ازدواج :ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ،ﻓﯿﻀﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﺳﺖ
ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن ۱۵-۱۳:۲؛ ۱۹-۱۲:۳
و ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ در ﺧﻄﺎﯾﺎ و ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﯽ ﺟﺴﻢ ِ ﺧﻮد ﻣﺮده ﺑﻮدﯾﺪ ﺑﺎ او زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﭼﻮن ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺧﻄﺎﯾﺎی ﺷﻤﺎ را آﻣﺮزﯾﺪ و آن دﺳﺘﺨﻄﯽ را ﮐﻪ

ﺿﺪ ﻣﺎ و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﺾ و ﺑﻪ ﺧﻼف ﻣﺎ ﺑﻮد ﻣﺤﻮ ﺳﺎﺧﺖ و آن را ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ِ ﺧﻮد ﻣﯿﺦ زده از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ و از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ رﯾﺎﺳﺎت و
ﻗﻮات را ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ،آﻧﻬﺎ را ﻋﻼﻧﯿﻪ آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮد ،ﭼﻮن در آن ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻇﻔﺮ ﯾﺎﻓﺖ  . . .ﭘﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﻣﻘﺪس و ﻣﺤﺒﻮب ﺧﺪا اﺣﺸﺎی
رﺣﻤﺖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺗﻮاﺿﻊ و ﺗﺤﻤﻞ و ﺣﻠﻢ را ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ و ﻣﺘﺤﻤﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﺪه ،ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻋﻔﻮ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ادﻋﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺷﻤﺎ را آﻣﺮزﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺒﺖ را ﮐﻪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﮐﻤﺎل اﺳﺖ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﺪا در
دﻟﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﻢ در ﯾﮏ ﺑﺪن ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪهاﯾﺪ و ﺷﺎﮐﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﮐﻼم ﻣﺴﯿﺢ در ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دوﻟﺘﻤﻨﺪی و ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺣﮑﻤﺖ
ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺸﻮد و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺰاﻣﯿﺮ و ﺗﺴﺒﯿﺤﺎت و ﺳﺮودﻫﺎی روﺣﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﻓﯿﺾ در دﻟﻬﺎی ﺧﻮد ﺧﺪا را ﺑﺴﺮاﯾﯿﺪ و
آﻧﭽﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،در ﻗﻮل و ﻓﻌﻞ ،ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ و ﺧﺪای ﭘﺪر را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ او ﺷﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ای زﻧﺎن ،ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد را اﻃﺎﻋﺖ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺷﺎﯾﺪ .ای ﺷﻮﻫﺮان ،زوﺟﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺗﻠﺨﯽ ﻣﮑﻨﯿﺪ.

اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان درﺑﺎرۀ ﭘﯿﻤﺎن ازدواج ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎن ازدواج را ﺧﺪا ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎده اﺳﺖ .اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮان درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﺪ ازدواج ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﯿﺎن ﻧﻤﻮدن ﺧﺪا ﺑﻨﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺼﻞ ،۲
ﻣﻮﺳﯽ اﯾﻦ دو ﻧﮑﺘﻪ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ و ﭘﻮﻟﺲ در ﻋﻬﺪﺟﺪﯾﺪ آن را ﺷﻔﺎفﺗﺮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.

ﻋﯿﺴﯽ :ازدواج را ﺧﺪا ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎده اﺳﺖ
ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﮐﺎﻣﻼ ً روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﻋﻘﺪ ازدواج را ﺧﺪا ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎده اﺳﺖ .ﻣﺮﻗﺲ » :۹-۶:۱۰از اﺑﺘﺪای ﺧﻠﻘﺖ ،ﺧﺪا اﯾﺸﺎن را ﻣﺮد و زن
آﻓﺮﯾﺪ ]ﭘﯿﺪاﯾﺶ  .[۲۷:۱از آن ﺟﻬﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮد ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﺑﺎ زن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد و اﯾﻦ دو ﯾﮏ ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ]ﭘﯿﺪاﯾﺶ
 ،[۲۴:۲ﭼﻨﺎن ﮐﻪ از آن ﭘﺲ دو ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺟﺴﺪ .ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﭘﯿﻮﺳﺖ اﻧﺴﺎن آن را ﺟﺪا ﻧﮑﻨﺪ «.اﯾﻦ آﯾﺎت واﺿﺢﺗﺮﯾﻦ و ﺷﻔﺎفﺗﺮﯾﻦ
آﯾﺎت در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ازدواج ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻨﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺟﻤﻠﮥ »ﺧﺪا ﭘﯿﻮﺳﺖ« ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ازدواج را ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎد.

ﭘﻮﻟﺲ :ﭘﯿﻮﻧﺪ ازدواج ﺧﺪا را ﻋﯿﺎن ﻣﯽﺳﺎزد
ﭘﻮﻟﺲ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﮐﺎﻣﻼ ً روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ازدواج ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﺪا را ﻋﯿﺎن ﺳﺎزد .او در رﺳﺎﻟﮥ اﻓﺴﺴﯿﺎن  ۳۲-۳۱:۵از ﭘﯿﺪاﯾﺶ
 ۲۴:۲ﻧﻘﻞﻗﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺳﺮّی را ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﭘﯿﻮﻧﺪ ازدواج ﻧﻬﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ» :از اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﭘﺪر و ﻣﺎدر را
رﻫﺎ ﮐﺮده ،ﺑﺎ زوﺟﮥ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ و آن دو ﯾﮏ ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺳﺮّ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ درﺑﺎرۀ ﻣﺴﯿﺢ و ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ «.ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺟﺰﯾﯽ از ﭘﯿﻤﺎن ازدواج اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ از ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﺟﺪا ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد و ﻫﺮ دو ﯾﮏ ﺗﻦ ﮔﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻘﺪ ازدواج ﻋﻬﺪ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﯿﺢ و ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ .اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﺪ ازدواج اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﯿﺢ و
ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬارد ،ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﺳﺖ.

اﻟﮕﻮﯾﯽ از ﻣﺴﯿﺢ و ﮐﻠﯿﺴﺎ
ﻣﻦ از ﻫﻤﺴﺮم ،ﻧﻮﺋﻞ ،ﺧﻮاﺳﺘﻢ اﮔﺮ ﻧﮑﺘﻪای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آن را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد .ﻧﮑﺘﮥ او اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ازدواج اﻟﮕﻮﯾﯽ از ﻣﺴﯿﺢ و ﮐﻠﯿﺴﺎ اﺳﺖ «.ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺣﻖ ﺑﺎ ﻧﻮﺋﻞ اﺳﺖ .دﺳﺖﮐﻢ ،ﺑﻪ ﺳﻪ دﻟﯿﻞ ،اﻏﻠﺐ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را
ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد (۱ :اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ازدواج را از آﻧﭽﻪ در ﺳﺮﯾﺎﻟﻬﺎی ﻃﻨﺰ ِ ﺳﺨﯿﻒ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﺟﺪا ﻣﯽﺳﺎزد و ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺎﺷﮑﻮﻫﯽ را
۱

ﺑﺪان ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛  (۲اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ازدواج ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﻓﯿﺾ
اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺤﺾ ﻓﯿﺾ ﻋﺮوﺳﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺾ ﻓﯿﺾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮوﺳﺶ را ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد؛ (۳
ﺑﻮدن زن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﻣﺴﺘﻠﺰم از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ َﺳﺮ ﺑﻮدن و ﻣﻄﯿﻊ
ﺑﻮدن ﺷﻮﻫﺮ و ﻣﻄﯿﻊ
اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ َﺳﺮ
ِ
ِ
ﺑﻮدن
ﺑﻮدن ﺷﻮﻫﺮ و ﻣﻄﯿﻊ
ﺑﻮدن در ﻣﻌﻨﺎی اﺻﻠﯽ ازدواج ﭼﻨﺎن در ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ و ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪَ ،ﺳﺮ
ِ
ِ
زن ﻓﻘﻂ در ﮐﺎر ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮ ﺻﻠﯿﺐ و ﺧﻮداﻧﮑﺎری او اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻓﻘﻂ در ﮐﺎر ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺮور و ﺑﺮدﮔﯽ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺰد.
ﻋﻘﺪ ازدواج ﻋﯿﺎن ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن رﯾﺸﻪ دارد .ازدواج ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﻣﺮد و ﯾﮏ زن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن
اﯾﺸﺎن در ﻣﻘﺎم زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻗﻮل ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﯾﮏ ﺗﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺗﺎزهای را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ و در آن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺗﺎ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ وﻓﺎدار ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﻗﻮل و ﻗﺮاری ﺟﺪی و ﯾﮑﯽ ﺷﺪن در راﺑﻄﮥ ﺟﻨﺴﯽ ﻣُﻬﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﻘﺮر ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد ،ﻓﯿﻀﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﺳﺖ.

ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺤﮑﻢ در ﻓﯿﺾ
ﻋﻨﻮان ﭘﯿﻐﺎم اﻣﺮوز اﯾﻦ اﺳﺖ» :ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ،ﻓﯿﻀﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﺳﺖ «.ﯾﺎدﺗﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﺷﺎره ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﺎ
ﻧﻮﺋﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ »ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ازدواج اﻟﮕﻮﯾﯽ از ﻣﺴﯿﺢ و ﮐﻠﯿﺴﺎ اﺳﺖ« و ﻣﻦ در ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﻔﺘﮥ او دﻟﯿﻞ دوﻣﯽ را ﻣﻄﺮح
ﮐﺮدم :اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﻪ ازدواج ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﻓﯿﺾ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺾ ﻓﯿﺾ ﻋﺮوﺳﺶ
را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺾ ﻓﯿﺾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮوﺳﺶ را ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﻧﮑﺘﮥ اﺻﻠﯽ ﭘﯿﻐﺎم اﻣﺮوز اﯾﻦ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﻋﻬﺪ ﺗﺎزۀ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﻓﯿﻀﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮن وی ﺧﺮﯾﺪاری ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و
ﻓﯿﺾ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬارد .ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﻫﻤﺎن ﻓﯿﺾ ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮔﺮدد ،از اﯾﻦرو ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ازدواج ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ
ِ

ازدواج ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ آن ﻓﯿﺾ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد :ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﯾﮑﺎن زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﭼﺸﯿﺪن ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ،آن راﺑﻄﮥ ﻋﻤﻮدی را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ در راﺑﻄﮥ اﻓﻘﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﺘﺎن را ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺑﺨﺸﺶ
ﺧﺪا و ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﺪن و وﻋﺪۀ ﻓﯿﺾ آﯾﻨﺪه ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و از اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﺸﻨﻮد و ﺧﺮﺳﻨﺪﯾﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮﮐﺎت را در ﻟﺤﻈﻪﻟﺤﻈﮥ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺨﺸﺶ ﺧﺪا و ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﺪن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ و از وﻋﺪۀ ﯾﺎری
ﺷﺪن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺸﺘﻪاﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن را ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ و او را ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورﯾﺪ .ﻧﮑﺘﮥ ﭘﯿﻐﺎم اﻣﺮوز ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺖ.

در ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺮار داﺷﺘﻦ ﻓﯿﻀﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﻋﺎدل ﻣﯽﺷﻤﺎرد
ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن )ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ( ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﮥ رواﺑﻄﺸﺎن اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ :ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ از زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن را ﺑﺎ ﻓﯿﺾ
ﺧﺪا ﺳﭙﺮی ﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﯿﻀﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،ﻋﺎدل ﻣﯽﺷﻤﺎرد و ﺑﺮای ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﺴﻨﺪه اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ زﯾﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ
ﺑﺮﮐﺎت را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺳﺎزﯾﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻼل ﺧﺪا را ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬارد )ﻣﺘﯽ  .(۱۶:۵اﻣﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ازدواج ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻋﻬﺪ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬارد ،زﯾﺮا ،در زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺸﺘﺮک ،زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ازدواج ،ﺑﺮای ﻫﻤﮥ ﻋﻤﺮ ،ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ و راﺑﻄﻪای ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ
و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﺳﺖ ،راﺑﻄﻪای ﮐﻪ ﻧﻈﯿﺮ آن را ﺑﺎ ﻫﯿﭻﮐﺲ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻧﻘﺶ َﺳﺮ ﺑﻮدن و ﻣﻄﯿﻊ ﺑﻮدن ﻧﻘﺸﻬﺎﯾﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد
اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻧﮑﺘﮥ ﭘﯿﻐﺎم اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺮوز ،ﺗﻤﺮﮐﺰم ﺑﺮ زن و ﺷﻮﻫﺮ ِ ﻣﺴﯿﺤﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺸﺒﯿﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ َﺳﺮ و ﺑﺪن ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﻨﻢ .زن و ﻣﺮد ،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس و از روی ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ِ َﺳﺮ ﺑﻮدن و ﻣﻄﯿﻊ ﺑﻮدن ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ درک

۲

ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ راﺑﻄﮥ ﻋﻤﻮدی ﺑﺎ ﺧﺪا و ﺗﺠﺮﺑﮥ آﻣﺮزش و ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﺪن و وﻋﺪۀ ﯾﺎری ﺑﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ آن
ﺑﺮﮐﺎت را در راﺑﻄﮥ اﻓﻘﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺳﺎزﻧﺪ .ﭘﺲ ،اﻣﺮوز ،ﺗﻤﺮﮐﺰﻣﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺳﺖ.
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ :ﻧﮑﺘﮥ اﺻﻠﯽِ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﻮدن و ﺷﺮﻣﺴﺎر ﻧﺒﻮدن )ﭘﯿﺪاﯾﺶ ) (۲۵:۲وﻗﺘﯽ در واﻗﻊ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﮐﺎرﻫﺎی

ﺑﺴﯿﺎری را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﻪﺟﺎی آوردﻧﺸﺎن ﺷﺮﻣﺴﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ( اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در راﺑﻄﮥ ﻋﻤﻮدی ﺑﺎ ﺧﺪا ﻓﯿﺾ ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪه و ﻋﺎدل

ﺷﻤﺮﻧﺪۀ او را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آن ﺗﺠﺮﺑﻪ را در راﺑﻄﮥ اﻓﻘﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

آﻣﺪن ﻏﻀﺐ ﺧﺪا
ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن ،زﯾﺮﺑﻨﺎی اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،از ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن  ۶:۳ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ» :ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
اﯾﻨﻬﺎ ،ﻏﻀﺐ ﺧﺪا وارد ﻣﯽآﯾﺪ «.اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ» :در ﺑﺤﺒﻮﺣﮥ اﯾﻦ ازدواج ِ آﺷﻔﺘﻪ و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ درﺑﺎرهاش ﺑﺸﻨﻮم

ﻏﻀﺐ ﺧﺪا اﺳﺖ« دﻗﯿﻘﺎ ً ﻣﺜﻞ آن ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮ آﺷﻔﺘﻪای ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در  ۲۶دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ،۲۰۰۴در ﮐﺮاﻧﮥ ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر اﻧﺪوﻧﺰی ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :در
اﯾﻦ آﺷﻔﺘﻪ ﺑﺎزار ِ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ِ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی ،ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ درﺑﺎرهاش ﺑﺸﻨﻮم زﻟﺰﻟﮥ درﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ «.ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ،دﻗﯿﻘﺎ ً آﻧﭽﻪ ﺑﺴﯿﺎری از

زﻧﺪﮔﯿﻬﺎی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺤﺘﺎﺟﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﻀﺐ ﺧﺪا را ﻋﻤﯿﻘﺎ ً درک ﮐﻨﻨﺪ و از آن ﺑﯿﻤﻨﺎک ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺪون ﭼﻨﯿﻦ درﮐﯽ اﻧﺠﯿﻞ
آنﻗﺪر ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﻼﻟﯽ را ﮐﻪ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس از آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.

در آن ﺻﻮرت ،ﺷﻤﺎ وﺳﻮﺳﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻨﺪارﯾﺪ ﮐﻪ ﻏﻀﺐ ﺷﻤﺎ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺧﺸﻢ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن آنﻗﺪر ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ آن ﻏﺎﻟﺐ آﯾﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ اﯾﻦ را ﻧﭽﺸﯿﺪهاﯾﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﻓﯿﺾ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻏﻀﺒﯽ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ،ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮوﮐﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻓﺮوﮐﺶ ﻧﻤﻮدن ﻏﻀﺐ ﺧﺪا
ﭘﺲ ﻣﻄﻠﺒﻤﺎن را ﺑﺎ ﻏﻀﺐ ﺧﺪا و ﻓﺮوﮐﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺶ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﮐﻨﻮن ،ﺑﻪ رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن  ۱۴-۱۳:۲ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ» :و ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ در ﺧﻄﺎﯾﺎ و
ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﯽ ﺟﺴﻢ ِ ﺧﻮد ﻣﺮده ﺑﻮدﯾﺪ ،ﺑﺎ او ]ﻣﺴﯿﺢ[ زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﭼﻮن ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺧﻄﺎﯾﺎی ﺷﻤﺎ را آﻣﺮزﯾﺪ و آن دﺳﺘﺨﻄﯽ را ﮐﻪ ﺿﺪ ﻣﺎ و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ

ﻓﺮاﯾﺾ و ﺑﻪ ﺧﻼف ﻣﺎ ﺑﻮد ﻣﺤﻮ ﺳﺎﺧﺖ و آن را ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ِ ﺧﻮد ﻣﯿﺦ زده از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ«.

اﯾﻦ ﺟﻤﻼت آﺧﺮ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ :آن دﺳﺘﺨﻄﯽ را ﮐﻪ ﺿﺪ ﻣﺎ ﺑﻮد – ﺧﺪا آن را ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ِ ﺧﻮد ﻣﯿﺦ زده از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ .اﯾﻦ
ﻣﻬﻢ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ دو ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ.
ﺖ ﻣﺸﻬﻮد و ﻋﻈﯿﻢ ِ ﻧﺠﺎت ﻣﺎ اﺳﺖ.
ﺧﺪا آن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺷﻤﺎ ،ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿ ِ

آن دﺳﺘﺨﻂ ﺑﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺸﺖ
ﺣﺘﻤﺎً ،ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ و ﺣﯿﺮتآورﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ :ﺧﺪا دﺳﺘﺨﻂ ﻫﻤﮥ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺘﺎن ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﻏﻀﺐ او ﺑﺪﻫﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ﮔﺮﻓﺖ )ﺟﻤﻠﮕﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ از ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮود آﻣﺪن ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﻣﯽﮔﺮدد( و ﺑﻪ
ﭘﯿﺶروﯾﺘﺎن ﻧﮕﺎه دارد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺘﺎ ،ﺣﮑﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﮐﻒ دﺳﺖ ﭘﺴﺮش ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺮ
ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ را
ِ

ﻣﯿﺦ زده ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﮐﺸﯿﺪ.

ﮔﻨﺎﻫﺎن ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﺻﻠﯿﺐ ﻣﯿﺨﮑﻮب ﺷﺪ؟ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﺻﻠﯿﺐ ﻣﺠﺎزات ﺷﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﻦ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻧﻮﺋﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﻫﻤﺴﺮم و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﻦ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﺠﺎت ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺗﻮﮐﻞ دارﻧﺪد .دﺳﺘﺎن ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﺻﻠﯿﺐ
ﻣﯿﺨﮑﻮب ﺷﺪ؟ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﺻﻠﯿﺐ ﻣﺠﺎزات ﺷﺪ؟ دﺳﺘﺎن ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮ ﺻﻠﯿﺐ ﻣﯿﺨﮑﻮب ﺷﺪ و ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮ ﺻﻠﯿﺐ ﻣﺠﺎزات ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺎم زﯾﺒﺎﯾﯽ

۳

دارد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪن ﻧﺎم دارد .ﺧﺪا ﮔﻨﺎه ﻣﻦ را در ﺟﺴﻢ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺠﺎزات ﻧﻤﻮد )روﻣﯿﺎن  .(۳:۸ای ﺷﻮﻫﺮان ،ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ
را ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﮐﻢ اﺳﺖ .ای زﻧﺎن ،ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﮐﻢ اﺳﺖ.

ﻋﺎدلﺷﻤﺮدﮔﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺶ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﮔﺮدد
اﮔﺮ ﭼﮑﯿﺪۀ ﻫﻤﮥ داﻧﺴﺘﻪﻫﺎﯾﻤﺎن در ﻣﻮرد ﻋﺎدلﺷﻤﺮدﮔﯽ را ﮐﻪ از رﺳﺎﻟﮥ روﻣﯿﺎن ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و درک ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ﮔﺮد آورﯾﻢ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻨﯽﻫﺎ
ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .ﻋﺎدلﺷﻤﺮدﮔﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺶ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﮔﺮدد .ﻣﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪا ﻣﺎ را
ﻋﺎدل ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺧﺪا دو ﭼﯿﺰ از ﻣﺎ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ :ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻤﺎن ﻣﺠﺎزات ﺷﻮﯾﻢ و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﯽﻋﯿﺐ
ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎک و ﺑﺪون ﮔﻨﺎه ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ﻣﺎ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﻣﺠﺎزاﺗﻤﺎن را ﺑﺮ دوش ﮐﺸﯿﻢ )ﻣﺰﻣﻮر -۷:۴۹
 ،(۸ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﯾﻢ .ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻋﺎدل ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﻧﯽ )روﻣﯿﺎن .(۱۰:۳
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯽﮐﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﭘﺴﺮش ﻫﺮ دو ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ .ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺠﺎزات ﻣﺎ را ﺑﺮ دوش
ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺎ را ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎﺧﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آورﯾﻢ )ﯾﻮﺣﻨﺎ  ،(۱۲:۱ﻫﻢ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪ و ﻫﻢ ﻋﺪاﻟﺖ او ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد )روﻣﯿﺎن ۶-۴:۴؛ ۱۹:۵؛ ۱:۵؛ ۱:۸؛ ۴:۱۰؛ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ۹-۸:۳؛ دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن .(۲۱:۵

ﻋﺎدلﺷﻤﺮدﮔﯽ ﺟﻠﻮۀ ﺑﯿﺮوﻧﯽ دارد
ﺖ راﺑﻄﮥ ﻋﻤﻮدی ﻣﺎ ﺑﺎ
اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ازدواج ﻓﯿﺾ ﺧﺪا را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزد ،ﻓﯿﻀﯽ ﮐﻪ ﻋﻬﺪ ﻣﯽﺑﻨﺪد و ﺑﺮ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﯿ ِ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﻣﻘﺪس
ﺧﺪا در راﺑﻄﮥ اﻓﻘﯽِ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﻣﺎن ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را در رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن  ۱۳-۱۲:۳ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ» :ﭘﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ِ

و ﻣﺤﺒﻮب ﺧﺪا اﺣﺸﺎی رﺣﻤﺖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺗﻮاﺿﻊ و ﺗﺤﻤﻞ و ﺣﻠﻢ را ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ و ﻣﺘﺤﻤﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﺪه ،ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻋﻔﻮ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮ دﯾﮕﺮی
ادﻋﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺷﻤﺎ را آﻣﺮزﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ«.
»ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺷﻤﺎ را آﻣﺮزﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ «.ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ و ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻤﺎ ﺷﺪ
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ﮔﺮدﯾﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮ روز ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ از ﺑﻪﺟﺎی آوردن ارادهاش ﻗﺎﺻﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﺪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در واﻗﻊ ،ﻣﯿﺎن
آﻧﭽﻪ ﻣﺴﯿﺢ از ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارد و ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻈﺎرش را ﺑﺮآورده ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ از ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﺪ و او اﻧﺘﻈﺎرﺗﺎن را ﺑﺮآورده ﻣﯽﺳﺎزد
زﻣﯿﻦ ﺗﺎ آﺳﻤﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺖ .ﻣﺴﯿﺢ ﻫﻤﻮاره ﺑﺨﺸﻨﺪهﺗﺮ و ﺷﮑﯿﺒﺎﺗﺮ از ﻣﺎ اﺳﺖ .ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪهاﯾﺪ و ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﺷﻮﯾﺪ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ او ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﻮاه ﺑﺎ ﯾﮏ اﯾﻤﺎﻧﺪار ازدواج ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺧﻮاه ﺑﺎ ﻏﯿﺮ اﯾﻤﺎﻧﺪار ،اﯾﻦ اﺻﻞ در ﻣﻮردﺗﺎن ﺻﺎدق اﺳﺖ.
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮥ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺷﻤﺎ در ﺻﻠﯿﺐ ﻣﺴﯿﺢ ﭘﯿﻤﺎﻧﮥ ﻓﯿﺾ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
و اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻤﺎﻧﺪار ازدواج ﮐﺮدهاﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻫﻢ ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﺪ :ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﺎدل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآورد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﮐﻪ در رﻓﺘﺎر و ﺧُﻠﻖ و ﺧﻮﯾﺘﺎن ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﭘﺎک و ﺑﯽﻧﻘﺺ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ در ﻣﺴﯿﺢ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﻋﺎدل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورﯾﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ او ﺑﯽﮔﻨﺎه
ﻓﯿﺾ ﺑﺨﺸﺶ و ﻋﺎدلﺷﻤﺮدﮔﯽ را ﮐﻪ در راﺑﻄﮥ ﻋﻤﻮدی ﺑﺎ ﺧﺪا از آن
و ﺑﯽﻧﻘﺺ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۳ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ
ِ

ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺸﺘﻪاﯾﺪ در راﺑﻄﮥ اﻓﻘﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺳﺎزﯾﺪ .ﭘﯿﻮﻧﺪ ازدواج در اﺻﻞ و اﺳﺎس ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ :ﻋﯿﺎن ﻧﻤﻮدن ﻓﯿﺾ

ﻣﺴﯿﺢ ،ﻓﯿﻀﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﺳﺖ.

ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺘﯽ ﮐﻪ در اﻧﺠﯿﻞ رﯾﺸﻪ دارد
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﯿﻖ روﺣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﮑﻤﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﻧﺠﯿﻞ و در
ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺗﺠﺮﺑﮥ دردﻧﺎک و وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪن در آن ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ رﯾﺸﻪ دارد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﺎم ِ ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﺗﮏﺗﮏ ﻧﯿﺎزﻫﺎی

ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر آﯾﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺑﻪ روحاﻟﻘﺪس ﻧﯿﺰ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ ،ﻣﺎ ﺑﻪ دﻋﺎ ﻧﯿﺰ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻞ در ﮐﻼم ﺧﺪا ﻧﯿﺰ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ،
۴

ﻣﺎ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻈﺮات دﯾﮕﺮان را ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ،ﻣﺎ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺣﮑﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻃﻌﻢ رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ را ﭼﺸﯿﺪهاﻧﺪ ﻣﺸﺎوره ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﻣﺎ
اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ در ﻫﻢ ﻣﯽرﯾﺰد ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽﻣﺎن ﺑﺸﺘﺎﺑﺪ .ﭘﺲ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺧﯿﺎل ﺑﻪ ﺳﺮ ﻧﻤﯽﺑﺮم ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪام ﻫﺮ
آﻧﭽﻪ ﻻزم اﺳﺖ را ﺑﺮای ﯾﺎری ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ.

در راﺑﻄﮥ ﻋﻤﻮدی زﯾﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ آن راﺑﻄﻪ را آﺷﮑﺎرا ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺳﺎزﯾﺪ
ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮ ﺑﺨﺸﯿﺪن و ﻋﺎدل
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﺎﺗﻤﮥ اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم ﺑﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺗﺄﮐﯿﺪم ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﯾﻦ ﻋﻬﺪ و
ِ
آوردن دﯾﮕﺮی اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺑﺎور ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در دﯾﮕﺮان ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺑﻮد؟ ﺑﻠﻪ ،ﺑﺎور دارم .ﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻫﻢ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻣﻦ را ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ِ
ﺑﺎور رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﻋﺮوﺳﺶ ،ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ازدواج ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮد و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﺸﻨﻮد ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ )ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن  (۱۰:۱و ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﻪ او ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺰاوار آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در وی ﺧﺸﻨﻮد ﺑﺎﺷﯿﻢ .آن ازدواج آرﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺖ :دو ﻧﻔﺮ ﺧﻮد را ﻓﺮوﺗﻦ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و در ﭘﯽ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺧﺪاﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﻨﻮدی ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽﺷﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮب و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهای آﻧﻬﺎ را ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﻠﻪ ،راﺑﻄﮥ ﻣﺴﯿﺢ و ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻫﻤﮥ
اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا در راﺑﻄﮥ ﻋﻤﻮدی ﺑﺎ ﺧﺪا زﯾﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و وﻗﺘﯽ ﺑﺨﺸﺶ و ﻋﺎدلﺷﻤﺮدﮔﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻧﻤﻮدﯾﺪ آﻧﻬﺎ را در راﺑﻄﮥ اﻓﻘﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺳﺎزﯾﺪ (۱ :زﯾﺮا ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وﺟﻮد ﮔﻨﺎه و ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺑﺮوز ﺳﺘﯿﺰه و ﮐﺸﻤﮑﺶ
ﺣﺘﻤﯽ اﺳﺖ )و ﺷﻤﺎ ﺣﺘﯽ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد در ﺧﺼﻮص ﻣﻔﻬﻮم ﮔﻨﺎه و اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮرد ﭼﻪ ﭼﯿﺰی از ﻫﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺪارﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ
ﺑﺮﺳﯿﺪ(؛  (۲زﯾﺮا ﮐﺎر دﺷﻮار و ﻧﺎﻫﻤﻮار ِ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮدن و ﺑﺨﺸﯿﺪنْ ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﻣﯽﺳﺎزد؛  (۳زﯾﺮا

ﺷﺨﺺ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﮐﺎﻣﻞ ،در ﮐﻮرۀ ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ،ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﯿﺢ ،وﻓﺎداراﻧﻪ و دوﺷﺎدوش ،ﭘﯿﺶ
ﺧﺪا ﺟﻼل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ دو
ِ

ﻣﯽروﻧﺪ.

در ﻣﺴﯿﺢ ،ﺧﺪا ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن را ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ
ای زﻧﺎن و ﺷﻮﻫﺮان ،اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﻈﯿﻢ را در وﺟﺪاﻧﺘﺎن ﺟﺎی دﻫﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ از ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ازدواﺟﺘﺎن ﺑﺎ آن روﺑﻪرو
ﻫﺴﺘﯿﺪ .آن ﺣﻘﺎﯾﻖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا »ﻫﻤﮥ ﺧﻄﺎﯾﺎی ﻣﺎ را آﻣﺮزﯾﺪه و آن دﺳﺘﺨﻄﯽ را ﮐﻪ ﺿﺪ ﻣﺎ و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﺾ و ﺑﻪ ﺧﻼف ﻣﺎ ﺑﻮد ﻣﺤﻮ
ﺳﺎﺧﺖ و آن را ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ِ ﺧﻮد زده از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ «.از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ،اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺳﺎزﯾﺪ.
ﺟﺎن ﭘﺎیﭘﺮ
www.MahfeleEnjil.com

۵

