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 رویاروئی با مشکالت در ازدواج
 99مطالؼه :متی 

 هدف خدا برای ازدواج
خکدا هکا هکم هننکارت کننکد زدر در درص گذػته دیدیم که خدا می خواهد یک  مکزد ز سا اینااکدار هکا هکم ػکزیناا مؼنکوت ػکواد هکا دادػکاهی خکدا هکه ینکدیرز کنک  کننکد در اکا  

ننطورخواطککا هنککه مزا ککد ساککدگی هککزات هککم اهننککا ناآککد ػککواداایی برمککاای اطککا الاککی هککزات اسدزاناػؼککش زانؼککی هایککد مککنؼنض کننککد  ػؼککش مظککن  هککه اینااککداراا زهن
لکذ  مکی هزاکد دکض خکدا انکش اس هنکه طکو جکل  را دریا کا مکی  اینااداراا هزات جکل  دادا هکه از هاػکدا ساکدگی مؼکتزم در مظکن  هکه دیرکزاا اؼکاا مکی دهکد ککه اس  که هزکتکی

 کندا

آرماااا ای اای در ازدواج م ااایی باارای دو ایناگاادار زگاادجی مشاایرن در   اا  ب شااادا  ااال  باا  
 خداس .

مکی ااکداسد ػکاید راهننکات ػکنا ههواهکد اگز ه هننؼه دطتزطی هه ایی برمکاا بطکاا انظکا طکهتی هکات سیکات در ساکدگی اهاکاد مکی ا تکد ز ایکی درص هکه هؼکدادت اس بااکا ارکاهی 
 هه هزی  در سمننه مؼنل  اسدزان راهننایی ػهـی هدهدا

 یکی از زو ان تغاار دین دهد
را در مناهنککد ا امککا کظککاای کککه دککض اس اسدزان کککل  ) 99بیککه  7از  نزاتنککاا هککا (، ) 91بیککه  6دز  نزاتنککاا هککا  (اینااککداراا هؼننککدت هایککد هککا اینااککداراا هؼننککدت اسدزان کننککدا

دهکغ ػکد ا کزاد سیکادت اینکاا   طور؟بیا هاید جدا ػواد زیا در کنار ػزی  هی اینکاا خکود ادامکه دهنکد؟ ایکی ینکی اس مؼکنل  رایکن در سمکاا رطکواا هکودا سمکاای ککه ککل  خکدا
زیککا هککا هککم مااککد  ز مؼککنل  را  ککد را هککززد ز هزکظککی را  خککود جککدا ػککد  بزرد  ز هؼننککد گز تنککدااما اشرککا ػزینااؼککاا هککی اینککاا هککانی مااداککدا بااککا هایککد  ککه مککی کزداد؟

هککی اینکاا داػکته هاػککد ز با سا کننکد؟دولض اینااکداراا را در ایکی ػککزایی هؼکویش هکه هکا هککم مااکدا مکی کککزد:نز دیرکزاا را مکی مکی گککویم اکه خدازاداککه اگککز کظکی اس هکزادراا ساکی 
بیکا   7از  نزاتنکاا هکا (ککه ػکوهز هکی اینکاا داػکته هاػکد ز از راضکی هاػکد ککه هکا از هنااکد،اس ػکوهز خکود جکدا اؼکودانراضی هاػد ککه هکا زت هنااکد از را جکدا اظکاسدا ز ساکی 

  هکلع جاکا ال ظکه هکز اس هننؼکه ر تکار کنکدا هنکهایکد هظکنار هکا می  ػکهؾ مکشدزن مظکیولنا هکایی در نزکا  سزن خکود ز هدکه هکا دارد ز هکه ػنکواا ػکاگزد مظکن  ) 99ز91
ػکد ز از راضکی دا اسدزان هایکد اااکا  ػکود امکا اگکز ػکزی  هکی اینکاا خواطکا ککه جکدا ػود،ػکزی  اینااکدار هایکد نزکو  کنکد:نز ساکی ککه ػکوهزت هکی اینکاا داػکته هاهزنزار ماا

د ز اگکز اکه ازاد ػکنا اادکام مکی هاػد که ها زت هنااداس ػکوهز خکود جکدا اؼکود سیکزا ککه ػکوهز هکی اینکاا اس سا خکود م کدص مکی ػکود ز سا هکی اینکاا اس هکزادر م کدص مکی گکزد
 (ا91ها  99بیا   7از  نزاتناا ها )هوداد لنی الحا  م دص اطا ا اما اگز هی ایناا جدایی اناید هرذار که هؼودااان

ککل  دریاهدا وانکه طکنز  تکاهز ز دطزص رطو  اوػا :ن هندننی ات ساکاا ػکوهزاا خکود را اتاػکا اناینکد هکا اگکز هؼمکی انکش مطنکغ ککل  اؼکواد طکنز  ساکاا اهؼکاا را هکدزا 
ا دطکزص در مکورد سا اینااکدارت  نکز مکی ککزد ککه هکا مکزدت هکی اینکاا اسدزان ککزد  هاػکدا امکا ایکی اـکنحا در مکورد مکزداا (1ز9بیکا   9از  دطزص هکا )خداهزص ػنارا هزننندن

دت در ااایککا ػککزی  هککی اینککاا را هؼککویش هککه دککذیزع کککل  مککی کنککداهطور مؼککاهه اینااککدار انککش ؿککدد مککی کنککدا هککا ادامککه ساککدگی هککا ینککدیرز ،ساککدگی مظککنحی اینااککدار هؼنننکک
داراککد هککا هککه بااککا هؼرککنم داد  ز  اینااککداراا ازایککد هککی اینااککاا را اس خککااواد  خککود  ککذو کننککد هناانککد زالککدیی ،هککزادراا ز یککا خواهککاا خککود ا اینااککداراا یکک   زؿککا ز مظککیولنتی

   ن ا مظنحنا را گظتزع دهندا

مقاد  مای آما زد کا  هرکاار منکرای  بارای گنا  داواین دو زوج کراار ها  و برجاراری ازدواج بایاد اگ اا  کیاب 
 و د.

 گاباروری در یکی از وریکاا  
ننککد  هاػککد ا امککا متأطکاااه هؼمککی انککی هواانککد هدککه دار ػککوادا ایککی امککز مننککی اطککا هککه دلنککد هزخککی اس مؼکنل  دشػککنی هاػککدا ایککی ػککزایی مننککی اطککا هککه ػککد  دزیؼککاا ک

ا در هؼمکی اس (18بیکه  8رزمنکاا هکا )د  مکی کنکدا اینااداراا هاید نزو  کنند که خدا سادگنؼکاا را کنتکز  مکی کنکدا هاتکزیی را هکزات بااکا مکی دااکد بااکا را هکزات دادػکاهی خکود بمکا
هنکااطور ککه کتکا  م کدص مکی بمکوسد کؼورها اس مزداا ااتظار می رزد که اس هنظکزاا ککه هوااکایی هدکه دار ػکدا را اداراکد ،جکدا ػکواد امکا اینااکدار زانؼکی ایکی ککار را انکی کنکدا 

اسدزان ػکودا خکدا بااکا را سا ز ػکوهز در اظکز گز کا ز بااکا انکش هایکد در اکا  از هکا هکم هننکارت کننکدا اس اؼکدا ازایکد مناکز هکه ػنظکا ،اسدزان هزات ی  ػنکز اطکاا هدکه دار 
هکشری اطکاا هنکاهزایی تز ی دیرکز گکاهی سزجکنی هؼکویش مکی ػکواد ککه هکا زجکود اطکتطاػا مکالی  زساکداا سیکادت داػکته هاػنداداػکتی  زساکداا ز هکشری ککزدا بااکا مظکیولنتی 

 در ی  خااواد  هناهنگ سا ز ػوهز هاید هاهم در ایی امز موا ش هاػند ز ػزایی خااواد  را در اظز هرنزاداهنااند دیرز مظاآد 
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 مشکالت بان زگاا و و هراا
ککزد :ناز هکه  ککدت وؿکن  اهناایکد انواکه ات اس هنظکزت ز کادار در ػاکد ػتنکش هکود ککه مؼکنل  سیککادت در اسدزاجکغ داػکااینی اس خکدمتنارااغ ػکوهز از ااهکا  را اینرواکه ه

ا هکا زجکود ایکی امکز اهناایکد هنظکزت ػاػکش ز ز کادار هکود ککه طکؼی در اااکا  کارهکات ( 97بیکه  11از  طکنوآند هکا  )دظز هرنؼا  اطکا ککه ا کدت هکا زت طکهی اتوااکد گاکاان
 تککی اگککز دز مظککنحی اسدزان کککزد  هاػککند مککی هواانککد ااراضککی را ههواانککد هککا هزنننککد خککدا  رواککه هککه از هزکککا دادا 11خککو  ز مااککدا اککشد هنظککزع را داػککاا از  طککنوآند هککا  

  دهکنم ککه هکنم کننکی هکه هاػنداایی هدیی خاتز اطا که هنه مکا دارات اا  ااظکاای هکود  زهکه را تکی گنکا  مکی کنکنما دکض مننکی اطکا گکاهی  ز اکایی سد  ز یکا اػنکالی اااکا
اظکز خکود هظکنانما مننکی اطکا در م اهکد هنظکز خکود ػنکا جکو هاػکنماسماای ککه خکود  نکش سیکادت هکزات ز هنکه  نکش را اس تزو م اهرناا انندامننی اطا خودخوا  هاػکنم 

ا اگکز یک  اسدزان مظکنحی ػکزاهتغ را هکه (1هکا9بیکا  7متکی هکا )ػزضه اداریم هونغ ما هکاا هاػداهننؼکه دیکدا خطاهکات دیرکزاا اس دیکدا خطاهکات خودمکاا بطکاا هکز اطکاا
هایککد مؼککنل  را مککورد هحککا نککزار داد  ز هککزات بااککا دػککا کننککداسماای کککه یکک  زیککا هککزدز سزن خککودهنی هاػککند ز خککدا را در مزکککش ساککدگی  مظککن  ز کرنظککا اس دطککا دهککد،سزجنی

 خود ازننند ،اسدزاجؼاا ها ػنظا رزهزز خواهد ػدا دض هاید ها خود ؿادد هود  ؿزا تٌا ها هم طهی گویند ز اػتزاها  یندیرز را هزهؼندا

در جاکا ندت اگکز اػکتزاها  ػکزینغ را ازهؼکد اس خکدا انکش انکی هوااکد ااتظکار ههؼکغ گناهکاا خکود را داػکته هاػداػکاگزداا مظکن  هایکد هنکا  هکلع خکود را ی  ایناادار هؼن
ا اؼککود ز اگککز جککدا ػککود ااککز  دارد ا دککولض اوػککا :ن سا اس ػککوهز خککود جککدهزنککزار مااککدا اسدزان اااککا  دهنککد  ککوا خواطککته خداطککا ا تککلد را  بطککاای انظککا ز خککدا اس با 

 ا(99ز91بیا   7از  نزاتناا ها  )د هنااد یا ها ػوهز خود ؿر  کند ز مزد انش سا خود را جدا اظاسدانزما

 بی وفایی در ازدواج 
در یاودیکاا  که  نکش دیکد ککه هکا تکلد در نکااوا اسدزان در هکنی اینااکداراا ،هکه ػکزایطی اختـکاؽ دارد ککه ینکی اس سزجکنی خنااکا کنکد ا اس مظکن  دزطکند  ػکد ککه هناا اطکتننا 

ز گاکا اس ایکی جاکا مکزد دکدر  موا  ا کزد ا)مظیولنی هزگکه ات مکی داداکد در جاکا دایکاا اسدزان(مظکن  گاکا:ن مرکز اهوااکد  ایکد ککه خکالش در اهتکدا ایؼکاا را مکزد ز سا ب زیکد
ا مظکن  اس هکا  ( 6هکا  1بیکا   99متکی هکا )یی هؼکد اس با دز انظکتند هرنکه یک  هکی هظکتندانز مادر خود را رها کزد  هکه سا خکویغ هونواکددز هکز دز یک  هکی خواهنکد ػکدا هنکاهزا

:ندض بادکه را خکدا دنوطکا دندایغ ا د نو   می ککزد ککه در مکورد ازلکنی اسدزان هکودا از اؼکاا داد ککه خکدا اسدزان را هکه هکم دنوطکتی هر کی ککزد  اطکاا  کوا در ادامکه گاکا 1ز9
 ا تلد مننوع اطکا ز هناکا اطکتننا در اسدزان سمکاای اطکا ککه راهطکه جنظکی خکارن اس با هزنکزار ػکود:ن هکه ػکنا مکی گکویم هزککه سا خکود را هکه شنکزاظاسد ن مظن  گاااظاا جدا 

را هککم هزنننککدا  91 بیککه 1ا ز هندنککنی متککی هککا (9بیککه  99متککی هککا  )اس ػرککا ساککا تککلد دهککد ز دیرککزت را انککاس کنککد سااککی اطککا ز هزکککه سا مطر ککه ات را انککاس کنککد ساککا کنککدان
ینکی اس سزجکنی ساکا کنکد اسدزان هحکا  ؼکار سیکادت نکزار مکی گنزدامکا سزجکنی هایکد طکؼی در  کد ککزدا با داػکته هاػکنداهاید  ززان مظنحی هزات هنا  ػنکز اطکاا اگکهناهزایی اسد

گز که سزن ساکا ککار طکؼی در  کد ککزدا مؼکند اداػکته هاػکد ز سزجکنی بمادگی ههؼغ اػکتزا  ػکزینناا را داػکته هاػکنم اگکز مکی خکواهنم ککه خکدا انکش گناهاانکاا را هزهؼکدا ا
 تزیی بطنا هه اػمات خااواد  هزطداها کن مازور هه جدایی ز تلد ػواد هاید هظنار دنا کنند

 چرد هن ری
داػککاااما برمککاا الاککی هننؼککه مؼککهؾ هککودز  نککد هنظککزت گککاهی در کتککا  م ککدص دیککد  ػککدا دازد دادػککا   نککدیی هنظزداػا،طککرنناا دادػککا  ؿککدها هنظککز ز مؼؼککونه 

ود بزردا ظکاد  خدا گاا که ی  مکزد زیک  سا هکه ػنکواا سا ز ػکوهز هکا ینکدیرز ساکدگی مکی کنندا نکد هنظکزت مؼکنل  سیکادت را هکزات خکااواد  هکات ػاکد ػتنکش هکه زجک
بشکاس هنکاا ککزد  اطکا:نز گاکا اس ایکی جاکا مکزد دکدر ز مکادر خکود را رهکا ککزد   هنی دز سا یؼ و  ،خااواد  را در دردطزهات سیکادت ااداخاامظکن  انکا خکدا را هطکور ػکااو اس

هنککاهزایی هکندنض ازایکد هنؼکتز اس یک  سا داػکته هاػککدامننی اطکا هظکنارت اس مزدااکی ککه کککل  را ا(1بیکه  99متکی هکا )هکه سا خکویغ هونواکدد ز هکزدز یک  هککی خواهنکد ػکدان
اا  ککه کننککد؟ینی را ارککه داػککته زاس دیرککزت جککدا ػککواد ز یککا هککه هنککاا ػککند ادامککه دهنککد؟بموختنم کککه یکک  اینااککدار هؼننککدت مکی بموساککد اس نزککد  نککدیی هنظککز داػککته هاػککند،با

کنککد، هایککد ػککوهزت  مظککیولنا هشرگککی در نزککا  خککااواد  اع دارد هنککاهزایی اـککنحا مککا ایککی اطککا : ػهـککی کککه  نککدیی هنظککز دارد هایککد در نزککا  هنککه بااککا ا ظککاص مظککیولنا
ی از اس ت هکا محزکا هکزات هنکامی  زساکدااغ هاػکدا طکی هکی ا  اـکنحا مکی کنکد ککه اینااکداراا هؼننکدت ککه  نکدیی هنظکز داراکد، ارػکد کرنظکا اؼکواد  کوا ػکزایخو  ز دکدر

اشککا هککه هؼرککنم هککات مظککن  دنککززت انککی کنککدا دککولض مککی گویککد :ن دککض اطکک   هایککد هککی ملمککا ز ؿککا ا یکک  سا ز هؼککنارز خزدمنککدز ؿککا ا اظککا  ز مانککاا اککواسز ربمککوس  
 ا( 1بیه  9از  هننوهاآوص ها  )هاػدان

 هن ریابی 
ظککز هایککد موضککوع بمککوختنم کککه اسدزان یکک  هدیککه هککشری ز رطککنی اس جااککا خداطککا ز هنننطککور هککه هزخککی اس مؼککنل  رایککن در اسدزان دزداختنمازاضکک  اطککا کککه ااتهککا  هن

هکزات دظکزع اطکحاد هناهکد ز مکا انکش هایکد هنکاا ػکزایی را دنکززت ککزد  ز هکدو خکدا را در اهکی ارکه داػکته ز دػاها هاػدااهزاهنم هلػاات سیادت اااا  داد هکا هنظکزت مناطکا 
هناککا هککا کظککنی اسدزان کننککد کککه هازرػککاا مؼککتزم اطککاااگز ه گککاهی یککا تی هنظککزت مناطککا طککها اطککاا هنننطککور انککاد مظککن  ز کرنظککا راااینااککداراا زانؼککی هاتزاطککا 

یزا ه اخکدا هکه نرکا مکی ارکزد اکه ( 91بیکه  99امنکا  هکا  )هواهنم اما مظیره ات ککه هظکنار  کاآش اهننکا اطکا زیاگکی هکات مؼنکوت یک  ػکهؾ اطکا تزنؼی اطا که هنظزت س
امککا انککش هایککد ایندنککنی هاػککنمااسدزان زانؼککی ػککزاکا اهککی اطککا ز هککزدز تککزو هایککد هنککدیرز را کامککد ػککناخته ز نزککد اس اسدزان درم ( 7بیککه  96از  طککنوآند هککا )هککه هککاهز 



 

   

            CHRISTADELPHIAN BIBLE MISSION  3 

 

 دروس آموزشی کریستادلفین بر اساس کتاب مقدس                                                       

ازدواجسه : رویاروئی با مشکالت در سی و  درس  

   
دؼککنناای هـککننم خککود درطککتی اس ازلویتاایؼککاا داػککته هاػککنداایی اطککا هککدو ػؼککش زرسیککداا گککاهی کظککاای کککه در اسدزان هـککننم ػاوااککه گز تککه ااککد طککالناا سیککادت را در 

 (ا99ها9بیا   19امنا  ها )مهـوؿٌا اگز ها ی  هی ایناا اسدزان کزد  هاػنداکتا  م دص هی دزد  هه ما در مورد ػوانا ااتها  اػتزا  هؼدار می دهدا  ذرااد  ااداگ

 مراس  عروسی
محمککز خککدا ز در م اهککد ػککاهداا ااظککاای هاػککد)انوا  ز دزطککتاا(ا بمککوختنم کککه یکک  سزن اینااککدار هایککد در  مککور خککدا هککه هککم هونواداککد ا ػاککد اسدزان بااککا هایککد در  91در درص 

ککا خکدا هاػکند ز در ی  اسدزان طکاد  مکد اظکز اطکاااس  انظکا ککه طکالی ز شکذات هانکه ػکد  گکزاا هاػکد ا ماکم هکزیی ػامکد ایکی اطکا ککه سزجکنی در اسدزان خکود در دکی هز
اکدهات اسدزان هظکنار ماکم هظکتند ز ازایکد طکطحی گز تکه ػکوادااگز نکواانی کؼکور اجکاس  دهکد ایکد  خکوهی محمز خکدا متؼاکد ػکواد ککه هکا دایکاا ساکدگی هکا ینکدیرز هناانکدا ػ

ککه اسدزان هکزات هنکا  ػنکز اطا که اسدزان ثزکا ػکد  ز گکواهی هکزات با ؿکادر ػکود هکا هنکه هکه بطکاای با را هؼکهنؾ دهنکداایی ککار مکی هوااکد اػکار  هکه ایکی امکز داػکته هاػکد 
امکا هکه اینکاا ػهـکی ککه ایکی ککاررا اااکا  مکی دهکد اهننتکی انکی دهندااینااکداراا هؼننکدت ازایکد هکه کرنظکاهات دیرکز ر تکه  خواهند در کرنظا اسدزان کننکد اطااا زاد سیادت می

د هاػکد امکا هوااکایی هکزبزرد  ز هوطی کظی مشدزن ػکواد ککه بمکوس  هکات درطکا کتکا  م کدص را انکی دااکدا هؼمکی اس سزجکنی هکز ایکی هازراکد ککه مزاطکم اسدزان هایکد هظکنار مارک
ی هکایغ کودککاا انکش خکارن اس نالکا کزدا با را اداػته ،هکاهم ساکدگی را بشکاس مکی کننکد هکا هؼکداج اسدزان کننکدا امکا در اکنکز مکوارد هکنم اسدزاجکی ؿکور  انکی گنزداهکا هنکا  اکاامن

جککواا سمککاا سیککادت اس  اطککا هککا دککو  هنظککزت کککه دزطککتغ دارد را هدهککدااگز نننککا  اسدزان هکه ساککدگی اضککا ه مککی ػککواد گککاهی هشینککه هککات هککاا زجککود دارد ز هککزات یکک  مککزد
دیی مظکنحی سزجکنی جکواا را ،مزد ها سماای که دکو  ککا ی اکدارد هایکد منتظکز هنااکداها سمکاا اسدزان ایکی دز ااکز انکی هواانکد هکا هکم راهطکه جنظکی داػکته هاػکندا الزتکه زالکهااطا 

ی مظکن  ز هکدزا ایکی مؼکنل  مکی کننداػکاگزداا مظکن  هایکد نزکد اس ساکدگی هاینکدیرز هکا هکم اسدزان کننداراهطکه جنظکی نزکد اس اسدزان هؼویش هه ػکززع ساکدگی خکود در ػنظک
 ( 1 بیه 99ػززااناا ها )گنا  اطا ا کتا  م دص می گوید:ن اناس هه هززجه محتز  هاػد زهظتزع شنز ااض،سیزا که  اط اا ز سااناا را خدا دازرت خواهد  زمودان

 

 برکیی از خدا
سادگنؼککاا مؼککنری  اسدزان مظککنحی هزکککا هشرگککی اس خداطککا کککه هایککد هککا هککم در تککو  ساککدگی اس با لککذ  هککزد اگز ککه مظککن  هزگککش انککی گویککد کککه  ککوا هککزدز اینااککدار هظککتند

ساککدگی خککااوادگی زنتککی کککه درطککا درم ز اااککا  ا اهواهککد داػککا ا ککد کککزدا مؼککنل  در اسدزان رزاهککی را محننتککز کککزد  ز ػککادت ػظککنم ز خزطککندت هککه هنککزا  دارد
  اسدزان مظکنحی ػودػؼای هشری اطا هناانکد ػکؼ  هاسگؼکا ػنظکی مظکن اسماای ککه هکاسمنرزدد هکا هکه اینااکداراا زانؼکی ساکدگی جکازداا ػطکا کنکد ،در ؿکح  هکا ػکززع یک

 (7بیه  99مناػاه ها )اطا ز ػززص از خود را  اضز طاخته اطاان  د کنند سیزا که اناس هز  رطند ػادت ز زجد انایند ز از را هنان م ایظه ػد  اطا:ن

 

 خالص 
 اینااداراای که سماا یادگنزت کل  اسدزان کزد  ااد هاید ها هنظز هی ایناا خود هنااندز طؼی کنند که را  خدا را هه از اؼاا دهندا (9
د مکی گنکزد هایکد طکؼی کنکد هنظکز خکوهی هکزات نزکد  نکدیی هنظکز دارد ز هؼکد هؼننک هزات کظاای ککه اسدزان مکی کننکد هناکا یک  هنظکز جکایش اطکاا اگکز مکزدت اس (1

 ساااغ هود  زهه هنه هده ها اهننا دهد ز دیرز ازاید اسدزان کندا
 با در  مور خدا هظته ػود اػادهات اسدزان جدت هظتند ز ازاید ططحی گز ته ػوادااسدزان هاید نااوای هاػد ز ػادهات  (9

 آیاتی برای مطایع  :

 1بیه  99ػززااناا ها 

 ها  هات هزات مطالؼه 

  17ها  19بیه  99دندایغ ها  

 918مشامنز 

 1از  هننوهاآوص ها 

                 


