
9 تعلیم                   41 دوتا  
     یك شاگرد با جنس مخالف رابطه صحیح برقرار می كند .:روابط 

 T 1 = معلم           S 2 = معلم
  
(T)به برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو "  خوش آمدید . در این مجموعه یاد خواهید گرفت كه شاگرد عیســـی      

 مسیح باشید . دو معلم از كتابمقدس یاد خواهند داد كه شاگرد عیسی مسیح  كیست . درحالیكه به این برنامه گوش می كنید
 در یك دفترچه ،  یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط كنید . تعلیم امروز این است : یك شاگرد با جنس مخالف رابطه
 سالم برقرار می كند ، امروز یاد خواهیم گرفت كه كتابمقدس در مورد ارتباط خاص میان زن و مرد چه تعلیمی می دهد .
 می خواهیم كشف كنیم كه چطور شریك زندگی زناشویی خود را انتخاب كنیم و در عمل چطور با جنس مخالف ارتباط

برقرار كنیم . 

(S) اصل اساسی درهمه  ارتباطات ، محبت مسیحی است .   1  نكته . 
  تعلیم می دهد كه مسیحیان بدون مسیح هیچكار نمی توانند بكنند . آنها وقتی می خواهند شریك زندگی5 – 4 : 15یوحنا 

 تعلیم می دهد كه عشق خالص مسیحی با عشق  8 – 1 : 13خود را پیدا كنند بایستی كاملS به خدا تكیه كنند . اول قرنتیان 
  تعلیم8 – 1 : 4در دنیا متفاوت است . عشق مسیحی كاملS  از خود گذشته است . ایثارگر است .  و اول تسالونیكیان 

 می دهد كه مسیحیان بایستی هر نوع فساد جنسی اجتناب كنند . آنها بایستی در روابط خود با جنس مخالف پرهیزگار باشند
 . مسیحیان باید بدانند چگونه برای زندگی خود شریك پیدا كنند البته نه مثل بسیاری از غیرمسیحیان با شهوت بلكه  به

روشی مقدس و محترمانه . 

(T)     هفت تصمیم در تشخیص اراده خدا برای انتخاب صحیح شریك زندگی .   2  نكته 
 چگونه شخص می تواند بفهمد كه از بین مردم این دنیا كدام شخص شریك مناسب زندگی او خواهد بود ؟ كتابمقدس هفت
 تصمیم مهم برای ما مطرح می كند . این هفت تصمیم و محل آنرا در كتابمقدس حفظ كنید . قبل از اینكه حتی جستجوی
 شریك زندگی خود را شروع كنید بایستی این هفت تصمیم را بگیرید . اگر این هفت تصمیم را نگیرید و از حقایق خدا
 غفلت كنید ، ازدواج شما خدا را خشنود نخواهد ساخت و ممکن است در زندگی زناشویی خود با مشكلت زیادی مواجه

شوید .  

(S)خدا از بعضی می خواهد كه در تمام مدت زندگی و یا فقط برای مدتی مجرد بمانند اولین تصمیم مهم ..  
  می گوید ، “من می خواهم که شما در همه چیز فارغ از اضطراب  و نگرانی باشید. مردی که35 – 32 : 7اول قرنتیان 

 ازدواج نکرده است، می تواند تمام وقت خود را صرف خدمت خداوند کند و تمام فکرش این باشد که او را خشنود سازد.
 اما مردی که ازدواج کرده است، نمی تواند براحتی خداوند را خدمت کند، زیرا مجبور است در فکر مادیات نیز باشد و
. دختری هم که . در واقع عشق و علقه او، بین خدا و همسرش تقسیم می شود  بکوشد همسرش را راضی نگه دارد
 ازدواج می کند، همینطور می باشد. او نیز با این مسایل روبرو است. دختری که ازدواج نکرده، مشتاقانه در فکر اینست
. اما زن شوهردار باید در فکر کارهایی مانند خانه داری باشد و خواستهای  که با تمام وجود خداوند را خشنود کند
 شوهرش را در نظر بگیرد. من این مطالب را برای کمک به شما می گویم، و منظورم این نیست که شما را از ازدواج
 باز دارم و یا محدودیتی برایتان ایجاد کنم. آرزوی من اینست  که هر چه می کنید، باعث شود خداوند را بهتر خدمت
 نمایید و تا حد امکان توجه شما از خدمت او کمتر منحرف شود.” . ما در زمانه ای زندگی می كنیم كه بر جوانانی كه
. مزایای تجرد این است كه مجبور نیستید كه با تمام مسئولیتها و  ازدواج می كنند مشكلت زیادی فشار وارد می كند 
. پس می توانید با وقف كامل و با تمام قلبتان خدا را خدمت كنید .  فشارهای یك ازدواج و یك خانواده مواجه شوید 
 درحالیكه از مضرات مجرد ماندن این است كه بعضی مواقع در زمینه پاكی اخلقی مجبورید به خودتان فشار وارد كنید.
 به منظور گذراندن بعضی دوره های اساسی آموزش مسیحی و یا كسب تجربه دركار و یا در كار ملكوت خدا ، شخص
 مسیحی بایستی به تصمیمات اختیاری زیر توجه كند : “ تا زمانیكه خدا صلح بداند حق ازدواج كردن خود را به خدا
. یك ازدواج زود هنگام می تواند  می سپارم تا خود را كاملS وقف كارهایی بكنم كه خدا از من می خواهد انجام دهم ” 
 آموزش تحصیلی شما را محدود سازد و شما را از كسب تجربیات مهم در آموزش مسیحی و خدمت مسیحی محروم كند .

(T)یك مسیحی باید فقط با یك مسیحی دیگر ازدواج كند . تصمیم مهم دوم . 
رنتیان  : 6دوم ق رنتیان 14  ” و اول ق “ زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مروید  : 7 می گوید ،    مـــی گوید كه شما39 

می توانید با هر كه می خواهید ازدواج كنید ولی آن شخص بایستی در خداوند باشد ” . 
 هر مســـیحی بایستی این تصمیم مهم را بگیرد : “ من فقط بایستی با یك مسیحی واقعی ازدواج كنم ” . اولین دلیل برای
 اینكه یك مسیحی نباید به قصد ازدواج با یك غیرمسیحی ملقات كند یا اینكه یك مسیحی هرگز نباید با یك غیرمسیحی
 ازدواج كند این است كه خدا لاقل درسه جای كتابمقدس این فرمان را داده است . دومین دلیل برای اینكه یك مسیحی
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 هرگز نباید با یك غیرمسیحی ازدواج كند این است كه هر ازدواج مسیحی باید ارتباط بین عیسی مسیح و كلیسای مسیحی
  ( . بدون پیوند روحانی ، جنبه اساسی یك ازدواج از بین می رود . دلیل33 – 22 : 5را منعكس و اعلم كند ) افسسیان 

 سوم برای اینكه یك مسیحی نباید با یك غیرمسیحی ازدواج كند این است كه شخص غیر مسیحی ، آن مسیحی را از
 – 3 : 7پیروی عیسی مسیح دور می كند و باعث می شود كه او سایر خدایان را از طریق مذاهب دیگر خدمت كند ) تثنیه 

4 . ) 

(S)زوج های آینده بایستی اهداف مشابه ای در زندگی داشته باشند . تصمیم مهم سوم . 
  می گوید ، “ آیا دو نفر با هم راه می روند جز آنكه متفق شده باشند ” . هر مسیحی بایستی این تصمیم را3 : 3عاموس 

بگیرد ، “ فقط با مسیحی ای ازدواج می كنم كه با من دارای اهداف مشتركی در زندگی باشد “ . 
  عیسی تعلیم می دهد ، “اگر شما در زندگی خود، به خدا بیش از هر چیز دیگر اهمیت دهید و دل ببندید،33 : 6در متی 

  پولس رسول تعلیم می دهد ، “ با یكدیگر وحدت2 : 2او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت.” . در فیلیپیان 
 نظر و محبت متقابل داشته ،  یكدل و یكرای باشید." بدون تعیین اهداف به صورت واضح ،  هیچ پایه و اساسی برای

گرفتن تصمیمات مهمتر مثل معاشرت  یا ازدواج كردن وجود ندارد . 

(T)زوج های آینده بایستی درزمینه اخلقی پرهیزگار باشند . تصمیم مهم چهارم . 
  می گوید ، “زیرا اراده و خواست خدا اینست که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را5 – 3 : 4اول تسالونیكیان 

 دور نگاه دارید. هر یک از شما باید بتواند بر بدن خود مسلط باشد و آن را مقدس و قابل احترام نگاه دارد. نگذارید بدنتان
 مانند خدانشناسان، اسیر شهوات باشد.” هر مسیحی بایستی این تصمیم مهم را بگیرد : “ به كمك خدا ، من بر جسم خود
 مسلط خواهم بود و مسیحی دیگر را فقط از راهی مقدس و آبرومندانه بدست می آورم و هرگز نه از راه شهوت ”

  هشدار می دهد ، “به ازدواج خود و به عهد و پیمانی که بسته اید وفادار باشید، و پیوند زناشویی تان را4 : 13عبرانیان 
 از آلودگی دور نگاه دارید، زیرا خدا افراد فاسد و زناکار را حتما مجازات خواهد کرد.”  فساد جنسی هر نوع عمل جنسی
 است قبل از ازدواج و خارج از چارچوب آن و شامل هر نوع اعمال شهوت آمیز جسمی می شود مثل ارتكاب فساد جنسی
 درافكار با چشم و یا دست . زنا هر نوع عمل جنسی با شخصی است كه شریك زندگیتان نیست . در دوران آشنایی مرد و
 زن به منظور ازدواج ، انجام گناه و داشتن معیارهای غلط جسمی بعدها منبع تولید بسیاری از مشكلت زناشویی

  وعده می دهد كه ثمره روح القدس پرهیزگاری است . هر زن و هر مردی كه23 – 22 : 5می شود. درحالیكه غلطیان 
از روح القدس پر باشد ، پرهیزگار خواهد بود . 

(S)زوجین آینده بایستی تا جائیكه ممكن است با والدین خود در توافق باشند . تصمیم مهم پنجم . 
  می گوید ، “در برابر آنها زانو نزن و آنها را پرستش نکن، زیرا من که خداوند، خدای تو می باشم،6 – 5 : 20خروج 

 خدای غیوری هستم و کسانی را که با من دشمنی کنند، مجازات می کنم. این مجازات، شامل  حال فرزندان آنها تا نسل
 سوم و چهارم نیز می گردد اما بر کسانیکه مرا دوست داشته باشند و دستورات مرا پیروی کنند، تا هزار پشت رحمت
 می کنم.”  دو شخص مسیحی كه قصد ازدواج دارند بایستی بفهمند كه تناقضات حل نشده با والدینشان به زندگی زناشویی
 آنها كشیده خواهد شد . شوهر با همسرش طوری رفتار می كند كه با مادرش رفتار كرده و زن نیز طوری به شوهرش

پاسخ می دهد كه با پدرش چنان كرده است . 
 به علوه شیوه ای كه شما با پدر و مادرتان رفتار می كنید شیوه ای است كه فرزندانتان در آینده با شما رفتار خواهند كرد .

پس هر دو شخص مسیحی بایستی تصمیم بگیرند كه تا جایی كه امكان دارد رفتاری موافق با والدینشان داشته باشند . 

(T)د . زوج های آینده بایستی منتظر زمان خدا بماننم . تصمیم مهم شش
  می گوید ، “کسانیکه مطیع فرمان او باشند در امان خواهند بود. شخص دانا می داند ، کی و چگونه6 – 5 : 8جامعه 

 فرمان او را انجام دهد. بلی، برای انجام دادن هر کاری، وقت و راه مناسبی وجود دارد، هرچند انسان با مشکلت زیاد
روبروست.” 

 هر دو شخص مسیحی كه قصد ازدواج با یكدیگر را دارند برای شروع ملقات یكدیگر به منظور ازدواج و همینطور
 زمان دقیق ازدواج بایستی منتظر زمان خدا بمانند . زمانی كه یك مرد و زن مسیحی نتوانند منتظر بمانند تا تحصیلت
 خود را به پایان برسانند و یا به اندازه كافی بالغ نشده اند و از نظر مالی هنوز مستقل نمی باشند و با این وجود ازدواج
 كنند، اضطراب  و فشار خطرناكی به ارتباط آنها وارد خواهد شد. بی صبری معمولS نشانه ای از عدم بلوغ و خودپرستی

است چون محبت مسیحی واقعی همیشه می تواند منتظر بماند . 

(S)زوج های آینده بایستی برای شناخت كافی خود تلشی واقعی داشته باشند . اصـــل مهم هفتم . 
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  می گوید ، “همانطور که انسان در آب، صورت خود را می بیند، در وجود دیگران نیز وجود23 ، 19 : 27امثـــال 
 مال و دارائی زود از بین می رود و تاج و تخت پادشاه تا ابد برای او باقی نمی ماند. پس     خویش را مشاهده می کند.

”  تو با دقت از گله و رمه ات مواظبت کن.
 هر دو مسیحی بایستی تصمیم بگیرند كه اعتقادات و ایمان یكدیگر ، ارزشها و سنتهای یكدیگر را و همینطور زندگی
 روحانی و اجتماعی هم ،  روابط یكدیگر با خانواده و دوستان ، علیق یكدیگر و چیزهایی كه دوست ندارند و اهداف و
 تعهداتی كه نسبت به زندگی دارند ، بشناسند. وهرچقدر بهتر یكدیگر را بشناسند بهتر می توانند برای ازدواج خود تصمیم

بگیرند . 

(T) دوقتی عاشق می شوید چكار باید بكنی .   3  نكته . 
 وقتی عاشق یك مسیحی می شوید تمیز دهید كه آیا این احساساتی است كه برانگیخته شده و یا محبت واقعی مسیحی نسبت
. به خصوص به  به شخصیت او است. در موقعیتهای مختلف و در جمع با سایر برادران و خواهران او را بشناسید 
. از مسیحیان با خدا و بالغ ، بخصوص از رهبران  رابطه او با خدا و تأثیری كه او بر سایر مردم دارد توجه كنید 
 روحانی خود مشورت بطلبید. در بعضی فرهنگهای مسیحی كلیسای مسیحی به جوانان برای پیدا كردن درست شریك
 زندگیشان كمك می كنند . به هر حال اگر از نظر احساسی عاشق یك بی ایمان شدید هیچگاه ملقات او را به قصد ازدواج
 آغاز نكنید . فاصله درست خود با آن شخص را حفظ كنید . به جای اینكه او را به جلسات مسیحی دعوت كنید آن شخص
 را به دوستان مسیحی خود معرفی كنید و تلش خود را بكنید تا او عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده و خداوند خود

بپذیرد . 

(S) سه مرحله عملی آمادگی برای ازدواج .   4  نكته 
 زمانیكه جوانان از طرف كلیسای مسیحی برای یافتن شریك زندگی خود كمكی دریافت می كنند پیشنهاد می شود كه با

 .   ، به جوانان توصیه كنید كه در دوران آشنایی همدیگر رااولانجام سه مرحله زیر خود را برای ازدواج آماده كنند
  . به جوانان توصیه كنید كه با شخص دیگر در دوران معاشرت ازدواج ، رابطه دوستانه عمیقیدومخوب بشناسند . 

  . به جوانان تـــوصیه كنید كه در دوران نامزدی برای ازدواج آماده شوند . هر كدام از این دوره هاسومبرقرار كنند . 
دارای اهداف ، روش و فعالیتهای عملی است و دارای پایان مشخصی می باشد . 

(T) دوران آشنایی .   1  مرحله 
 .   شناخت یكدیگر است قبل از اینكه معاشرت دورانهدفآشنایی به معنی شناخت یكدیگر بدون ایجاد صمیمیت است 

  . وقتی به یك خواهر مسیحی علقمند می شوید و با مسیحیان با خدا و بالغ نیز مشورت كرده ایدروشازدواج آغاز شود . 
 می توانید از آن خواهر بخواهید كه یكدیگر را بهتر بشناسید . ممكن است او راضی باشد و یا دوستانه پیشنهاد شما را رد

 6كند . اگر راضی بود پس ترتیبی دهید كه به صورت غیررسمی مدتی همدیگر را ملقات كنید ، هفته ای یكبار به مدت 
 . رابطه روحانی برقرار كنید ارتباط همدیگر را با خدا و اعتقاداتاولماه تا همدیگر را بهتر بشناسید . فعالیتهای عملی : 

 .  . هیچ نوع تماس جسمی نداشته باشید چون شما باید همدیگر را آزاد بگذارید تا از     دوممسیحی او را بهتر بشناسید 
  . ارتباط بسته یا رسمی نداشته باشید. یعنی شما هنوز برادر یا خواهر مسیحی همدیگر هستیدسومدرون متقـــاعد شوید . 

. در مورد احساسات عاشقانه خود با یكدیگر حرف نزنید . چون باعث ایجاد انتظارات و ایجاد مانع در  و دیگر هیچ 
 . . این دوران وقتی تمام می شود كه یا یكی از شما یا هر دوی شماخاتمهمقابل یك ارتباط واقعی روحانی می شود    

 احساس می كنید كه دیگر نباید همدیگر را ملقات كنید و یا هر دوی شما باور می كنید كه می خواهید ارتباط معاشرت
ازدواج را آغاز كنید . 

(S) دوران معاشرت ازدواج .   2  مرحله . 
  این است كه كشف كنید آیا دلیل كافی برای شروعهدفمعاشرت ازدواج بنای یك دوستی قوی به قصد ازدواج است . 

 . . به صورت علنی با هم و در حضور دیگران با هم ارتباطروشكردن زندگی زناشویی طولنی مدت وجود دارد    
 برقرار كنید . شما دوستان خاص همدیگر هستید و همدیگر را ملقات می كنید تا بفهمید كه آیا اراده خداست با هم ازدواج
 كنید یا نه . علناS رابطه خاص با جنس مخالف خود برقرار كنید اما در چارچوب مشخص تعیین شده . فعالیتهای عملی :

  ، با همدیگر محدودیتهای دوران معاشرت را تعیین كنید . این محدودیتها شامل جنبه هایی مانند زمان ، مكان ، تماساول
 جسمی و فعالیتهایی است كه با یكدیگر انجام می دهید . در ارتباط با زمان با هم تصمیم بگیرید كه در چه فواصلی و در
 چه مدت زمانی یكدیگر را ملقات كنید و چه ساعتی از شب باید او را ترك كنید . در ارتباط با مكان با هم تصمیم بگیرید
 كه كجا همدیگر را ملقات كنید و تصمیم دارید به چه جاهایی نروید . در ارتباط با تماس جسمی با هم تصمیم بگیرید كه
 آیا همدیگر را لمس كنید یا خیر . و با هم صحبت كنید كه چه نوع تماس جسمی از نظر خدا صحیح و در فرهنگ شما
 پذیرفته شده و نیز باعث بنای طرفین می شود . در ارتباط با فعالیتها با هم تصمیم بگیرید كه چه كارهایی را با همدیگر

  . رشد روحانی همدیگر را تشویق كنید ، شخصیتدومانجام دهید و تصمیم دارید كه چه كارهایی را با هم انجام ندهید . 
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  .سومیكدیگر را بنا كنید ،  با هم خدا را خدمت كنید و به اتفاق هم با سایر مردان و زنان روابط دوستانه برقرار كنید . 
 فقط وقتی در مورد ازدواج حرف بزنید كه هر دو آمادگی آن را دارید . در غیراینصورت باعث ایجاد توقعاتی می شوید

  . این دوران وقتی خاتمه می یابدخاتمهكه تنش تولید می كنند و وعده هایی می دهید كه بعدها نمی توانید آن را انجام دهید . 
 كه یكی از شما یا هر دو احساس می كند كه باید این رابطه را خاتمه دهید یا وقتی كه مطمئن می شوید كه اراده خداست كه

ازدواج كنید . 

(T) دوران نامزدی.      3  مرحله 
  آماده شدن برایهدفنامزدی به این معنی است كه قول و قرار ازدواج می گذارید و برای دیگران قابل دسترس نیستید. 

  ، یك برنامه مشخص برای زمان ازدواجتان طراحی كنید . دوران نـــامزدی را محدود كنید چونروشازدواج است . 
 : . فعالیتهای عملی  . به حفظ محدودیتهای جسمی كه پذیرفتید واولاین كمك می كند كه از نظر جسمی پاك بمانید    

 براساس كتابمقدس هستند ادامه دهید . به پرهیزگاری و تعهد بیشتری نیاز دارید تا همدیگر را تا به روز ازدواج پاك نگه
  . در مورد انتظارات خود در مورد تمام جنبه های مهم واضح تر صحبت كنید برای مثال در مورد كلیسایدومدارید . 

 آینده و خدمت خدا ،  خانه ، خود ، ارتباط با والدین خود و والدین همسرتان ،  كارتان ،  سرمایه  هایتان و مسئله جنسی و
   . این دوران را وقتیخاتمه . عاقلنه است كه والدین شما و رهبران روحانی ازدواج شما را تأیید كنند . سومفرزندان . 

خاتمه دهید كه یا هر دو نفر شما احساس كنید كه باید این ارتباط را قطع كنید و یا ازدواج كنید . 

(S)     تكلیف برای هفته بعد 
  . هفت تصمیم مهم در تشخیص اراده خدا در انتخاب شریك زندگی را حفظ كنید . محل آنها در كتابمقدس را حفظاول

كنید . مشورت و رهبری كلیسای خود را در زمینه ازدواج بطلبید . 
ینترنتی دوم  ” را ملحظه كنید و به آدرس ا “ بروید و شاگردان بسازید  www.dota.net.  كتابهای دستور عمل 

مراجعه كنید .  این آدرس را به حروف تکرار میکنم ....
 هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو "  گوش كنید .سوم .
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