هر دو بايد حجاب قلبی داشته ،مواظب باشند که اعضای بدنشان آنها را به گناه و نابودی

نکشاند وگرنه حجاب ظاهری مشکل زنا را در جامعه برطرف نکرده و نخواهد کرد.
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مرد نمونه
خصوصيات مرد نمونه را در کتاب اول تيموتاووس باب  3آيات  6-2ميبينيم که در واقع خصوصيات اسقف
يا سرپرست کليساست که میتواند راهنمای ساير مردان ايماندار به مسيح هم باشد .در اينجا میگويد :سرپرست
کليسا بايد مردی بی عيب ،صاحب يک زن ،خويشتندار ،هوشيار ،منظم ،مهمان نواز ،و معلمیتوانا باشد .او بايد
ماليم و صلح جو باشد .نه ميگسار و جنگجو و پول پرست .بلکه بايد خانواده خود را به خوبی اداره کند و
فرزندانش را طوری تربيت نمايد که از او با احترام کامل اطاعت کنند .زيرا اگر مردی نتواند خانواده خود را
اداره کند ،چگونه میتواند کليسای خداوند را سرپرستی نمايد؟ يک مرد نمونه در کليسا و در خانواده بايد فروتن
و تعليم پذير بوده ،خودرای و تکرو نباشد تا بتواند با قدرت تعليم دهد و ديگران کالم خدا را از دهان او طالب
باشند.
پولس رسول و دو تن از رهبران کليساهای اوليه در پيغامی می گويند" :خالصه ای برادران از شما در عيسی
خداوند استدعا و التماس می کنيم که چنانکه از ما يافته ايد که به چه نوع بايد رفتار کنيد و خدا را راضی سازيد
بهمان طور زيادتر ترقی نمائيد .زيرا می دانيد چه احکام از جانب عيسی خداوند به شما داديم .زيرا که اين است
اراده خدا يعنی قدوسيت شما تا از زنا بپرهيزيد .تا هر کسی از شما بداند چگونه بايد ظرف خويشتنرا در
قدوسيت و عزت دريابد .و نه در هوس شهوت مثل امتهائيکه خدا را نمی شناسند".
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مقام و مسئوليت زن در خانواده
در مو رد وظايف و نقش زن در خانواده هم باز کالم خدا راهنما و الگوی کامل و بی نقص ماست .بعضی از
اين وظايف عبارتند از:
 -1محبت به شوهر و فرزندان؛
پولس رسول در نامه ای به تيطس که سرپرست چند کليسا بود در مورد زنانی که با تجربه و مسن هستند
اينطور راهنمايی ميکند که آنها بايد در سيرت پاک باشند و رفتاری خدا پسندانه داشته باشند ،غيبت نکنند،
اسير مشروبات الکلی نباشند ،بلکه آنچه که نيکوست تعليم دهند تا زنان جوان را تربيت کنند که شوهر و
فرزندانشان را دوست بدارند ،روشن فکر باشند ،پاک دامن ،خانه دار ،مهربان و مطيع شوهرانشان باشند تا
هيچکس نتواند کالم خدا را بوسيله اعمال آنها متهم کند 81.اگر شوهر زنش را محبت ميکند ،هيچ مشکلی نبايد
زن را در محبت کردن به شوهرش دلسرد کند" .کيست که ما (عروس) را از محبت مسيح (داماد آسمانی) جدا
سازد .آيا مصيبت يا دلتنگی يا جفا يا قحط يا عريانی يا خطر يا شمشير ...بلکه در همه اين امور از حد زياده
نصرت يافتيم ،بوسيله او که ما را محبت نمود 81".بله در محبت ،صبر و اطاعت از خدا نصرت و پيروزيست.
 -2احترام به شوهر؛
" خالصه هر يکی از شما (مردان) نيز زن خود را مثل نفس خود محبت بنمايد و زن شوهر خود را بايد احترام
نمود".
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 -3مطيع شوهر با رضايت و با خدا ترسی؛
" ای زنان شوهران خود را اطاعت نماييد تا اگر بعضی نيز مطيع کالم نشوند ،سيرت زنان ،ايشانرا بدون کالم
دريابد .چونکه سيرت طاهر و خداترس شما را بينند 83".پس محبت مرد احترام زن را توليد میکند و اطاعت
زن باعث میشود مرد مطيع کالم خدا شود .خدا می داند قوانينش چگونه عمل میکنند .او زيباترين و کاملترين
روابط را برای ما می خواهد .لذا هر جا که روی سخن او با مرد است به او محبت را امر ميکند و هر جا روی
سخنش با زن است اطاعت را .با اينکه نتيجه محبت مرد احترام زن اوست و نتيجه اطاعت زن اطاعت شوهرش
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از مسيح و کالم اوست ،اما اين نتايج کامال خودبخود انجام نمی گيرند .انسان موجودی آزاد آفريده شده است و
میتوان د تصميم بگيرد که درمقابل نتايج ذکر شده لجبازی و سرسختی کند .بنا براين در مورد مرد ،خدا امر به
اطاعت از مسيح و در مورد زن نيز امر به احترام شوهرش می نمايد .به اينطريق شرايط الزم برای رابطه صحيح
و سازنده بين زن و شوهری که مطيع خدا هستند فراهم میشود و نتيجه ايده آل را میدهد.
آرامی ،اطاعت و وقار زن ،توجه مرد را جلب میکند تا او را بهتر بشناسد و درک کند و بتواند دنيا را از
دريچه چشم زن هم ببيند .درک افکار و احساسات زن برای مرد هنری ناشناخته است و اين هنر را روح القدس
به مرد تعليم میدهد  .اين کار زن و يا کار تجربه نيست .روح القدس بوسيله اطاعت و روح آرام در زن ايماندار،
اشتياق تعليم پذيری را در مرد ايجاد میکند .و بر عکس زن ستيزه گر مرد را فراری میدهد" .در زاويه پشت
بام ساکن شدن بهتر است از ساکن بودن با زن ستيزه گر در خانه مشترک".
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زيبايی زن نبايد تنها در آرايش ظاهری باشد که به آرايش مو و پوشيدن لباس و جواهرات زيبا بستگی
دارد .بلکه در واقع زيبايی او بايد از باطن باشد و درون خود را با روح آرام و ماليم بيارايد ،زيرا روح حليم و
آرام نزد خدا گرانبهاست" .زيرا بدينگونه زنان مقدسه در سابق نيز که متوکل بخدا بودند خويشتنرا زينت
مينمودند و شوهران خود را اطاعت می کردند .مانند ساره که ابراهيم را مطيع ميبود و او را آقا ميخواند و شما
دختران او شده ايد اگر نيکويی کنيد و از هيچ خوف ترسان نشويد" 85البته آرايش و تزيين مناسب و توام با حيا
برای زن منع نيست .بلکه برعکس ،از خصوصيات زن ايده ال اينست که "او برای خود اسبابهای زينت ميسازد و
لباسش از کتان نازک و ارغوان می باشد" 86.ولی نبايد زيبايی او تنها ظاهری باشد" .زن جميله بيعقل ،حلقه زرين
است در بينی گراز" 87پس درست است که بايد به ظاهر و باطن خود هر دو توجه کرد و از هر نظر بهترينی بود
که امکان پذير است .اما باز بايد تاکيد کنم که انگيزه و قلب شخص در اين امر بسيار مهم است .خدا خطاب به
حزقيال میگويد " :و تو ای پس ر انسان نظر خود را بر دختران قوم خويش که از افکار خود نبوت مینمايند بدار
و بر ايشان نبوت نما و بگو خداوند يهوه چنين می فرمايد وای بر آنانيکه بالشها برای مفصل هر بازويی میدوزند
و منديلها برای سر هر قامتی می سازند تا جانها را صيد کنند .آيا جانهای قوم مرا صيد خواهيد کرد و جانهای
خود را زنده نگاه خواهيد داشت؟ "کتاب حزقيال باب  13آيه  17و  18منظور از اين آيات اين است که زنان
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نبايد وسايل زينت را بمنظور عشوه گری و وسوسه کردن بکار ببرند و قصد آنها اين نباشد که مردان را بدام
گناه بيندازند.
سارا ابراهيم را آقا خطاب ميکرد يعنی سارا ابراهيم را بعنوان سر خانواده پذيرفته بود .او چه درحضور و چه
در غياب ابراهيم ،شوهرش را با القاب محترمانه خطاب می کرد .روانشناسان می گويند که هر کاری را اگر
بمدت شش هفته مرتب انجام دهيد ،بعد از آن عادت و جزئی از طبيعت شما میشود .برای بدست آوردن هر
عادت خوبی ،منجمله با کلمات احترام آميز صحبت کردن ،بايد برنامه گذاشت و آنرا تمرين کرد .از وقتيکه
زمين بخاطر گناه آدم لعنت شد ،میبينيم که خار و خس بدون هيچگونه سعی و زحمتی همه جا بعمل ميايد اما
برای روياندن گل و گياهان مفيد بايد زحمت کشيد و عرق پيشانی ريخت .اين پديده در مورد مسائل روحانی و
روابط انسانها هم صدق میکند .سوء تفاهمات ،تهمتها ،غيبتها ،دروغها و کلمات توهين آميز هيچ زحمتی ندارند و
خود بخود بسط پيدا میکنند .اما برای پيدا کردن سخنان شيرين و بنا کننده ،بسته به شخصيت طرف
صحبت،بايد محبت داش ت و برای آن از پيش فکر کرد .البته ناگفته نماند که احترام با چاپلوسی فرق دارد .خدا
احترام را دوست دارد و ما را به آن تشويق میکند ،اما از چاپلوسی متنفر است و زبان چاپلوس را منقطع می
گرداند" .موت و حيات در قدرت زبان است و آنانيکه آنرا دوست ميدارند ميوه اش را خواهند خورد" 88".ادب
را بچنگ آور و آنرا فرو مگذار .آنرا نگاه دار زيرا که حيات تو است 89".و اما "دهان چاپلوس هالکترا ايجاد
میکند" 91".خداوند همه لبهای چاپلوس را منقطع خواهد ساخت 91".چاپلوسی يعنی زبان و دل يکی نيست و
کلمات ناشی از انگيزه ای غير از محبت است.
در اينجا اگر مقصود از لقب آقا ،ارباب و برده و يا آقا و بنده بود ،مسلما همراه ترس از مقام باالتر هم بود.
اما مخصوصا نيکوکاری و نترسی را تاکيد میکند .بعبارتی میگويد ای زنان نترسيد از اينکه مطيع شوهرانتان
باشيد و نترسيد که اطاعت شما باعث خواری شما شود و از حرف ديگران هم نترسيد .چون اين کوچک شدن
نيست بلکه نزد خدا نيکو کاری محسوب میشود و زنی که خداترس است و می خواهد نزد خدا نيکو کار
محسوب شود ،در هر شرايطی که شوهرش ايجاد کند برکت خواهد گرفت .و برکت او ناشی از اطاعتش از کالم
خداست نه زايده شرايط جسمانی و روحانی شوهرش.
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معنی اطاعت اين نيست که در مورد مسائل زندگی صحبت ،سئوال و جواب و بحث نشود؛ بلکه برعکس
بايد در وقت مناسب ،محل مناسب ،و بطور خصوصی حرفهای هردو طرف زده شوند ،با دقت و مالحظه شنيده
شوند و با محبت به توافق منتهی گردند .حال اگر اين بحث ها به توافق کشيده نشد و گرفتن تصميم ضروری و
فوری بود ،ايمان زن میگويد که خدا راستگوست و هر چند که شوخ طبع است ولی در باره مسايل حياتی شوخی
ندارد .اگر او مطلبی را درکالمش يکبار گفته يعنی آن مطلب حياتی است چه برسد به اينکه بارها آنرا تاکيد
کرده باشد" .ای زنان شوهران خود را اطاعت کنيد چنانکه خداوند را".

92

"ای زنان شوهران خود را اطاعت

نماييد چنانکه در خداوند می شايد 93".میبينيم که اطاعت از شوهر نبايد در جهت دور شدن از خدا باشد.
پس ای زنانی که اعتماد خود را بر روی آقای اصلی تان ،عيسی مسيح گذاشته ايد ،مواظب باشيد که به چه
کسی بعنوان شوهر بله می گوييد .آيا او هم به عيسی مسيح بعنوان آقای خود بله گفته است؟ زيرا با اين بله و
بستن عهد ازدواج ،دانسته يا نادانسته به آنچه با ازدواج مسيحی ميآيد و مسيح به آن امر کرده است ،بله گفته
ايد .دراينجا ندانستن قانون عذر قابل قبول برای گله و شکايت از خدا و قوانين او نيست ،زيرا او از اول به شما
حق انتخاب داد ،هم درباره قبول واعتماد به اين قوانين ،و هم در مورد شخصی که انتخاب می کنيد .البته بسياری
با انتخاب خود ازدواج نمیکنند و يا قبل ازاينکه از قوانين خداوند مطلع شده باشند ازدواج کرده اند .درباره اين
زنان باز هم خداوند امين و قوانين او قابل اعتماد است .او قادر است که اراده نيکوی خود را در زندگی اين
عزيزان هم به انجام برساند اگر قلب مطيع ببيند.
عهد عتيق سمبلی ازعهد کامل يعنی عهد جديد است .وقتی خدا به هوشع نبی درباره آينده و عهد جديدی
که با قومش می بندد ،پيش گويی میدهد ،می فرمايد" :در آنروز مرا ايشی (يعنی شوهر من) خواهد خواند (قوم
من) و ديگر بعلی (يعنی ارباب من) نخواهد گفت 94".و عيسی مسيح به شاگردانش میگويد" :ديگر شما را بنده
نمی خوانم زيرا که بنده آنچه آقايش میکند نمی داند لکن شما را دوست خوانده ام زيرا که هر چه از پدر
شنيده ام به شما بيان کردم".
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مسيح سر کليساست و میگويد که دوست ماست و مثل برده به ما نگاه

نمیکند  .او مرد را هم بهمينگونه سر زن قرار داد يعنی دوست و همراز ،نه بنده و برده ( مرد ساالری) .دوستی
خالص بين زن و شوهر رمز موفقيت برای ازدواج آنهاست.

(40کتاب افسسيان باب  5آيه )00
(43کتاب کولسيان باب 3آيه )12
(44کتاب هوشع باب  0آيه )16
(45انجيل يوحنا باب  15آيه )15
_____________________________________________________________________________________________
صفحه 34
()www.persianwo.org
خانوادۀ مسيحی

يکی از اشتباهات رايج امروزی اين است که برای شناخت بيشتر از همديگر ،زن و مرد قبل از ازدواج با هم
زندگی میکنند با اين فکر که دوام زندگی زناشوئيشان بيشتر میشود .در حاليکه بر عکس ،دانشمندان و محققين
بعد از مطالعات زياد روی زندگی اين افراد نتيجه گرفته اند که اينکار در صد طالق را باال می برد.
 -4نجابت و تعليم پذيری؛
" زنان خويشتنرا بيارايند بلباس مزين بحيا و پرهيز نه بزلفها و طال و مرواريد و رخت گرانبها .بلکه چنانکه زنانی
را می شايد که دعوی دينداری میکنند به اعمال صالحه .زن با سکوت بکمال اطاعت تعليم گيرد .و زن را
اجازت نمی دهم که تعليم دهد يا بر شوهر خود مسلط شود بلکه در سکوت بماند .زيرا که آدم اول ساخته شد و
بعد حوا .و آدم فريب نخورد بلکه زن فريب خورده درتقصير گرفتار شد .اما بزاييدن رستگارخواهد شد اگر در
ايمان و محبت و قدوسيت و تقوی ثابت بمانند 96".دراينجا پولس به تيموتاووس درسهايی در مورد اداره کليسا و
سرپرستی آن میدهد  ،که در ابتدا خدا آدم را آفريد و بعد زن از دنده مرد و برای همکاری با او خلق گرديد ،لذا
نمیتوان د سر مرد قرار گيرد و بر او مسلط شود .مرد هم سر خانواده است و هم سرپرست کليسا و زن همکار
او ست .اين بدان معنی نيست که مرد باهوشتر از زن است و يا بالعکس .بلکه فقط حدود اختيارات و وظايفشان را
مشخص میکند .چه بسا همکارانی که مشاورين و مشوقينی باهوش و حکيم بودهاند ،مثل دبوره که در کتاب
داوران باب  4آيه  4ميگويد ،نبيه و يکی از داوران اسرائيل بود .منظور از تعليم در اينجا تعليم زن به شوهرش
در خانواده بعنوان رهبر (زن ساالری) است .چون زن فريب خورد و موجودی احساساتی و مستعد فريب خوردن
است .برای محافظت خانواده ،بهتر است زن از شوهرش تعليم بگيرد و زير چتر حفاظت او بماند مبادا مثل حوا
خودسرانه عمل کرده فريب بخورد .و در آخر زنان را تشويق میکند که در ايمان و محبت و پاکی بمانند تا
مصون باشند .اگر زن ايمانداری عطای تعليم دارد ،در زير نظر سرپرست کليسا میتواند کالم خدا را تعليم دهد
و چنانکه پيشتر ذکر شد زنان با تجربه تر زنان جوان را تعليم دهند .زيرا هر چند که حوا فريب خورد اما خدا به
او وعده داد که از نسل او يعنی نسل زن کسی بدنيا میآيد که باعث رستگاری همه ايمانداران به او میشود .و
با زاييده شدن و آمدن عيسی مسيح ،اين رستگاری مهيا شد .زن رستگاری که در ايمان و اطاعت می ماند ،خدا
از او بطرق مختلف استفاده میکند منجمله برای تعليم کالم و خدمت در کليسا .همانطور که او از زنان بسياری
منجمله فيبی بعنوان خادمه کليسا استفاده کرده است 97.از اين گذشته خدا به زن اجازه تعليم و تربيت خانواده را
هم بهمراهی شوهرش داده است 98،چون چه بهتر از اين که زن فرزندانی با ايمان و آگاه به کالم خدا تربيت کند
و با مشورت شوهرش آنها را در راهی که بايد بروند تعليم دهد .اما فراموش نکنيم که در هر حال مرد در تعليم
کليسا و خانواده مسئول است و در صورت کوتاهی ،خدا اول او را مورد سؤال قرار میدهد.
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(42کتاب امثال سليمان باب )31
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عالوه بر تعليم ،خدا عطايای مختلفی مثل نبوت ،بشارت ،شفا ،حکمت ،تمييز ارواح و غيره را نتنها به مردان بلکه
به زنان هم می بخشد .زيرا اين عطايا برای نجات مردم و بنای روحانی آنهاست .بقول عزيزی ،کسی که در حال
غرق شدن است اهميت نمیدهد که نجات غريق او مرد است يا زن .او فقط نجات را می خواهد.
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زن نمونه
نمونه کاملی از زن ايده ال در کتاب امثال سليمان باب  31نوشته شده است .در آيات  31-11می خوانيم،
زن صالحه را کيست که پيدا تواند کرد؟ قيمت او از هر نوع جواهری بيشتر است .او مورد اعتماد شوهرش است
و نمی گذارد که شوهرش به هيچ چيزی محتاج باشد .او شوهرش را کامالً و از هر نظر راضی و مطمئن نگه می
دارد و در تمام روزهای زندگی اش به او خوبی خواهد کرد ،نه بدی .از هر چه که موجود است برای تامين نياز
خانواده استفاده میکند  .او برای تهيه خوراک ،مانند کشتيهای بازرگانان به راههای دور می رود .قبل از روشن
شدن هوا ،بيدارمیشود و به تهيه خوراک مشغول می گردد و برای خانواده اش از هيچ فعاليتی خودداری
نمیکند .او دستورات الزم را به کسانی که برای او کار میکنند ميدهد و مدير و مدبراست .در بيرون از خانه
کاری را در نظر می گيرد و پس از بررسيهای الزم آن را قبول میکند و بخاطر پشتکار فراوان ،ثمره نيکوی
کارش را می ب يند .او قوی و پر کار است .به امور خريد و فروش رسيدگی می نمايد .با هوش و با استعداد است.
در خانه و خارج از خانه فعال است و از زحمت فکری و جسمی رو گردان نيست .شبها تا دير وقت درخانه کار
میکند و با وجود کار بيرون از خانه ،از کارهای خانه اش غافل نمی ماند .او دست و دل باز است و به فقرا کمک
میکند  .از برف و سرما باکی ندارد چون برای تمام اهل خانه اش لباس گرم تهيه کرده است .بجای نگرانی و
ترس ،هميشه برای مشکالت آماده است و غافلگير نمیشود .برای خود نيز لباسهای زيبا از پارچه های نفيس می
دوزد و به ظاهر خود بی توجه ني ست .او کارهای دست خود را به تاجرها می فروشد .شوهر چنين زنی در ميان
بزرگان شهر مورد احترام خواهد بود .او زنی است قوی و با وقار که از آينده نمی ترسد .سخنانش پر از حکمت و
نصايحش محبت آميز است .او تنبلی نمیکند ،بلکه به احتياجات خانواده اش رسيدگی می نمايد .يعنی به
احتياجات جسمانی ،روحانی ،عاطفی ،اجتماعی و تربيتی خانواده اهميت میدهد و رفتار اعضای خانواده برای او
مهم است .او هر کاری که برای هماهنگی خانواده الزم باشد انجام میدهد .فرزندانش او را می ستايند و
شوهرش از او تمجيد نموده میگويد :تو در ميان تمام زنان خوب ،بی نظير هستی .زيبايی فريبنده و ناپايدار است،
اما زنی که خدا ترس باشد قابل ستايش است .پاداش کارهايش را به او بدهيد و بگذاريد همه او را تحسين کنند.
در اين باب بنظر میآيد که همه زحمات خانواده به دوش زن است .اما بايد توجه داشت که در اين باب از
وظايف مرد صحبتی نکرده است ،و در واقع میگويد که تامين ،حمايت و اعتماد مرد است که به زن اعتماد
بنفس و قدرت میدهد تا بتواند دوشادوش مرد در تمام امورخانه و خارج از خانه همکار و شريک او باشد و از
همه استعدادهايش در جای صحيح و با انگيزه صحيح استفاده شود .اين باب يک زن نمونه را با همه استعدادهايی
که خدا در او قرار داده است نشان میدهد .و اينکه او میتواند احاطه کامل برامور خانواده داشته باشد بدون
اينکه خود مختار ،کنترل کننده ،و يا رقيب شوهر باشد و از حمايت و سرپرستی شوهرش هم لذت ببرد و
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احساس امنيت کند .اين همکاری و هماهنگ ی مرد و زن دراداره امور خانواده است که باعث محبت و احترام
حقيقی فرزندان به والدين میشود .دراين باب نمیبينيم که زن کار بيرون از خانه را بر کار خانه و خانواده مقدم
بشمارد بلکه از آن برای نفع خانواده استفاده میکند .نکته ديگر اينکه خدا زن را وسيله شهوت رانی مردان قرار
نداده است .لذا به وقار و ظاهر متينِ زن تکيه میکند و شوهر ،اين اطمينان را به زنش میدهد که دنبال زيبائی
موقت و فريبنده نرود و او را بهتر از همه زنان خوب می داند چونکه خدا ترس است و با ايمان زندگی میکند.
اين خداترسی که قابل ستايش حقيقی است ،نتن ها با گذشت زمان از بين نمی رود بلکه روز به روز رشد میکند.
به اين ترتيب و با اين اعتراف ،مرد پايه روابط با زنش را بر جای محکم و استواری قرار ميدهد که مثل ظاهر،
زود گذر و فانی نيست.
متاسفانه در عصر حاضر بسياری از زنان جای خود را در جامعه و در خانواده گم کرده اند .از يک طرف
برای مساوی نشان دادن خود با مردان به رقابت شغلی با آنها بلند میشوند و از طرف ديگر ،مستقيم و غير
مستقيم ،دانسته و ندانسته ،با نحوه رفتار و ظاهر خود روز بروز بيشتر خود را اسير و برده شهوت مردان میکنند.
البته آنها اينهمه را در لوای روشن فکری ،مطرح شدن دراجتماع ،مد و همرنگ شدن با جماعت انجام میدهند و
باعث نابودی خود و خانواده ها میشوند .وقتی ميخواهيد مرامی را بسنجيد ،آنرا در فکرتان عموميت دهيد يعنی
آنرا بسط داده ،وسيع کنيد و ببينيد نتيجه مورد تائيد يا مورد تکذيبتان قرار می گيرد .مثالً فکر کنيد اگر همه
زنان جهان اين اطمينان را از طرف شوهرشان داشتند که بهيچ دليلی مجذوب زيبائی زنان ديگر نميشوند چه می
شد .يعنی شوهر اين اطمينان را ميداد و زن آنرا با فروتنی قبول ميکرد .آنوقت زنها ديگر سعی در رقابت نمی
کردند که دنيا به شکل امروزی در بيايد و کم کم زن بزرگترين وسيله تجارت در جامعه و در رسانه های
گروهی شود.
خالصه اينکه سرلوحه افکار روزانه مرد و زن خداترس بايد اين آيه باشد" .پس خواه بخوريد خواه بنوشيد
خواه هر چه کنيد همه را برای جالل خدا بکنيد 99".يعنی زندگی ،رفتار ،و طرز لباس پوشيدن شما باعث شود که
د يگران خدا را شکر و تمجيد کنند ،و تشنه شناخت خدايی شوند که شما او را خدمت می کنيد.
در کتاب حزقيال باب  16آيات  15-8نمونه يک عشق واقعی ولی يکطرفه را شرح میدهد که رابطه بين خدا و
قومش است .اين قوم بجای اينکه مثل زنی که سليمان توصيف کرده بود ،در مقابل محبت حقيقی عکس العملِ
درست نشان دهد ،برعکس مغرور از آب درآمد و غرور او باعث شد محبت و قدرشناسی را کنار گذاشته
بدنبال دلش برود و ثمره بد آن را هم ببيند .در اين آيات خداوند می فرمايد که چگونه اسرائيل را برای خود
بعنوان زن سمبوليک انتخاب کرد (خدا برای درک و فهم ما ،مثالها و سمبلهای انسانی بکار می برد .چون ادبيات
(44کتاب اول قرنتيان باب  12آيه )31
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و زبان انسان بتنهايی برای مفاهيم روحانی گويا نيستند .).هيچکس به اين زن اهميت نمی داد و دلش به حال او
نمی سوخت .کسی حاضر به نگهداری از او نبود .حتی پدر و مادرش او را طرد کرده بودند و همه از او اکراه
داشتند .خ داوند در نقش شوهر به زن می فرمايد که از کنارت گذشتم .به تو نگاه کردم .اينبار آماده ازدواج
بودی .پس ردايم را بر تو انداختم .عريانی ات را پوشانيدم و سوگند ياد کرده با تو پيمان ازدواج بستم و تو از
آن من شدی .سپس شستشويت دادم تا از ناپاکيهايت پاک شوی و بر بدنت روغن ماليدم .لباسهای زيبای
قالبدوزی شده از جنس کتان لطيف و ابريشم به تو دادم و کفش از پوست خز به پايت کردم .تو را با زيورآالت
آراستم .النگوها به دستت کردم و گردنبند به گردنت انداختم .حلقه در بينی ات و گوشواره درگوشهايت و تاجی
زيبا بر سرت گذاشتم .به اين ترتيب با طال و نقره آراسته و زيبا شدی .لباسهای زيبا پوشيدی و بهترين خوراکها
را خوردی .زيبايی تو مثل يک ملکه خيره کننده شد .اين زيبايی را من بتو بخشيدم که زبانزد همه قومها شدی.
اما تو فکر کردی که ميتوانی جدا از من نيز زيبايی و کمال خود را حفظ کنی .بنابراين از زيبايی و آوازه ات
سرمست شدی و در ورطه گناه و زناکاری افتادی.
فرق اين زن و زن نمونه در امثال سليمان در اين است که اين زن خواست بدون شوهرش و بطور خود
مختار از استعدادهايش استفاده کند و باالخره شکست خورده بی آبرو شد و شوهر و فرزندانش را از دست داد.
"هر زن حکيم خانه خود را بنا میکند ،اما زن جاهل آنرا با دست خود خراب می نمايد".

111

سرپيچی و سرکشی زن از شوهر و بچه از پدر و مادر ،ريشه ای قديمی دارد .همين گناه سرکشی و غرور بود
که شيطان را با تمام زيبايی و شوکتش به سقوط کشانيد .پس بيجهت نيست که سليمان بارها ما را در اينباره
اخطار میدهد" .غرور پيشروِ هالکت است و دل مغرور پيشروِ خرابی" 111".هر که دل مغرور دارد نزد خداوند
مکروه است".
می باشد".

112

"چون تکبر میآيد خجالت میآيد .اما حکمت با متواضعان است".

113

"تواضع پيشرو حرمت

114

برعکس غرور ،تواضع است .منظور از تواضع شکسته نفسی ،احساس حقارت ،و يا خود را کوچک و بی ارزش
نشان دادن نيست .بلکه فروتن کسی است که موقعيت انجام کاری و يا تعريفی را برای نفع خود دارد ،اما تصميم
می گيرد که آن عمل يا تعريف را برای نفع ديگری بکار ببرد .بعبارتی توجه ،افکار ،صحبتها ،و اعمال شخص
(122کتاب امثال سليمان باب  14آيه )1
(121کتاب امثال سليمان باب  16آيه )12
(120کتاب امثال سليمان باب  16آيه )5
(123کتاب امثال سليمان باب  11آيه )0
(124کتاب امثال سليمان باب  15آيه )33
(125کتاب صفنيای نبی باب 3آيه )17
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فروتن برای خ ودش نيست بلکه بخاطر اطرافيان است و تمرکز را روی ديگران می گذارد .چنانکه عيسی مسيح
نفع خود را طالب نبود بلکه با فروتنی بخاطر ما مرگ بر صليب را انتخاب کرد .پس شخص میتواند در عين
حال هم فروتن باشد و هم عزتِ نفس داشته باشد .تواضع و فروتنی از خصوصيات محبت حقيقی ميباشد .محبت
حقيقی ،انتظار تالفی ندارد (آگاپه) .در اين نوع محبت رضايت خاطر می باشد .اين نوع محبت خود کفاست يعنی
خود بخود شادی آفرين است و برای شادی احتياج به محبت متقابل ندارد .تصور کنيد اگر محبت با محبت
متقابل ارضاء می شد ،چقدر خدا کمبود محبت و افسردگی پيدا می کرد .چون محبت ما به او در مقايسه با
محبت او به ما بسيار ناچيز است .ارضاء خدا با اين نيست که ما محبت او را تالفی کنيم .محبت حقيقی خود
ارضاء کننده است و بدنبال ارضاء نمی گردد .از آنجايی که خدا محبت است مسلما رضايت کامل را از محبت
دارد" .يهوه خدايت در ميان تو قدير است و نجات خواهد داد .او بر تو شادی خواهد نمود و در محبت خود
آرامی خواهد يافت و با سرودها برتو شادی خواهد کرد".

115

زن و شوهر برای ايجاد شادی در زندگی زناشويی

شان بايد چنين محبتی به يکديگر داشته باشند و هر کدام که اينگونه محبت کند شادی بيشتری خواهد داشت.
خصوصيات محبت حقيقی اينگونه است که "محبت حليم و مهربانست .محبت حسد نميبرد .محبت کبر و
غرور ندارد .اطوار ناپسنديده ندارد و نفع خود را طالب نمیشود .خشم نمی گيرد و سوءظن ندارد .از ناراستی
خوشوقت نمی گردد ولی با راستی شادی میکند .درهمه چيز صبر میکند و همه را باور مينمايد .در همه حال
اميدوار ميباشد و هر چيز را متحمل ميباشد .محبت هرگز ساقط نمیشود و الحال اين سه چيز باقيست يعنی
ايمان و اميد و محبت اما بزرگتر از اينها محبت است".

116

چنين محبتی است که باعث میشود زن و مرد به

مشارکت با يکديگر تمايل داشته با شند ،نه اينکه به اجبارِ ازدواج و يا ترس از طالق با هم زير يک سقف زندگی
کنند .در يک ازدواج موفق و با محبت ،مشارکت زن و مرد از مرحله سطحی می گذرد و با گذشت زمان عميقتر
می گردد .مثالً ابتدا صحبتها در مورد وقايع روز و بيشتر درباره ديگران است .کم کم از عقايد يکديگر صحبت به
ميان میآيد و باالخره عميق ترين نوع ارتباط يعنی صحبت از احساسات ،ترسها ،نگرانيها ،شکستها و پيروزيهاست
که دو نفر را علی رغم اشتباهاتشان به يکديگر نزديک میکند .وقتی زن و شوهر اطمينان دارند که با وجود
شناخت عميق از يکديگر ،محبتشان به همديگر سرد نميشود آنوقت اين نزديکی بوجود میآيد .هر کلمه ای که
از دهان بيرون میآيد وزن دارد و میتواند خراب کننده يا بنا کننده باشد .زيرا انسان شبيه خدا آفريده شده و
خدا بوسيله کالمش دنيا را آفريد و بخصوص بعد از ايمان به مسيح چقدر بايد مواظب کالماتمان باشيم "موت و
حيات در قدرت زبان است ".کتاب امثال سليمان باب  18آيه  21با وجود اين ،کمتر از %11روابط بر اساس رد
و بدل کردن کلمات است .بقيه روابط بوسيله حاالت صورت و حرکات بدن صورت می گيرد .مثالً کسانی که کر
و الل هستند میتوانند بدون صحبت ،با ديگران ارتباط نسبتا کاملی برقرار کنند .حتی حيوانات مثل سگ که

(126کتاب اول قرنتيان باب  13آيات  2-4و )13
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ناطق نيستند بدينطريق با هم و با ما ارتباط برقرار میکنند و با حرکاتشان نشان میدهند که چه احساس و
نيازی دارند .زن و شوهر نتنها در روابط بين خود بلکه در تمام روابطشان بايد متوجه و هوشيار باشند که چه
پيغامی را ناگفته به طرف مق ابل می فرستند .و از اشتباهات در اين زمينه است که بسياری از سوء تفاهمات
ايجاد میشوند .بی جهت نيست که سليمان میگويد :مرد لئيم و مرد زشت خوی با اعوجاج دهان رفتار ميکند.
با چشمان خود غمزه می زند و با پايهای خويش حرف می زند .با انگشتان خويش اشاره میکند .در دلش
دروغهاست و پيوسته شرارت را اختراع ميکند .نزاعها را می پاشد .بنا بر اين مصيبت بر او ناگهان خواهد آمد.
در لحظه ای منکسر خواهد شد و شفا نخواهد يافت 117".در اينجا منظور از مرد ،انسان است که میتواند مرد يا
زن باشد .او چون نمی خواهد حرفهای منفی قلبش را به زبان بياورد ،با اعضای بدن خود پيغام را ميدهد که
بتواند در موقع لزوم آنها را انکار کند .اين همان اطوار ناپسنديده است که در محبت واقعی نيست.
"خدا محبت است".
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اگر خدا در زندگی زن و شوهری اول باشد ،محبت حقيقی بين آنها حکمفرماست و

اتحادشان محکم و استوار می ماند .سليمان در کتاب جامعه باب  4آيات  9تا  12میگويد :دو از يک بهترند
چونکه ايشانرا از مشقتشان اجرت نيکو می باشد .زيرا اگر بيفتند يکی از آنها رفيق خود را خواهد برخيزانيد لکن
وای بر آن يکی که چون بيفتد ديگری نباشد که او را برخيزاند .و اگر دو نفر نيز بخوابند گرم خواهند شد اما
يکنفر چگونه گرم شود .و اگر کسی بر ايشان حمله آورد هر دو با او مقاومت خواهند نمود و ريسمان سه ال
بزودی گسيخته نمیشود .سليمان از بهتر بودن دو بر يک صحبت میکند در حاليکه در آخر میگويد ريسمان
سه ال بزودی پاره نمیشود .زيرا نفر اول در بين اين س ه ،همان خدايی است که محبت است .نمونه بسيار زيبايی
از اين رابطه عميق و صحيح بين زن و شوهر درکتاب غزل غزلها بوسيله سليمان نوشته شده است .خداوند رابطه
خود را با ما به رابطه بين زن و مرد تشبيه میکند .زيرا او يعنی خالق جهان ،عميق ترين و نزديکترين رابطه را
رابطه زن و شوهر قرار داده است.
خدا به موسی و بعدها به سليمان فرمان داد محلی برای حضور مقدس او بسازند تا او در بين قومش ساکن
شود .موسی مسکن را و سليمان هيکل را ساختند .مسکن متحرک بود چون در زمان سرگردانی قوم اسرائيل در
بيابان ساخته شد و هيکل در اورشليم بنا شد .اما هر دو از روی يک نمونه آسمانی که خدا به موسی و سليمان
نشان داده بود ساخته شدند و از قسمتهای مشابه تشکيل می شدند .يعنی شامل خيمه اجتماع ،قدس ،و قدس
االقداس بودند .خيمه اجتماع برای ورود همه قوم آزاد بود .اينگروه سمبل کسانی است که خدا را فقط خالق ،و
خود را مخلوق و بنده او می دانند .قدس فقط برای ورود کاهنان مجاز بود که خود را تطهير کرده بودند .اينها
(127کتاب امثال سليمان باب  6آيات )15-10
(122در رساله اول يوحنا باب  4آيه )2
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سمبل کسانی هستند که به محبت خدا از طريق کار عيسی مسيح بر صليب پی برده اند و آنرا پذيرفته اند يعنی
فديه گناهانشان پرداخت شده است و تطهير يافته اند .اينگروه خدا را هم خالق و هم پدر آسمانی خود می دانند
يعنی رابطه ای عميق تر از بنده و خالق با خدا دارند و تعداد آنها از دسته اول کمتر است .ورود به قدس
االقداس يا حضورِ مخصوص خدا فقط برای يک کاهن آنهم سالی يکبار مجاز بود .اين سمبل کسانی است که در
ايمان به مسيح رشد کرده ا ند و خود را وقف او نموده اند .تعداد اينگروه از دسته دوم هم کمتر است و آنها خود
را عروس و عيسی مسيح را داماد آسمانی ميدانند يعنی عميق ترين رابطه ممکن بين دو نفر در بين آنها و خدا
برقرار است .آنها به خدا هم بعنوان خالق ،هم پدرابدی و هم نامزد آسمانی خود ايمان دارند و اين عمق محبت
را چشيده اند.
در کتاب مقدس ،مزامير را به خيمه اجتماع تشبيه میکنند چون مزامير گفتگوی بين خالق و مخلوق است.
امثال سليمان را به قدس ،چون نصيحتهای پدر به فرزند است .و باالخره غزل غزلها را به قدس االقداس ،چون
گفتگوی خصوصی و عاشقانه بين عروس و داماد است ،چنانکه میگويد" :مرا مثل خاتم بر دلت و مثل نگين بر
بازويت بگذار .زيرا محبت مثل موت زورآور است .آبهای بسيار محبترا خاموش نتواند کرد و سيلها آنرا نتواند
فرو نشاند".
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ده فرمان ازدواج
خدا به موسی ده فرمان را داد 111،که در رابطه با خدا و قومش بود .ما هر يک از اين ده فرمان را میتوانيم
در رابطه بين زن و شوهر اينطور بخوانيم؛
 -1ترا خدايان ديگر غير از من نباشد .اينطور بخوانيم؛ من عزيزترين ومهمترين شخص در زندگی تو هستم.
 -2صورتی تراشيده و هيچ تمثالی از آنچه باال در آسمانست و از آنچه پايين در زمين است و از آنچه در
آب زير زمينست برای خود مساز .نزد آنها سجده مکن و آنها را عبادت منما زيرا من خدای غيور هستم .اينطور
بخوانيم؛ غير از من کسی را ستايش و حمد و تحسين نکن و مرا با کسی مقايسه نکن ،چون من به تو غيرت دارم.
 -3نام يهوه خدای خود را بباطل مبر .اين طور بخوانيم؛ از اسم من با بی احترامی صحبت نکن و به آن قسم
دروغ نخور و اصالً قسم نخور.
 -4روز سبت را ياد کن تا آنرا تقديس نمائی .شش روز مشغول باش و همه کارهای خود را بجا آور .اما روز
هفتمين سبت يهوه خدای تو است .اينطور بخوانيم؛ شش روز هفته کار کن و يک روز استراحت کن و وقت
بيشتری با من صرف کن.
 -5پدر و مادر خود را احترام نما تا روزهای تو در زمينی که يهوه خدايت بتو می بخشد دراز شود .اينطور
بخوانيم؛ اگر خود را با من يکی می دانی ،به پدر و مادر و بستگان من مثل پدر و مادر و بستگان خودت احترام
بگذار.
 -6قتل مکن .اينطور بخوانيم؛ بی سبب خشمگين مشو و اگر خشمگين شدی ،گناه نکن و با خشم شب را بسر
مبر .در بحث منصف باش .ديکتاتور نباش ،قاضی نباش ،روانپزشک نباش ،موعظه نکن ،تحقير نکن ،مقايسه نکن،
اشتباهات گذشته را به ميان مياور ،و از جزئيات صرف نظر کن .وقتی اشتباه می کنی عذر خواهی کن و وقتی حق
با توست ساکت باش و اشتباهم را به رخم نکش .چون با هر يک از اينها احساسی را در من می کشی.
 -7زنا مکن؛ اينطور بخوانيم؛ به کسی با نظر شهوت و چشم خريدار نگاه نکن.
 -8دزدی مکن .اينطور بخوانيم؛ از ارزش من کم نکن بلکه با قدردانی بر ارزش من اضافه کن.
 -9بر همسايه خود شهادت دروغ مده .اينطور بخوانيم؛ درهمه صحبتهايت حقيقت و همه حقيقت را بگو.
 -11بخانه همسايه خود طمع مورز و به هيچ چيزی که از آن همسايه تو باشد طمع مکن .اينطور بخوانيم؛
در رابطه ات با من در فکر ماديات نباش و رابطه ات با من جسمانی نباشد.
محبت تکميل شريعت است .يعنی عهد جديد تکميل عهد عتيق است .زيرا وقتی ده فرمان را می خوانيم،
میبينيم که همه بکن و نکن ها به حکم شريعت است .اما وقتی کسی محبت حقيقی در قلبش ساکن باشد ديگر
(112کتاب خروج باب  02آيات )17 -1
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الزم نيست به او حکم شود که قتل و دزدی و زنا و نکند ،بلکه بخاطر محبتی که به آنشخص دارد راضی به
ضرر او نيست" .محبت به همسايه خود بدی نمیکند .پس محبت تکميل شريعت است( ".کتاب روميان باب
 13آيه )11
خالصه اينکه بقول سليمان "جميع روزهای عمر باطل خود را که او (خدا) ترا در زير آفتاب بدهد با زنيکه
دوست ميداری ( زنت) در جميع روزهای بطالت خود خوش بگذران .زيرا که از حيات خود و از زحمتيکه زير
آفتاب ميکشی نصيب تو همين است"

111

(111کتاب جامعه باب  4آيه )4
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مقام و مسئوليت فرزندان در خانواده
از نظر خدا وقتی لقاح صورت می گيرد ،يعنی فرزندی بوجود آمده است .چنانکه داوود میگويد" :چشمان تو
جنين مرا ديده است .و در دفتر تو همه اعضای من نوشته شده ،در روزهايی که ساخته می شد .وقتيکه يکی از
آنها وجود نداشت".
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و خدا به ارميای نبی می فرمايد" :قبل از آنکه ترا در شکم صورت بندم ترا شناختم و

قبل از بيرون آمدنت از رحم ترا تقديس نمودم 113".بچه وقتی بدنيا میآيد ،طبيعتا فکر میکند که مرکز جهان
است .مسئوليت پدر و مادر اين است که به فرزندشان حدودش را بشناسانند .او بايد احترام و قدردانی را ياد
بگيرد .همچنين بايد از عواقب و نتيجه هر عملی که انجام میدهد و يا از انجام آن خودداری میکند آگاه شود.
اين همان کاری است که خدا با ما بوسيله کالمش کرده است .يعنی ما را از لعنت ها و برکت ها آگاه کرده
است .مغز انسان بيشتر درباره بدست آوردن فکر میکند و کمتر به از دست دادن می انديشد .به اين دليل خدا
در کالمش بيشتر به برکتها و خوشابحالها تکيه میکند و کتاب مقدس پر از وعده های امين اوست .پدر و مادر
هم بايد بي شتر به جنبه مثبت تکيه کنند و با تشويق و محبت شخصيت بچه را شکل دهند .بايد توجه داشت که
آگاه کردن بچه از عواقب سرکشی با وادار کردن او به انجام کاری بوسيله تهديد و ترساندنش فرق دارد .جالب
اينجاست که اگر خوب دقت کنيم ،می بنيم که همه چيز در قلب ،انگيزه و محبت خالصه میشود تا کاری
درست و با ثمره نيکو انجام شود و مرز آن با کار اشتباه و نتيجه بدش ،بسيار باريک است .به ايندليل بايد مرتب
قلبمان را تفتيش کنيم و از خدا حکمت بطلبيم" .ايخدا مرا تفتيش کن و دل مرا بشناس  .مرا بيازما و فکرهای
مرا بدان و ببين که آيا در من راه فساد است و مرا بطريق جاودانی هدايت فرما 114".بچه ها شخصيتهای مختلف
دارند ولی همگی محبت خالص را بخصوص از طرف والدين خود تشخيص میدهند و اين بزرگترين نياز آنها
برای رشدشان در راه صحيح است .پولس رسول فرزند روحانی اش تيموتاووس را اينطور تشويق کرده به
شخصيتش شکل میدهد .او بعد از اينکه در مورد تعاليم غلط صحبت میکند ،به تيموتاووس میگويد" :اما تو ای
مرد خدا ،از همه اين ها بگريز و نيکويی مطلق و خداپرستی و ايمان و محبت و بردباری و ماليمت را پيشه خود
ساز .در مسابقه بزرگ ايمان تالش کن و حيات جاودانی را بچنگ آور .زيرا خدا تو را برای آن خوانده است و
در حضور شاهدان بسيار به خوبی به ايمان خود اعتراف کردی".
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(110مزمور  134آيه )16
(113کتاب ارميای نبی باب  1آيه )5
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همراه تشويق و جايزه ،پدر و مادر مسيحی بايد قوانين ،معيارها و محدوديت هايی را بر اساس کالم خدا
برای فعاليتهای بچه ها بگذارند .مثالً درس خواندن و نمرات تحصيلی ،نوع دوستان ،فعاليت های خارج از
مدرسه ،ساعت آمدن به خانه و غيره بايد هر کدام قانونی داشته باشند تا بچه سرگردان نشود و بتواند آن معيار
ها را الگو قرار دهد و خودش هم بتواند خود را ارزيابی کند و وقتی تنبيه يا تشويق میشود بداند که برای
چيست .به اينطريق در شناخت خوب و بد رشد میکند .بعالوه ،انسان احتياج به نظم و قانون دارد .اگر پدر و
مادری در اين امر غفلت کنند بچه ها بخصوص درسنين نوجوانی با ايده گرفتن از دوستانشان برای خود قانون
می گذارند .مسلما اين قانون بر اساس معيار صحيحی نخواهد بود.
"ای پسر من اوامر پدر خود را نگاه دار و تعليم مادر خويشرا ترک منما .آنها را بر دل خود دائما ببند و آنها
را بر گردن خويش بياويز .حينيکه براه می روی ترا هدايت خواهد نمود و حينيکه می خوابی بر تو ديده بانی
خواهد کرد و وقتيکه بيدار شوی با تو مکالمه خواهد نمود".

116

"هر که بر پدر خود ستم کند و مادرشرا براند،

پسری است که رسوايی و خجالت می آورد .ای پسر من شنيدن تعليميرا ترک نما که ترا از کالم معرفت گمراه
می سازد".
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طبيعت بچه ها بخصوص در سنين نوجوانی اين است که پدر و مادر را از فکر و زندگيشان کنار

بگذارند .اين مرحله ای از رشد جسمی و روحی بچه است که بايد با آن درست برخورد شود .پدر و مادر به هيچ
وجه نبايد تسليم و کنار گذاشته شوند .چون دراينصورت بچه نتنها احساس امنيت را از دست میدهد بلکه هر
نوع تعليمی را پذيرا خواهد بود .يک نوجوان احساس تعلق و امنيت خود را از روی همين قوانين در خانواده می
گيرد هر چند که ظاهرا با آنها مبارزه کند .اگر دراين مبارزه پيروز شود و پدر و مادر تسليم بی قانونی شوند،
آنوقت آن نو جوان برای رفع نيازِ تعلق و امنيت خود به خارج از خانه و به کسانی که بنظر او قوی تر از پدر و
مادرش هستند پناه می برد .آمار نشان میدهد بچه هايی که در خانه با برنامه و قانون بزرگ میشوند وقتی به
سن نوجوانی ميرسند بمراتب کمتر دست به کارهای خشونت آميز می زنند و کمتر با ديگران درگيری پيدا
میکنند  .در اين سنين که سنين تبديل از بچگی به بلوغ است بسياری از مسايل جسمانی ،روحانی ،و اجتماعی
برای شخص مبهم می باشد .او ميخواهد که والدينش که او را دوست دارند و قابل اعتماد هستند ،خوب و بد را
برايش توضيح بدهند .ايوب هم وقتی که دچار ابهام از اوضاع و احوال خود شد مثل يک فرزند به خدا گفت" :
فقط دو چيز بمن مکن .آنگاه خود را از حضور تو پنهان نخواهم ساخت .دست خود را از من دور کن و هيبت تو
مرا هراسان نسازد .آنگاه بخوان و من جواب خواهم داد .يا اينکه من بگويم و تو جواب بده .خطايا و گناهانم چقدر
است؟ تقصير و گناه مرا بمن بشناسان .چرا روی خود را از من می پوشانی و مرا دشمن خود می شماری؟" کتاب

(116کتاب امثال سليمان باب  6آيات )00-02
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ايوب باب  13آيات  24-21ايوب می خواست که پدر آسمانی اش دوست او باشد ،برای او وقت بگذارد و
خطاهايش را به او دوستانه بگويد.
در مزمور  127و اشعيا  ،49فرزندان به تيرهای کمان يک تير انداز تشبيه شده اند که بايد راست ،تيز،
صاف و صيقل داده درست شده باشند تا برای منظوری که بوجود آمده اند مفيد بوده به هدف اصابت کنند.
هيچ تيراندازی نمیتوان د به همه جاهايی که تيرهايش می روند برود .اما اگر تيرهايش را مستقيم درست کرده
باشد ،بوسيله آنها میتوان د هدفهای زيادی را بزند و پيروزی بدست آورد .اولين و مهمترين ميوه يک پدر و مادر
فرزند آنهاست که هم ميوه جسمانی و هم ميوه روحانی آنها می باشد .بچه ها بزرگترين مسئوليت و سرمايه يک
پدر و مادر مسيحی هستند که میتوانند خبر خوش انجيل را به نسل بعد منتقل کنند.
خدا به فرزندان ياد آوری میکند که انجام قوانين او بصالح آنهاست .بعضی از اين قوانين و دستورات همراه
وعده مخصوصی از طرف خداست .اولين دستور با وعده که خدا در ده فرمان به موسی داد اين بود که به پدر و
مادر خود احترام بگذار تا عمر طوالنی داشته باشی .و همچنين می فرمايد که عالوه بر احترام از آنها اطاعت
کنيد ،بخصوص اگر آنها ايماندار به مسيح و پيرو او هستند " .ای فرزندان ،والدين خود را در خداوند اطاعت
نماييد .زيرا که اين انصاف است .پدر و مادر خود را احترام نما که اين حکم اول با وعده است .تا ترا عافيت باشد
و عمر دراز بر زمين کنی .و ای پدران فرزندان خود را بخشم مياوريد بلکه ايشانرا بتاديب و نصيحت خداوند
تربيت نماييد" 118".ای فرزندان والدين خود را درهمه چيزاطاعت کنيد زيرا که اين پسنديده است در خداوند.
ای پدران فرزندان خود را خشمگين مسازيد مبادا شکسته دل شوند" 119".پدر خويشرا که ترا توليد نمود گوش
گير .و مادر خود را چون پير شود خوار مشمار .راستيرا بخر و آنرا مفروش .و حکمت و ادب و فهمرا .پدر فرزند
عادل بغايت شادمان میشود .و والده تو مسرور خواهد گرديد .ای پسرم دل خود را به من بده و چشمان تو
براههای من شاد باشد"

121

خدا از يک طرف به فرزندان درس اطاعت میدهد و از طرف ديگر بالفاصله و مرتبا به والدين هشدار
میدهد که فرزندان خود را خشمگين نکنند .بعبارتی يک پدر و مادر حکيم ظرفيت فرزند خود را در هر سنی می
دانند و با ايجاد فشارهای روحی و سختگيريهای بی مورد آنها را دل شکسته يا ياغی بار نمی آورند .يک پدر و
مادر حکيم فشارهای زندگی خود را بر دوش فرزندانشان نمی گذارند .بلکه با آنها صحبت کرده با نصيحت،
(112کتاب افسسيان باب  6آيات )4-1
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تشويق و دوستی آنها را تربيت میکنند .روزانه به آنها يادآوری میکنند که دوستشان دارند و درهر فرصتی که
دست میدهد محبت خود را بطرق مختلف منجمله با بغل کردن و بوسيدن به آنها نشان میدهند .و از همه
مهمتر با آنها وقت صرف کرده و به آنها با دقت گوش میدهند .در فعاليتهای مورد عالقه آنها شرکت میکنند
و به عقايد آنها احترام می گذارند .آنها را در مباحثاتی که مربوط به سن آنها نيست شرکت نمیدهند .و باالخره
به وعده های خود عمل میکنند.
نمونه کامل يک فرزند مطيع عيسی مسيح بود .وقتی عيسی مسيح دوازده ساله بود ،درباره اش نوشته شده
است که مطيع يوسف و مادرش مريم بود" .و عيسی در حکمت و قامت و رضامندی نزد خدا و مردم ترقی می
کرد.

121

" او ( عيسی مسيح) در ايام بشريت خود چونکه با فرياد شديد و اشکها نزد او ( پدر آسمانی) که

برهانيدنش از موت قادر بود تضرع و دعای بسيار کرد و بسبب تقوای خويش مستجاب گرديد .هر چند که پسر
بود به مصيبتهايی که کشيد اطاعترا آموخت و کامل شده جميع مطيعان خود را سبب نجات جاودانی گشت".

122

عيسی مسيح از طرف پدر برای پرداخت جريمه انسان به اين دنيا آمد اما چون در جسم انسانی بود و تصور
صليب برايش دردناک ،شب قبل از دستگيری و مصلوب شدنش دعا کرد که خدا اين ماموريت را از او پس
بگيرد .اما چون با سختيها ياد گرفته بود که برکت در اطاعت است ،در دعا گفت اراده تو کرده شود .آنوقت
دعايش مستجاب شد و از موت رهانيده شد .اما او با اراده خود که در هماهنگی با اراده پدر آسمانی بود ،جانش
را داد و آنرا روز سوم پس گرفت يعنی از مردگان قيام کرد .هيچکس حتی پدر آسمانی او را مجبور نکرد و
جانش را بزور نگرفت بلکه او خود اراده پدر را با رغبت و اطاعت کامل به انجام رسانيد17" .و از اين سبب پدر
مرا دوست می دارد که من جان خود را می نهم تا آنرا باز گيرم18 .کسی آنرا از من نمی گيرد ،بلکه من خود
آنرا می نهم .قدرت دارم که آنرا بنهم و قدرت دارم آنرا باز گيرم .اين حکم را از پدر خود يافتم ".کتاب يوحنا
باب  11آيات  17و 18
بچه ها بطور کلی دو دسته هستند .يک دسته مطيع پدر و مادر و دسته ديگر نامطيع.
آنهايی که مطيعند ،بکن و نکن ها را اجرا میکنند و به فرامين پدر و مادر احترام می گذارند .اينها دو دسته اند؛
الف  -آنهايی که تا فرمان را می شنوند جواب مثبت میدهند.
ب – آنهايی که اول جواب منفی میدهند و احتماال جر و بحث میکنند ولی باالخره اطاعت میکنند .اين گروه
ظاهرا نامطيع ولی در باطن مطيعند.

(101انجيل لوقا باب 0آيه )50
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اين هر دو گروه عاقبت خوبی دارند .ميتوان اينها را به مسيحيان حقيقی تشبيه کرد که فرزندان مطيع خدا
هستند.
آنهايی که نا مطيع هستند هم دو دسته اند؛
الف – آنهايی که قوانين را اطاعت نمیکنند و با زور و دعوا آنچه خودشان صالح بدانند انجام ميدهند .اين گروه
ظاهر و باطنشان يکی است .قوانين پدر و مادر را ميدانند و بر اساس قانون خود زندگی میکنند .اينها را میتوان
به کسانی تشبيه کرد که هيچوقت به مسيح ايمان نمی آورند.
ب – و اما اين گروه ،تظاهر به اطاعت میکنند ولی در باطن نامطيع و ياغی هستند .اين گروه ازهمه گمراه کننده
ترند .در ظاهر پدر و مادر را محبت و احترام میکنند و چه بسا محبوبترين فرزند پدر و مادر جسمانيشان
هستند ولی در مورد اطاعت نتنها آنچه خود صالح بدانند انجام میدهند ،بلکه می خواهند به پدر و مادر ثابت
کرده ،بقبوالنند که راه و تصميمات خودشان صحيح بوده است .اينها را میتوان به کسانی تشبيه کرد که نمای
مسيحيت دارند ولی قلبشان را به مسيح نداده اند و بسياری را با تعاليم غلط می فريبند.
ديد خدا از فرزند خداترس و مطيع با ديد انسانها فرق دارد .ببينيم خدا در اينمورد چه می فرمايد .عيسی
مسيح فرمود :شخصی دو پسر داشت .او نزد پسر بزرگ خود رفت و به او گفت :پسرم ،امروز به تاکستان برو و
در آنجا کار کن .آن پسر جواب داد :من نمی روم اما بعد پشيمان شد و رفت .آنگاه پدر نزد دومی آمد و همين
را به او گفت .او پاسخ داد :اطاعت می کنم ای آقا .اما هرگز نرفت .کداميک از اين دو نفر بر طبق ميل پدر رفتار
کرد؟ گفتند اولی .عيسی مسيح اين جواب را تاييد کرد .او اين مقايسه را کرد تا بگويد که انسان به ظاهر نگاه
میکند ولی خدا به قلب می نگرد و قلبی مطيع خداست که ميل پدر را انجام دهد نه ميل خودش را.

123

خال صه اينکه در يک خانواده روحانی بايد اطاعت از يکديگر و هماهنگی بر قرار باشد .زن تحت مسئوليت و
سرپرستی شوهر قرار بگيرد .شوهر احتياجات زن را با محبت و دوستی بر طرف کند .بچه ها در اطاعت از
والدين باشند و والدين احتياجات بچه هايشان را برآورده کرده ،آنها را در خداوند بزرگ کنند.
در مورد تنبيه کردن فرزندان و دليل آن آيات زيادی است .مثالً "پسر خود را تاديب نما زيرا که اميد
هست .اما خود را بکشتن او وا مدار" 124".از طفل خود تاديب را باز مدار که اگر او را با چوب بزنی نخواهد مرد.
پس او را با چوب بزن و جان او را از هاويه نجات خواهی داد" 125".چوب و تنبيه حکمت می بخشد اما پسری
که بيلگام باشد مادر خود را خجل خواهد ساخت" 126".کسيکه چوبرا باز دارد از پسر خويش نفرت میکند .اما
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کسيکه او را دوست ميدارد او را بسعی تمام تاديب مينمايد" 127".ای پسر من تاديب خداوند را خوار مشمار و
توبيخ او را مکروه مدار .زيرا خداوند هر که را دوست دارد تاديب مينمايد .مثل پدر پسر خويش را که از او
مسرور می باشد " 128".ای پسر من تاديب خداوند را خوار مشمار و وقتيکه از او سرزنش يابی خسته مشو زيرا
هر کرا خداوند دوست ميدارد توبيخ ميفرمايد و هر فرزند مقبول خود را بتازيانه می زند .اگر متحمل تاديب
شويد خدا با شما مثل با پسرا ن رفتار مينمايد زيرا کدام پسر است که پدرش او را تاديب نکند .لکن اگر بی تا
ديب ميباشيد که همه از آن بهره يافتند پس شما حرام زادگانيد".

129

در اين آيات منظور از چوب و تازيانه

صدمه زدن به بچه نيست .زيرا همانطور که خوانديد از تازيانه در رابطه با تنبيه ما از طرف خدا هم استفاده شده
است .در حاليکه کسی بياد ندارد که خدا به کسی تازيانه زده باشد .اما فرزندانش را بطرق مختلف تنبيه ميکند
تا بيدار مانده و از راه راست منحرف نشوند .چنانکه داوود میگويد" :تاديب من هر بامداد حاضر است"

131

همچنين منظور از تنبيه ،تالفی و خالی کردن عصبانيت پدر و مادر بر روی بچه نيست .بلکه تنبيه توام با محبت،
کنترل شده و بدون غيض و فقط برای خارج کردن سرکشی بچه است و برای خيريت اوست که به حکمت و
حيات او می انجامد و مقصود خشونت و صدمه زدن نيست .کالم خدا میگويد" :ملعون باد کسيکه همسايه
خودرا در پنهانی بزند".

131

اطرافيان هر شخص ،منجمله زن ،شوهر ،و فرزندان او هم ،همسايه اش محسوب

میشوند  .اگر ما آيه ای را بگيريم و از متن کتاب مقدس خارج کرده بتنهايی آنرا تفسير کنيم ،مثل اين است که
از فيلمی يک صحنه را ببينيم و بخواهيم فيلم را بر اساس آن صحنه تفسير نمائيم .برای بررسی هر موضوع بايد
آنقدر با کالم خدا و در نتيجه با شخصيت او آشنا باشيم که بتوانيم آن آيه را در زير آن نور حقيقی و در
هماهنگی با تمام کتاب مقدس بخوانيم .چنانکه عيسی مسيح به شخصی فرمود که "در تورات چه نوشته شده
است و چگونه می خوانی؟"

132

در مورد تنبيه بچه هم میتوانيم بگوييم که بطور کلی منظور اين است که برای

به راه آوردن بچه بايد هر نوع سعی از طرف پدر و مادر بشود چون تنبيه او را نخواهد کشت .اما اگر سعی در
بازگشت او به راه صحيح نکنی به کج بار آمدن او کمک کرده و او را به مرگ ابدی سپرده ای" .خدا جانرا نمی
گيرد بلکه تدبيرها ميکند تا آواره شده ای از او آواره نشود"

133

اين سعی حتی االمکان بايد با انگيزه تشويق و

محبت باشد و بچه بايد الگو و نمونه خوبی از پدر و مادر خود ببيند و تمرين اطاعت از خدا و از يکديگر در خانه
مرسوم باشد .وگرنه با وجود دو قانون متضاد در حرف و عمل ،بچه گيج و سردر گم می ماند.
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بر اساس قانون خدا در عهد عتيق يعنی شريعت ،سرکشی عاقبتی وحشتناک دارد .چنانکه در تورات نوشته
شده است " ،اگر کسيرا پسری سرکش و فتنه انگيز باشد که سخن پدر و سخن مادر خود را گوش ندهد و هر
چند او را تنبيه نمايند ايشانرا نشنود ،پدر و مادرش او را گرفته نزد مشايخ شهرش بدروازه محله اش بياورند .و
به مشايخ شهرش گويند اين پسر ما سرکش و فتنه انگيز است و سخن ما را نمی شنود و مسرف و ميگسار است.
پس جميع اهل شهرش او را بسنگ سنگسار کنند تا بميرد .پس بدی را از ميان خود دور کرده ای و تمامی
اسرائيل چون بشنوند خواهند ترسيد".

134

خدا را شکر برای عهد جديد در عيسی مسيح يعنی طريقت ،که

شريعت را کامل کرد و باعث گرديد بخشش خدا شامل حال بزرگ و کو چک بشود .پس برای همه ما تا روزی
که زنده هستيم اميد هست .و اگر فرزندی سرکش هم بشود باز برای بازگشت او اميد داريم .زيرا که با پشيمانی
و پناه بردن به عيسی مسيح ،بخاطر محبت خدا و با خون مسيح او ،بيگناه محسوب می شويم.
در تربيت فرزندان ،يکی از کارهايی که بايد جداً از آن خودداری کرد ،فرق گذاشتن بين فرزندان است.
درست است که حتی در يک خانواده با وجود پدر و مادرِ مشترک ،هر يک از بچه ها شخصيت متفاوتی دارند و
خواه نا خواه با آنها بايد متفاوت و بر حسب شخصيتشان بر خورد کرد .مثالً يک بچه محبت را در کلمات تشويق
کننده می بيند و اينگونه میتوان او را تشويق کرد .بچه ديگر هديه را نشانه محبت و تشويق می داند و غيره .ولی
اين مسئله با تفاوت در ميزان محبت ،فرق دارد .فرق گذاشتن بين فرزندان هميشه باعث خرابی روابط و جنگ و
جدال در خانواده بوده و هست .اين خرابی حتی دامنگير بچه ای که مورد محبت و استثناء قرار گرفته است هم
میشود .نمونه آنرا در زندگی يعقوب میبينيم که فرزند محبوبش يوسف بود .اين رفتار يعقوب باعث شد که
حتی بقيه بچه هايش به مرگ يوسف راضی بودند" .چون برادرانش ديدند که پدر ايشان او را بيشتر از همه
برادرانش دوست ميدارد از او کينه داشتند و نمیتوانستند با وی بسالمتی سخن گويند"
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نمونه ديگر را در

زندگی داوود میبينيم که ابشالوم فرزند محبوبش بود که چقدر ياغی تربيت شد و به مرگ او انجاميد.

(134کتاب تثنيه باب  01آيات )01-12
(135کتاب پيدايش باب  37آيه )4
_____________________________________________________________________________________________
صفحه 51
()www.persianwo.org
خانوادۀ مسيحی

نتيجه و دعای برکت
عيسی مسيح فرمود:
" پس هر که اين سخنان مرا بشنود وآنها را بجا آرد او را به مردی دانا تشبيه ميکنم که خانه خود را بر
سنگ بنا کرد .و باران باريده سيالبها روان گرديد و بادها وزيده بدان خانه زورآور شد و خراب نگرديد .زيرا که
بر سنگ بنا شده بود .و هر که اين سخنان مرا شنيده به آنها عمل نکرد بمردی نادان ماند که خانه خود را بر
ريگ بنا نهاد .و باران باريده سيالبها جاری شد و بادها وزيده بدانخانه زور آورد و خراب گرديد و خرابی آن
عظيم بود".
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با توجه به سيستم خداوند در خانواده ،جای تعجب نيست که خدا در کتاب اشعياء باب  3آيات 5،12-4
لعنت ناشی از بی اطاعتیِ قوم را اينطور پيشگويی ميکند؛ "اطفال را بر ايشان حاکم خواهم ساخت و کودکان بر
ايشان حکمرانی خواهند نمود .و قوم مظلوم خواهند شد .هر کس از دست ديگری و هر شخص از همسايه خويش
و اطفال بر پيران و پَستان بر شريفان تمرد خواهند نمود .کودکان بر ايشان ظلم میکنند و زنان بر ايشان
حکمرانی مینمايند".
حال صادقانه فکر کنيد که آيا خانواده شما ،خانواده اطرافيانتان و خانواده های جامعه ای که در آن زندگی
می کنيد ،در برکت هستند يا در لعنت .آيا خانه شما و اطرافيانتان بر روی سنگ بنا شده است يا بر روی شن.
آرزو و دعای من اين است که برکت و هماهنگی ،آرامش و سالمتی ،و شادی و صلح خداوند درخانواده شما
خواننده عزيز برقرار بوده و پايه خانه تان بر صخره جاودانی يعنی عيسی مسيح بنا شده باشد .آمين.

(136انجيل متی باب  7آيات )07-04
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THE CHRISTIAN FAMILY was written as the Biblical counter-point to the increasingly
individualistic approach of our world. Detailing the roles and responsibilities of the men, women,
and children within a family structure, the book tries to encourage readers to develop strong
Godly families by emphasizing shared quality time, Biblical study, and open communication.
With examples and explanations drawn straight from the Bible,
THE CHRISTIAN FAMILY is a practical guide to building a “house upon the rock.”
Special thanks to PWO for publishing this book.
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افسسيان فصل  3آيات 01-14
14زانو می زنم نزد آن پدر15 ،که از او هر خانوادهای در آسمان و بر زمين مسمی میشود؛ 16که بحسب
دولت جالل خود به شما عطا کند که در انسانيت باطنی خود از روح او به قوت زورآور شويد17 ،تا مسيح بوساطت
ايمان در دلهای شما ساکن شود؛  18و در محبت ريشه کرده و بنياد نهاده ،استطاعت يابيد که با تمامی مقدسين ادراک
کنيد که عرض و طول و عمق و بلندی چيست؛ 19و عارف شويد به محبت مسيح که فوق از معرفت است تا پر شويد
تا تمامی پری خدا21 .الحال او را که قادر است که بکند بی نهايت زيادتر از هر آنچه بخواهيم يا فکر کنيم ،بحسب آن
قوتی که در ما عمل میکند 21 ،مر او را در کليسا و در مسيح عيسی تا جميع قرنها تا ابداالباد جالل باد .آمين
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