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ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﻋﺰﯾﺰان  ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﺑﯽ ﺛﺒﺎت ،ﺳﺮﯾﻊ و ﭘﺮ از وﻗﺎﯾﻊ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه ١.زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﺎ
ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮدﭘﺮﺳﺖ ،ﻃﻤﺎع ،ﻻف زن ،ﻣﺘﮑﺒﺮ ،ﺑﺪﮔﻮ ،ﻧﺎﻣﻄﯿﻊ
واﻟﺪﯾﻦ ،ﻧﺎﺳﭙﺎس و ﻧﺎﭘﺎک ،ﺑﯽ اﻟﻔﺖ ،ﮐﯿﻨﻪ دل ،ﻏﯿﺒﺖ ﮔﻮ و ﻧﺎﭘﺮﻫﯿﺰ،
ﺑﯽ ﻣﺮوت و ﻣﺘﻨﻔﺮ از ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ،ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺎر ،ﺗﻨﺪ ﻣﺰاج و ﻣﻐﺮور ﮐﻪ
ﻋﺸﺮت را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﺪا دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارﻧﺪ .ﮐﻪ ﺻﻮرت دﯾﻨﺪاری دارﻧﺪ
ﻟﯿﮑﻦ ﻗﻮت آن را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ٢.زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺠﻬﺔ اﻓﺰوﻧﯽ
ﮔﻨﺎه ،ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺳﺮد ﺷﺪه و ﺑﻄﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ٣.زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﭘﺮ از ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎ ،زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎ ،ﻗﺤﻄﯿﻬﺎ ،وﺑﺎﻫﺎ ،و
ﻋﻼﻣﺎت آﺳﻤﺎﻧﯽ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ٤.زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﮑﺎن ﮐﺸﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ
ﻣﺤﮑﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،دﯾﺮ ﯾﺎ زود اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﻏﺮق ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
روی ﺳﺨﻨﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺷﻌﻠﻪ ای از ﻣﺤﺒﺖ
ﻗﻠﺒﺸﺎن را ﮔﺮم ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ آﻣﺎده اﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﮑﺎن ﻗﻮی ﻣﺠﻬﺰ ﮐﻨﻨﺪ و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ
ﺳﺎﺣﻞ اﻣﻦ و ﭘﺎﯾﺪار دارﻧﺪ .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﺳﺮور و آﺳﺎﯾﺶ داﺋﻤﯽ
و ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ ٥.روی ﺳﺨﻨﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد

) ١ﮐﺘﺎب داﻧﯿﺎل ﺑﺎب  ۱۲آﯾﻪ (۴
)٢ﮐﺘﺎب دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎووس ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت (۵-۱
)٣اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۲۴آﯾﺎت  ،۱۳-۶ﺑﺎب  ۱۰آﯾﻪ  ،۲۱اﻧﺠﻴﻞ ﻣﺮﻗﺲ ﺑﺎب  ۱۳آﯾﺎت (۱۳-۷
) ۴اﻧﺠﯿﻞ ﻟﻮﻗﺎ ﺑﺎب  ۲۱آﯾﺎت (۱۲-۱۰
 )۵ﻣﺰﻣﻮر  ۱۰۷آﯾﺎت (۳۱-۲۸
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ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آﻣﺎده ﺑﺮای ﺳﯿﻞ و ﻃﻮﻓﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ٦و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده دارﻧﺪ .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از آﻧﺠﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﺷﮑﻞ ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آراﻣﺶ و
ﺷﺎدی را در آﻧﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ.
در اﺑﺘﺪا ﺧﺪا آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪ و آﻧﭽﻪ از ﺟﺎﻣﺪ و
ﻏﯿﺮ ﺟﺎﻣﺪ ،ﺟﺎﻧﺪار و ﺑﯽ ﺟﺎن از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻠﻖ ﮐﺮد ،ﻫﻤﻪ را در
اﺧﺘﯿﺎر و زﯾﺮ ﺣﮑﻢ آدم ﮔﺬاﺷﺖ .او از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪاء ،اوﻟﯿﻦ واﺣﺪ
اﺟﺘﻤﺎع ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﺣﻮا و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ آدم و ﺣﻮا ﻣﻘﺮر
ﻓﺮﻣﻮد ٧.ﺧﺪا ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﺸﺎ و ﻣﺒﺪا ﺣﯿﺎت ،ﺧﺎﻧﻮاده ای روﺣﺎﻧﯽ
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد زﯾﺮا او اﻧﺴﺎن را ﺑﺼﻮرت ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮدی
روﺣﺎﻧﯽ آﻓﺮﯾﺪ ٨.ﺧﻠﻘﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺳﺘﻮار و ﭘﺎﯾﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﮐﻼم ﺧﺪا )ﮐﺘﺎب
ﻣﻘﺪس( از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻄﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺟﺎﯾﯽ از
ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده و اﻫﻤﯿﺖ آن ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﺮده
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻏﺮض از ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻌﻨﻮان
ﺳﮑﺎن ﮐﺸﺘﯽ و ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ .اﻣﯿﺪ ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺰوه ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﮑﺮ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا ﺷﻮد و اﯾﻦ
ﺗﻔﮑﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ در ﺟﻬﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﻧﯿﮑﻮی ﺧﺪا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﻣﺮاد ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.

)۶اﻧﺠﯿﻞ ﻟﻮﻗﺎ ﺑﺎب  ۶آﯾﺎت (۴۹-۴۷
)٧ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ (۲۴
)٨ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۱آﯾﺎت (۲۷-۲۶
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"اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﻻﯾﻖ ﻗﺒﻮل ﺗﺎم ........زﯾﺮا اﻣﯿﺪ دارﯾﻢ
ﺑﺨﺪای زﻧﺪه ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدﻣﺎن ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ را ﻧﺠﺎت
دﻫﻨﺪه اﺳﺖ٩ ".
ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪای زﻧﺪﮔﺎن

) ٩ﮐﺘﺎب اول ﺗﯿﻤﻮﺗﺎووس ﺑﺎب ۴آﯾﺎت (۱۰-۹
ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻣﺴﻴﺤﯽ

ﺻﻔﺤﻪ ٦

 -١ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺧﺎﻧﻮاده
در ﻣﺰﻣﻮر  ١٢٨ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮐﺘﺶ را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ای ﮐﻪ او را
ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯿﺪارد ،اﯾﻨﻄﻮر ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ" .ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل ﻫﺮ ﮐﻪ از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯿﺘﺮﺳﺪ و ﺑﺮ ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی 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 )ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ (.و ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﻣﺜﻞ
ﻧﻬﺎﻟﻬﺎی زﯾﺘﻮن ﮔﺮداﮔﺮد ﺳﻔﺮه ﺗﻮ )ﺧﺎﻧﻮاده ات از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .(.اﯾﻨﮏ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎرک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﺴﯿﮑﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺪ …….ﭘﺴﺮان ﭘﺴﺮاﻧﺖ را ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ )ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﯽ"(.
ﺧﺪا ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ واﺣﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل
از ﺑﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار داد ﺗﺎ از ﺗﺠﻤﻊ اﯾﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺳﺎﻟﻢ و
ﻗﻮی اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .در اﺑﺘﺪاء ﺧﺪا ﺟﻬﺎن را آﻓﺮﯾﺪ و ﺧﺪا دﯾﺪ ﮐﻪ
ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ .او ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻧﯿﮑﻮ آﻓﺮﯾﺪ و ﺑﺎ ﺧﻠﻘﺖ آدم و ﺣﻮا ،ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﮑﻮ ﺷﺪ" ١٠.ﺧﺪا آدم را ﺑﺼﻮرت ﺧﻮد آﻓﺮﯾﺪ .او را
ﺑﺼﻮرت ﺧﺪا آﻓﺮﯾﺪ .اﯾﺸﺎﻧﺮا ﻧﺮ و ﻣﺎده آﻓﺮﯾﺪ ١١ ".آدم و ﺣﻮا در ﯾﮏ
ﺑﺪن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای آﻧﻬﺎ از ﮔِﻞ ﺳﺎﺧﺖ" ١٢.ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا
ﺧﻮاﺑﯽ ﮔﺮان ﺑﺮ آدم ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﻔﺖ و ﯾﮑﯽ از

) ١٠ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۱آ ﯾﻪ (۳۱
)١١ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ (۲۷
) ١٢ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ (۷
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دﻧﺪه ﻫﺎﯾﺶ را ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻮﺷﺖ در ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺮ ﮐﺮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا آن
دﻧﺪه را ﮐﻪ از آدم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد زﻧﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و وﯾﺮا ﺑﻨﺰد آدم آورد١٣ ".
در ﺑﺎب اول ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ ،آدم و ﺣﻮا ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد
روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ روح از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا ﭼﻄﻮر ﻣﺎﻫﯿﺖ روﺣﺎﻧﯽ اﯾﺸﺎن را آﻓﺮﯾﺪ .در
ﺑﺎب دوم ،اﯾﻦ ﺧﻠﻘﺖ را در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻗﺮارداد ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻟﺒﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺧﺎک زﻣﯿﻦ .و در آ ﺧﺮ ﺑﺎب ﭼﻄﻮر ﺟﺴﻢ ﺣﻮا را از
دﻧﺪه آدم آﻓﺮﯾﺪ و ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن دﻧﺪه ،ﻧﺮ و ﻣﺎده را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﺮد.
آﻧﮕﺎه ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد وﻟﯽ ﻣﮑﻤﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺧﺪا ﺣﻮا را دوﺳﺖ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮای آدم ﺳﺎﺧﺖ .ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ
دوﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻘﺮر ﮐﺮد .ﯾﻌﻨﯽ دوﺳﺘﯽ از ﮔﻮﺷﺖ و
اﺳﺘﺨﻮاﻧﺶ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﺪا ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ" :ﻣﺮد ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد را
ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﺎ زن ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ و آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد ١٤ ".ﺧﺪا در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺮد را رﻫﺒﺮ و ﻣﺴﺌﻮل ﻗﺮار داد و ﺷﺮط
ﯾﮏ ﺗﻦ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ را در ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺮد ﺑﺮ زن ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .از
آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪاء ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻮد ،آدم و زﻧﺶ ﻫﺮ دو
ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﺠﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ١٥.آدم و ﺣﻮا ﯾﮏ ﺗﻦ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ وﻗﺘﯽ ﺣﻮا از ﺷﯿﻄﺎن ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرد ،اﺗﻔﺎﻗﯽ
ﻧﯿﻔﺘﺎد ﺗﺎ آدم ﻫﻢ از آن ﻣﯿﻮه ﺧﻮرد .آﻧﻮﻗﺖ ﭼﺸﻤﺎن ﻫﺮ دو ﺑﺎز ﺷﺪ
و ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺮﯾﺎﻧﻨﺪ١٦.

)١٣ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ (۲۱
)١۴ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ (۲۴
)١۵ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ (۲۵
)١۶ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ (۷
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زن و ﻣﺮد ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ آﻧﻬﺎ
ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
وﻗﺘﯽ ﯾﮏ زن و ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ ﯾﮑﺘﻦ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺪا اراده ﮐﺮد ﮐﻪ
اﯾﻦ اﺗﺤﺎد و ﭘﯿﻮﻧﺪ روﺣﺎﻧﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ را ﺑﯿﻦ ﯾﮏ زن و ﯾﮏ ﻣﺮد
ﻗﺮار دﻫﺪ ﻧﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺮد ،ﻧﻪ ﺑﯿﻦ دو زن ،ﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺮد و ﺑﯿﺶ از
ﯾﮏ زن و ﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ زن و ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺮد .ﺣﮑﯿﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮد
ﺗﺎرﯾﺦ از ﻧﺴﻞ آدم ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ" :ﻫﺮ ﮐﻪ زوﺟﻪ ای ﯾﺎﺑﺪ
ﭼﯿﺰ ﻧﯿﮑﻮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺧﺪا را ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ١٧ ".
اﮔﺮ اﻣﺮوزه ﺑﻪ اﺳﻢ ﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮق ،ﻣﺮد ﺑﺎ ﻣﺮد ازدواج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
زن ﺑﺎ زن ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ آزادی ﻋﻘﯿﺪه زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ﺧﺪا در ﻋﺼﺮ ﺷﻬﻮات دل ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ" .زﯾﺮا
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﺪا را ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ وﻟﯽ او را ﭼﻮن ﺧﺪا ﺗﻤﺠﯿﺪ و ﺷﮑﺮ
ﻧﮑﺮدﻧﺪ.......از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺧﺪا اﯾﺸﺎﻧﺮا ﺑﻬﻮﺳﻬﺎی ﺧﺒﺎﺛﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد
ﺑﻨﻮﻋﯿﮑﻪ زﻧﺎﻧﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻞ ﻃﺒﯿﻌﯿﺮا ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﻼف ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮدان ﻫﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻧﺎﻧﺮا ﺗﺮک
ﮐﺮده از ﺷﻬﻮات ﺧﻮد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﻮﺧﺘﻨﺪ١٨ ".
ﺑﻠﻪ ،زن و ﻣﺮد ﺑﺎ ﻫﻢ از ﺟﻬﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﻓﺮق دارﻧﺪ و ﺧﺪا ﻫﺮ
ﯾﮏ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮری و ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ .ﺧﺪا ﻣﺮد را
ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد وﻟﯽ او را ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﯿﺢ را
ﺳﺮ و ﻫﺎدی او ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﻣﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺳﺮ ﺑﻮدن ﺧﻮد را ﺑﺎ
اﻃﺎﻋﺖ از ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻄﻮر ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻫﺮ ﻣﺮد ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ و
)١٧ﮐﺘﺎب اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎب  ۱۸آﯾﻪ (۲۲
)١٨ﮐﺘﺎب روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ (۲۷-۲۶ ،۲۱
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ﺳﺮ زن ﻣﺮد و ﺳﺮ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪا ١٩.ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺮد را ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﻪ ﮐﺎری ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺮد ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ زن را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ
ﻣﺴﯿﺢ درﻣﺤﺒﺖ او را راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ،و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺧﺪا ﻣﺮد را ﺳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده و زن را ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎﻧﻮاده آﻓﺮﯾﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ،و ﺗﻌﻠﯿﻢ روﺣﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻌﻬﺪه
دارد و زن ﺗﺴﻠﯽ ،رﺷﺪ ،ﺗﻐﺬﯾﻪ ،و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده را
ﻋﻬﺪه دار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﯿﭽﮑﺪام از اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ از دﯾﮕﺮی ﻣﻬﻤﺘﺮ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﮑﻤﻞ و ﻻزم و ﻣﻠﺰوﻣﻨﺪ" .در اﺗﺤﺎد ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ،زن
از ﻣﺮد ﯾﺎ ﻣﺮد از زن ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ زن از ﻣﺮد ﺑﻮﺟﻮد
آﻣﺪ ﻣﺮد از زن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد٢٠ ".
"و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا ﮔﻔﺖ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آدم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺑﺮاﯾﺶ
ﻣﻌﺎوﻧﯽ ﻣﻮاﻓﻖ وی ﺑﺴﺎزم ٢١".در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻌﺎون ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﮑﺎر،
و ﻣﻌﻨﯽ آن زﯾﺮ دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .در ﮐﻼم ﺧﺪا اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺎون
ﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ،ﻫﻤﺎن ﮐﻠﻤﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد روح اﻟﻘﺪس ﺑﮑﺎر
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺧﻠﻘﺖ ﺧﺪا ،زن ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ دارد .او ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻞ
روح اﻟﻘﺪس ﺗﺴﻠﯽ دﻫﻨﺪه و ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﻄﺎن
وﺳﻮﺳﻪ ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺮگ آﻓﺮﯾﻦ .ﺧﺪا زن را ﻫﻤﮑﺎر ﻣﺮد آﻓﺮﯾﺪ .او زن
را از ﮐﺎﺳﻪ ﺳﺮِ آدم ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮد ﺳﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ او رﯾﺎﺳﺖ
ﮐﻨﺪ .زن را از اﺳﺘﺨﻮان ﭘﺎی آدم ﻫﻢ ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪ ﮐﻪ زﯾﺮ ﭘﺎی او ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ او را از دﻧﺪه ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻬﻠﻮی ﻣﺮد آﻓﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای او ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل ﻣﺮدی ﮐﻪ دﻧﺪه ﺧﻮدش را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻔﺖ او ﺑﺎﺷﺪ و
درﺳﺖ ﺟﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی او اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﺨﺸﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت
)١٩ﮐﺘﺎب اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۱۱آﯾﻪ (۳
)٢٠ﮐﺘﺎب اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۱۱آﯾﺎت (۱۲-۱۱
)٢١ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ (۱۸
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ﺑﺎ ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻨﺤﻮی او را ﺑﺪرد ﻣﯽ آورد .و ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺟﺎ
ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﺋﯿﺪﮔﯿﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر.
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 -٢ﮔﻨﺎه و ﺛﻤﺮه آن
ﺧﺪا ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﻮا ﺑﻪ آدم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎر و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺎغ
ﻋﺪن را داد .و ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﻪ از درﺧﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ
ﻧﺨﻮرد وﮔﺮﻧﻪ ﻣﯽ ﻣﯿﺮد ٢٢.ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺎب
دوم و ﺳﻮم از ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ ،و ﭼﻘﺪر ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ
آدم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد و ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا را زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ
ﭘﯿﺪاﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آدم ﯾﺎ ﺣﻮا
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد .زﯾﺮا وﻗﺘﯿﮑﻪ ﺷﯿﻄﺎن از ﺣﻮا ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺧﺪا ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از درﺧﺘﺎن ﺑﺎغ ﻧﺨﻮرﯾﺪ" ،زن ﺑﻪ ﻣﺎر ﮔﻔﺖ :از ﻣﯿﻮه
درﺧﺘﺎن ﺑﺎغ ﻣﯿﺨﻮرﯾﻢ ﻟﮑﻦ از ﻣﯿﻮه درﺧﺘﯿﮑﻪ در وﺳﻂ ﺑﺎغ اﺳﺖ
ﺧﺪا ﮔﻔﺖ از آن ﻣﺨﻮرﯾﺪ و آﻧﺮا ﻟﻤﺲ ﻣﮑﻨﯿﺪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ .ﻣﺎر ﺑﻪ زن
ﮔﻔﺖ ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮد ٢٣ ".ﺧﺪا ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻟﻤﺲ ﻣﯿﻮه درﺧﺖ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮردن آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮگ ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺖ.
اﯾﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﺎﻋﺚ ﻟﻐﺰش ﺣﻮا ﺷﺪ .ﻣﻮﺳﯽ ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از اﯾﻦ ﺧﻄﺮ اﯾﻨﻄﻮر آﮔﺎﻫﺎﻧﯿﺪ" ،ﺑﺮ ﮐﻼﻣﯿﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
اﻣﺮ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﭼﯿﺰی ﻣﯿﻔﺰاﺋﯿﺪ و ﭼﯿﺰی از آن ﮐﻢ ﻣﻨﻤﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ اواﻣﺮ
ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺸﻤﺎ اﻣﺮ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ٢٤".اﺣﺘﻤﺎﻻ ً
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻮا ﻣﯿﻮه را ﺑﺎ وﺳﻮﺳﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﻟﻤﺲ ﮐﺮد و اﺗﻔﺎﻗﯽ
ﻧﯿﻔﺘﺎد ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮردن آﻧﺮا ﻫﻢ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﺪ و ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد
را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮردن آن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻌﻼوه در آﻧﻮﻗﺖ ﮐﻪ ﺣﻮا از
ﺷﯿﻄﺎن ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرد ،آدم ﮐﺠﺎ ﺑﻮد؟ ﯾﻘﯿﻨﺎ او وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را در
ﻣﻮرد ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺎغ از دﺷﻤﻦ )ﺷﯿﻄﺎن( درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ﺑﻮد و
)٢٢ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت (۱۷-۱۵
)٢٣ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت (۴-۲
 )٢۴ﮐﺘﺎب ﺗﺜﻨﯿﻪ ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ (۲
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ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ زن او،
ﺑﺮ او ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮد و ﮔﻨﺎه ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ ﺷﺪ .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ
ﻣﺮﺗﺒﺎ در ﻃﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺑﻌﺪﻫﺎ
در ﮐﺘﺎب داوران ﺑﺎﺑﻬﺎی  ١٤ﺗﺎ  ١٦در ﻣﻮرد ﺷﻤﺸﻮن ﯾﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮن
ﻫﻢ آ ﻣﺪه ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎﻣﺰد او ،او را ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ و
از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ اش دﻟﯿﻠﻪ ،ﺑﺎﻋﺚ اﺳﯿﺮی ،ﮐﻮری و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺮگ
او ﺷﺪﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ آدم و ﺣﻮا ﮔﻨﺎه ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ اول آدم را ﻣﻮرد ﺳﺆال
ﻗﺮار داد .زﯾﺮا ﮐﻪ او را ﻣﺴﺌﻮل و ﺳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮارداده ﺑﻮد" .ﺧﺪا
آدم را ﻧﺪا داد ﮐﻪ آﯾﺎ از آن درﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺮا ﻗﺪﻏﻦ ﮐﺮدم ﮐﻪ ازآن
ﻧﺨﻮری ﺧﻮردی؟"  ٢٥در ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ،ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ،و
ﻧﺤﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺪر ﺧﺎﻧﻮاده دارد .ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ
ﻓﺮﻣﻮد" :ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﺧﺪای ﻏﯿﻮرم و ﮔﻨﺎه ﭘﺪراﻧﺮا
ﺑﺮ ﭘﺴﺮان ﺗﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم از آﻧﺎﻧﯿﮑﻪ ﻣﺮا دﺷﻤﻦ دارﻧﺪ
ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻢ .و رﺣﻤﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻫﺰار ﭘﺸﺖ ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯿﮑﻪ ﻣﺮا دوﺳﺖ
دارﻧﺪ و اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارﻧﺪ ٢٦".ﮔﻨﺎه ﮐﺮدن ﯾﻌﻨﯽ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ
ﺧﺪا و ﺑﯽ اﻃﺎﻋﺘﯽ از او .ﺣﺘﯽ داوود ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدی ﻣﻮاﻓﻖ دل
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ٢٧،از اﯾﻦ ﻗﺎﺋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﺒﻮد .داوود ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
ﺑﺠﺎی رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ،ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ او ﺑﻮد ،در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﺮای او ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺮداران او در
ﺣﺎل دﻓﺎع از ﻣﻤﻠﮑﺘﺸﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،داوود در
)٢۵ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ (۱۱
)٢۶ﮐﺘﺎب ﺗﺜﻨﯿﻪ ﺑﺎب  ۵آﯾﺎت (۱۰-۹
)٢٧ﮐﺘﺎب اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﺎب  ۱۳آﯾﻪ (۱۴
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ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺪم ﻣﯿﺰد و ﺳﯿﺮ و ﺳﯿﺎﺣﺖ ﻣﯿﮑﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺸﻤﺶ
ﺑﻪ ﺑﺘﺸﯿﺒﻊ ،زن ﯾﮑﯽ از ﺳﺮداراﻧﺶ اورﯾﺎی ﺣِﺘﯽ ،اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺣﻤﺎم
ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ .داوود ﺑﻪ زﻧﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ و ﻣﺮگ ،زﻧﺎ ،ﺗﻨﻔﺮ ،و ﺟﻨﮓ را
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ وارد ﺧﺎﻧﻮاده اش ﮐﺮد .ﺑﭽﻪ ای ﮐﻪ ﺛﻤﺮه اﯾﻦ زﻧﺎ ﺑﻮد
ﻣﺮد .اﻣﻨﻮن ﭘﺴﺮ داوود ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮش ﺗﺎﻣﺎر ﺗﺠﺎوز ﮐﺮد .اﻣﻨﻮن
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ 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
ﻣﻼ ﻋﺎم زﻧﺎ ﮐﺮد و ﺑﺎﻻﺧﺮه داوود ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ
ﻓﺮزﻧﺪش ﯾﻌﻨﯽ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ اﺑﺸﺎﻟﻮم در آن ﺟﻨﮓ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .آﯾﺎ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻏﻢ داوود را در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﺣﺲ ﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺮای
داوود و ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ او از اول ﻣﻄﯿﻊ ﺧﺪا ﻣﯿﺒﻮد و ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ دام ﺷﻬﻮت ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺎد؟ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﻦ آدم و داوود
ﻓﺮق ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻟﻘﺐ داوود "دﻟﺨﻮاه ﺧﺪاوﻧﺪ"
ﺑﻮد.
در ﻣﻮرد آدم ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا آدم را ﻧﺪا
درداد و ﮔﻔﺖ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ ﭼﻮن آواز ﺗﺮا در ﺑﺎغ ﺷﻨﯿﺪم
ﺗﺮﺳﺎن ﮔﺸﺘﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﺮﯾﺎﻧﻢ ﭘﺲ ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدم .ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ
را آﮔﺎﻫﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ؟ آﯾﺎ از آن درﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺮا ﻗﺪﻏﻦ ﮐﺮدم ﮐﻪ از
آن ﻧﺨﻮری ﺧﻮردی؟ آدم ﮔﻔﺖ اﯾﻦ زﻧﯿﮑﻪ ﻗﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ وی از
ﻣﯿﻮه درﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ داد ﮐﻪ ﺧﻮردم ٢٨.ﺣﺮف او ﺣﻘﯿﻘﺖ داﺷﺖ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﮐﺘﺎب اول ﺗﯿﻤﻮﺗﺎووس ﺑﺎب  ٢آﯾﻪ  ١٤ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
" آدم ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺨﻮرد ﺑﻠﮑﻪ زن ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده در ﺗﻘﺼﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪ".
اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻗﻠﺐ آدم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل راه ﻓﺮار از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻮد و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﺮ ﺑﻮدن ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻗﺼﻮر ﺧﻮد در
)٢٨ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت (۱۲-۹
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ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده اش ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺷﺘﺒﺎﻫﺶ را
ﺑﮕﺮدن ﻧﮕﺮﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ او روی ﺣﻮا ﺑﺎﺷﺪ روی
ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺣﻮا ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده و ﮔﻨﺎه ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﻌﻼوه ﺧﺪا را
ﻫﻢ ﻣﻘﺼﺮ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ آن زن را ﺑﻪ او داده ﺑﻮد.
در ﻣﻮرد داوود ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﻣﻼ ﻓﺮق ﻣﯿﮑﺮد .وﻗﺘﯽ داوود ﮔﻨﺎه و
ﺑﯽ اﻃﺎﻋﺘﯽ ﮐﺮد ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒﯽ ﭘﯿﺶ او رﻓﺖ و از ﻃﺮف ﺧﺪا از او
ﺳﺆال ﮐﺮد" :ﭼﺮا ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﻮار ﻧﻤﻮده در ﻧﻈﺮ وی ﻋﻤﻞ ﺑﺪ
ﺑﺠﺎ آوردی" ٢٩در ﻣﻮرد ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ داوود اﯾﻨﻄﻮر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ داوود ﺑﻪ ﻧﺎﺗﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده ام .داوود ﺧﺪا را
رﺋﯿﺲ ﺑﯽ ﺷﺮط و ﺷﺮوط ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ .او ﺧﺪا را ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺮ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯽ اﻃﺎﻋﺘﯽ از او را ﺑﻌﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻋﺘﺮاف
ﮐﺮد ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ .داوود ﻗﻠﺐ ﻓﺮوﺗﻦ ،ﻧﺼﯿﺤﺖ ﭘﺬﯾﺮ و
ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺎر داﺷﺖ و ﮔﺮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ او ﻫﻢ ﻣﺜﻞ آدم ﺑﻬﺎﻧﻪ ای
ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺑﺘﺸﯿﺒﻊ
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﺑﺎزی ﮐﻪ روﺑﺮوی اﯾﻮان ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ
ﺣﻤﺎم ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ وﺳﻮﺳﻪ و ﮔﻨﺎه ﺑﯿﻨﻨﺪه ﯾﻌﻨﯽ داوود ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﻣﺎ داوود اﯾﻦ ﺣﺮف را ﻧﺰد ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد را ﻣﺴﺌﻮل آﻧﭽﻪ دﯾﺪه
ﺑﻮد و ﮔﻨﺎه ﻧﺎﺷﯽ از آن داﻧﺴﺖ و ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮد .ﺧﺪا ﺑﺮای آدم ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .او ﺑﺮای داوود ﻫﻢ ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻫﯿﭽﮑﺲ از ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎﺷﺘﻦ و دروﯾﺪن ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﻼم ﺧﺪا
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ" :ﺧﻮد را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺪﻫﯿﺪ .زﯾﺮا ﺧﺪا را اﺳﺘﻬﺰاء ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
ﮐﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ آﻧﭽﻪ آدﻣﯽ ﺑﮑﺎرد ﻫﻤﺎﻧﺮا درو ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد٣٠".
)٢٩ﮐﺘﺎب دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﺎب  ۱۲آﯾﻪ (۱۳،۹
)٣٠ﮐﺘﺎب ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۶آﯾﻪ (۷
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در ﻣﻮرد ﺗﻨﺒﯿﻪ آدم" ،ﺧﺪا ﺑﻪ آدم ﮔﻔﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺳﺨﻦ زوﺟﻪ ات
را ﺷﻨﯿﺪی و ازآن درﺧﺖ ﺧﻮردی ﮐﻪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﮔﻔﺘﻢ از آن
ﻧﺨﻮری ﭘﺲ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮ زﻣﯿﻦ ﻣﻠﻌﻮن ﺷﺪ و ﺗﻤﺎم اﯾﺎم ﻋﻤﺮت از آن ﺑﺎ
رﻧﺞ ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮرد .ﺧﺎر و ﺧﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ روﯾﺎﻧﯿﺪ و
ﺳﺒﺰﻫﺎی ﺻﺤﺮا را ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮرد .و ﺑﻌﺮق ﭘﯿﺸﺎﻧﯿﺖ ﻧﺎن ﺧﻮاﻫﯽ
ﺧﻮرد ﺗﺎ ﺣﯿﻨﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک راﺟﻊ ﮔﺮدی ﮐﻪ از آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪی زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺗﻮ ﺧﺎک ﻫﺴﺘﯽ و ﺑﺨﺎک ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ ٣١".و ﺑﻪ داوود ﮔﻔﺖ:
"ﺷﻤﺸﯿﺮ از ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﻫﺮﮔﺰ دور ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ....اﯾﻨﮏ ﻣﻦ از ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﻮدت ﺑﺪی را ﺑﺮ ﺗﻮ ﻋﺎرض ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و زﻧﺎن ﺗﺮا ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ
ﺗﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ات ﺧﻮاﻫﻢ داد و او در ﻧﻈﺮ اﯾﻦ آﻓﺘﺎب ﺑﺎ
زﻧﺎن ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ.....ﭼﻮن از اﯾﻦ اﻣﺮ ) زﻧﺎ( ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻔﺮ ﮔﻔﺘﻦ
دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺪه ای ،ﭘﺴﺮی ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ زاﺋﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد٣٢ ".
وﻗﺘﯽ آدم ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﮔﻨﺎﻫﺶ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺗﻘﺼﯿﺮ را ﺑﻪ ﮔﺮدن
ﺣﻮا ﺑﯿﻨﺪازد ،و ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﺗﻮﺟﻪ را روی ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺣﻮا ﺑﮕﺬارد ،دو
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ .اوﻟﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻧﺞ و ﻋﺮق ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺎش ﻣﯿﮑﺮد وﻧﺎن ﻣﯿﺨﻮرد زﯾﺮا
زﻣﯿﻦ ﺑﺮﮐﺖ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد را ازدﺳﺖ داده و ﻣﻠﻌﻮن ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻌﻼوه
ﻋﻤﺮش ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ دوم ﻣﺮگ روﺣﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ او ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﻮد؛" ٣٣ﭘﺲ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا او را از ﺑﺎغ ﻋﺪن ) ﯾﻌﻨﯽ ازﺣﻀﻮر ﺧﻮد( ﺑﯿﺮون ﮐﺮد".
اﻣﺎ وﻗﺘﯽ داوود ﮔﻨﺎه ﮐﺮد و ﺗﻘﺼﯿﺮ را ﺑﮕﺮدن ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮد،
)٣١ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب ۳آﯾﻪ (۲۰-۱۷
)٣٢ﮐﺘﺎب دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﺎب  ۱۲آﯾﺎت (۱۴ ،۱۱-۱۰
)٣٣ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ (۳۳
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ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﺗﻨﺒﯿﻪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺮگ و ﺟﻨﮓ و زﻧﺎ وارد ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺷﺪ .وﻗﺘﯽ داوود ﺑﻪ ﻧﺎﺗﺎن
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده ام" ،ﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ داوود ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ
ﮔﻨﺎه ﺗﻮ را ﻋﻔﻮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻣﺮد ٣٤ ".دراﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﺮگ روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ از ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮی،
وﮔﺮﻧﻪ داوود ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻋﻤﺮش در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﺮگ
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺑﺪی آدم و داوود ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﻋﺼﺎر ،ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻄﯿﻊ و ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ داﺷﺖ .اﻣﺎ ﭼﻮن ﻫﺮ
دو زﯾﺮ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﻨﺎﻫﺸﺎن ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ
ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺷﺪ .ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﮐﻪ او ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎ ﺧﻮن
ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺴﺖ .ﭼﻮن در اﯾﻦ ﻋﻬﺪ ﻣﺎ ﻗﺪرت دارﯾﻢ
ﮐﻪ ﺑﺎ دﻋﺎ ﻟﻌﻨﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﭘﺪراﻧﻤﺎن را در ﻧﺴﻞ ﺧﻮد
ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﻢ .ﺧﻮن ﻣﺴﯿﺢ ﻧﺘﻨﻬﺎ ﺣﯿﺎت اﺑﺪی ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻔﺎی
ﺟﺴﻢ و ﺟﺎن و روح را ﻧﯿﺰ ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﻟﻌﻨﺖ ﻃﻼق ﻻزم
ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ و
ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ارﺛﯽ ﻗﺪرت زﯾﺎدی دارد .وﻟﯽ ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﮐﻪ ﮐﺎر
ﻣﺴﯿﺢ اﻧﺠﺎم ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻫﺎﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﺧﻤﻬﺎی
روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ را ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﺪ و رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ رواﺑﻂ
ﻧﺎدرﺳﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻠﻪ ،ﺳﺮ ﺑﻮدن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻬﻤﺮاه دارد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺮد در
رﻫﺒﺮی ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮدن او ،ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ
زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد آن ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﮐﺘﺎب ﻫﻮﺷﻊ ﺑﺎب ١٤
)٣۴ﮐﺘﺎب دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﺎب  ۱۲آﯾﻪ (۱۳
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آﯾﺎت  ١٤ -١٣ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :دﺧﺘﺮاﻧﺘﺎن ﺑﻪ ﻓﺎﺣﺸﮕﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﺮوﺳﺎﻧﺘﺎن زﻧﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻢ
ﮐﺮد ﭼﻮن ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻣﺮدﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ و ﺑﺎ
ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻫﺎی ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ زﻧﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل در ﻃﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻤﺘﺮ
ﻣﺮدی را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ داوود ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ را ﺑﮕﺮدن
ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﺜﻼ وﻗﺘﯿﮑﻪ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﻣﻼﯾﺎن ﯾﻬﻮد زن
ﻓﺎﺣﺸﻪ ای را در ﺣﺎل زﻧﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ و آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺘﻮای ﺳﻨﮕﺴﺎر
ﺷﺪﻧﺶ را از ﻣﺴﯿﺢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ زن را در ﺣﯿﻦ زﻧﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدی ﻫﻢ در اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﺳﻬﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻣﻼﯾﺎن ﻓﻘﻂ
زن را ﻻﯾﻖ ﻣﺠﺎزات ﻣﯿﺪﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﻨﺒﯿﻪ آورده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻪ
ﻗﻠﺐ و زﻧﺪﮔﯽ ﺗﮏ ﺗﮏ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ
ﮔﻨﺎه ﻧﺪارد اول ﺑﺮ او ﺳﻨﮓ اﻧﺪازد ٣٥.ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ
زن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮود و دﯾﮕﺮ ﮔﻨﺎه ﻧﮑﻨﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ او ﮐﻪ داور ﻫﻤﻪ اﺳﺖ
زن را ﺑﺨﺸﯿﺪ.
آدم و داوود ﻫﺮ دو ﺑﻌﻠﺖ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری و ﺟﺪی ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﮐﻼم
ﺧﺪا ،ﺗﺴﻠﯿﻢ وﺳﻮﺳﻪ ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﻬﺎ از ﻃﺮف ﺧﺪا ﻣﻮرد ﺳﺆال ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ زﯾﺮا از ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده داده ﺑﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ
ﺑﻪ او ﻗﺪرت اﻧﺠﺎم آن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﻫﻢ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ و او را ﻣﺠﻬﺰ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻗﺼﻮری در ﮐﺎر اﺳﺖ و اﮔﺮ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻫﺴﺖ ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪم
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ﺧﺪا زن و ﻣﺮد را ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻔﺎوت
ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﻣﺮد را ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ،ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺣﻔﺎﻇﺖ و زن را
ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﺴﻠﯽ ،رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧﺎﻧﻮاده .وﻗﺘﯽ زن و ﻣﺮد
ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ اﯾﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ آن را
) ٣۵اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۸آﯾﻪ (۷
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ﻧﺪﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﮕﺮدن ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﯾﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دﯾﮕﺮی را ﺑﻌﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .آﻧﻮﻗﺖ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﻣﻮﺟﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮد و زﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﺘﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ دارای دو ﺳﺮ و ﯾﺎ
ﺑﯽ ﺳﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯽ ﺳﺮ ﺑﺰودی ﻣﯽ ﻣﯿﺮد و ﻣﻮﺟﻮد دو ﺳﺮ
ﻣﻮﺟﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ازﻋﻬﺪه اﻋﻤﺎل ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮﻧﻤﯽ آﯾﺪ .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﯾﺎ ﯾﮏ زن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺘﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﮕﺮداﻧﺪ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺮ دو را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎ ﮐﺎر آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﺪا
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽ رود و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﻮرد و
ﯾﺎ وﻗﺘﯽ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻫﺮ دو ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﺟﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ زن ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺑﺮﮐﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ای
ﺑﺮﮐﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و آن ﻣﺎل ﺑﻪ ﺟﯿﺒﻬﺎی ﺳﻮراخ دار داﺧﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﯾﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺮد ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﮐﻪ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﺑﺠﺎ آورد و از ﺧﺎﻧﻮاده اش ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و روﺣﺎﻧﯽ ﻧﮑﻨﺪ .ﺑﺎز ﻫﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺪا ﺑﻄﻮر ﺻﺤﯿﺢ ﭘﯿﺎده
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده دﭼﺎر اﺧﺘﻼل و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮدش اﺳﺖ ،ﺧﺪا ﺑﺎ
زن ﻫﻢ ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎﺑﯽ دارد .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا آدم را ﻣﻮرد ﺳﺆال
ﻗﺮار داد ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ زن رﺳﯿﺪ" .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا ﺑﻪ زن ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎر
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺮدی؟ زن ﮔﻔﺖ ﻣﺎر ﻣﺮا اﻏﻮا ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺧﻮردم ٣٦ ".ﺧﺪا
ﺑﻪ آدم و ﺣﻮا ﻫﺮ دو ﻓﺮﺻﺖ ﺟﻮاب دادن و ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدن داد .اﯾﻦ
ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎن داده ﻧﺸﺪ زﯾﺮا ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﻫﻢ ﯾﮑﯽ
از آﻧﻬﺎ و رﻫﺒﺮ ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن و ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﺑﻮد ،ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﯿﻊ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻄﯿﻊ ﮔﺮدﻧﺪ .ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻌﻠﺖ
ﻏﺮورش ﻧﺎﻣﻄﯿﻊ ﺷﺪ و ﯾﮏ ﺳﻮم از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
)٣۶ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ (۱۳
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ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺮوﻧﺪ و ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و دﯾﮕﺮ راﻫﯽ
ﺑﺮای ﺗﻮﺑﻪ ﻧﺪارﻧﺪ .در واﻗﻊ ﺷﯿﻄﺎن ﭘﯿﺶ از ﺧﻠﻘﺖ آدم ،دﺷﻤﻦ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺧﺪا آدم را ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺎغ از اﯾﻦ دﺷﻤﻦ
ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮد" .ای ﺳﺘﺎره درﺧﺸﺎن )اﺳﻢ ﺷﯿﻄﺎن ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ
ﺳﻘﻮط ﮐﻨﺪ ﺳﺘﺎره درﺧﺸﺎن ،ﻟﻮﺳﯿﻔﺮ ،ﯾﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧﻮر ﺑﻮد (.ای دﺧﺘﺮ
ﺻﺒﺢ ﭼﮕﻮﻧﻪ از آﺳﻤﺎن اﻓﺘﺎده.....و ﺗﻮ در دل ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻔﺘﯽ ﺑﻪ
آﺳﻤﺎن ﺻﻌﻮد ﻧﻤﻮده ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻی ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﻢ
اﻓﺮاﺷﺖ.....ﺑﺎﻻی ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎی اﺑﺮﻫﺎ ﺻﻌﻮد ﮐﺮده ﻣﺜﻞ ﺣﻀﺮت اﻋﻠﯽ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ .ﻟﮑﻦ ﺑﻬﺎوﯾﻪ ﺑﻪ اﺳﻔﻠﻬﺎی ﺣﻔﺮه ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﯽ
ﺷﺪ ) ﺷﯿﻄﺎن ﺗﺎ روز داوری در ﻣﻬﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او داده
ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮد٣٧ ".(.
وﻗﺖ ﺟﻮاب دادن ﺑﻪ ﺧﺪا ،آدم و ﺣﻮا ﻫﺮ دو ﯾﮏ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ
را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺼﯿﺮ را ﺑﮕﺮدن ﮐﺲ دﯾﮕﺮی اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و
اﻋﺘﺮاف و ﺗﻮﺑﻪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮﯾﻦ واﮐﻨﺶ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻨﺎه ،ﺗﻘﺼﯿﺮ را ﺑﻪ ﮔﺮدن دﯾﮕﺮی اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﺳﺖ .ﻫﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ در ﮔﻨﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮو ﻣﯿﺮود ،اﯾﻦ واﮐﻨﺶ دراﻋﻀﺎی آن
ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد .اﻣﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮ را ﺑﻪ ﮔﺮدن دﯾﮕﺮی اﻧﺪاﺧﺘﻦ ازﻋﺬاب
وﺟﺪان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ و ﺗﻮﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه آراﻣﺶ روح اﺳﺖ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﮐﺜﺮ ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوزه ،ﻣﺮدم ﺑﻌﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ از زﯾﺮ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از ﻋﺬاب وﺟﺪان
دﺳﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﻋﻨﻮان ﻃﻼق ﺑﯽ ﺗﻘﺼﯿﺮ
را اﺑﺪاع ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻓﮑﺮی و
ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ از ﻫﻢ ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻻزم ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ
)٣٧ﮐﺘﺎب اﺷﻌﯿﺎء ﺑﺎب  ۱۴آﯾﺎت (۱۵ -۱۲
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ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺑﮕﺮدن ﺑﮕﯿﺮد .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﺑﺎ وﺟﻮدﯾﮑﻪ ﮔﻨﺎه و ﺑﯽ اﻃﺎﻋﺘﯽ
از اﻣﺮ ﺧﺪا ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻃﻼق و ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ
وﻟﯽ ﺗﻘﺼﯿﺮ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﯿﭽﮑﺪام ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻧﺴﺎن
ﺳﺮﮐﺶ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎ اﺳﻢ ﮔﻨﺎه را
ﭼﻪ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﮑﺎرﯾﻢ درو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﮔﻨﺎه
ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل دارد .ﺧﺪا از ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﺎ ﺧﺸﻨﻮد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ او دﻧﯿﺎ را
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺛﺎﺑﺖ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻣﺜﻞ
ﻧﯿﺮوی ﺟﺎذﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻃﺒﻖ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در
ﮐﺸﺎورزی ،ﮔﻨﺪم ،ﮔﻨﺪم ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽ آورد و ﺟﻮ ،ﺟﻮ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻫﻢ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا از اﺑﺘﺪا ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ ﻫﺮ ﺑﺎر
ﻧﺘﯿﺠﻪ اش را ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﺧﺪا ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﺶ اﺣﺘﺮام ﻣﯽ ﮔﺬارد .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ
وﻗﺘﯽ آدم ﺑﺎ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺑﻪ او
داده ﺑﻮد ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺎﺧﺖ ،ﺧﺪا از ﻗﺪرت ﺧﺪاﯾﯿﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮد و
آﻧﺮا ﺑﺰور ﭘﺲ ﻧﮕﺮﻓﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و از روح ﺧﻮد در
ﻗﺎﻟﺐ اﻧﺴﺎن ﻗﺮار داده ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد )ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ روح ﺧﺪا(.
ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪ " .ﻣﺴﯿﺢ ﭼﻮن در ﺻﻮرت ﺧﺪا ﺑﻮد ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدن را
ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻧﺸﻤﺮد .ﻟﯿﮑﻦ ﺧﻮد را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮده ﺻﻮرت ﻏﻼﻣﺮا ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و
درﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﺪ .و ﭼﻮن درﺷﮑﻞ اﻧﺴﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ
ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺮا ﻓﺮوﺗﻦ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺎ ﺑﻤﻮت ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻤﻮت ﺻﻠﯿﺐ ﻣﻄﯿﻊ
ﮔﺮدﯾﺪ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪا ﻧﯿﺰ او را ﺑﻐﺎﯾﺖ ﺳﺮاﻓﺮاز ﻧﻤﻮد و ﻧﺎﻣﯿﺮا ﮐﻪ
ﻓﻮق از ﺟﻤﯿﻊ ﻧﺎﻣﻬﺎ اﺳﺖ ﺑﺪو ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﺗﺎ ﺑﻨﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﻫﺮ زاﻧﻮﯾﯽ از
آﻧﭽﻪ در آﺳﻤﺎن و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ و زﯾﺮ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﺧﻢ ﺷﻮد .و ﻫﺮ
زﺑﺎﻧﯽ اﻗﺮار ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺧﺪای
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ﭘﺪر ٣٨".ﭘﺴﺮﺧﺪا در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ،ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺷﯿﻄﺎن را ﺑﺮد و
ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﻮت و ﻋﺎﻟﻢ اﻣﻮات را ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ .او ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ" :ﻣﻦ
ﻫﺴﺘﻢ اول و آﺧﺮ و زﻧﺪه و ﻣﺮده ﺷﺪم و اﯾﻨﮏ ﺗﺎ اﺑﺪاﻻﺑﺎد زﻧﺪه
ﻫﺴﺘﻢ و ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﻮت و ﻋﺎﻟﻢ اﻣﻮات ﻧﺰد ﻣﻦ اﺳﺖ ٣٩".و ﺑﺎز
وﻗﺘﯽ ﯾﺤﯿﯽ ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﻨﺪه ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻤﺒﻮل ﭘﺎﮐﯽ از ﮔﻨﺎﻫﺎن،
ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣﯽ داد ،ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﺰد او رﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺑﮕﯿﺮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﮐﻪ او ﭼﻮن از روح ﺧﺪا ﺑﻮد ﺑﯿﮕﻨﺎه و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻣﺎ او ﻓﺮﻣﻮد" :ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻋﺪاﻟﺖ را
ﺑﮑﻤﺎل رﺳﺎﻧﯿﻢ ٤٠".ﺧﺪا ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد را ﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد ﺧﻮدش
ﻧﻘﺾ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ  ،ﭘﺲ ﻣﺎ ﭼﻄﻮر اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ او اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد؟ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
ﺧﻮد ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮود
وﻟﯽ ﻧﻘﻄﻪ ﯾﺎ ﺣﻤﺰه ای از ﻗﻮاﻧﯿﻦ او از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽ رود٤١.
در ﻣﻮرد ﺣﻮا ،او ﻫﻢ ﺑﻨﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺷﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﻨﺎﻫﺶ را
دﯾﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ آدم و ﺣﻮا ﯾﮑﯽ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ
ﻫﺮ ﮐﺪام در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﺸﺎن در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺪا ﺑﻮد .در واﻗﻊ
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺪﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﺸﺎن ،ﭼﯿﺰی ازﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﮐﻢ
ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺮا ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺨﺘﺘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای آدم ﺑﺎ ﻋﺮق ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺷﺪ و زاﯾﻤﺎن ،رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﯾﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﺣﻮا ﺑﺎ درد و رﻧﺞ ﺗﺆام ﮔﺮدﯾﺪ .و ﺑﻌﺪ از آن اﺷﺘﯿﺎق و
ارﺿﺎء ﺣﻮا در اﯾﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ آدم ﺳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
اﺷﺘﯿﺎق در ﻗﻠﺐ ﻫﻤﻪ زﻧﺎن ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ
)٣٨ﮐﺘﺎب ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت (۱۱-۶
)٣٩ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎی رﺳﻮل ﺑﺎب  ۱آﯾﺎت (۱۸ -۱۷
)۴٠اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت (۱۶-۱۳
)۴١اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۵آﯾﻪ (۱۸
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ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد ﮐﻪ زﺣﻤﺖ
ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺮای اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺑﺮای ﻣﺮد ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ٤٢.
ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺎم و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ زن را ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺮد ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از
ﻣﺮدﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻮن ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻗﺪرت در دﺳﺖ ﮐﺴﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده را دارد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻐﯿﺮ از ﺗﻨﺒﯿﻪ
ﺧﻮد ،ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﺮد را ﻫﻢ ﺑﺨﻮد ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻋﺮق ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﻨﻮز زاﯾﻤﺎن ﺑﺠﺎی ﺧﻮدش
ﻫﺴﺖ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻮﻓﻖ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ارﺿﺎء و ﺷﺎدی آﻧﻬﺎ در ﺳﺮ ﺑﻮدن ﻣﺮد ﻗﺮار
دارد .ﻣﺜﻼ ً ﺧﺎﻧﻮاده ای را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ زن ﺷﻐﻞ ﺑﺴﯿﺎر
ﭘﺮ درآﻣﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ
ﭘﺸﺖ ﮔﺮﻣﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﻮﻫﺮش را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﯿﻦ
ﺧﺎﻧﻮاده ای ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﺧﺴﺘﮕﯽ و اﺣﺴﺎس ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﯿﻦ دو ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ آن ﯾﮑﯽ ﻣﺮد اﺳﺖ و
دﯾﮕﺮی زن ،ﻓﺮق ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارد .اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﻔﺲ زن در ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺷﻮﻫﺮش ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻪ در ﺷﻐﻞ و ﻣﻘﺎم و ﭘﻮل ﮐﻪ از زﻣﺎن
ﺣﻮا ﺑﺎﻋﺚ وﺳﻮﺳﻪ و ﮔﻨﺎه ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای زن ،ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺷﻐﻞ ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ،
و ﻣﻘﺎم ﻫﯿﭽﮑﺪام ﮔﻨﺎه و ﻋﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﺻﺤﯿﺢ
و ﺑﺮای ﺑﻨﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎد ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ
ﭘﻮل داﺷﺘﻦ ﮔﻨﺎه ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺸﻖ و ﻃﻤﻊ ﺑﻪ ﭘﻮل ﮔﻨﺎه اﺳﺖ.
ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﻣﻮرد زن اﯾﺪه آل ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺧﺎﻧﻪ
)۴٢ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ (۱۶
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ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و دل ﺷﻮﻫﺮش ﺑﺮ او اﻋﺘﻤﺎد دارد و ﻣﺤﺘﺎج
ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ،ﺧﻮﺑﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻧﻪ ﺑﺪی ٤٣.در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن زن از
روی رﻗﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﻣﺮد از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ
اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ زﻧﺶ دارد و ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی او
ﺑﻨﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﻃﯽ اﯾﻦ ﺑﺎب اﯾﻦ زن ﻓﻌﺎل
و ﺷﺠﺎع را وﻓﺎدار ،ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ،ﺣﮑﯿﻢ ،ﺑﺎ ﻋﺰت ،و ﺧﺪا ﺗﺮس ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺧﻮد را از ﺷﻮﻫﺮش ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
"ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ او را ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺷﻮﻫﺮش ﻧﯿﺰ او
را ﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﺪ ٤٤".در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺮد و زن
ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ اﻋﺘﻤﺎد و ﺗﺸﻮﯾﻖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ
اﯾﻦ زن ﺷﺪه و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﭘﺎﯾﺪاری ﺧﺎﻧﻮاده و ﻋﺰت و اﺣﺘﺮام آﻧﻬﺎ در
اﺟﺘﻤﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺴﺘﯽ و ﺑﻠﻨﺪی زﯾﺎد دارد و
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ً در ﺑﻌﻀﯽ از
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ زن ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺎر
ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ او اﯾﻨﮑﺎر را ﺑﺮای ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدن ﻣﻘﺎم ﺧﻮد در ﺧﺎﻧﻮاده
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ ﺧﺪا
ﮐﻪ ﻗﻠﺒﻬﺎ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ،ﻃﺒﻖ ﻧﯿﺖ او ﺑﺮﮐﺘﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ.
در ﻣﻮرد ﺷﯿﻄﺎن و ﻓﺮﯾﺐ دادن ﺣﻮا" ،ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد :ﻋﺪاوت در
ﻣﯿﺎن ﺗﻮ و زن و در ﻣﯿﺎن ذرﯾﺖ ﺗﻮ و ذرﯾﺖ وی ﻣﯽ ﮔﺬارم .او ﺳﺮ
ﺗﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻮﺑﯿﺪ و ﺗﻮ ﭘﺎﺷﻨﻪ وی را ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻮﺑﯿﺪ ٤٥".در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺪا
ﻗﻮل ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ از ﻧﺴﻞ زن ﮐﺴﯽ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺷﯿﻄﺎن را
)۴٣ﮐﺘﺎب اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎب  ۳۱آﯾﺎت  ۱۱و (۱۲
)۴۴ﮐﺘﺎب اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎب  ۳۱آﯾﻪ (۲۸
)۴۵ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ (۱۵
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ﺑﮑﻮﺑﺪ .ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺎ ﺣﯿﻠﻪ و ﻓﺮﯾﺐ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻮا ،آدم را ﺑﻪ ﮔﻨﺎه
ﮐﺸﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد و ﺣﮑﻮﻣﺖ را از او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺧﺪا ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ
ﮐﺴﯽ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن را ﺷﮑﺴﺖ داده ﺣﮑﻮﻣﺖ را از او
ﭘﺲ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ درﺑﺎره ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻧﺴﻞ زن ﺑﻮد و از ﻣﺎدر ﺑﺎﮐﺮه ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪ .او از ﻧﺴﻞ
ﻣﺮد و از ﭘﺪر ﺧﺎﮐﯽ ﻧﺒﻮد.
آدم و ﺣﻮا وﻋﺪه ﺧﺪا را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ .زﯾﺮا ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ 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 اﯾﻦ
وﻋﺪه و ﻗﺒﻮل آن ،آدم اﺳﻢ زن ﺧﻮد را ﺣﻮا ﮔﺬاﺷﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﯿﺎت و
زﻧﺪﮔﯽ .در ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ٣آﯾﻪ  ٢٠ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ" :آدم زن ﺧﻮد را
ﺣﻮا ﻧﺎم ﻧﻬﺎد زﯾﺮا ﮐﻪ او ﻣﺎدر ﺟﻤﯿﻊ زﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ ".اﮔﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﭘﯿﺮوزی ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮ ﺷﯿﻄﺎن ﻧﺒﻮد ،ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﯿﺎت اﺑﺪی و ﭘﺎﯾﺪار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ آدم و ﺣﻮا اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻮا ﻣﺎدر ﺟﻤﯿﻊ زﻧﺪﮔﺎن ﻧﺎم ﻧﻬﺎده ﺷﺪ.
آدم ﺑﺎور ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﯿﺎت در ﻧﺴﻞ زن ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﺴﯿﺢ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ ﭼﻮن وﻋﺪه ﺧﺪا را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ،
ﺧﺪا ﺧﻮدش ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ" .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﺪا رﺧﺘﻬﺎ ﺑﺮای آدم و زﻧﺶ از ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺴﺎﺧﺖ و اﯾﺸﺎﻧﺮا
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ٤٦".ﺧﻮن ﺑﺮه ای ﺑﺎﯾﺪ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ آدم و ﺣﻮا
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭘﻮﺳﺘﺶ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺳﻤﺒﻠﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺣﻘﯿﻘﺖ آﯾﻨﺪه،
ﯾﻌﻨﯽ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮه ﺑﯽ ﻋﯿﺐ و
ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺧﺪا ﺑﺮای ﻓﺪﯾﻪ ﯾﺎ ﮐﻔﺎره ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و
)۴۶ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ (۲۱
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ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪن ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ روﺣﺎﻧﯿﻤﺎن .ﯾﻬﻮه ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ" :ﺟﺎن ﺟﺴﺪ در
ﺧﻮن اﺳﺖ و ﻣﻦ آﻧﺮا ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺸﻤﺎ داده ام ﺗﺎ ﺑﺮای ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺷﻤﺎ
ﮐﻔﺎره ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﺧﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺎن ﮐﻔﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ٤٧".روزی
ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮ ﺻﻠﯿﺐ ﻓﺪﯾﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﻧﺴﺎن را ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺶ
ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺳﺮ ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪ.
ﭼﻘﺪر ﻋﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا در ﻫﯿﭻ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺪون ﺷﺎﻫﺪ
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎﺑﯽ از ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺎدﺗﯽ ﺑﺮ
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و رد ﭘﺎﯾﯽ از او را در آن ﻧﺒﯿﻨﯿﻢ.
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻬﺎی ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﻫﻢ ﺳﻤﺒﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻘﺒﻮل ﺧﺪا
ﯾﻌﻨﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮن ﺧﻮد ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و ﺧﺪا
ﺑﺴﺖ .ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ
روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻤﺎن اﺳﺖ ،ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .و ﻣﺎ
از زﯾﺮﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ زﯾﺮ ﻓﯿﺾ ،از زﯾﺮ ﻟﻌﻨﺖ ﮔﻨﺎه ﺑﻪ زﯾﺮ ﺑﺮﮐﺖ
ﺑﺨﺸﺶ ،و از ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺟﺎودان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪا ﻋﻮض ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﺎ زﯾﺮ ﻓﯿﺾ ﻣﺴﯿﺢ و در زﯾﺮ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
در دﻧﯿﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﮑﺎرﯾﻢ ﻫﻤﺎن را درو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺮﮐﺖ در اﻃﺎﻋﺖ از ﮐﻼم ﺧﺪا و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ وﻋﺪه ﻫﺎی
اوﺳﺖ .در ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺎ از ﺷﺮﯾﻌﺖ آزاد ﻧﺸﺪﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻟﻌﻨﺖ
ﺷﺮﯾﻌﺖ و از داوری ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ آزاد ﺷﺪﯾﻢ" .ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ
ﻓﺮﻣﻮد :ﮔﻤﺎن ﻣﺒﺮﯾﺪ ﮐﻪ آﻣﺪه ام ﺗﺎ ﺗﻮرات ﯾﺎ ﺻﺤُﻒ اﻧﺒﯿﺎ را ﺑﺎﻃﻞ
ﺳﺎزم .ﻧﯿﺎﻣﺪه ام ﺗﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻢ ٤٨".او ﻧﯿﺎﻣﺪ ﮐﻪ
)۴٧ﮐﺘﺎب ﻻوﯾﺎن ﺑﺎب  ۱۷آﯾﻪ (۱۱
)۴٨اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۵آﯾﻪ (۱۷
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ﺷﺮﯾﻌﺖ را رد ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ آﻣﺪ ﺗﺎ آﻧﺮا ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺎ ﮐﺎر ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮ
ﺻﻠﯿﺐ و اﯾﻤﺎن آوردن ﺑﻪ ﻓﺪﯾﻪ او ،ﻣﺎ از زﯾﺮ ﻟﻌﻨﺖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ زﯾﺮ
ﺑﺮﮐﺖ ﻓﯿﺾ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺠﺎی داوری ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻓﯿﺾ ﺧﺪاوﻧﺪ ) ﺑﺨﺸﺶ ﺑﺪون ﻋﻮض( داوری
ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .اﻣﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﯾﺎ ﺣﻤﺰه ای از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺬف
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﮔﺮ ﻗﺒﻼ ً روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻤﺎن ﺑﻪ
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ روح اﻟﻘﺪس در ﻗﻠﺒﻤﺎن ﺣﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ
ﻫﻤﺎن ﮐﻤﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ از آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد .در ﮐﺘﺎب
ارﻣﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﺑﺎب  ٣١آﯾﺎت  ٣٥-٣١ﻧﺒﻮﺗﯽ در اﯾﻨﺒﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ" ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻨﮏ اﯾﺎﻣﯽ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺧﺎﻧﺪان
ﯾﻬﻮدا )ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ از ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا ﺑﻮد و ﻫﺮ
ﮐﺲ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽ ﺷﻮد (.ﻋﻬﺪ ﺗﺎزه ای ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺴﺖ .ﻧﻪ ﻣﺜﻞ آن ﻋﻬﺪ ﯾﮑﻪ ﺑﺎ
ﭘﺪران اﯾﺸﺎن ﺑﺴﺘﻢ در روزﯾﮑﻪ اﯾﺸﺎﻧﺮا دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ از زﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورم زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﻬﺪ ﻣﺮا ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﺷﻮﻫﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻮدم .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻨﺴﺖ
ﻋﻬﺪﯾﮑﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﯾﺎم ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺴﺖ .ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﺧﻮد را در ﺑﺎﻃﻦ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد و آﻧﺮا ﺑﺮ دل اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ
ﻧﻮﺷﺖ و ﻣﻦ ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و اﯾﺸﺎن ﻗﻮم ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد .و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اش و ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺑﺮادرش
ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﺎس زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن از ﺧﻮرد و ﺑﺰرگ ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻋﺼﯿﺎن اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺮزﯾﺪ و ﮔﻨﺎه اﯾﺸﺎن را دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎد
ﻧﺨﻮاﻫﻢ اورد".
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 -٣ﻧﻘﺸﻪ ﺧﺪا و ﺧﺎﻧﻮاده
در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس )ﮐﻼم ﺧﺪا( درﺑﺎره ﺧﺎﻧﻮاده و وﻇﺎﯾﻒ
اﻓﺮاد آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﺑﻌﻀﯽ از
ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﮐﺘﺎب روت از ﺑﺮﮐﺖ وﻓﺎداری ﯾﮏ زن ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﮐﺘﺎب اﺳﺘﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻃﺎﻋﺖ
ﯾﮏ زن از ﺧﺪا و از ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای او ﻣﻘﺮر ﮐﺮده ﺑﻮد،
ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﻧﺠﺎت ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﻏﺰل ﻏﺰﻟﻬﺎ اﻟﮕﻮی راﺑﻄﻪ
ﺻﺤﯿﺢ و ارﺿﺎء ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻦ ﯾﮏ زن و ﺷﻮﻫﺮ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،و
ﻣﺘﻦ ﮐﻠﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس در ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮای
ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ دوﺳﺖ و ﯾﺎر او ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻤﺒﻞ زن و ﺷﻮﻫﺮ
اﺳﺖ )ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺮد آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻗﻮم
ﻣﻨﺘﺨﺐ او ﺿﻤﯿﺮ زن ،وﮔﺮﻧﻪ ﺗﻌﺼﺐ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺮد ﺑﯿﺶ از ﺗﻌﺼﺐ او
ﺑﻪ زن ﻧﯿﺴﺖ( .اﯾﻦ ﻗﻮم ،ﻧﺴﻞ دوﺳﺖ ﺧﺪا اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺴﻞ
اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺪا آﻧﭽﻪ ﻻزم ﺑﻮد
ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺎ اﯾﻦ زن اﻧﺠﺎم داد .اﻣﺎ زن ﯾﺎﻏﯽ ﺑﻮد و زﻧﺎ ﮐﺎر از آب
در آﻣﺪ و ﺑﺎ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯿﻬﺎی ﺧﻮد در واﻗﻊ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮد و ﺑﺮده
ﮔﻨﺎه ﺷﺪ.
" و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮو و زﻧﯿﺮا ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ
ﺧﻮد و زاﻧﯿﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ دوﺳﺖ ﺑﺪار ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
دوﺳﺖ ﻣﯽ دارد ﺑﺎ آﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺨﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ٤٩.در
ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺧﺪا ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ زن ﺧﻮد را از ﺑﺮدﮔﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورد
و او را ﺑﺎز ﺧﺮﯾﺪ و ﭘﺎک ﮐﻨﺪ ﺻﻮرت ﺑﺮده ﺑﺨﻮد ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ
)۴٩ﮐﺘﺎب ﻫﻮﺷﻊ ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ (۱
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ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺻﻮرت آﻧﺮا ﺑﺨﻮد ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺴﺮ ﺧﺪا )ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪا(
در ﺟﺴﻢ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ آﻣﺪ و اﺳﻢ او ﻋﯿﺴﯽ ﯾﻌﻨﯽ "ﻧﺠﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ" ﺷﺪ.
ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪا ﺑﻮد ﺑﺎ آزادی ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻬﺎی
آزادی اﻧﺴﺎن از ﺑﺮدﮔﯽ ﮔﻨﺎه را ﮐﻪ ﻣﺮگ ﺑﻮد ﺑﭙﺮدازد .او ﺗﻘﺼﯿﺮ را
ﺑﺨﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﺮﯾﻤﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ .او ﭼﻮن ﺧﻮد ﺑﺮده ﮔﻨﺎه ﻧﺒﻮد،
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﻫﻤﻪ را ﺑﮕﺮدن ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻮت ﺑﺮ او ﻗﺪرﺗﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ و از اﯾﻨﺠﻬﺖ روز ﺳﻮم از ﻣﺮدﮔﺎن ﻗﯿﺎم ﮐﺮد .از آن ﭘﺲ
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻧﻮ ﺷﺪ .داﻣﺎد آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻋﺮوس ﺧﻮد را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺎﻣﺰد
ﮐﺮد .اﻣﺎ اﯾﻨﺒﺎر ﻧﺎﻣﺰد او ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺮﯾﻤﻪ را ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮده
ﮔﻨﺎه ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﺮوس ،ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ
ﻣﺤﺒﺖ و ﻓﺪﯾﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،ﺑﯿﺼﺒﺮاﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داﻣﺎد
آﺳﻤﺎﻧﯽ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اوﺳﺖ .از اﯾﻨﺮوﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا را اﻃﺎﻋﺖ
ﮐﺮده در ﻓﺎداری ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .در ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﻋﺮوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد،
ﺳﺮزﻣﯿﻦ وﻋﺪه اورﺷﻠﯿﻢ و ﻋﻬﺪ ﻋﻬﺪ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻣﻮﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﺷﺪ .در ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ
ﻋﺮوس ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ وﻋﺪه اورﺷﻠﯿﻢ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻀﻮر
داﺋﻤﯽ ﺧﺪا و ﻋﻬﺪ ﻋﻬﺪ روﺣﺎﻧﯽ و اﺑﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ در اﯾﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ و ﺑﻪ ﺑﺎورﻣﺎن اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ،
ﺑﺮﻗﺮاری آن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯽ وﻓﺎﺋﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻬﺪ را ﺷﮑﺴﺖ ﭼﻮن ﻋﻬﺪ ﻋﻬﺪی دو ﻃﺮﻓﻪ
ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﮐﻪ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻬﺪی ﮐﻪ
ﺿﺎﻣﻦ آن ﯾﮑﯽ و آن ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ
ﺑﯽ وﻓﺎ ﺷﻮﻧﺪ او وﻓﺎدار ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ .ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺷﮏ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﺑﺪﯾﺖ را ﺑﺎ داﻣﺎد آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﮔﺬراﻧﯿﺪ" .ﺗﺮا ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻧﺎﻣﺰد ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺮا ﺑﻌﺪاﻟﺖ و
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اﻧﺼﺎف و راﻓﺖ و رﺣﻤﺎﻧﯿﺖ ﻧﺎﻣﺰد ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﭼﻮن ﺗﺮا
ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﺰد ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻢ آﻧﮕﺎه ﯾﻬﻮه را ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ٥٠".
در ﮐﺘﺎب ﻫﻮﺷﻊ ﺑﺎب  ١٤آﯾﻪ  ٤ﯾﻬﻮه )ﺧﺪا( ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ" :ارﺗﺪاد
اﯾﺸﺎن را ﺷﻔﺎ داده اﯾﺸﺎﻧﺮا ﻣﺠﺎﻧﺎ دوﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ زﯾﺮا
ﺧﺸﻢ ﻣﻦ از اﯾﺸﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ".ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﻠﺖ ارﺗﺪاد و
ﮔﻨﺎﻫﺎن اﻧﺴﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻦ ﺧﺸﻢ را
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻓﺪﯾﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮﻧﺶ از ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ .وﻓﺎداری ﻣﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
ﮐﺮدن ﻋﻬﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺛﻤﺮه ﺣﻔﻆ ﻋﻬﺪ از ﻃﺮف داﻣﺎد ﯾﻌﻨﯽ
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ و ﻗﺒﻮل آن از ﻃﺮف ﻋﺮوس ﯾﻌﻨﯽ از ﻃﺮف ﻣﺎﺳﺖ.
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻋﻬﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﮔﻨﺎه ﺑﺮ ﺻﻠﯿﺐ ،اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﻪ ﻣﺎ داد ﺗﺎ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻗﺒﻮل و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر او ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻋﻬﺪ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ .او
ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻗﺪرت ﺣﻔﻆ ﻋﻬﺪ را ﻧﺪارﯾﻢ و ﺗﻨﻬﺎ راه ﺣﻔﻆ آن
از ﻃﺮف ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺧﺪا در ﻣﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .ﺧﺪا ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ
روﺣﺶ در ﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺪرت را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ روح او
ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻠﺐ و درون ﻣﺎ ﭘﺎک ﮔﺮدد .ﺧﺪا
ﻗﺪوس اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮔﻨﺎه و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺎ آن در ﯾﮏ ﺟﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد" .ﺧﺪا ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﮔﻨﺎﻫﺮا ﺑﺎ ﻣﺤﻔﻞ
ﻣﻘﺪس ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻢ ٥١".ﭘﺲ ﻗﺪم اول اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن از ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ ﭘﺎک ﺷﻮد .ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ ﺑﺎ ﺧﻮن
و ﻣﺮگ ﺧﻮد اﯾﻦ ﭘﺎﮐﯽ را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .زﯾﺮا او
از ذات ﺧﺪا و ﻗﺪوس ﺑﻮد و ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺴﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﺧﺪا ﻗﺎدر ﺑﻮد
)۵٠ﮐﺘﺎب ﻫﻮﺷﻊ ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت (۲۱-۱۹
)۵١ﮐﺘﺎب اﺷﻌﯿﺎء ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ (۱۳
ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻣﺴﻴﺤﯽ

ﺻﻔﺤﻪ ٣٠

ﭘﺎﮐﯽ از ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪون ﻓﺪﯾﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ
ﺑﺮ ﺻﻠﯿﺐ ،ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮد را از ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮔﻨﺎه آزاد ﮐﻨﺪ.
ﺧﺪا ﻫﻢ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ در او ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻗﺪوﺳﯿﺖ و
ﻋﺪاﻟﺘﺶ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﻮن ﭘﺎک ﺧﻮد را
ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺪﯾﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺧﺪای ﻗﺪوس داد ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ از
ﺑﺮدﮔﯽ ﮔﻨﺎه آزاد ﺷﻮد و در واﻗﻊ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮن ﺧﻮد ﺧﺮﯾﺪ و ﺑﺎ
ﺧﻮن ﺧﻮد ﺑﺎ او ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺖ .اﯾﻦ ﻗﺪرت و آزادی در ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺮا ﻗﺒﻮل ﮐﺮده و ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن آورده ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
اﯾﻤﺎﻧﺪاراﻧﯽ ﻗﺪرت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ روح اﻟﻘﺪس در ﻋﻬﺪ ﺑﺎ ﺧﺪا
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
راﺳﺘﯽ ﭼﺮا ﺧﺪا اﻧﺴﺎن را آﻧﻘﺪر دوﺳﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ
ﻓﺪﯾﻪ او را ﺑﺪﻫﺪ؟ اﯾﻦ ﺳﺆاﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ داوود از ﺧﺪا ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ
"اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را ﺑﯿﺎد آوری و ﺑﻨﯽ آدم ﮐﻪ از او ﺗﻔﻘﺪ
ﻧﻤﺎﺋﯽ؟" ٥٢اﻧﺴﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺤﺒﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ و
ﺑﺪون ﻋﻮض را دارد .ﺧﺪا ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن را ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ
ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ.
آدم ،اوﻟﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﻮد .روزی ﮐﻪ آدم ﮔﻨﺎه ﮐﺮد ﺧﺪا آن ﺧﺎﻧﻪ
را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﺪاﺋﯽ ﻣﺮگ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﺼﯿﺐ آدم و ﻧﺴﻞ او
ﺷﺪ .ﺧﺎﻧﻪ دوم ﺧﺪا ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ای ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﻮد ،ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا
ﻃﺮز ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﯾﺎد داد و اﯾﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
در ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا
ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد .ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮم ،ﻫﯿﮑﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن دراورﺷﻠﯿﻢ
ﺑﻨﺎ ﺷﺪ و آن ﺳﻤﺒﻠﯽ از ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻤﺒﻠﯽ از
)۵٢ﻣﺰﻣﻮر  ۸آﯾﻪ (۴
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ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﯾﺎ ﻋﻤﺎﻧﻮﺋﯿﻞ ) ﻋﻤﺎﻧﻮﺋﯿﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ( .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﺧﻮد او ﺑﺪﻧﺶ را ﺑﻪ ﻫﯿﮑﻞ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد" .ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ
)ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ( ﮔﻔﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﺮاب ﮐﻨﻢ و در
ﺳﻪ روزش ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﻢ" )اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﻗﯿﺎﻣﺶ( .ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪا ،ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻮد .او ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻫﻤﻪ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﺎﭘﺎﮐﯿﻬﺎ ﺑﺮ ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﺪا آن ﺑﺪن را ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺗﺮک ﮐﺮد" .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻬﻢ
ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺻﺪا زده ﮔﻔﺖ "اﯾﻠﯽ اﯾﻠﯽ ﻟﻤﺎﺳﺒﻘﺘﻨﯽ" ﯾﻌﻨﯽ
اﻟﻬﯽ اﻟﻬﯽ ﭼﺮا ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮدی؟" ٥٣ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ
ﮔﻨﺎﻫﺎن "ﮔﻔﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﺳﺮ ﺧﻮد را ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده ﺟﺎن ﺑﺪاد٥٤".
آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﯽ اوﺳﺖ ﻗﻠﺐ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ ،زﯾﺮاﮐﻪ ﻗﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻓﺪﯾﻪ ﺧﻮن ﻣﺴﯿﺢ ﭘﺎک ﺷﺪه و
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ روح اﻟﻘﺪس اﺷﻐﺎل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل از
اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ" :آﯾﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﻫﯿﮑﻞ
روح اﻟﻘﺪس اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﺪا ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﺪ و از آن
ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻤﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪه ﺷﺪﯾﺪ ﭘﺲ ﺧﺪا را ﺑﺒﺪن ﺧﻮد
ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ" ٥٥وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺰاﻓﯽ ﻣﯿﭙﺮدازﯾﻢ،
از آن ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ ﭼﻘﺪر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ
ﺧﺪا ﺧﺎﻧﻪ اش را ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﻮل ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺧﻮن ﭘﺴﺮش ﺧﺮﯾﺪه ،ﺗﺮک
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ روزه ﺗﺎ اﺑﺪ از آن ﻧﮕﻬﺪاری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد" .او ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ﺗﺮا ﻫﺮﮔﺰ رﻫﺎ ﻧﮑﻨﻢ و ﺗﺮا ﺗﺮک ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد٥٦".
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ روح ﺧﺪا زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﯿﻊ ﮐﻼم او ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل ﺑﻪ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺑﻪ زن و ﺷﻮﻫﺮ اﯾﻤﺎﻧﺪار
)۵٣اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۲۷آﯾﻪ (۴۶
)۵۴اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۱۹آﯾﻪ (۳۱
)۵۵ﮐﺘﺎب اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۶آﯾﺎت (۲۰-۱۹
)۵۶ﮐﺘﺎب ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎب  ۱۳آﯾﻪ (۵
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ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ" :ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را در ﺧﺪا ﺗﺮﺳﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ٥٧".ﻧﻪ از ﺗﺮس
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﯾﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﻧﯿﺎز ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻫﺮ ﻓﮑﺮ و ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ،ﺧﺪا را ﺷﺎﻫﺪ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ و ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ او را ﺧﺸﻨﻮد ﮐﺮده اﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ.
دﻟﯿﻞ اﻃﺎﻋﺖ زن از ﺷﻮ ﻫﺮش اﯾﻨﻄﻮر ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ" .ای
زﻧﺎن ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺷﻮﻫﺮ ﺳﺮ زن اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﯿﺰ ﺳﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎ و او ﻧﺠﺎت
دﻫﻨﺪه ﺑﺪن اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﻄﯿﻊ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد را در ﻫﺮ اﻣﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ ٥٨".ﺧﺪا اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ و اﻏﺘﺸﺎش ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده
اﺳﺖ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ در
دﺳﺖ دو راﻧﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ داده و او را ﺑﺮای
آن ﮐﺎر ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﯿﭽﮑﺪام ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻫﯿﭻ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﯿﺎن ﯾﻬﻮدی و ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدی ،ﺑﺮده و آزاد ،و ﻣﺮد و زن
وﺟﻮد ﻧﺪارد .زﯾﺮا ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻤﺎن ﻣﯽ آورﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪ
ﺧﺪا و وارث ﺣﯿﺎت ﺟﺎودان ﻫﺴﺘﻨﺪ ٥٩.ﻣﺮد ﺳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪن از ﺳﺮ ﺷﺮوع ﻣﯿﺸﻮد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺎ
ﻫﺪاﯾﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﺑﺪن و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﺮ و ﺑﺪن ﻫﻢ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎﻟﻢ ،ﻻزم و
ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و زن ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻗﺒﻮل دارﯾﺪ ﮐﻪ ازدواج ﺷﻤﺎ در ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺪا و از ﻃﺮف او
ﺑﻮده ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ او ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﺪﻓﯽ دارد.
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺜﻼ ً ﻫﺪف رﻓﺘﻦ از ﻧﻘﻄﻪ اﻟﻒ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ب ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺮ
 )۵٧ﮐﺘﺎب اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﻪ (۲۱
)۵٨ﮐﺘﺎب اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﺎت (۲۴-۲۲
)۵٩ﮐﺘﺎب ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ (۲۸
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اﯾﻦ ﭘﯿ ﻐﺎم را از ﺧﺪا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺑﺪن ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪم
ﺑﺮدارﻧﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﺪن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻄﯿﻊ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺠﺎی ﭘﺎ دﺳﺘﺶ را
ﺑﺤﺮﮐﺖ در ﺑﯿﺎورد ،ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻫﺪف ﺧﺪا ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺳﺮ و
ﺑﺪن ﻫﺮ دو از ﺑﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻫﺪف رﺳﯿﺪن ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ وﻗﺘﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻣﺮد اﺳﺖ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن را ﻫﺪاﯾﺖ
ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﺪا را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑﻨﺪ و ﯾﺎ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻤﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺎﯾﺪ و زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﻫﺪف
ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻤﯽ رﺳﻨﺪ.
"ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدان زﻧﺎن ﺧﻮﯾﺸﺮا ﻣﺜﻞ ﺑﺪن ﺧﻮد ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .زﯾﺮا ﻫﺮ
ﮐﻪ زوﺟﻪ ﺧﻮد را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺮا ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .زﯾﺮا
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻫﺮﮔﺰ ﺟﺴﻢ ﺧﻮد را دﺷﻤﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺮا
ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﻧﻮازش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﻠﯿﺴﺎ را .زاﻧﺮو ﮐﻪ
اﻋﻀﺎی ﺑﺪن وی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ از ﺟﺴﻢ و از اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی او )از ﻣﺮگ
و ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻦ ﺟﺴﻢ و اﺳﺘﺨﻮان ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا
ﮐﻠﯿﺴﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺮوس ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻨﺎ ﮐﺮد .ﺳﻤﺒﻞ آن در ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ آدم ﺧﻮاﺑﯽ ﻋﻤﯿﻖ داد و از ﭘﻬﻠﻮ و دﻧﺪه او ﺣﻮا را
ﺳﺎﺧﺖ .ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻫﻢ ﻣﺮد و از ﻧﯿﺰه زدن ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮﯾﺶ و ﺟﺎری
ﺷﺪن ﺧﻮن ﭘﺎک او ،ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ (.از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮد ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد را رﻫﺎ ﮐﺮده ﺑﺎ زوﺟﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ
و آن دو ﯾﮏ ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺳٌﺮ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ .....ﺧﻼﺻﻪ ﻫﺮ
ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ زن ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﺧﻮد ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و زن ﺷﻮﻫﺮ
ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارد ٦٠".ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ از آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﻣﺤﺒﺘﯽ ﺑﺪون ﻋﻮض اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺪارد.

)۶٠ﮐﺘﺎب اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﺎت (۳۳-۲۸
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ﻣﺎﻧﺪ٦١.

ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺒﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت
"در آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺑﻮدﯾﻢ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺎ ﻣﺮد".
ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﯾﮑﯽ ﺷﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ از ﺳٌﺮ
ﻋﻀﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ در اﯾﻦ آﯾﺎت ﻣﺮد ﻋﻤﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و زن ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .در ازدواج ﻣﺤﺒﺖ
ﻋﻤﻞ اﺳﺖ و اﻃﺎﻋﺖ و اﺣﺘﺮام ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ .ﺧﺪا ﺑﻪ زن ﺑﺼﯿﺮت 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 اﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ" .ای
ﺷﻮﻫﺮان زﻧﺎن ﺧﻮد را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻫﻢ ﮐﻠﯿﺴﺎ را
ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد و ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺮا ﺑﺮای آن داد ﺗﺎ آﻧﺮا ﺑﻐﺴﻞ آب ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ
ﮐﻼم ،ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺗﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺠﯿﺪ را ﺑﻨﺰد ﺧﻮد
ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﻟﮑﻪ و ﭼﯿﻦ ﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺜﻞ آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﯽ ﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ ٦٢".ﯾﻌﻨﯽ ای ﺷﻮﻫﺮان ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻠﯿﺴﺎ را
دوﺳﺖ داﺷﺖ و ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای آن داد ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ زﻧﺎن ﺧﻮد را
دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ .ﺣﺘﯽ از ﺟﺎن ﺧﻮد ﺑﺮای آﻧﻬﺎ درﯾﻎ ﻧﮑﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﻣﺴﯿﺢ
اﯾﻨﮑﺎر را ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺮوس ﺧﻮد را ﺟﺬب ﮐﺮده ﺑﺘﻮاﻧﺪ او را
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﻼﻣﺶ ﭘﺎک و ﺑﯿﻌﯿﺐ ﺑﺴﺎزد .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ،زﯾﺒﺎ و
ﻣﻘﺪس ﺷﺪن ﻋﺮوس ﺑﺮای داﻣﺎد ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺪون ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯽ ،زن را ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و او را ﺑﻪ رﺷﺪ
روﺣﺎﻧﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺮدﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻮاﻇﺐ ﻋﻔﺖ
ﮐﻼﻣﺸﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ زن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﺎ زن ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ دﯾﺪن ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﻧﺎﭘﺎک

)۶١ﮐﺘﺎب روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﻪ (۸
)۶٢ﮐﺘﺎب اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﺎت (۲۷-۲۵
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ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن دادن ﺑﻪ ﻃﺮز آراﯾﺶ
و ﻟﺒﺎس زﻧﻨﺪه زﻧﺎن دﯾﮕﺮ ،آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﺧﺪا اﻧﺴﺎن را آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ و او را ﺧﻮب ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ .اﻧﺴﺎن
ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﭼﯿﺰﻫﺎ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺎﻓﻮق و آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﻋﻠﻢ اﺳﺖ و ﻋﻠﻢ ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻗﺎﺻﺮ
ﺗﺮ از آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺧﺪا را ﻣﺤﮏ ﺑﺰﻧﯿﻢ ،وﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻋﻠﻢ ﻫﻢ ﮐﻼم ﺧﻮد را ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﺑﻌﺪ از
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻐﺰی ﺑﺴﯿﺎر و ﺑﻄﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﻋﻤﻠﯽ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ در ﻣﻐﺰش ﻋﯿﻨﺎ
ﻫﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮد آن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ داد .ﭘﺲ ﭼﻘﺪر ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺎ را
ازآﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﺎ را ﻣﺴﺆل آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ
ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺰﻧﯽ ﻧﻈﺮ ﺷﻬﻮت اﻧﺪازد ﻫﻤﺎﻧﺪم
در دل ﺧﻮد ﺑﺎ او زﻧﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ٦٣.ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ اﯾﻤﺎﻧﺪاران "ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺳﺮٌ ﺧﺪا ﺑﺮﺳﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮٌ ﻣﺴﯿﺢ
ﮐﻪ در وی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺰاﺋﻦ ﺣﮑﻤﺖ و ﻋﻠﻢ ،ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ٦٤ ".
ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ زن و ﻣﺮد ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ و از
آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
آﻧﻬﺎ ﭼﯿﺴﺖ .ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ زﻧﺶ را ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ .زﯾﺮا
ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﯾﮏ زن ،ﻣﺤﺒﺖ ﺷﻮﻫﺮش اﺳﺖ .و ﺑﻪ
زن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺷﻮﻫﺮش را اﺣﺘﺮام ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﯿﻖ
ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﯾﮏ ﻣﺮد ﺗﺎﯾﯿﺪ و اﺣﺘﺮام زﻧﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
)۶٣اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۵آﯾﻪ (۲۸
)۶۴ﮐﺘﺎب ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ (۳
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زن ﻣﻮﺟﻮدی اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺮد ﺟﺬب ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺗﻤﺎم داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ،اﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ را ﺑﻄﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ از
ﻃﺮف ﻣﺮد ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﭘﺎی ﻣﺮگ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﻣﻌﺸﻮﻗﺶ ﻣﯽ رود و ﺗﺮﺳﯽ ﻧﺪارد .و ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ زن ﭼﻄﻮر
ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻣﺮد ﺑﺎ روﺣﯿﻪ آرام زن و
ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮدن و اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻪ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺬوﺑﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻠﻪ ،ﺧﻠﻘﺖ زن و ﻣﺮد ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ،ﻣﺴﺆﻟﯿﺘﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت،
ﺗﻨﺒﯿﻪ آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻨﺎه ﻣﺘﻔﺎوت ،و اﻣﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت .ﭘﺲ ﻣﺎ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ را ﻧﺪﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮ ﺧﻼف
ﺟﻬﺖ آب ﺷﻨﺎ ﮐﺮده ،ﺟﺎی ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟ آﯾﺎ آﻧﻮﻗﺖ اﻧﺮژی و
زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺼﺮف ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺮﺳﯿﻢ؟ ﺗﺎزه اﮔﺮ
ﺑﺮﺳﯿﻢ.
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 -٤ﻣﻘﺎم و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺮد در ﺧﺎﻧﻮاده
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺳﺮ ﻣﺮد و ﻣﺮد ﺳﺮ زن اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺮد ﺧﻮد
ﻣﺨﺘﺎر ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ﺳﺮ ﺑﻮدن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺮد ﺳﺮ زن
اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ او ﻣﻘﺪم اﺳﺖ در :
 -١ﻣﺤﺒﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﺎﻧﻮاده؛
ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ زﻧﺶ را دوﺳﺖ ﺑﺪارد .ﭼﻮن ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ از اﺣﺴﺎس و ﻧﺎﺷﯽ از اراده اﺳﺖ وﮔﺮﻧﻪ ﺧﺪا آﻧﺮا ﺑﺼﻮرت
اﻣﺮی ﻓﺮﻣﺎن ﻧﻤﯽ داد" .ای ﺷﻮﻫﺮان زﻧﺎن ﺧﻮد را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻫﻢ ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮای آن
داد ٦٥".ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻫﻦ و ﻧﺒﯽ ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
آﻧﺮا در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮﯾﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ در دﻋﺎ
ﺧﺎﻧﻮاده اش را ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﺒﺮد .و ﻧﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ از ﺧﺪا ﺑﺮای
ﺧﺎﻧﻮاده اش ﭘﯿﻐﺎم و ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﯿﺎورد" .ﻣﺮدان دﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻘﺪس را
ﺑﺪون ﻏﯿﻆ و ﺟﺪال ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ در ﻫﺮ ﺟﺎ دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ٦٦".
 -٢ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده؛
ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻢ ﻣﺮد ﺑﻌﻨﻮان ﺷﻮﻫﺮ و ﭘﺪر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روزاﻧﻪ
و ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده اش وﻗﺖ دﻋﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ اوﻗﺎت ،اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺴﺎﺋﻞ
روزﺷﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺑﺮﮐﺎت و ﭘﯿﺮوزﯾﻬﺎی آﻧﺮوز ﺷﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ،
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،و از
ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﻌﻨﻮان اﻟﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎﯾﺸﺎن را ﭼﻪ ﺑﺎ
)۶۵ﮐﺘﺎب اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﻪ (۲۵
)۶۶ﮐﺘﺎب اول ﺗﯿﻤﻮﺗﺎووس ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ (۸
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ﻣﺮدم و ﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ روزاﻧﻪ ،ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮده از آن درس
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ً از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺴﯿﺢ ﺟﺎی ﻣﺎ ﺑﻮد ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد.
اﯾﻦ اوﻗﺎت ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دور ﻫﻢ ﻏﺬا ﺧﻮردن ،اﺗﺤﺎد و
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ را در ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﻮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﺎدﯾﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺼﯿﺤﺖ
و ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ او را
ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺳﺎزد و ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﻘﺪه ﻫﺎی رواﻧﯽ ﺑﺎر ﺑﯿﺎورد" .ای
ﭘﺪران ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﺨﺸﻢ ﻣﯿﺎورﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺘﺎدﯾﺐ و
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ٦٧".
 -٣ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت روﺣﺎﻧﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده؛
" ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدان زﻧﺎن ﺧﻮﯾﺸﺮا ﻣﺜﻞ ﺑﺪن ﺧﻮد ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ
زوﺟﻪ ﺧﻮد را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺮا ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .زﯾﺮا
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻫﺮﮔﺰ ﺟﺴﻢ ﺧﻮد را دﺷﻤﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺮا ﺗﺮﺑﯿﺖ
و ﻧﻮازش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﻠﯿﺴﺎ را ٦٨".وﻗﺘﯽ ﻣﺮدی ﺑﻪ
زﻧﺶ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺪن ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ،
از او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ زﻧﺶ ﺑﭽﺸﻢ ﮐﺎﻻ
و وﺳﯿﻠﻪ ای از وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﻪ و ﯾﺎ وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﺮای ﻟﺬت و رﻓﻊ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﺪﻧﺒﺎل ﮐﺎﻻی ﺑﻬﺘﺮ ،زﯾﺒﺎﺗﺮ ،و
ﺟﻮاﻧﺘﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 -٤ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﻗﺪرداﻧﯽ و ﻣﻼﺣﻈﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده؛
" ای ﺷﻮﻫﺮان ،زوﺟﻬﺎی ﺧﻮد را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺗﻠﺨﯽ
ﻣﮑﻨﯿﺪ .ای ﭘﺪران ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﺴﺎزﯾﺪ ﻣﺒﺎدا ﺷﮑﺴﺘﻪ

)۶٧ﮐﺘﺎب اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑﺎب  ۶آﯾﻪ (۴
)۶٨ﮐﺘﺎب اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﺎت (۲۹-۲۸
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دل ﺷﻮﻧﺪ ٦٩".و ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮان ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺘﺎن
رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﻮن آﻧﻬﺎ ﺟﻨﺲ ﻟﻄﯿﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در
ﻓﯿﺾ ﺣﯿﺎت ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﻬﯿﻢ و ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻟﺬا ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﺰت
و اﺣﺘﺮام رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺒﺎدا دﻋﺎﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻧﺸﻮد ٧٠.ﻣﻼﺣﻈﻪ
داﺷﺘﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺴﺎس ﺑﻮدن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﻣﯽ رﻧﺠﺎﻧﺪ و
ﺧﻮدداری ﮐﺮدن از آﻧﻬﺎ .درﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻮﻫﺮان
ﭼﻮن ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺴﺎس ﺑﻮدن زﻧﺸﺎن را ﻣﺤﮑﻮم
ﮐﺮده او را وادار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ
ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮدن ﻣﺮد ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺪرداﻧﯽ از وﺟﻮد زﻧﺶ و
ارزش ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻪ او ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯿﺴﺖ .ﺑﻌﻼوه در اﯾﻨﺠﺎ
ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﻨﺲ ﻟﻄﯿﻒ ،ﺟﻨﺲ ﺿﻌﯿﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ارزش او ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ و ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﺷﻮد .ﻣﺜﻼ ً
در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﻇﺮف ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﻇﺮف ﮔﻠﯽ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺮد در اﻣﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ
اﺣﺘﯿﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮑﻨﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ زﻧﺶ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ارزش دارد .او ﺑﺎ اﯾﻨﮑﺎر ارزش زﻧﺶ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ارزش ﺧﻮدش را
ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد" .زن ﺟﻼل ﻣﺮد اﺳﺖ" ٧١ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدن و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﻗﺖ ،ﻓﮑﺮ ،زﺑﺎن ،و اﻣﻮال ﺧﻮد در
راه ارزش ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻪ زﻧﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﻮد اﯾﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ارزش اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺟﻼل ﻣﺮد .رﻧﺠﺎﻧﯿﺪن
ﺑﺨﺼﻮص رﻧﺠﺎﻧﯿﺪن اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﯿﭽﯿﮏ از اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده
ﻧﻔﻌﯽ ﻧﺪارد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ:

)۶٩ﮐﺘﺎب ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت (۲۱ -۱۹
)٧٠ﮐﺘﺎب اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ (۷
)٧١ﮐﺘﺎب اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۱۱آﯾﻪ (۷
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دل ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻫﻨﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﯽ دﻟﯽ ﺑﺪﺳﺖ آور
و ﯾﺎ " ﻫﺮ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮﻧﺠﺎﻧﺪ ﻧﺼﯿﺐ او ﺑﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد٧٢".
 -٥وﻓﺎداری ﮐﺎﻣﻞ در رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ؛ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ
ﻓﺮﻣﻮد" :ﺧﺎﻟﻖ از اﺑﺘﺪا اﯾﺸﺎﻧﺮا ﻣﺮد و زن آﻓﺮﯾﺪ )ﯾﮏ زن و ﯾﮏ
ﻣﺮد( .از اﯾﻨﺠﻬﺖ ﻣﺮد ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد را رﻫﺎ ﮐﺮده ﺑﻪ زن ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد و ﻫﺮ دو ﯾﮏ ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ"" ٧٣زن ﺑﺮ ﺑﺪن ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻮﻫﺮش و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮد ﻧﯿﺰ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺪن ﺧﻮد را ﻧﺪارد
ﺑﻠﮑﻪ زﻧﺶ " ٧٤".ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ زﻧﺎ
ﻣﮑﻦ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ) ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ( ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺰﻧﯽ
ﻧﻈﺮ ﺷﻬﻮت اﻧﺪازد ﻫﻤﺎﻧﻢ در دل ﺧﻮد ﺑﺎ او زﻧﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ٧٥.اﯾﻦ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﺷﻬﻮت اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻠﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﻼت ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﯾﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻐﺰی ﻣﺮدان
در ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻤﺮاﺗﺐ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻐﺰی
زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﺧﺪا ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺑﯽ اﻃﺎﻋﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﺑﺰرگ ،ﺳﺪ راﻫﯽ ﺑﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ اﻧﺴﺎن
اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻣﻮرد زﻧﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ "از زﻧﺎ ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﺪ .ﻫﺮ
ﮔﻨﺎﻫﯿﮑﻪ آدﻣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﯿﺮون از ﺑﺪﻧﺴﺖ ﻟﮑﻦ زاﻧﯽ ﺑﺮ ﺑﺪن ﺧﻮد
ﮔﻨﺎه ﻣﯽ ورزد .ﯾﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﻫﯿﮑﻞ روح اﻟﻘﺪس اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺷﻤﺎﺳﺖ ٧٦".ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﻋﺎم ،زﻧﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺴﻤﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺴﻢ و ﺟﺎن و روح را آﻟﻮده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .رﯾﺸﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
)٧٢ﮐﺘﺎب اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎب  ۱۱آﯾﻪ (۲۹
)٧٣اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۱۹آﯾﻪ (۵-۴
)٧۴ﮐﺘﺎب اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۷آﯾﻪ (۴
)٧۵اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۵آﯾﺎت (۲۸-۲۷
)٧۶ﮐﺘﺎب اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۶آﯾﺎت (۱۹-۱۸
ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻣﺴﻴﺤﯽ

ﺻﻔﺤﻪ ٤١

ﺧﺸﻮﻧﺘﻬﺎ و ﺗﺠﺎوزات ﺟﻨﺴﯽ ،اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و
ﻓﯿﻠﻤﻬﺎﺳﺖ .ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺣﮑﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ" :از زن ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﺴﺮور ﺑﺎش .ﻣﺜﻞ ﻏﺰال ﻣﺤﺒﻮب و آﻫﻮی ﺟﻤﯿﻞ .ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎﯾﺶ ﺗﺮا
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺮم ﺳﺎزد .و از ﻣﺤﺒﺖ او داﺋﻤﺎ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺎش )اﺑﺮاز
ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯿﻦ زن و ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را از وﺳﻮﺳﻪ و ﺷﺮﯾﺮ
ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪارد .(.ﻟﯿﮑﻦ ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﭼﺮا از زن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ )ﻏﯿﺮ از
آن ﯾﮏ زن ،ﻫﺮ زن دﯾﮕﺮی و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﻋﯽ ﯾﺎ ﻋﺮﻓﯽ ،زن
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد (.ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺷﻮی و ﺳﯿﻨﻪ زن ﻏﺮﯾﺒﺮا
در ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮی .زﯾﺮا ﮐﻪ راﻫﻬﺎی اﻧﺴﺎن در ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی وﯾﺮا ﻣﯽ ﺳﻨﺠﺪ .ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی ﺷﺮﯾﺮ او را ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .او ﺑﺪون ادب
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد و ﺑﮑﺜﺮت ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ٧٧".اﻟﺒﺘﻪ
وﻓﺎداری ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﻦ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ اﻫﻤﯿﺖ دارد" .ﻧﮑﺎح ﺑﻬﺮ
وﺟﻪ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺴﺘﺮش ﻏﯿﺮ ﻧﺠﺲ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﺎﺳﻘﺎن و زاﻧﯿﺎﻧﺮا
ﺧﺪا داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد٧٨".

)٧٧اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﺎت (۲۳-۱۸
)٧٨ﮐﺘﺎب ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎب  ۱۳آﯾﻪ (۴
ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻣﺴﻴﺤﯽ

ﺻﻔﺤﻪ ٤٢

 -٥ﻣﺮد ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺮد ﻧﻤﻮﻧﻪ را در ﮐﺘﺎب اول ﺗﯿﻤﻮﺗﺎووس ﺑﺎب  ٣آﯾﺎت
 ٦-٢ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺳﻘﻒ ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
ﮐﻠﯿﺴﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﻨﻤﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدان اﯾﻤﺎﻧﺪار ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ
ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدی ﺑﯽ ﻋﯿﺐ،
ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ زن ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺪار ،ﻫﻮﺷﯿﺎر ،ﻣﻨﻈﻢ ،ﻣﻬﻤﺎن ﻧﻮاز ،و
ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ .او ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻼﯾﻢ و ﺻﻠﺢ ﺟﻮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻪ ﻣﯿﮕﺴﺎر و
ﺟﻨﮕﺠﻮ و ﭘﻮل ﭘﺮﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اداره
ﮐﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﻃﻮری ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ از او ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﮐﺎﻣﻞ
اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ .زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﺮدی ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد را اداره ﮐﻨﺪ،
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل و دو ﺗﻦ از رﻫﺒﺮان ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی اوﻟﯿﻪ در ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ" :ﺧﻼﺻﻪ ای ﺑﺮادران از ﺷﻤﺎ در ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﺪﻋﺎ
و اﻟﺘﻤﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﻣﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺑﺎﯾﺪ
رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﺪا را راﺿﯽ ﺳﺎزﯾﺪ ﺑﻬﻤﺎن ﻃﻮر زﯾﺎدﺗﺮ ﺗﺮﻗﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
زﯾﺮا ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﭼﻪ اﺣﮑﺎم از ﺟﺎﻧﺐ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادﯾﻢ.
زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ اراده ﺧﺪا ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ از زﻧﺎ
ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ .ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺮا
در ﻗﺪوﺳﯿﺖ و ﻋﺰت درﯾﺎﺑﺪ .و ﻧﻪ در ﻫﻮس ﺷﻬﻮت ﻣﺜﻞ اﻣﺘﻬﺎﺋﯿﮑﻪ
ﺧﺪا را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ٧٩ ".

)٧٩ﮐﺘﺎب اول ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن ﺑﺎب  ۴آﯾﺎت (۵-۱

ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻣﺴﻴﺤﯽ

ﺻﻔﺤﻪ ٤٣

 -٦ﻣﻘﺎم و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ زن در ﺧﺎﻧﻮاده
در ﻣﻮرد وﻇﺎﯾﻒ و ﻧﻘﺶ زن در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢ ﺑﺎز ﮐﻼم ﺧﺪا
راﻫﻨﻤﺎ و اﻟﮕﻮی ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﯽ ﻧﻘﺺ ﻣﺎﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -١ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان؛
ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل در ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺗﯿﻄﺲ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻮد
در ﻣﻮرد زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﺴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻨﻄﻮر راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﯿﺮت ﭘﺎک ﺑﺎﺷﻨﺪ و رﻓﺘﺎری ﺧﺪا ﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻏﯿﺒﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،اﺳﯿﺮ ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ زﻧﺎن ﺟﻮان را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ و
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را دوﺳﺖ ﺑﺪارﻧﺪ ،روﺷﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺎک داﻣﻦ ،ﺧﺎﻧﻪ
دار ،ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﻣﻄﯿﻊ ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻼم
ﺧﺪا را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﻋﻤﺎل آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﻨﺪ ٨٠.اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮ زﻧﺶ را ﻣﺤﺒﺖ
ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ زن را در ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮش
دﻟﺴﺮد ﮐﻨﺪ" .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ )ﻋﺮوس( را از ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺴﯿﺢ )داﻣﺎد
آﺳﻤﺎﻧﯽ( ﺟﺪا ﺳﺎزد .آﯾﺎ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﯾﺎ دﻟﺘﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﺟﻔﺎ ﯾﺎ ﻗﺤﻂ ﯾﺎ
ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺧﻄﺮ ﯾﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ...ﺑﻠﮑﻪ در ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر از ﺣﺪ زﯾﺎده
ﻧﺼﺮت ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ،ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ او ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ٨١".ﺑﻠﻪ در ﻣﺤﺒﺖ،
ﺻﺒﺮ و اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪا ﻧﺼﺮت و ﭘﯿﺮوزﯾﺴﺖ.

)٨٠رﺳﺎﻟﻪ ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل ﺑﻪ ﺗﯿﻄﺲ ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت (۵-۳
)٨١ﮐﺘﺎب روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۸آﯾﺎت (۳۷-۳۵
ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻣﺴﻴﺤﯽ

ﺻﻔﺤﻪ ٤٤

 -٢اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ؛
"ﺧﻼﺻﻪ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ )ﻣﺮدان( ﻧﯿﺰ زن ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد
ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و زن ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺘﺮام ﻧﻤﻮد"٨٢
 -٣ﻣﻄﯿﻊ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ و ﺑﺎ ﺧﺪا ﺗﺮﺳﯽ؛
" ای زﻧﺎن ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﯿﻊ
ﮐﻼم ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﺳﯿﺮت زﻧﺎن ،اﯾﺸﺎﻧﺮا ﺑﺪون ﮐﻼم درﯾﺎﺑﺪ .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺳﯿﺮت
ﻃﺎﻫﺮ و ﺧﺪاﺗﺮس ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﻨﻨﺪ" ٨٣ﭘﺲ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺮد اﺣﺘﺮام زن را
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻃﺎﻋﺖ زن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺮد ﻣﻄﯿﻊ ﮐﻼم ﺧﺪا
ﺷﻮد .ﺧﺪا ﻣﯽ داﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﺶ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .او زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ و
ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ رواﺑﻂ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ .ﻟﺬا ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ روی ﺳﺨﻦ
او ﺑﺎ ﻣﺮد اﺳﺖ ﺑﻪ او ﻣﺤﺒﺖ را اﻣﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻫﺮ ﺟﺎ روی ﺳﺨﻨﺶ ﺑﺎ
زن اﺳﺖ اﻃﺎﻋﺖ را .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺮد اﺣﺘﺮام زن اوﺳﺖ و
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻃﺎﻋﺖ زن اﻃﺎﻋﺖ ﺷﻮﻫﺮش از ﻣﺴﯿﺢ و ﮐﻼم اوﺳﺖ ،اﻣﺎ
اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻮدﺑﺨﻮد اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدی آزاد
آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ذﮐﺮ
ﺷﺪه ﻟﺠﺒﺎزی و ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﻮرد ﻣﺮد ،ﺧﺪا اﻣﺮ ﺑﻪ
اﻃﺎﻋﺖ از ﻣﺴﯿﺢ و در ﻣﻮرد زن ﻧﯿﺰ اﻣﺮ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﺷﻮﻫﺮش
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻨﻄﺮﯾﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای راﺑﻄﻪ ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﺎزﻧﺪه
ﺑﯿﻦ زن و ﺷﻮﻫﺮی ﮐﻪ ﻣﻄﯿﻊ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﯾﺪه آل را ﻣﯽ دﻫﺪ.
آراﻣﯽ ،اﻃﺎﻋﺖ و وﻗﺎر زن ،ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮد را ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ او را
ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و درک ﮐﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﻧﯿﺎ را از درﯾﭽﻪ ﭼﺸﻢ زن ﻫﻢ
)۸۲ﮐﺘﺎب اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﻪ (۳۳
)٨٣ﮐﺘﺎب اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت (۲-۱
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ﺑﺒﯿﻨﺪ .درک اﻓﮑﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت زن ﺑﺮای ﻣﺮد ﻫﻨﺮی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
و اﯾﻦ ﻫﻨﺮ را روح اﻟﻘﺪس ﺑﻪ ﻣﺮد ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر زن و
ﯾﺎ ﮐﺎر ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﯿﺴﺖ .روح اﻟﻘﺪس ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﻃﺎﻋﺖ و روح آرام در
زن اﯾﻤﺎﻧﺪار ،اﺷﺘﯿﺎق ﺗﻌﻠﯿﻢ ﭘﺬﯾﺮی را در ﻣﺮد اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .و
ﺑﺮ ﻋﮑﺲ زن ﺳﺘﯿﺰه ﮔﺮ ﻣﺮد را ﻓﺮاری ﻣﯽ دﻫﺪ" .در زاوﯾﻪ ﭘﺸﺖ
ﺑﺎم ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدن ﺑﺎ زن ﺳﺘﯿﺰه ﮔﺮ در
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮک"٨٤
زﯾﺒﺎﯾﯽ زن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ در آراﯾﺶ ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آراﯾﺶ ﻣﻮ
و ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس و ﺟﻮاﻫﺮات زﯾﺒﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﻠﮑﻪ در واﻗﻊ
زﯾﺒﺎﯾﯽ او ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺎﻃﻦ ﺑﺎﺷﺪ و درون ﺧﻮد را ﺑﺎ روح آرام و ﻣﻼﯾﻢ
ﺑﯿﺎراﯾﺪ ،زﯾﺮا روح ﺣﻠﯿﻢ و آرام ﻧﺰد ﺧﺪا ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺳﺖ" .زﯾﺮا ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
زﻧﺎن ﻣﻘﺪﺳﻪ در ﺳﺎﺑﻖ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﮐﻞ ﺑﺨﺪا ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺮا زﯾﻨﺖ
ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ و ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد را اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎره ﮐﻪ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ را ﻣﻄﯿﻊ ﻣﯽ ﺑﻮد و او را آﻗﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ و ﺷﻤﺎ دﺧﺘﺮان او
ﺷﺪه اﯾﺪ اﮔﺮ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ و از ﻫﯿﭻ ﺧﻮف ﺗﺮﺳﺎن ﻧﺸﻮﯾﺪ" ٨٥اﻟﺒﺘﻪ
آراﯾﺶ و ﺗﺰﯾﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻮام ﺑﺎ ﺣﯿﺎ ﺑﺮای زن ﻣﻨﻊ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺮﻋﮑﺲ ،از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت زن اﯾﺪه ال اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ "او ﺑﺮای ﺧﻮد
اﺳﺒﺎﺑﻬﺎی زﯾﻨﺖ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻟﺒﺎﺳﺶ از ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک و ارﻏﻮان
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ" ٨٦.وﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ زﯾﺒﺎﯾﯽ او ﺗﻨﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺎﺷﺪ" .زن ﺟﻤﯿﻠﻪ
ﺑﯿﻌﻘﻞ ،ﺣﻠﻘﻪ زرﯾﻦ اﺳﺖ در ﺑﯿﻨﯽ ﮔﺮاز"٨٧

)٨۴ﮐﺘﺎب اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎب ۲۱آﯾﻪ (۹
)٨۵ﮐﺘﺎب اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت (۶-۵
)٨۶ﮐﺘﺎب اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎب  ۳۱آﯾﻪ (۲۲
)٨٧ﮐﺘﺎب اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎب  ۱۱آﯾﻪ (۲۲
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ﺳﺎرا اﺑﺮاﻫﯿﻢ را آﻗﺎ ﺧﻄﺎب ﻣﯿﮑﺮد ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎرا اﺑﺮاﻫﯿﻢ را
ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .او ﭼﻪ درﺣﻀﻮر و ﭼﻪ در ﻏﯿﺎب
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﺷﻮﻫﺮش را ﺑﺎ اﻟﻘﺎب ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﻄﺎب ﻣﯽ ﮐﺮد.
رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎری را اﮔﺮ ﺑﻤﺪت ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ
ﻣﺮﺗﺐ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻋﺎدت و ﺟﺰﺋﯽ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻫﺮ ﻋﺎدت ﺧﻮﺑﯽ ،ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت
اﺣﺘﺮام آﻣﯿﺰ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺬاﺷﺖ و آﻧﺮا ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮد .از
وﻗﺘﯿﮑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎه آدم ﻟﻌﻨﺖ ﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺎر و ﺧﺲ
ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺳﻌﯽ و زﺣﻤﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯿﺎﯾﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای
روﯾﺎﻧﺪن ﮔﻞ و ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪ و ﻋﺮق ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ
رﯾﺨﺖ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ روﺣﺎﻧﯽ و رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻫﻢ
ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻤﺎت ،ﺗﻬﻤﺘﻬﺎ ،ﻏﯿﺒﺘﻬﺎ ،دروﻏﻬﺎ و ﮐﻠﻤﺎت
ﺗﻮﻫﯿﻦ آﻣﯿﺰ ﻫﯿﭻ زﺣﻤﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﺑﺴﻂ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺳﺨﻨﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺑﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﻃﺮف ﺻﺤﺒﺖ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺒﺖ داﺷﺖ و ﺑﺮای آن از ﭘﯿﺶ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﺮام ﺑﺎ ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ ﻓﺮق دارد .ﺧﺪا اﺣﺘﺮام را
دوﺳﺖ دارد و ﻣﺎ را ﺑﻪ آن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ ﻣﺘﻨﻔﺮ
اﺳﺖ و زﺑﺎن ﭼﺎﭘﻠﻮس را ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ" .ﻣﻮت و ﺣﯿﺎت در
ﻗﺪرت زﺑﺎن اﺳﺖ و آﻧﺎﻧﯿﮑﻪ آﻧﺮا دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارﻧﺪ ﻣﯿﻮه اش را
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد" ٨٨".ادب را ﺑﭽﻨﮓ آور و آﻧﺮا ﻓﺮو ﻣﮕﺬار .آﻧﺮا ﻧﮕﺎه
دار زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﯿﺎت ﺗﻮ اﺳﺖ ٨٩".و اﻣﺎ "دﻫﺎن ﭼﺎﭘﻠﻮس ﻫﻼﮐﺘﺮا اﯾﺠﺎد
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ" ٩٠".ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻟﺒﻬﺎی ﭼﺎﭘﻠﻮس را ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ

)٨٨ﮐﺘﺎب اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎب  ۱۸آﯾﻪ (۲۱
)٨٩ﮐﺘﺎب اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ (۱۳
)٩٠ﮐﺘﺎب اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎب  ۲۶آﯾﻪ (۲۸
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ﺳﺎﺧﺖ ٩١".ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ زﺑﺎن و دل ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﻠﻤﺎت ﻧﺎﺷﯽ
از اﻧﮕﯿﺰه ای ﻏﯿﺮ از ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ اﮔﺮ ﻣﻘﺼﻮد از ﻟﻘﺐ آﻗﺎ ،ارﺑﺎب و ﺑﺮده و ﯾﺎ آﻗﺎ و ﺑﻨﺪه
ﺑﻮد ،ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻫﻤﺮاه ﺗﺮس از ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﻢ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری و ﻧﺘﺮﺳﯽ را ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ای زﻧﺎن
ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﯿﻊ ﺷﻮﻫﺮاﻧﺘﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاری ﺷﻤﺎ ﺷﻮد و از ﺣﺮف دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ .ﭼﻮن اﯾﻦ
ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻧﯿﮑﻮ ﮐﺎری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و
زﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاﺗﺮس اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻧﯿﮑﻮ ﮐﺎر ﻣﺤﺴﻮب
ﺷﻮد ،در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ .و ﺑﺮﮐﺖ او ﻧﺎﺷﯽ از اﻃﺎﻋﺘﺶ از ﮐﻼم ﺧﺪاﺳﺖ ﻧﻪ زاﯾﺪه
ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و روﺣﺎﻧﯽ ﺷﻮﻫﺮش.
ﻣﻌﻨﯽ اﻃﺎﻋﺖ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺻﺤﺒﺖ،
ﺳﺌﻮال و ﺟﻮاب و ﺑﺤﺚ ﻧﺸﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﺎﯾﺪ در وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ،
ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،و ﺑﻄﻮر ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﺮﻓﻬﺎی ﻫﺮدو ﻃﺮف زده ﺷﻮﻧﺪ،
ﺑﺎ دﻗﺖ و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺣﺎل اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺸﯿﺪه ﻧﺸﺪ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺿﺮوری و ﻓﻮری ﺑﻮد ،اﯾﻤﺎن زن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا راﺳﺘﮕﻮﺳﺖ و
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻮخ ﻃﺒﻊ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺑﺎره ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺷﻮﺧﯽ
ﻧﺪارد .اﮔﺮ او ﻣﻄﻠﺒﯽ را درﮐﻼﻣﺶ ﯾﮑﺒﺎر ﮔﻔﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ آن ﻣﻄﻠﺐ
ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎرﻫﺎ آﻧﺮا ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ" .ای
زﻧﺎن ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را" ٩٢".ای زﻧﺎن
)٩١ﻣﺰﻣﻮر  ۱۲آﯾﻪ(۳
)٩٢ﮐﺘﺎب اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﻪ (۲۲
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ﺷﺎﯾﺪ٩٣".

ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻃﺎﻋﺖ از ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖ دور ﺷﺪن از ﺧﺪا
ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺲ ای زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮد را ﺑﺮ روی آﻗﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﺎن،
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﺪ ،ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻌﻨﻮان
ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ .آﯾﺎ او ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻌﻨﻮان آﻗﺎی ﺧﻮد
ﺑﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؟ زﯾﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﻠﻪ و ﺑﺴﺘﻦ ﻋﻬﺪ ازدواج ،داﻧﺴﺘﻪ ﯾﺎ
ﻧﺎداﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺎ ازدواج ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﯿﺂﯾﺪ و ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ﺑﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﺪ .دراﯾﻨﺠﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺬر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮای
ﮔﻠﻪ و ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﺧﺪا و ﻗﻮاﻧﯿﻦ او ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا او از اول ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب داد ،ﻫﻢ درﺑﺎره ﻗﺒﻮل واﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،و ﻫﻢ
در ﻣﻮرد ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد
ازدواج ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﻗﺒﻞ ازاﯾﻨﮑﻪ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ ازدواج ﮐﺮده اﻧﺪ .درﺑﺎره اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﺎز ﻫﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﯿﻦ و
ﻗﻮاﻧﯿﻦ او ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ .او ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ اراده ﻧﯿﮑﻮی ﺧﻮد را
در زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ اﮔﺮ ﻗﻠﺐ ﻣﻄﯿﻊ ﺑﺒﯿﻨﺪ.
ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﺳﻤﺒﻠﯽ ازﻋﻬﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ
ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﻮﺷﻊ ﻧﺒﯽ درﺑﺎره آﯾﻨﺪه و ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻮﻣﺶ
ﻣﯽ ﺑﻨﺪد ،ﭘﯿﺶ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ" :در آﻧﺮوز ﻣﺮا اﯾﺸﯽ
)ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻦ( ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﻧﺪ )ﻗﻮم ﻣﻦ( و دﯾﮕﺮ ﺑﻌﻠﯽ )ﯾﻌﻨﯽ
ارﺑﺎب ﻣﻦ( ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ٩٤".و ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ" :دﯾﮕﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﻨﺪه ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻧﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻨﺪه آﻧﭽﻪ
)٩٣ﮐﺘﺎب ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن ﺑﺎب ۳آﯾﻪ (۱۸
)٩۴ﮐﺘﺎب ﻫﻮﺷﻊ ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ (۱۶
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آﻗﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﻟﮑﻦ ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ام زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻫﺮ ﭼﻪ از ﭘﺪر ﺷﻨﯿﺪه ام ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدم ٩٥".ﻣﺴﯿﺢ ﺳﺮ
ﮐﻠﯿﺴﺎﺳﺖ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻣﺎﺳﺖ و ﻣﺜﻞ ﺑﺮده ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﮕﺎه
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .او ﻣﺮد را ﻫﻢ ﺑﻬﻤﯿﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﺮ زن ﻗﺮار داد ﯾﻌﻨﯽ دوﺳﺖ و
ﻫﻤﺮاز ،ﻧﻪ ﺑﻨﺪه و ﺑﺮده ) ﻣﺮد ﺳﺎﻻری( .دوﺳﺘﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﯿﻦ زن و
ﺷﻮﻫﺮ رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮای ازدواج آﻧﻬﺎﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت راﯾﺞ اﻣﺮوزی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ،زن و ﻣﺮد ﻗﺒﻞ از ازدواج ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻪ دوام زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﺋﯿﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎد
روی زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮑﺎر در ﺻﺪ ﻃﻼق را
ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد.
 -٤ﻧﺠﺎﺑﺖ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﭘﺬﯾﺮی؛
"زﻧﺎن ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺮا ﺑﯿﺎراﯾﻨﺪ ﺑﻠﺒﺎس ﻣﺰﯾﻦ ﺑﺤﯿﺎ و ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﻪ ﺑﺰﻟﻔﻬﺎ و ﻃﻼ
و ﻣﺮوارﯾﺪ و رﺧﺖ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ .ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ زﻧﺎﻧﯽ را ﻣﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ
دﻋﻮی دﯾﻨﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻪ .زن ﺑﺎ ﺳﮑﻮت ﺑﮑﻤﺎل
اﻃﺎﻋﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮔﯿﺮد .و زن را اﺟﺎزت ﻧﻤﯽ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ
ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﮑﻮت ﺑﻤﺎﻧﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ آدم اول
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﺣﻮا .و آدم ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺨﻮرد ﺑﻠﮑﻪ زن ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده
درﺗﻘﺼﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺰاﯾﯿﺪن رﺳﺘﮕﺎرﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﮔﺮ در اﯾﻤﺎن
و ﻣﺤﺒﺖ و ﻗﺪوﺳﯿﺖ و ﺗﻘﻮی ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ٩٦".دراﯾﻨﺠﺎ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ
ﺗﯿﻤﻮﺗﺎووس درﺳﻬﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد اداره ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ آن
)٩۵اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۱۵آﯾﻪ (۱۵
)٩۶ﮐﺘﺎب اول ﺗﯿﻤﻮﺗﺎووس ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت (۱۵-۹
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ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺧﺪا آدم را آﻓﺮﯾﺪ و ﺑﻌﺪ زن از دﻧﺪه ﻣﺮد و
ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ او ﺧﻠﻖ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻟﺬا ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮ ﻣﺮد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
و ﺑﺮ او ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮد .ﻣﺮد ﻫﻢ ﺳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
ﮐﻠﯿﺴﺎ و زن ﻫﻤﮑﺎر اوﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد
ﺑﺎﻫﻮﺷﺘﺮ از زن اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ .ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات و
وﻇﺎﯾﻔﺸﺎن را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻫﻤﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎورﯾﻦ
و ﻣﺸﻮﻗﯿﻨﯽ ﺑﺎﻫﻮش و ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻮده اﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ دﺑﻮره ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب
داوران ﺑﺎب  ٤آﯾﻪ  ٤ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ،ﻧﺒﯿﻪ و ﯾﮑﯽ از داوران اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد.
ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻌﻠﯿﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ زن ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮش در ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﻌﻨﻮان رﻫﺒﺮ ) زن ﺳﺎﻻری( اﺳﺖ .ﭼﻮن زن ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرد و
ﻣﻮﺟﻮدی اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردن اﺳﺖ .ﺑﺮای
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ زن از ﺷﻮﻫﺮش ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد و زﯾﺮ
ﭼﺘﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ او ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻣﺒﺎدا ﻣﺜﻞ ﺣﻮا ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﻓﺮﯾﺐ
ﺑﺨﻮرد .و در آﺧﺮ زﻧﺎن را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻤﺎن و ﻣﺤﺒﺖ و
ﭘﺎﮐﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ زن اﯾﻤﺎﻧﺪاری ﻋﻄﺎی ﺗﻌﻠﯿﻢ دارد،
در زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻼم ﺧﺪا را ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﺪ و
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺮ زﻧﺎن ﺟﻮان را ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﻨﺪ
 .زﯾﺮا ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻮا ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرد اﻣﺎ ﺧﺪا ﺑﻪ او وﻋﺪه داد ﮐﻪ از
ﻧﺴﻞ او ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺴﻞ زن ﮐﺴﯽ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﺳﺘﮕﺎری
ﻫﻤﻪ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺑﻪ او ﻣﯽ ﺷﻮد .و ﺑﺎ زاﯾﯿﺪه ﺷﺪن و آﻣﺪن ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﺴﯿﺢ ،اﯾﻦ رﺳﺘﮕﺎری ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪ .زن رﺳﺘﮕﺎری ﮐﻪ در اﯾﻤﺎن و
اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺧﺪا از او ﺑﻄﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮐﻼم و ﺧﺪﻣﺖ در ﮐﻠﯿﺴﺎ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ او از
زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻓﯿﺒﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺧﺎدﻣﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده
اﺳﺖ ٩٧.از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ زن اﺟﺎزه ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده را
)٩٧ﮐﺘﺎب روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۱۶آﯾﻪ (۱
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ﻫﻢ ﺑﻬﻤﺮاﻫﯽ ﺷﻮﻫﺮش داده اﺳﺖ ٩٨،ﭼﻮن ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ زن
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن و آﮔﺎه ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت
ﺷﻮﻫﺮش آﻧﻬﺎ را در راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﻧﺪ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﺪ .اﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺮد در ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ
و در ﺻﻮرت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ،ﺧﺪا اول او را ﻣﻮرد ﺳﺆال ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

)٩٨ﮐﺘﺎب اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎب (۳۱
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 -٧زن ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎﻣﻠﯽ از زن اﯾﺪه ال در ﮐﺘﺎب اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎب ٣١
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در آﯾﺎت  ٣١-١٠ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ ،زن ﺻﺎﻟﺤﻪ را
ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮد؟ ﻗﯿﻤﺖ او از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺟﻮاﻫﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ .او ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻮﻫﺮش اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻣﺤﺘﺎج ﺑﺎﺷﺪ .او ﺷﻮﻫﺮش را ﮐﺎﻣﻼ ً 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
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻮراک ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺑﻪ راﻫﻬﺎی دور ﻣﯽ رود .ﻗﺒﻞ از روﺷﻦ ﺷﺪن
ﻫﻮا ،ﺑﯿﺪارﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻮراک ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﺮای
ﺧﺎﻧﻮاده اش از ﻫﯿﭻ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﺧﻮدداری ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .او دﺳﺘﻮرات
ﻻزم را ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﻣﺪﯾﺮ و
ﻣﺪﺑﺮاﺳﺖ .در ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎری را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﭘﺲ از
ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎی ﻻزم آن را ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﺸﺘﮑﺎر ﻓﺮاوان ،ﺛﻤﺮه
ﻧﯿﮑﻮی ﮐﺎرش را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .او ﻗﻮی و ﭘﺮ ﮐﺎر اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻣﻮر ﺧﺮﯾﺪ و
ﻓﺮوش رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺎ ﻫﻮش و ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد اﺳﺖ .در ﺧﺎﻧﻪ
و ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و از زﺣﻤﺖ ﻓﮑﺮی و ﺟﺴﻤﯽ
رو ﮔﺮدان ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺒﻬﺎ ﺗﺎ دﯾﺮ وﻗﺖ درﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد
ﮐﺎر ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ ،از ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ اش ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ .او دﺳﺖ
و دل ﺑﺎز اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻓﻘﺮا ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از ﺑﺮف و ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺎﮐﯽ
ﻧﺪارد ﭼﻮن ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ اش ﻟﺒﺎس ﮔﺮم ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺠﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﺗﺮس ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼت آﻣﺎده اﺳﺖ و
ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی زﯾﺒﺎ از ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی
ﻧﻔﯿﺲ ﻣﯽ دوزد و ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮد ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ .او ﮐﺎرﻫﺎی
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دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺎﺟﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ .ﺷﻮﻫﺮ ﭼﻨﯿﻦ زﻧﯽ در ﻣﯿﺎن
ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﻬﺮ ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .او زﻧﯽ اﺳﺖ ﻗﻮی و ﺑﺎ وﻗﺎر
ﮐﻪ از آﯾﻨﺪه ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﺪ .ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﭘﺮ از ﺣﮑﻤﺖ و ﻧﺼﺎﯾﺤﺶ
ﻣﺤﺒﺖ آﻣﯿﺰ اﺳﺖ .او ﺗﻨﺒﻠﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت
ﺧﺎﻧﻮاده اش رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ،
روﺣﺎﻧﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ و
رﻓﺘﺎر اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای او ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .او ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ او را
ﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﻨﺪ و ﺷﻮﻫﺮش از او ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﻮده ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻮ در ﻣﯿﺎن
ﺗﻤﺎم زﻧﺎن ﺧﻮب ،ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﺴﺘﯽ .زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ،
اﻣﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺗﺮس ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﯾﺶ اﺳﺖ .ﭘﺎداش ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ
را ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻫﻤﻪ او را ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ زﺣﻤﺎت ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ دوش
زن اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎب از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮد
ﺻﺤﺒﺘﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،و در واﻗﻊ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ و
اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﻔﺲ و ﻗﺪرت ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ دوﺷﺎدوش ﻣﺮد در ﺗﻤﺎم اﻣﻮرﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎر و
ﺷﺮﯾﮏ او ﺑﺎﺷﺪ و از ﻫﻤﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﯾﺶ در ﺟﺎی ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﺎ
اﻧﮕﯿﺰه ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺎب ﯾﮏ زن ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا در او ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .و
اﯾﻨﮑﻪ او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮاﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون
اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر ،ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ،و ﯾﺎ رﻗﯿﺐ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺣﻤﺎﯾﺖ
و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺷﻮﻫﺮش ﻫﻢ ﻟﺬت ﺑﺒﺮد و اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮد و زن دراداره اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺒﺖ و اﺣﺘﺮام ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .دراﯾﻦ
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ﺑﺎب ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ زن ﮐﺎر ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺮ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﻘﺪم ﺑﺸﻤﺎرد ﺑﻠﮑﻪ از آن ﺑﺮای ﻧﻔﻊ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ
دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا زن را وﺳﯿﻠﻪ ﺷﻬﻮت راﻧﯽ ﻣﺮدان ﻗﺮار ﻧﺪاده اﺳﺖ.
ﻟﺬا ﺑﻪ وﻗﺎر و ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺘﯿﻦِ زن ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﻮﻫﺮ ،اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن
را ﺑﻪ زﻧﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻣﻮﻗﺖ و ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﻧﺮود و او را
ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﻤﻪ زﻧﺎن ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪا ﺗﺮس اﺳﺖ و
ﺑﺎ اﯾﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﺪاﺗﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ
اﺳﺖ ،ﻧﺘﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽ رود ﺑﻠﮑﻪ روز ﺑﻪ روز رﺷﺪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاف ،ﻣﺮد ﭘﺎﯾﻪ رواﺑﻂ ﺑﺎ زﻧﺶ را
ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺤﮑﻢ و اﺳﺘﻮاری ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻇﺎﻫﺮ ،زود ﮔﺬر و
ﻓﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﺟﺎی ﺧﻮد را در
ﺟﺎﻣﻌﻪ و در ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ .از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺮای ﻣﺴﺎوی
ﻧﺸﺎن د ادن ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،داﻧﺴﺘﻪ و ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ،ﺑﺎ ﻧﺤﻮه
رﻓﺘﺎر و ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮد روز ﺑﺮوز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮد را اﺳﯿﺮ و ﺑﺮده ﺷﻬﻮت
ﻣﺮدان ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ را در ﻟﻮای روﺷﻦ ﻓﮑﺮی ،ﻣﻄﺮح
ﺷﺪن دراﺟﺘﻤﺎع ،ﻣﺪ و ﻫﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و
ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدی ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ
ﻣﺮاﻣﯽ را ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ ،آﻧﺮا در ﻓﮑﺮﺗﺎن ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ دﻫﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﺮا ﺑﺴﻂ
داده ،وﺳﯿﻊ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﻮرد ﺗﮑﺬﯾﺒﺘﺎن ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻣﺜﻼ ً ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ زﻧﺎن ﺟﻬﺎن اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را از
ﻃﺮف ﺷﻮﻫﺮﺷﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﻣﺠﺬوب زﯾﺒﺎﺋﯽ زﻧﺎن
دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻮﻫﺮ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﻣﯿﺪاد و
زن آﻧﺮا ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﻗﺒﻮل ﻣﯿﮑﺮد .آﻧﻮﻗﺖ زﻧﻬﺎ دﯾﮕﺮ ﺳﻌﯽ در رﻗﺎﺑﺖ
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ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻣﺮوزی در ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﮐﻢ ﮐﻢ زن
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺠﺎرت در ﺟﺎﻣﻌﻪ و در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﺷﻮد.
ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ اﻓﮑﺎر روزاﻧﻪ ﻣﺮد و زن ﺧﺪاﺗﺮس ﺑﺎﯾﺪ
اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ" .ﭘﺲ ﺧﻮاه ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﺧﻮاه ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ ﺧﻮاه ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﺪ
ﻫﻤﻪ را ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﺪا ﺑﮑﻨﯿﺪ ٩٩".ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ،رﻓﺘﺎر ،و ﻃﺮز
ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ و ﺗﻤﺠﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺗﺸﻨﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ او را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﮐﺘﺎب ﺣﺰﻗﯿﺎل ﺑﺎب  ١٦آﯾﺎت  ١٥-٨ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﻋﺸﻖ واﻗﻌﯽ وﻟﯽ
ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ را ﺷﺮح ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﺪا و ﻗﻮﻣﺶ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻗﻮم ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺜﻞ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﺤﺒﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ 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 ﺑﺒﯿﻨﺪ .در اﯾﻦ آﯾﺎت
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻌﻨﻮان زن
ﺳﻤﺒﻮﻟﯿﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد )ﺧﺪا ﺑﺮای درک و ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ،ﻣﺜﺎﻟﻬﺎ و ﺳﻤﺒﻠﻬﺎی
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد .ﭼﻮن ادﺑﯿﺎت و زﺑﺎن اﻧﺴﺎن ﺑﺘﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ روﺣﺎﻧﯽ ﮔﻮﯾﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .(.ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ زن اﻫﻤﯿﺖ
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 .ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻧﻘﺶ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ زن
ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ از ﮐﻨﺎرت ﮔﺬﺷﺘﻢ .ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم .اﯾﻨﺒﺎر آﻣﺎده
ازدواج ﺑﻮدی .ﭘﺲ رداﯾﻢ را ﺑﺮ ﺗﻮ اﻧﺪاﺧﺘﻢ .ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ ات را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪم
و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮده ﺑﺎ ﺗﻮ ﭘﯿﻤﺎن ازدواج ﺑﺴﺘﻢ و ﺗﻮ از آن ﻣﻦ ﺷﺪی.
ﺳﭙﺲ ﺷﺴﺘﺸﻮﯾﺖ دادم ﺗﺎ از ﻧﺎﭘﺎﮐﯿﻬﺎﯾﺖ ﭘﺎک ﺷﻮی و ﺑﺮ ﺑﺪﻧﺖ
)٩٩ﮐﺘﺎب اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۱۰آﯾﻪ (۳۱
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روﻏﻦ ﻣﺎﻟﯿﺪم .ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی زﯾﺒﺎی ﻗﻼﺑﺪوزی ﺷﺪه از ﺟﻨﺲ ﮐﺘﺎن ﻟﻄﯿﻒ
و اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ دادم و ﮐﻔﺶ از ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺖ ﮐﺮدم .ﺗﻮ را ﺑﺎ
زﯾﻮرآﻻت آراﺳﺘﻢ .اﻟﻨﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﺖ ﮐﺮدم و ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﺖ
اﻧﺪاﺧﺘﻢ .ﺣﻠﻘﻪ در ﺑﯿﻨﯽ ات و ﮔﻮﺷﻮاره درﮔﻮﺷﻬﺎﯾﺖ و ﺗﺎﺟﯽ زﯾﺒﺎ
ﺑﺮ ﺳﺮت ﮔﺬاﺷﺘﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه آراﺳﺘﻪ و زﯾﺒﺎ ﺷﺪی.
ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی زﯾﺒﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪی و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮراﮐﻬﺎ را ﺧﻮردی .زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ
ﯾﮏ ﻣﻠﮑﻪ ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺪ .اﯾﻦ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﻣﻦ ﺑﺘﻮ ﺑﺨﺸﯿﺪم ﮐﻪ زﺑﺎﻧﺰد
ﻫﻤﻪ ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺷﺪی .اﻣﺎ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدی ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺟﺪا از ﻣﻦ ﻧﯿﺰ
زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﮐﻤﺎل ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯽ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از زﯾﺒﺎﯾﯽ و آوازه ات
ﺳﺮﻣﺴﺖ ﺷﺪی و در ورﻃﻪ ﮔﻨﺎه و زﻧﺎﮐﺎری اﻓﺘﺎدی.
ﻓﺮق اﯾﻦ زن و زن ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ زن ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪون ﺷﻮﻫﺮش و ﺑﻄﻮر ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر از
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﯽ آﺑﺮو
ﺷﺪ و ﺷﻮﻫﺮ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را از دﺳﺖ داد" .ﻫﺮ زن ﺣﮑﯿﻢ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﻮد را ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ زن ﺟﺎﻫﻞ آﻧﺮا ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺧﺮاب
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ١٠٠".
ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ و ﺳﺮﮐﺸﯽ زن از ﺷﻮﻫﺮ و ﺑﭽﻪ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر
رﯾﺸﻪ ای ﻗﺪﯾﻤﯽ دارد .ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻨﺎه ﺳﺮﮐﺸﯽ و ﻏﺮور ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺷﯿﻄﺎن را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺷﻮﮐﺘﺶ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﮐﺸﺎﻧﯿﺪ .ﭘﺲ
ﺑﯿﺠﻬﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺎ را در اﯾﻨﺒﺎره اﺧﻄﺎر ﻣﯽ دﻫﺪ.
"ﻏﺮور ﭘﯿﺸﺮوِ ﻫﻼﮐﺖ اﺳﺖ و دل ﻣﻐﺮور ﭘﯿﺸﺮوِ ﺧﺮاﺑﯽ" ١٠١".ﻫﺮ

)١٠٠ﮐﺘﺎب اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎب  ۱۴آﯾﻪ (۱
)١٠١ﮐﺘﺎب اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎب  ۱۶آﯾﻪ (۱۸
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ﮐﻪ دل ﻣﻐﺮور دارد ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ" ١٠٢".ﭼﻮن ﺗﮑﺒﺮ ﻣﯽ
آﯾﺪ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ .اﻣﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎن اﺳﺖ" ١٠٣".ﺗﻮاﺿﻊ
ﭘﯿﺸﺮو ﺣﺮﻣﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ١٠٤ ".
ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻏﺮور ،ﺗﻮاﺿﻊ اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻮاﺿﻊ ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﻧﻔﺴﯽ ،اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت ،و ﯾﺎ ﺧﻮد را ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﯽ ارزش ﻧﺸﺎن
دادن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮوﺗﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری و ﯾﺎ
ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ را ﺑﺮای ﻧﻔﻊ ﺧﻮد دارد ،اﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ آن ﻋﻤﻞ ﯾﺎ
ﺗﻌﺮﯾﻒ را ﺑﺮای ﻧﻔﻊ دﯾﮕﺮی ﺑﮑﺎر ﺑﺒﺮد .ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ ﺗﻮﺟﻪ ،اﻓﮑﺎر،
ﺻﺤﺒﺘﻬﺎ ،و اﻋﻤﺎل ﺷﺨﺺ ﻓﺮوﺗﻦ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ
اﻃﺮاﻓﯿﺎن اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد را ﻃﺎﻟﺐ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺎ ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺻﻠﯿﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .ﭘﺲ ﺷﺨﺺ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﻢ ﻓﺮوﺗﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﻔﺲ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺤﺒﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺤﺒﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ،اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻼﻓﯽ ﻧﺪارد )آﮔﺎﭘﻪ( .در اﯾﻦ ﻧﻮع
ﻣﺤﺒﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد ﮐﻔﺎﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ
ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﺷﺎدی آﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺷﺎدی اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﺪارد .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ارﺿﺎء
ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﭼﻘﺪر ﺧﺪا ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺤﺒﺖ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﺮد .ﭼﻮن
ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ او در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ او ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ.
ارﺿﺎء ﺧﺪا ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺤﺒﺖ او را ﺗﻼﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺤﺒﺖ
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮد ارﺿﺎء ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﺑﺪﻧﺒﺎل ارﺿﺎء ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد .از
آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ را از ﻣﺤﺒﺖ دارد.
)١٠٢ﮐﺘﺎب اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎب  ۱۶آﯾﻪ (۵
)١٠٣ﮐﺘﺎب اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎب  ۱۱آﯾﻪ (۲
)١٠۴ﮐﺘﺎب اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎب  ۱۵آﯾﻪ (۳۳
ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻣﺴﻴﺤﯽ

ﺻﻔﺤﻪ ٥٨

"ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ درﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﻗﺪﯾﺮ اﺳﺖ و ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داد .او ﺑﺮ ﺗﻮ
ﺷﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و در ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد آراﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎ
ﺳﺮودﻫﺎ ﺑﺮﺗﻮ ﺷﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ١٠٥".زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﺷﺎدی در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺷﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ ﺷﺎدی ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺤﺒﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ "ﻣﺤﺒﺖ ﺣﻠﯿﻢ و
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺴﺖ .ﻣﺤﺒﺖ ﺣﺴﺪ ﻧﻤﯿﺒﺮد .ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺒﺮ و ﻏﺮور ﻧﺪارد .اﻃﻮار
ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻧﺪارد و ﻧﻔﻊ ﺧﻮد را ﻃﺎﻟﺐ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺧﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد و
ﺳﻮءﻇﻦ ﻧﺪارد .از ﻧﺎراﺳﺘﯽ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد وﻟﯽ ﺑﺎ راﺳﺘﯽ
ﺷﺎدی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .درﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺻﺒﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪ را ﺑﺎور ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل اﻣﯿﺪوار ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻣﺤﺒﺖ
ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد......و اﻟﺤﺎل اﯾﻦ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ
اﯾﻤﺎن و اﻣﯿﺪ و ﻣﺤﺒﺖ اﻣﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ ١٠٦".ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺤﺒﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد زن و ﻣﺮد ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﺟﺒﺎرِ ازدواج و ﯾﺎ ﺗﺮس از ﻃﻼق ﺑﺎ
ﻫﻢ زﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﯾﮏ ازدواج ﻣﻮﻓﻖ و ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ،
ﻣﺸﺎرﮐﺖ زن و ﻣﺮد از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﻣﯽ ﮔﺬرد و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن
ﻋﻤﯿﻘﺘﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻣﺜﻼ ً اﺑﺘﺪا ﺻﺤﺒﺘﻬﺎ در ﻣﻮرد وﻗﺎﯾﻊ روز و ﺑﯿﺸﺘﺮ
درﺑﺎره دﯾﮕﺮان اﺳﺖ .ﮐﻢ ﮐﻢ از ﻋﻘﺎﯾﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺤﺒﺖ از
اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ﺗﺮﺳﻬﺎ ،ﻧﮕﺮاﻧﯿﻬﺎ ،ﺷﮑﺴﺘﻬﺎ و ﭘﯿﺮوزﯾﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ را
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﺸﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ زن و
)١٠۵ﮐﺘﺎب ﺻﻔﻨﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﺑﺎب ۳آﯾﻪ (۱۷
)١٠۶ﮐﺘﺎب اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۱۳آﯾﺎت  ۸-۴و (۱۳
ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻣﺴﻴﺤﯽ

ﺻﻔﺤﻪ ٥٩

ﺷﻮﻫﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﯿﻖ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ،
ﻣﺤﺒﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺳﺮد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد آﻧﻮﻗﺖ اﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻮﺟﻮد
ﻣﯽ آﯾﺪ .ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪ ای ﮐﻪ از دﻫﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﯾﺪ وزن دارد و
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺮاب ﮐﻨﻨﺪه و ﯾﺎ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﮐﻤﺘﺮ
از %١٠رواﺑﻂ ﺑﺮ اﺳﺎس رد و ﺑﺪل ﮐﺮدن ﮐﻠﻤﺎت اﺳﺖ .ﺑﻘﯿﻪ رواﺑﻂ
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺣﺎﻻت ﺻﻮرت و ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺪن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻣﺜﻼ ً ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﮐﺮ و ﻻل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﺻﺤﺒﺖ ،ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ارﺗﺒﺎط
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺜﻞ ﺳﮓ ﮐﻪ ﻧﺎﻃﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺪﯾﻨﻄﺮﯾﻖ ﺑﺎ ﻫﻢ و ﺑﺎ ﻣﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎﺗﺸﺎن
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﺣﺴﺎس و ﻧﯿﺎزی دارﻧﺪ .زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺘﻨﻬﺎ
در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﻤﺎم رواﺑﻄﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ و ﻫﻮﺷﯿﺎر
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ را ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ .و از
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻤﺎت اﯾﺠﺎد
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮد ﻟﺌﯿﻢ و ﻣﺮد
زﺷﺖ ﺧﻮی ﺑﺎ اﻋﻮﺟﺎج دﻫﺎن رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﻏﻤﺰه
ﻣﯽ زﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﺪ .ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺧﻮﯾﺶ
اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در دﻟﺶ دروﻏﻬﺎﺳﺖ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﺮارت را اﺧﺘﺮاع
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﺰاﻋﻬﺎ را ﻣﯽ ﭘﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺮ او ﻧﺎﮔﻬﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .در ﻟﺤﻈﻪ ای ﻣﻨﮑﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺷﻔﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﯾﺎﻓﺖ ١٠٧".در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺮد ،اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮد ﯾﺎ
زن ﺑﺎﺷﺪ .او ﭼﻮن ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺣﺮﻓﻬﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﻗﻠﺒﺶ را ﺑﻪ زﺑﺎن
ﺑﯿﺎورد ،ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺧﻮد ﭘﯿﻐﺎم را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻮﻗﻊ
ﻟﺰوم آﻧﻬﺎ را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﻃﻮار ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻣﺤﺒﺖ واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

)١٠٧ﮐﺘﺎب اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎب  ۶آﯾﺎت (۱۵-۱۲
ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻣﺴﻴﺤﯽ

ﺻﻔﺤﻪ ٦٠

"ﺧﺪا ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ ١٠٨".اﮔﺮ ﺧﺪا در زﻧﺪﮔﯽ زن و ﺷﻮﻫﺮی اول
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺤﺒﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎﺳﺖ و اﺗﺤﺎدﺷﺎن ﻣﺤﮑﻢ و
اﺳﺘﻮار ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎب  ٤آﯾﺎت  ٩ﺗﺎ ١٢
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :دو از ﯾﮏ ﺑﻬﺘﺮﻧﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎﻧﺮا از ﻣﺸﻘﺘﺸﺎن اﺟﺮت
ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ رﻓﯿﻖ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ ﻟﮑﻦ وای ﺑﺮ آن ﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﯿﻔﺘﺪ دﯾﮕﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ او
را ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﺪ .و اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ ﮔﺮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﯾﮑﻨﻔﺮ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺮم ﺷﻮد .و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﻤﻠﻪ آورد ﻫﺮ دو ﺑﺎ او
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و رﯾﺴﻤﺎن ﺳﻪ ﻻ ﺑﺰودی ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺳﻠﯿﻤﺎن از ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدن دو ﺑﺮ ﯾﮏ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در آﺧﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ رﯾﺴﻤﺎن ﺳﻪ ﻻ ﺑﺰودی ﭘﺎره ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
زﯾﺮا ﻧﻔﺮ اول در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﻪ ،ﻫﻤﺎن ﺧﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﯾﯽ از اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻋﻤﯿﻖ و ﺻﺤﯿﺢ ﺑﯿﻦ زن و ﺷﻮﻫﺮ
درﮐﺘﺎب ﻏﺰل ﻏﺰﻟﻬﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ
راﺑﻄﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .زﯾﺮا او
ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﻟﻖ ﺟﻬﺎن ،ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ و ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ راﺑﻄﻪ را راﺑﻄﻪ زن و
ﺷﻮﻫﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻓﺮﻣﺎن داد ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای
ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺪس او ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﺗﺎ او در ﺑﯿﻦ ﻗﻮﻣﺶ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد .ﻣﻮﺳﯽ
ﻣﺴﮑﻦ را و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻫﯿﮑﻞ را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﻮد ﭼﻮن
در زﻣﺎن ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﻫﯿﮑﻞ در
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻨﺎ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻫﺮ دو از روی ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ
ﻣﻮﺳﯽ و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ،ﻗﺪس ،و
)١٠٨در رﺳﺎﻟﻪ اول ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ (۸
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ﻗﺪس اﻻﻗﺪاس ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮای ورود ﻫﻤﻪ ﻗﻮم آزاد
ﺑﻮد .اﯾﻨﮕﺮوه 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 ﺗﻄﻬﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﺳﻤﺒﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎر ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮ ﺻﻠﯿﺐ ﭘﯽ ﺑﺮده اﻧﺪ و آﻧﺮا
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺪﯾﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻄﻬﯿﺮ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﻨﮕﺮوه ﺧﺪا را ﻫﻢ ﺧﺎﻟﻖ و ﻫﻢ ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد
ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ راﺑﻄﻪ ای ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ از ﺑﻨﺪه و ﺧﺎﻟﻖ ﺑﺎ ﺧﺪا دارﻧﺪ و
ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ از دﺳﺘﻪ اول ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ورود ﺑﻪ ﻗﺪس اﻻﻗﺪاس ﯾﺎ
ﺣﻀﻮرِ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺪا ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺎﻫﻦ آﻧﻬﻢ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮑﺒﺎر
ﻣﺠﺎز ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺳﻤﺒﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ رﺷﺪ
ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺧﻮد را وﻗﻒ او ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد اﯾﻨﮕﺮوه از دﺳﺘﻪ دوم
ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ ﺧﻮد را ﻋﺮوس و ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ را داﻣﺎد
آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻔﺮ در ﺑﯿﻦ
آﻧﻬﺎ و ﺧﺪا ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻫﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﺧﺎﻟﻖ ،ﻫﻢ
ﭘﺪراﺑﺪی و ﻫﻢ ﻧﺎﻣﺰد آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻋﻤﻖ ﻣﺤﺒﺖ
را ﭼﺸﯿﺪه اﻧﺪ.
در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ،ﻣﺰاﻣﯿﺮ را ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﭼﻮن ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺨﻠﻮق اﺳﺖ .اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن را
ﺑﻪ ﻗﺪس ،ﭼﻮن ﻧﺼﯿﺤﺘﻬﺎی ﭘﺪر ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ .و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻏﺰل
ﻏﺰﻟﻬﺎ را ﺑﻪ ﻗﺪس اﻻﻗﺪاس ،ﭼﻮن ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
ﺑﯿﻦ ﻋﺮوس و داﻣﺎد اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ" :ﻣﺮا ﻣﺜﻞ ﺧﺎﺗﻢ ﺑﺮ
دﻟﺖ و ﻣﺜﻞ ﻧﮕﯿﻦ ﺑﺮ ﺑﺎزوﯾﺖ ﺑﮕﺬار .زﯾﺮا ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﻮت زورآور
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اﺳﺖ .....آﺑﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﺘﺮا ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺮد و ﺳﯿﻠﻬﺎ آﻧﺮا
ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﺪ١٠٩".

) ١٠٩ﮐﺘﺎب ﻏﺰل ﻏﺰﻟﻬﺎ ﺑﺎب  ۸آﯾﻪ  ۶و (۷
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 -٨ده ﻓﺮﻣﺎن ازدواج
ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ده ﻓﺮﻣﺎن را داد ١١٠،ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا و
ﻗﻮﻣﺶ ﺑﻮد .ﻣﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ده ﻓﺮﻣﺎن را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در راﺑﻄﻪ
ﺑﯿﻦ زن و ﺷﻮﻫﺮ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ؛
 -١ﺗﺮا ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ؛ ﻣﻦ
ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ وﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺨﺺ در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ.
 -٢ﺻﻮرﺗﯽ ﺗﺮاﺷﯿﺪه و ﻫﯿﭻ ﺗﻤﺜﺎﻟﯽ از آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻻ در آﺳﻤﺎﻧﺴﺖ و از
آﻧﭽﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ در زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و از آﻧﭽﻪ در آب زﯾﺮ زﻣﯿﻨﺴﺖ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﻣﺴﺎز .ﻧﺰد آﻧﻬﺎ ﺳﺠﺪه ﻣﮑﻦ و آﻧﻬﺎ را ﻋﺒﺎدت ﻣﻨﻤﺎ ....زﯾﺮا ﻣﻦ ﺧﺪای
ﻏﯿﻮر ﻫﺴﺘﻢ .اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ؛ ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ ﮐﺴﯽ را ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﺣﻤﺪ
و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﮑﻦ و ﻣﺮا ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﮑﻦ ،ﭼﻮن ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻏﯿﺮت
دارم.
 -٣ﻧﺎم ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﺒﺎﻃﻞ ﻣﺒﺮ .اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ؛ از اﺳﻢ ﻣﻦ
ﺑﺎ ﺑﯽ اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻦ و ﺑﻪ آن ﻗﺴﻢ دروغ ﻧﺨﻮر و اﺻﻼ ً
ﻗﺴﻢ ﻧﺨﻮر.
 -٤روز ﺳﺒﺖ را ﯾﺎد ﮐﻦ ﺗﺎ آﻧﺮا ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﺋﯽ .ﺷﺶ روز ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﺎش و ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺠﺎ آور .اﻣﺎ روز ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺳﺒﺖ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای ﺗﻮ اﺳﺖ .اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ؛ ﺷﺶ روز ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎر ﮐﻦ و ﯾﮏ
روز اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻦ و وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺮف ﮐﻦ.
 -٥ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد را اﺣﺘﺮام ﻧﻤﺎ ﺗﺎ روزﻫﺎی ﺗﻮ در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﺘﻮ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ دراز ﺷﻮد .اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ؛ اﮔﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﻣﻦ ﯾﮑﯽ ﻣﯽ داﻧﯽ ،ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و
ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺧﻮدت اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬار.
)١١٠ﮐﺘﺎب ﺧﺮوج ﺑﺎب  ۲۰آﯾﺎت (۱۷ -۱
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 -٦ﻗﺘﻞ ﻣﮑﻦ .اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ؛ ﺑﯽ ﺳﺒﺐ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﺸﻮ و اﮔﺮ
ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪی ،ﮔﻨﺎه ﻧﮑﻦ و ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﺷﺐ را ﺑﺴﺮ ﻣﺒﺮ .در ﺑﺤﺚ
ﻣﻨﺼﻒ ﺑﺎش .دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﻧﺒﺎش ،ﻗﺎﺿﯽ ﻧﺒﺎش ،رواﻧﭙﺰﺷﮏ ﻧﺒﺎش،
ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻧﮑﻦ ،ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻧﮑﻦ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﮑﻦ ،اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ
ﻣﯿﺎن ﻣﯿﺎور ،و از ﺟﺰﺋﯿﺎت 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 ﯾﮏ از اﯾﻨﻬﺎ اﺣﺴﺎﺳﯽ را در ﻣﻦ
ﻣﯽ ﮐﺸﯽ.
 -٧زﻧﺎ ﻣﮑﻦ؛ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ؛ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﻬﻮت و ﭼﺸﻢ
ﺧﺮﯾﺪار ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻦ.
 -٨دزدی ﻣﮑﻦ .اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ؛ از ارزش ﻣﻦ ﮐﻢ ﻧﮑﻦ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ
ﻗﺪرداﻧﯽ ﺑﺮ ارزش ﻣﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻦ.
 -٩ﺑﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺷﻬﺎدت دروغ ﻣﺪه .اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ؛ درﻫﻤﻪ
ﺻﺤﺒﺘﻬﺎﯾﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻫﻤﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﮕﻮ.
 -١٠ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﻃﻤﻊ ﻣﻮرز .......و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از
آن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﻤﻊ ﻣﮑﻦ .اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ؛ در راﺑﻄﻪ ات ﺑﺎ
ﻣﻦ در ﻓﮑﺮ ﻣﺎدﯾﺎت ﻧﺒﺎش و راﺑﻄﻪ ات ﺑﺎ ﻣﻦ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﺒﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ
اﺳﺖ .زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ده ﻓﺮﻣﺎن را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ ،ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﮑﻦ
و ﻧﮑﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﻣﺤﺒﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ
در ﻗﻠﺒﺶ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﺪ دﯾﮕﺮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ او ﺣﮑﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺘﻞ و
دزدی و زﻧﺎ و .....ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺸﺨﺺ دارد
راﺿﯽ ﺑﻪ ﺿﺮر او ﻧﯿﺴﺖ" .ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺑﺪی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻣﺤﺒﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ) ".ﮐﺘﺎب روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ١٣آﯾﻪ (١٠
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ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻘﻮل ﺳﻠﯿﻤﺎن "ﺟﻤﯿﻊ روزﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮد را
ﮐﻪ او )ﺧﺪا( ﺗﺮا در زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺎ زﻧﯿﮑﻪ دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاری ) زﻧﺖ(
در ﺟﻤﯿﻊ روزﻫﺎی ﺑﻄﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺧﻮش ﺑﮕﺬران .زﯾﺮا ﮐﻪ از ﺣﯿﺎت
ﺧﻮد و از زﺣﻤﺘﯿﮑﻪ زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﻣﯿﮑﺸﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﺗﻮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ"١١١

)١١١ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎب  ۹آﯾﻪ (۹
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 -٩ﻣﻘﺎم و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪان در ﺧﺎﻧﻮاده
از ﻧﻈﺮ ﺧﺪا وﻗﺘﯽ ﻟﻘﺎح ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﻮﺟﻮد
آﻣﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ داوود ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ" :ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﺮا دﯾﺪه
اﺳﺖ .و در دﻓﺘﺮ ﺗﻮ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،در روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ  .وﻗﺘﯿﮑﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ١١٢".و ﺧﺪا ﺑﻪ
ارﻣﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ" :ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺗﺮا در ﺷﮑﻢ ﺻﻮرت ﺑﻨﺪم ﺗﺮا
ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ و ﻗﺒﻞ از ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺖ از رﺣﻢ ﺗﺮا ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮدم ١١٣".ﺑﭽﻪ
وﻗﺘﯽ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﺣﺪودش را
ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﻨﺪ .او ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺘﺮام و ﻗﺪرداﻧﯽ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ از
ﻋﻮاﻗﺐ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ و ﯾﺎ از اﻧﺠﺎم آن
ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ آﮔﺎه ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﻼﻣﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ را از ﻟﻌﻨﺖ ﻫﺎ و ﺑﺮﮐﺖ ﻫﺎ
آﮔﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻓﮑﺮ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ از دﺳﺖ دادن ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﺪا در
ﮐﻼﻣﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺘﻬﺎ و ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎﻟﻬﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﺘﺎب
ﻣﻘﺪس ﭘﺮ از وﻋﺪه ﻫﺎی اﻣﯿﻦ اوﺳﺖ .ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﻣﺤﺒﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﭽﻪ را
ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ آﮔﺎه ﮐﺮدن ﺑﭽﻪ از ﻋﻮاﻗﺐ
ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺑﺎ وادار ﮐﺮدن او ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ و
ﺗﺮﺳﺎﻧﺪﻧﺶ ﻓﺮق دارد .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮب دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ،
ﻣﯽ ﺑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﻗﻠﺐ ،اﻧﮕﯿﺰه و ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﮐﺎری درﺳﺖ و ﺑﺎ ﺛﻤﺮه ﻧﯿﮑﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻣﺮز آن ﺑﺎ ﮐﺎر اﺷﺘﺒﺎه و
)١١٢ﻣﺰﻣﻮر  ۱۳۹آﯾﻪ (۱۶
)١١٣ﮐﺘﺎب ارﻣﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ (۵
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ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺪش ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎرﯾﮏ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻨﺪﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺗﺐ ﻗﻠﺒﻤﺎن را
ﺗﻔﺘﯿﺶ ﮐﻨﯿﻢ و از ﺧﺪا ﺣﮑﻤﺖ ﺑﻄﻠﺒﯿﻢ" .اﯾﺨﺪا ﻣﺮا ﺗﻔﺘﯿﺶ ﮐﻦ و دل
ﻣﺮا ﺑﺸﻨﺎس  .ﻣﺮا ﺑﯿﺎزﻣﺎ و ﻓﮑﺮﻫﺎی ﻣﺮا ﺑﺪان و ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ آﯾﺎ در ﻣﻦ
راه ﻓﺴﺎد اﺳﺖ و ﻣﺮا ﺑﻄﺮﯾﻖ ﺟﺎوداﻧﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎ ١١٤".ﺑﭽﻪ ﻫﺎ
ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ وﻟﯽ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎﻟﺺ را ﺑﺨﺼﻮص
از ﻃﺮف واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز آﻧﻬﺎ
ﺑﺮای رﺷﺪﺷﺎن در راه ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل ﻓﺮزﻧﺪ
روﺣﺎﻧﯽ اش ﺗﯿﻤﻮﺗﺎووس را اﯾﻨﻄﻮر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﺶ
ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .او ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻏﻠﻂ ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﯿﻤﻮﺗﺎووس ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ" :اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﻣﺮد ﺧﺪا ،از ﻫﻤﻪ
اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﮕﺮﯾﺰ و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻣﻄﻠﻖ و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ و اﯾﻤﺎن و ﻣﺤﺒﺖ و
ﺑﺮدﺑﺎری و ﻣﻼﯾﻤﺖ را ﭘﯿﺸﻪ ﺧﻮد ﺳﺎز .در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺰرگ اﯾﻤﺎن
ﺗﻼش ﮐﻦ و ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ را ﺑﭽﻨﮓ آور .زﯾﺮا ﺧﺪا ﺗﻮ را ﺑﺮای آن
ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و در ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻫﺪان ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﺧﻮد
اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدی١١٥".
ﻫﻤﺮاه ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺟﺎﯾﺰه ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ،
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی
ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ً درس ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻤﺮات ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﻧﻮع
دوﺳﺘﺎن ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرج از ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺳﺎﻋﺖ آﻣﺪن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و
ﻏﯿﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﺳﺮﮔﺮدان ﻧﺸﻮد و
ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎ را اﻟﮕﻮ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺧﻮدش ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﯾﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﭼﯿﺴﺖ .ﺑﻪ اﯾﻨﻄﺮﯾﻖ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮب و ﺑﺪ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﻼوه،
)١١۴ﻣﺰﻣﻮر  ۱۳۹آﯾﺎت (۲۴-۲۳
)١١۵ﮐﺘﺎب اول ﺗﯿﻤﻮﺗﺎووس ﺑﺎب  ۶آﯾﺎت (۱۲-۱۱
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اﻧﺴﺎن اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻧﻈﻢ و ﻗﺎﻧﻮن دارد .اﮔﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدری در اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻏﻔﻠﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص درﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ از
دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر ﺻﺤﯿﺤﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
"ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ اواﻣﺮ ﭘﺪر ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه دار و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺎدر ﺧﻮﯾﺸﺮا
ﺗﺮک ﻣﻨﻤﺎ .آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ دل ﺧﻮد داﺋﻤﺎ ﺑﺒﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﮔﺮدن ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﯿﺎوﯾﺰ .ﺣﯿﻨﯿﮑﻪ ﺑﺮاه ﻣﯽ روی ﺗﺮا ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺣﯿﻨﯿﮑﻪ
ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ دﯾﺪه ﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و وﻗﺘﯿﮑﻪ ﺑﯿﺪار ﺷﻮی ﺑﺎ ﺗﻮ
ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد" ١١٦".ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺳﺘﻢ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎدرﺷﺮا
ﺑﺮاﻧﺪ ،ﭘﺴﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮاﯾﯽ و ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽ آورد .ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ
ﺷﻨﯿﺪن ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺮا ﺗﺮک ﻧﻤﺎ ﮐﻪ ﺗﺮا از ﮐﻼم ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮔﻤﺮاه
ﻣﯽ ﺳﺎزد ١١٧".ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص در ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر را از ﻓﮑﺮ و زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ای از رﺷﺪ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﺑﭽﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن درﺳﺖ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد .ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻮن دراﯾﻨﺼﻮرت ﺑﭽﻪ ﻧﺘﻨﻬﺎ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ را از دﺳﺖ
ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ را ﭘﺬﯾﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﯾﮏ ﻧﻮﺟﻮان
اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ و اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد را از روی ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ دراﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه
ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد و ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ آن
ﻧﻮ ﺟﻮان ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎزِ ﺗﻌﻠﻖ و اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﻈﺮ او ﻗﻮی ﺗﺮ از ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﻨﺎه ﻣﯽ ﺑﺮد.
آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻗﺎﻧﻮن
)١١۶ﮐﺘﺎب اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎب  ۶آﯾﺎت (۲۲-۲۰
)١١٧ﮐﺘﺎب اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎب  ۱۹آﯾﺎت (۲۷-۲۶
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ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان درﮔﯿﺮی
ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻣﺰﻣﻮر  ١٢٧و اﺷﻌﯿﺎ  ،٤٩ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ ﺗﯿﺮﻫﺎی ﮐﻤﺎن ﯾﮏ ﺗﯿﺮ
ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ راﺳﺖ ،ﺗﯿﺰ ،ﺻﺎف و ﺻﯿﻘﻞ داده
اﻧﺪاز ﺗﺸﺒﯿﻪ
درﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﻨﻈﻮری ﮐﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮده
ﺑﻪ ﻫﺪف اﺻﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﯿﭻ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺗﯿﺮﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽ روﻧﺪ ﺑﺮود .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﯿﺮﻫﺎﯾﺶ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ درﺳﺖ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺪﻓﻬﺎی زﯾﺎدی را ﺑﺰﻧﺪ و ﭘﯿﺮوزی
ﺑﺪﺳﺖ آورد .اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﯾﮏ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻓﺮزﻧﺪ آﻧﻬﺎﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﻮه ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻫﻢ ﻣﯿﻮه روﺣﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﭽﻪ ﻫﺎ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺒﺮ ﺧﻮش اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺪا ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﺎد آوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ او ﺑﺼﻼح
آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و دﺳﺘﻮرات ﻫﻤﺮاه وﻋﺪه
ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ از ﻃﺮف ﺧﺪاﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ دﺳﺘﻮر ﺑﺎ وﻋﺪه ﮐﻪ ﺧﺪا در ده
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ داد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬار
ﺗﺎ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﺣﺘﺮام از آﻧﻬﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺨﺼﻮص اﮔﺮ آﻧﻬﺎ اﯾﻤﺎﻧﺪار ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ و
ﭘﯿﺮو او ﻫﺴﺘﻨﺪ " .ای ﻓﺮزﻧﺪان ،واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد را در ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺼﺎف اﺳﺖ .ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد را اﺣﺘﺮام ﻧﻤﺎ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺣﮑﻢ اول ﺑﺎ وﻋﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺗﺮا ﻋﺎﻓﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﺮ دراز ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ ﮐﻨﯽ .و ای ﭘﺪران ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﺨﺸﻢ ﻣﯿﺎورﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ
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اﯾﺸﺎﻧﺮا ﺑﺘﺎدﯾﺐ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ" ١١٨".ای ﻓﺮزﻧﺪان
واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد را درﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰاﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ
در ﺧﺪاوﻧﺪ .ای ﭘﺪران ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﺴﺎزﯾﺪ ﻣﺒﺎدا
ﺷﮑﺴﺘﻪ دل ﺷﻮﻧﺪ" ١١٩".ﭘﺪر ﺧﻮﯾﺸﺮا ﮐﻪ ﺗﺮا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮد ﮔﻮش ﮔﯿﺮ.
و ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﭼﻮن ﭘﯿﺮ ﺷﻮد ﺧﻮار ﻣﺸﻤﺎر .راﺳﺘﯿﺮا ﺑﺨﺮ و آﻧﺮا
ﻣﻔﺮوش .و ﺣﮑﻤﺖ و ادب و ﻓﻬﻤﺮا .ﭘﺪر ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺎدل ﺑﻐﺎﯾﺖ
ﺷﺎدﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .و واﻟﺪه ﺗﻮ ﻣﺴﺮور ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .ای ﭘﺴﺮم دل
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه و ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ ﺑﺮاﻫﻬﺎی ﻣﻦ ﺷﺎد ﺑﺎﺷﺪ"١٢٠
ﺧﺪا از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان درس اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ و از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ ﯾﮏ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺣﮑﯿﻢ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را در ﻫﺮ ﺳﻨﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻓﺸﺎرﻫﺎی
روﺣﯽ و ﺳﺨﺘﮕﯿﺮﯾﻬﺎی ﺑﯽ ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ را دل ﺷﮑﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﯾﺎﻏﯽ ﺑﺎر
ﻧﻤﯽ آورﻧﺪ .ﯾﮏ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺣﮑﯿﻢ ﻓﺸﺎرﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ
دوش ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﺎ
ﻧﺼﯿﺤﺖ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ و دوﺳﺘﯽ آﻧﻬﺎ را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .روزاﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دوﺳﺘﺸﺎن دارﻧﺪ و درﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد را ﺑﻄﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻐﻞ ﮐﺮدن و
ﺑﻮﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ وﻗﺖ
ﺻﺮف ﮐﺮده و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ ﮔﻮش ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﻮرد
ﻋﻼﻗﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ اﺣﺘﺮام ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ

)١١٨ﮐﺘﺎب اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑﺎب  ۶آﯾﺎت (۴-۱
)١١٩ﮐﺘﺎب ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت (۲۲-۲۰
)١٢٠ﮐﺘﺎب اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎب  ۲۳آﯾﺎت (۲۶-۲۲
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را در ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ .و
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ وﻋﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻄﯿﻊ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﺴﯿﺢ دوازده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ،درﺑﺎره اش ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﯿﻊ
ﯾﻮﺳﻒ و ﻣﺎدرش ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻮد" .و ﻋﯿﺴﯽ در ﺣﮑﻤﺖ و ﻗﺎﻣﺖ و
رﺿﺎﻣﻨﺪی ﻧﺰد ﺧﺪا و ﻣﺮدم ﺗﺮﻗﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد"" ١٢١او ) ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ(
در اﯾﺎم ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺧﻮد ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﺷﺪﯾﺪ و اﺷﮑﻬﺎ ﻧﺰد او ) ﭘﺪر
آﺳﻤﺎﻧﯽ( ﮐﻪ ﺑﺮﻫﺎﻧﯿﺪﻧﺶ از ﻣﻮت ﻗﺎدر ﺑﻮد ﺗﻀﺮع و دﻋﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﺮد و ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﻮای ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﻮد
ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪ اﻃﺎﻋﺘﺮا آﻣﻮﺧﺖ و ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه ﺟﻤﯿﻊ
ﻣﻄﯿﻌﺎن ﺧﻮد را ﺳﺒﺐ ﻧﺠﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ ﮔﺸﺖ ١٢٢".ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ از
ﻃﺮف ﭘﺪر ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ اﻣﺎ ﭼﻮن در
ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد و ﺗﺼﻮر ﺻﻠﯿﺐ ﺑﺮاﯾﺶ دردﻧﺎک ،ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از
دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪﻧﺶ دﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺪا اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ را از او
ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد .اﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﮐﺖ در اﻃﺎﻋﺖ
اﺳﺖ ،در دﻋﺎ ﮔﻔﺖ اراده ﺗﻮ ﮐﺮده ﺷﻮد .آﻧﻮﻗﺖ دﻋﺎﯾﺶ ﻣﺴﺘﺠﺎب
ﺷﺪ و از ﻣﻮت رﻫﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪ .اﻣﺎ او ﺑﺎ اراده ﺧﻮد ﮐﻪ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﺑﺎ اراده ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،ﺟﺎﻧﺶ را داد و آﻧﺮا روز ﺳﻮم ﭘﺲ
ﮔﺮﻓﺖ ﯾﻌﻨﯽ از ﻣﺮدﮔﺎن ﻗﯿﺎم ﮐﺮد .ﻫﯿﭽﮑﺲ 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 رﺳﺎﻧﯿﺪ.

)١٢١اﻧﺠﯿﻞ ﻟﻮﻗﺎ ﺑﺎب ۲آﯾﻪ (۵۲
 )۱۲۲ﮐﺘﺎب ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﺎت (۹-۷
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ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ دو دﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﻣﻄﯿﻊ ﭘﺪر و
ﻣﺎدر و دﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺎﻣﻄﯿﻊ.
آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﯿﻌﻨﺪ ،ﺑﮑﻦ و ﻧﮑﻦ ﻫﺎ را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﯿﻦ
ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﺣﺘﺮام ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ دو دﺳﺘﻪ اﻧﺪ؛
اﻟﻒ  -آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻓﺮﻣﺎن را ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ب – آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اول ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺟﺮ و ﺑﺤﺚ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻇﺎﻫﺮا ﻧﺎﻣﻄﯿﻊ
وﻟﯽ در ﺑﺎﻃﻦ ﻣﻄﯿﻌﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ .ﻣﯿﺘﻮان اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻄﯿﻊ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎ ﻣﻄﯿﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻢ دو دﺳﺘﻪ اﻧﺪ؛
اﻟﻒ – آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ زور و دﻋﻮا آﻧﭽﻪ
ﺧﻮدﺷﺎن ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻨﺸﺎن
ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺪر و ﻣﺎدر را ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮد
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻤﺎن ﻧﻤﯽ آورﻧﺪ.
ب – و اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ در ﺑﺎﻃﻦ
ﻧﺎﻣﻄﯿﻊ و ﯾﺎﻏﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ازﻫﻤﻪ ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮﻧﺪ .در
ﻇﺎﻫﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدر را ﻣﺤﺒﺖ و اﺣﺘﺮام ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﯾﻦ
ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺟﺴﻤﺎﻧﯿﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ در ﻣﻮرد اﻃﺎﻋﺖ ﻧﺘﻨﻬﺎ
آﻧﭽﻪ ﺧﻮد ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺪر و
ﻣﺎدر ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده ،ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﻨﺪ ﮐﻪ راه و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﻮدﺷﺎن ﺻﺤﯿﺢ
ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻨﻬﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎی
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ دارﻧﺪ وﻟﯽ ﻗﻠﺒﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﺪاده اﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺎ
ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻏﻠﻂ ﻣﯽ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪ.
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دﯾ ﺪ ﺧﺪا از ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪاﺗﺮس و ﻣﻄﯿﻊ ﺑﺎ دﯾﺪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻓﺮق دارد.
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺧﺪا در اﯾﻨﻤﻮرد ﭼﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ 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 ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪ و رﻓﺖ .آﻧﮕﺎه ﭘﺪر ﻧﺰد
دوﻣﯽ آﻣﺪ و ﻫﻤﯿﻦ را ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ .او ﭘﺎﺳﺦ داد :اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ای آﻗﺎ .اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺮﻓﺖ .ﮐﺪاﻣﯿﮏ از اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﯿﻞ ﭘﺪر
رﻓﺘﺎر ﮐﺮد؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ اوﻟﯽ .ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻦ ﺟﻮاب را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد .او
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ را ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ
ﺧﺪا ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﯽ ﻧﮕﺮد و ﻗﻠﺒﯽ ﻣﻄﯿﻊ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻞ ﭘﺪر را اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ ﻧﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮدش را١٢٣.
ﺧﻼ ﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﺎﻋﺖ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ .زن ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺷﻮﻫﺮ
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﺷﻮﻫﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت زن را ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ و دوﺳﺘﯽ ﺑﺮ ﻃﺮف
ﮐﻨﺪ .ﺑﭽﻪ ﻫﺎ در اﻃﺎﻋﺖ از واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و واﻟﺪﯾﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺑﭽﻪ
ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮآورده ﮐﺮده ،آﻧﻬﺎ را در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻣﻮرد ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﺮدن ﻓﺮزﻧﺪان و دﻟﯿﻞ آن آﯾﺎت زﯾﺎدی اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ً
"ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺗﺎدﯾﺐ ﻧﻤﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﻫﺴﺖ .اﻣﺎ ﺧﻮد را ﺑﮑﺸﺘﻦ او
وا ﻣﺪار" ١٢٤".از ﻃﻔﻞ ﺧﻮد ﺗﺎدﯾﺐ را ﺑﺎز ﻣﺪار ﮐﻪ اﮔﺮ او را ﺑﺎ ﭼﻮب
ﺑﺰﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺮد .ﭘﺲ او را ﺑﺎ ﭼﻮب ﺑﺰن و ﺟﺎن او را از ﻫﺎوﯾﻪ
ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﯽ داد" ١٢٥".ﭼﻮب و ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ اﻣﺎ ﭘﺴﺮی
)١٢٣اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ٢١آﯾﺎت (٣١-٢٨
)١٢۴ﮐﺘﺎب اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎب  ۱۹آﯾﻪ (۱۸
) ١٢۵ﮐﺘﺎب اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎب  ۱۳ ۲۳و (۱۴
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ﮐﻪ ﺑﯿﻠﮕﺎم ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ" ١٢٦".ﮐﺴﯿﮑﻪ
ﭼﻮﺑﺮا ﺑﺎز دارد از ﭘﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻔﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﮐﺴﯿﮑﻪ او را
دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارد او را ﺑﺴﻌﯽ ﺗﻤﺎم ﺗﺎدﯾﺐ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ" ١٢٧".ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ
ﺗﺎدﯾﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﻮار ﻣﺸﻤﺎر و ﺗﻮﺑﯿﺦ او را ﻣﮑﺮوه ﻣﺪار .زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮ ﮐﻪ را دوﺳﺖ دارد ﺗﺎدﯾﺐ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺜﻞ ﭘﺪر ﭘﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ
را ﮐﻪ از او ﻣﺴﺮور ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ" ١٢٨".ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﺗﺎدﯾﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺧﻮار ﻣﺸﻤﺎر و وﻗﺘﯿﮑﻪ از او ﺳﺮزﻧﺶ ﯾﺎﺑﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﺸﻮ زﯾﺮا ﻫﺮ
ﮐﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارد ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ و ﻫﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻘﺒﻮل ﺧﻮد
را ﺑﺘﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ .اﮔﺮ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺗﺎدﯾﺐ ﺷﻮﯾﺪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﺎ
ﭘﺴﺮان رﻓﺘﺎر ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﺪام ﭘﺴﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪرش او را ﺗﺎدﯾﺐ
ﻧﮑﻨﺪ .ﻟﮑﻦ اﮔﺮ ﺑﯽ ﺗﺎ دﯾﺐ ﻣﯿﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ از آن ﺑﻬﺮه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﭘﺲ
ﺷﻤﺎ ﺣﺮام زادﮔﺎﻧﯿﺪ ١٢٩".در اﯾﻦ آﯾﺎت ﻣﻨﻈﻮر از ﭼﻮب و ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ
ﺻﺪﻣﻪ زدن ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ از ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﺎ از ﻃﺮف ﺧﺪا ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺎد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ زده ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ
را ﺑﻄﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺪار ﻣﺎﻧﺪه و از راه راﺳﺖ
ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ داوود ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ" :ﺗﺎدﯾﺐ ﻣﻦ ﻫﺮ ﺑﺎﻣﺪاد
ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ" ١٣٠ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻨﺒﯿﻪ ،ﺗﻼﻓﯽ و ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن
ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺮ روی ﺑﭽﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺗﻮام ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ،
ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه و ﺑﺪون ﻏﯿﺾ و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺑﭽﻪ
اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺧﯿﺮﯾﺖ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ و ﺣﯿﺎت او ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ و
ﻣﻘﺼﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺻﺪﻣﻪ زدن ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﻼم ﺧﺪا ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ" :ﻣﻠﻌﻮن
) ١٢۶ﮐﺘﺎب اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎب  ۲۹آﯾﻪ (۱۵
) ١٢٧ﮐﺘﺎب اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎب  ۱۳آﯾﻪ (۲۴
) ١٢٨ﮐﺘﺎب اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت (۱۲-۱۱
) ١٢٩ﮐﺘﺎب ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎب  ۱۲آﯾﺎت (۸-۵
) ١٣٠ﻣﺰﻣﻮر  ۷۳آﯾﻪ (۱۴
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ﺑﺎد ﮐﺴﯿﮑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮدرا در ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﺰﻧﺪ ١٣١".اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻫﺮ
ﺷﺨﺺ ،ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ زن ،ﺷﻮﻫﺮ ،و ﻓﺮزﻧﺪان او ﻫﻢ ،ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اش
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎ آﯾﻪ ای را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و از ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب
ﻣﻘﺪس ﺧﺎرج ﮐﺮده ﺑﺘﻨﻬﺎﯾﯽ آﻧﺮا ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﻓﯿﻠﻤﯽ ﯾﮏ ﺻﺤﻨﻪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻓﯿﻠﻢ را ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺻﺤﻨﻪ
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻘﺪر ﺑﺎ ﮐﻼم ﺧﺪا و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ او آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ آن آﯾﻪ را در زﯾﺮ آن
ﻧﻮر ﺣﻘﯿﻘﯽ و در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ "در ﺗﻮرات ﭼﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯽ؟" ١٣٢در ﻣﻮرد ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ راه آوردن ﺑﭽﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﻌﯽ از ﻃﺮف ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺸﻮد ﭼﻮن ﺗﻨﺒﯿﻪ او را
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﻌﯽ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ او ﺑﻪ راه ﺻﺤﯿﺢ ﻧﮑﻨﯽ
ﺑﻪ ﮐﺞ ﺑﺎر آﻣﺪن او ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و او را ﺑﻪ ﻣﺮگ اﺑﺪی ﺳﭙﺮده ای.
"ﺧﺪا ﺟﺎﻧﺮا ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮﻫﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ آواره ﺷﺪه ای از او
آواره ﻧﺸﻮد" ١٣٣اﯾﻦ ﺳﻌﯽ ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﺗﺸﻮﯾﻖ و
ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑ ﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻟﮕﻮ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد
ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺗﻤﺮﯾﻦ اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪا و از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﺎﺷﺪ.
وﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد دو ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﻀﺎد در ﺣﺮف و ﻋﻤﻞ ،ﺑﭽﻪ ﮔﯿﺞ و
ﺳﺮدر ﮔﻢ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪا در ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﺳﺮﮐﺸﯽ
ﻋﺎﻗﺒﺘﯽ وﺣﺸﺘﻨﺎک دارد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﻮرات ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ" ،اﮔﺮ
)١٣١ﮐﺘﺎب ﺗﺜﻨﯿﻪ ﺑﺎب  ۲۷آﯾﻪ (۲۴
)١٣٢اﻧﺠﯿﻞ ﻟﻮﻗﺎ ﺑﺎب  ۱۰آﯾﻪ(۲۶
)١٣٣ﮐﺘﺎب دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﺎب  ۱۴آﯾﻪ (۱۴
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ﮐﺴﯿﺮا ﭘﺴﺮی ﺳﺮﮐﺶ و ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﭘﺪر و ﺳﺨﻦ
ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﮔﻮش ﻧﺪﻫﺪ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ او را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﯾﺸﺎﻧﺮا
ﻧﺸﻨﻮد ،ﭘﺪر و ﻣﺎدرش او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺰد ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺷﻬﺮش ﺑﺪروازه
ﻣﺤﻠﻪ اش ﺑﯿﺎورﻧﺪ .و ﺑﻪ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺷﻬﺮش ﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﻣﺎ ﺳﺮﮐﺶ
و ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ و ﺳﺨﻦ ﻣﺎ را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﻮد و ﻣﺴﺮف و ﻣﯿﮕﺴﺎر
اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺟﻤﯿﻊ اﻫﻞ ﺷﻬﺮش او را ﺑﺴﻨﮓ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮد.
ﭘﺲ ﺑﺪی را از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد دور ﮐﺮده ای و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻮن
ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ ١٣٤".ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﺑﺮای ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ در ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﺴﯿﺢ ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺮﯾﻘﺖ ،ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮد و ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪ
ﺑﺨﺸﺶ ﺧﺪا ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﺑﺰرگ و ﮐﻮ ﭼﮏ ﺑﺸﻮد .ﭘﺲ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ
ﻣﺎ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ اﻣﯿﺪ ﻫﺴﺖ .و اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪی ﺳﺮﮐﺶ
ﻫﻢ ﺑﺸﻮد ﺑﺎز ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ او اﻣﯿﺪ دارﯾﻢ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ و
ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا و ﺑﺎ ﺧﻮن ﻣﺴﯿﺢ او،
ﺑﯿﮕﻨﺎه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ.
در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪﴽ از آن
ﺧﻮدداری ﮐﺮد ،ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺖ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺘﯽ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﺪر و ﻣﺎدرِ ﻣﺸﺘﺮک ،ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ و ﺧﻮاه ﻧﺎ ﺧﻮاه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺨﺼﯿﺘﺸﺎن ﺑﺮ ﺧﻮرد ﮐﺮد .ﻣﺜﻼ ً ﯾﮏ ﺑﭽﻪ ﻣﺤﺒﺖ
را در ﮐﻠﻤﺎت ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان او را
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد .ﺑﭽﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﺪﯾﻪ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺤﺒﺖ و ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻏﯿﺮه .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت در ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺒﺖ ،ﻓﺮق
دارد .ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮاﺑﯽ رواﺑﻂ و
ﺟﻨﮓ و ﺟﺪال در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ .اﯾﻦ ﺧﺮاﺑﯽ ﺣﺘﯽ داﻣﻨﮕﯿﺮ
)١٣۴ﮐﺘﺎب ﺗﺜﻨﯿﻪ ﺑﺎب  ۲۱آﯾﺎت (۲۱-۱۸
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ﺑﭽﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻣﺤﺒﺖ و اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﺮا در زﻧﺪﮔﯽ ﯾﻌﻘﻮب ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ ﯾﻮﺳﻒ
ﺑﻮد .اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺮگ
ﯾﻮﺳﻒ راﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ" .ﭼﻮن ﺑﺮادراﻧﺶ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر اﯾﺸﺎن او را
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﺮادراﻧﺶ دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارد از او ﮐﯿﻨﻪ داﺷﺘﻨﺪ و
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ وی ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ" ١٣٥ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ را در
زﻧﺪﮔﯽ داوود ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻘﺪر
ﯾﺎﻏﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮگ او اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.

)١٣۵ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۳۷آﯾﻪ (۴
ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻣﺴﻴﺤﯽ
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 -١٠ﻧﺘﻴﺠﻪ و دﻋﺎی ﺑﺮﮐﺖ
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻓﺮﻣﻮد:
" ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮد وآﻧﻬﺎ را ﺑﺠﺎ آرد او را ﺑﻪ
ﻣﺮدی داﻧﺎ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد .و ﺑﺎران
ﺑﺎرﯾﺪه ﺳﯿﻼﺑﻬﺎ روان ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎدﻫﺎ وزﯾﺪه ﺑﺪان ﺧﺎﻧﻪ زورآور ﺷﺪ و
ﺧﺮاب ﻧﮕﺮدﯾﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد .و ﻫﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن
ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮد ﺑﻤﺮدی ﻧﺎدان ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ
رﯾﮓ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد .و ﺑﺎران ﺑﺎرﯾﺪه ﺳﯿﻼﺑﻬﺎ ﺟﺎری ﺷﺪ و ﺑﺎدﻫﺎ وزﯾﺪه
ﺑﺪاﻧﺨﺎﻧﻪ زور آورد و ﺧﺮاب ﮔﺮدﯾﺪ و ﺧﺮاﺑﯽ آن ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻮد١٣٦".
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪا در ﮐﺘﺎب اﺷﻌﯿﺎء ﺑﺎب  ٣آﯾﺎت  ٥،١٢-٤ﻟﻌﻨﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯽ
اﻃﺎﻋﺘﯽِ ﻗﻮم را اﯾﻨﻄﻮر ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ "اﻃﻔﺎل را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن
ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻧﻤﻮد .و ﻗﻮم ﻣﻈﻠﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻫﺮ ﮐﺲ از دﺳﺖ دﯾﮕﺮی و ﻫﺮ
ﺷﺨﺺ از ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮﯾﺶ و اﻃﻔﺎل ﺑﺮ ﭘﯿﺮان و ﭘَﺴﺘﺎن ﺑﺮ ﺷﺮﯾﻔﺎن
ﺗﻤﺮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻇﻠﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و زﻧﺎن ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ".
ﺣﺎل ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻤﺎ ،ﺧﺎﻧﻮاده
اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ،
در ﺑﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ در ﻟﻌﻨﺖ .آﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ و اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺘﺎن ﺑﺮ روی
ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺮ روی ﺷﻦ .آرزو و دﻋﺎی ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ
)١٣۶اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۷آﯾﺎت (۲۷-۲۴
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ﮐﻪ ﺑﺮﮐﺖ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ،آراﻣﺶ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ،و ﺷﺎدی و ﺻﻠﺢ
ﺧﺪاوﻧﺪ درﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮده و ﭘﺎﯾﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎن
ﺑﺮ ﺻﺨﺮه ﺟﺎوداﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .آﻣﯿﻦ.
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اﻓﺴﺴﻴﺎن ﻓﺼﻞ  ۳آﻳﺎت  ۱۴ﺗﺎ ۲۱
 . . . . .۱۴زاﻧﻮ ﻣﯽ زﻧﻢ ﻧﺰد آن ﭘﺪر۱۵ ،ﮐﻪ از او ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ای در آﺳﻤﺎن و
ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﻣﺴﻤﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ۱۶ﮐﻪ ﺑﺤﺴﺐ دوﻟﺖ ﺟﻼل ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ در اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺧﻮد از روح او ﺑﻪ ﻗﻮت زورآور ﺷﻮﻳﺪ۱۷ ،ﺗﺎ ﻣﺴﻴﺢ
ﺑﻮﺳﺎﻃﺖ اﻳﻤﺎن در دﻟﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد؛ ۱۸و در ﻣﺤﺒﺖ رﻳﺸﻪ ﮐﺮده و
ﺑﻨﻴﺎد ﻧﻬﺎده ،اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻳﺎﺑﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻘﺪﺳﻴﻦ ادراک ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻋﺮض و
ﻃﻮل و ﻋﻤﻖ و ﺑﻠﻨﺪی ﭼﻴﺴﺖ؛ ۱۹و ﻋﺎرف ﺷﻮﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺴﻴﺢ ﮐﻪ ﻓﻮق از
ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺮ ﺷﻮﻳﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮی ﺧﺪا۲۰ .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 ﻣﯽ ﮐﻨﺪ۲۱ ،ﻣﺮ او را در ﮐﻠﻴﺴﺎ و در ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻴﺴﯽ ﺗﺎ
ﺟﻤﻴﻊ ﻗﺮﻧﻬﺎ ﺗﺎ اﺑﺪاﻻﺑﺎد ﺟﻼل ﺑﺎد .آﻣﻴﻦ
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