درباره رفتار زناشويي
از نظر دولت ما أصل بر برابري حقوق بين زن و مرد مي باشد .از نظر حقوقي و مسئوليت و در مورد زندگي كاري دولت
تفاوتي ميان زن و مرد قائل نيست .اين مسئله برابري براي كليسا هم تعريف شده است و تنها فرق در زندگي زناشويي مي
باشد كه كليسا در اين مورد دنباله روي كلم خدا و انجيل است.
در زندگي زناشويي زن و مرد در يك جايگاه بخصوصي نسبت به هم قرار مي گيرند.١) .موسوي ١؛٢٧-٢٨؛ ٢؛ (١٨-٢٥
خداوند آدم را مانند خود آفريد و حوا را به عنوان همسر و يك كمك براي او قرار داد .از ديد خداوند زن همانقدر عزيز است
كه مرد ،و ارزش زن همانند مرد است .زن بايد براي مرد به عنوان يك كمك باشد چه در خوشي و چه در تنهايي و غم ،كمكي
براي شناخت خود و همچنين كمكي براي به انجام رساندن تكاليف دنيوي .اين كه از زن به عنوان يك ياري دهنده ياد ميشود
نبايد سوءتفاهم پيش بيايد و به او به عنوان يك خدمه زير دست نگاه كرد بلكه اين كمكي كه او مي كند بايد از روي عشق و
محبت تمام باشد .كمك زن در زندگي بايد مانند خدا كه عنوان كرد مي خواهد به قوم خود ياري دهد ،باشد.
خداوند به ادم و حوا بركت داد و به آنان فرمود ":براي تشكيل خانواده و ادامه نسل ،مرد
"بارور و كثير شويد" و " از اين رو يك مرد مادر و پدر خود را رها مي كند و به زن خود مي پيوندد و اين زن و مرد يك
جسم مي شوند" .اين طور بود كه خداوند در بهشت فرمان ازدواج را براي محبت بين زن و مرد و با هدف بقا نسل بنا نهاد.
ارزشي كه خداوند براي پيوند زناشويي قائل است را مي توان از اين موضوع درك مرد كه او عهد ميان خود با قومش را
هميشه با پيوند ازدواج ميان زن و مرد مقايسه كرده است .و عيسي نيز رابطه ميان خود و اجتماع را با اين پيوند مقايسه كرده
است .او مانند داماد و يا در نقش مرد است و اجتماع كليسا در نقش زن قرار دارد.
بدليل اينكه آدم فريب حوا را خورد و لب به ميوه ممنوعه زد ،از اين رو آدم به عنوان سرور حوا ناميده شد و حوا مي بايست
از آدم فرمانبرداري كند.١).موسوي ٣؛.(١٦-١٧
اين نقش زن به عنوان خدمه مرد بودن تا زمان آمدن عيسي ادامه داشت و با آمدن عيسي اين نقش تبديل به محبت شد بجاي
مجازات و عيسي به انها بركت داده و آنها را به عشق پيوند داد .عيسي در مورد رفتار با زنان مثال خوبي براي ما مي باشد و
بخاطر اين رفتار او حتي يهوديان از او كينه داشتند .عيسي در مورد ايمان با يك زن غير يهودي سخن گفت و آن زن پيرو او
شد .در جاي ديگر زنان او را در مشك عطراگين كردند و زنان در آخر اولين شاهدان رستاخيز او بودند.
امروزه خداوند زن و مرد را چطور ترغيب مي كند تا با ازدواج در كنار هم قرار گيرند؟
اينكه كششي بين دو جنس مخالف قرار دارد تا آنها يكديگر را دوست بدارند و جذب هم شوند و از هم شناخت پيدا كنند از
رازهاي پنهان خداست و اين رابطه بايد با نيت ازدواج باشد .اين مراسم ازدواج ظاهري در اداره ثبت احوال انجام مي گيرد و
زوجين مسيحي بعد از در يك مراسم كليسايي نيز براي بركت اين پيوند به عبادت مي پردازند.
گناه حتي در پيوند زناشويي و بعد از آن نيز رخ مي دهد:
دعوا ،فريب از راه عشق ،خودخواهي ،خيانت .اين مسايل حتي مي تواند منجر به طلق شود و اينكه اين افراد رو به كسان
ديگري بياورند .اينجا فرمان  ٦خداوند مطرح مي شود) .٢موسوي ٢٠؛ " :(١٤تو نبايد پيوند زناشويي را بشكني" و عيسي
فرمودند " :آن چه كه خدا به سوي يكديگر رهنمود كرده را انسان نبايد جدا سازد" .حتي ازدواج با يك مطلقه نيز همان شكستن
اين فرمان است .هر كس كه طلق بگيرد ،او در برابر خداوند گناهكار است) .متي ١٩؛.(١-١٢
زندگي در پيوند زناشويي مسيحي
انجيل عيسي مسيح اين نقش زير دست بودن زنان را با نقش محبت و درك و شعور دو طرفه تغيير داده است و مرد نقش كسي
را دارد كه بايد در عشق فداكاري كند )عاشق( .يك مرد مسيحي نبايد خودخواهانه و با بي توجهي و همچني به شكل يك زير
دست با همسر خود رفتار كند .و زن نيز ديگر نقش مرد را نه به عنوان ارباب و كسي كه از او سوءاستفاده مي كند مي بيند و
از اين باب رنج نمي برد .و حال نبايد كار برعكس شود و زن تلش كند تا بر مرد برتري داشته باشد.
پولوس رسول )غلطيان ٢؛ (٢٨مي نويسد :در ايمان به عيسي مسيح در بين انسانها براي خداوند هيچ تفاوتي نيست در جنسيت
انها و فرقي بين زن و مرد نيست .همه ي شما يكي هستيد در عيسي مسيح .با توجه به اين نكته كه خداوند انسان را به صورت
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زن و مرد آفريد و خدا حوا را به عنوان كمك عاطفي و از روي ضرورت براي آدم قرار داد ،پولوس مي نويسد.١):قرنتيان
١١؛ ( ١١ليکن زن از مرد جدا نيست و مرد هم جدا از زن نيست درخداوند .زيرا چنانکه زن از مرد است ،همچنين مرد نيز
بهوسيله زن )متولد ميشود( ،ليکن همهچيز از خدا .و اين نيز بياناتي در مورد رابطه زناشويي طبق آيين مسيحي مي باشد:
)كلوسيان ٣؛(١٢-١٥
پس مانند برگزيدگان مقدلس و محبوب خدا ،احشای رحمت و مهربانی و تواضع و تح لمل و حلم را بپوشيد؛ و متح لمل يکديگر
شده ،همديگر را عفو کنيد هرگاه بر ديگری ادلعايی داشته باشيد؛ چنانکه مسيح شما را آمرزيد ،شما نيز چنين کنيد .و بر اين
همه محبلت را که کمربند کمال است بپوشيد .و سلمتی خدا در دلهای شما مسللط باشد که به آن هم در يک بدن خوانده شدهايد و
شاکر باشيد.
در مورد ازدواج پولوس به روشني نوشته است):افسسيان ٥؛(٢٨ ،٢٩ ،٣١ ،٣٣ /٢٢-٢٥
ای زنان ،شوهران خود را اطاعت کنيد چنانکه خداوند را .زيرا که شوهر سر زن است ،چنانکه مسيح نيز سر کليسا و او
نجاتدهنده بدن است .ليکن همچنانکه کليسا مطيع مسيح است ،همچنين زنان نيز شوهران خود را در هر امری باشند .ای
شوهران ،زنان خود را محبلت نماييد ،چنانکه مسيح هم کليسا را محبلت نمود و خويشتن را برای آن داد .به همينطور ،بايد
مردان زنان خويش را مثل بدن خود محبلت نمايند زيرا هرکه زوجه خود را محبلت نمايد ،خويشتن را محبلت مینمايد .زيرا
هيچکس هرگز جسم خود را دشمن نداشته است بلکه آن را تربيت و نوازش میکند ،چنانکه خداوند نيز کليسا را .از اينجاست
که مرد ،پدر و مادر را رها کرده ،با زوجه خويش خواهد پيوست و آن دو يکتن خواهند بود .خلصه هريکی از شما نيز زن
خود را مثل نف سفس خود محبلت بنمايد و زن شوهر خود را بايد احترام نمود.
خداوند ازدواج را قرار داد تا زن و مرد از نظر مادي و معنوي متحد شوند و با هم تا زمان مرگ زندگي مشترك داشته
باشند .با فرمان ششم خداوند زنا و طلق را ممنوع كرده است.

از زندگي مادي مشترك دو تعبير مي شود .اولي اتحاد در مسايل ظاهري و روزمره زندگي) مسايل خانوادگي ،پولي ،طراحي
و برنامه ريزي براي زندگي( و مسايل جنسي .مسايل جنسي در پيوند زناشويي به عنوان هديه اي ميباشد تا زوجين از آن لذت
ببرند و همچنين ميبايست خواست خدا را نيز به انجام برسانند.١) .موسوي ١؛:(٢٨
"بارور شويد و خود را گسترش دهيد"
براي يك زوج مسيحي اين سؤال أصل مطرح نيست كه ايا انها بچه مي خواهند داشته باشند يا خير و هدف از ازدواج مسيحي
بچه دار شدن است .مسئله در اين ازدواج اين است چه تعداد بچه اين زوج مي توانند با توجه به مسئله توانايى مالي و همچنين
سلمتي جسمي ،داشته باشند .فرد نبايد درگير خودخواهي هاي فردي باشد مثل درگير اين باشد كه مي خواهد پول بيشتري
داشته باشد و بنابراين بچه دار نمي شود و يا اينكه مي خواهد آزادي بيشتري داشته باشد بنابراين بچه نمي خواهد و يا بچه
كمتري مي خواهد.
از لحاظ جنسي مرد و زن موظف به تأمين نياز يكديگرند .پولوس نوشته).١قرنتيان ٧؛" :(٣-٥و شوهر ل
حق زن را ادا نمايد و
همچنين زن ل
حق شوهر را .زن بر بدن خود مختار نيست بلکه شوهرش ،و همچنين مردنيز اختيار بدن خود ندارد بلکه زنش،
از يکديگر جدايی مگزينيد مگر مدلتی به رضای طرفين تا برای روزه و عبادت فارغ باشيد؛ و باز با هم پيونديد "...
ايمان مسيحي به معني رياضت و سركوب ميل جنسي نيست .اين ميل به خواست خداوند و به صورت طبيعي در انسانها قرار
گرفته است.١) .موسوي .(٢٤ ،١٨
توانايي تجرد و عدم ازدواج تنها به تعداد كمي از انسانها از طرف خداوند داده شده است) .متي ١٩؛.١ /١٢قرنتيان ٧؛(٧
رهبانيت تنها )منشأ مصر عليا از  ٣٢٥م( و مجرد ماندن متوالي) ممنوعيت ازدواج( براي كشيش )شوراي كليسايي پاويا در
 ١٠٢٢م( را در نظر گرفتند و ميل جنسي را عملي شيطاني دانستند .ولي مارتين لوتر و كليساي إصلحات اين قوانين را دست
ساخته انسان دانسته و انها را امري خدايي ندانستند و اين أمور را كامل عقب مانده خواندند .و اين كارها كه باعث سركوب
ميل جنسي مي شد سبب بي اخلقي و فساد شد .پولوس ).١قرنتيان ٧؛ :(٢لکن بهسبب جلوگيري از زنا ،هر مرد با زني
ازدواج كند و هر زن با مردي ازدواج كند.
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منظور از زندگي مشترك معنوي اين است كه زوجين إحساسات و عواطف و تفكرات خود را با يكديگر به اشتراك بگذارند و
يكديگر را به كمال برسانند و سعي در كمك هم داشته باشند و زن از روي محبت و فروتني تصميم نهائي را به عهده مرد مي
گذارد .اين بدان معنا نيز مي باشد كه بجز در روابط زناشويي ،زوجين رابطه جنسي ديگري نداشته باشند و اگر خيانتي رخ
دهد اين پيوند زناشويي باطل است.٢) .موسوي ٢٢؛ .(١٥به كلم خداوند سكس جزئي از ازدواج است.
زندگي روحاني مشترك به اين معناست كه زن و مرد با اجتماع عيسي مسيح در اتحاد بمانند و از طريق كلم خدا در ايمان
رشد يابند و با هم دعا كنند تا انها با اين آگاهي زندگي كنند كه در پايان هر دو به جلل و شكوه أبدي خداوند راه مي يابند.
مرد و زن در مراسم عبادت).١قرنتيان ١١؛.١ /١-١٦تيموتيان ٢؛(٨-١٢
براي نشان فرمانبرداري و احترام زنان در زمان رسولن زنان روسري به سر داشتند و تا  ٥٠سال پيش با يك كله در
مراسم حاضر مي شدند .مردان نيز به نشان احترام با كله و يا دستمال سر در مراسم كليسا ظاهر نمي شوند .زنان ميز نبايد
طوري لباس بپوشند تا مردان از مراسم عبادت خداوند منحرف شوند .مراسم عبادت و سكس كامل از هم جدا هستند .همچنين
انان نبايد جواهرات و زيور آلتي داشته باشند تا جلب توجه كنند .يعني هيچ كس نبايد با به رخ كشيدن زنانگي خود و يا پول
خود جلب توجه كند.
دتتلف لووده
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