»ﻧﺨﺴﺖ ،در ﭘ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﯿﺪ«
اﮔﺮ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﯿﺢ دارﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻧﺨﺴﺖ در ﭘ ﭘﺎدﺷﺎﻫ

ﺧﺪا ﺑﺎﺷﯿﻢ« ،ﭼﻮﻧﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺸﺎرت ،وﺟﻪ ﻣﺸﺨﺼﮥ ازدواﺟ ﻣﻮﻓﻖ و ﻣﺎﯾﮥ ﺧﺮﺳﻨﺪی
ﺧﺪا ﻧﺒﺎﺷﺪ؟ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﻧﺨﺴﺖ در ﭘ ازدواﺟ ﺻﻤﯿﻤ ،زﻧﺪﮔ ﺷﺎد ،ﻓﺮزﻧﺪان

ﻣﻄﯿﻊ ﯾﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ در ﭘ ﯾ ﭼﯿﺰ‐ و ﻓﻘﻂ
ﯾ ﭼﯿﺰ‐ ﺑﺎﺷﯿﻢ و آن ﯾ ﭼﯿﺰ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫ و ﻋﺪاﻟﺖ اوﺳﺖ )اﯾﻦ دو ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺪﯾﺮ را
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ،از ﻫﻢ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﮔﺮدﻧﺪ و ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮﮐ ﭘﺪﯾﺪ ﻣآورﻧﺪ( .ازدواج ﻣﻮﻓﻖ
ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺷﻮد ،ﺑﻠﻪ از ﺑﺴﯿﺎری ﻟﺤﺎظ ،ﺧﻮد

اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ،ﭘﯿﺶﻧﯿﺎز ﺻﻤﯿﻤﯿﺖِ ﭘﺲ از دورۀ ﻋﺸﻖ و ﻋﺎﺷﻘ اﺳﺖ.

زﻧﺪﮔ و
ازدواج ﺑﺪون اﯾﻦ ﻫﺪف ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از رﻧ و ﺑﻮی ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
»اﻣﺮوز ،ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﻣﺸﺘﺎق ﻫﻤﺎری ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﺸﺘﺎﻗﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﻼت روﺑﻪرو ﺷﻮﯾﻢ،
ﻫﻤﭽﻮن اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﺑﻪ ﻗﻠﮥ رؤﯾﺎﻫﺎﯾﻤﺎن ﺻﻌﻮد ﮐﻨﯿﻢ ،و ﺑﻌﺪ در ﭘﺎﯾﺎن
روز ،دﺳﺘﻬﺎی ﯾﺪﯾﺮ را ﺑﯿﺮﯾﻢ .ﺧﺪا اﯾﻦ اﺷﺘﯿﺎق را در اﻋﻤﺎق وﺟﻮد ﻫﺮ زوج
ﻣﺘﺄﻫﻠ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺷﺘﯿﺎق ،ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از اﺷﺘﯿﺎق ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ و
اﺷﺘﯿﺎق ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺷﺘﯿﺎﻗ از ﻧﻮع ﺳﻮم اﺳﺖ :اﺷﺘﯿﺎق ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
ﮐﺎری ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ .ﻃﺒﻖ ﮐﻼم ﺧﺪا ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﺤﻮﻟ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﯾ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ازدواج ﮐﺮدﯾﻢ«.

»ازدواج ﮐﺮدن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﯾ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ« ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از زوجﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ از ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری رﻧﺞ
ﻣﺑﺮﻧﺪ ،ﺟﺎﻧ ﺗﺎزه ﺑﺒﺨﺸﺪ؛ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ زوﺟﻬﺎ از ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻘﺼﻮد
و ﻫﺪف رﻧﺞ ﻣﺑﺮﻧﺪ .آﻧﭽﻪ ﻋﯿﺴ در ﻣﺘ:۶  ۳۳ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮔﻔﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد
زوجﻫﺎ ﻣﺼﺪاق ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .وﻗﺘ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺪا ﻣﮐﻨﯿﻢ ،آن را
ﺑﻪدﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ آورد .وﻗﺘ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا ﻗﺮار ﻣدﻫﯿﻢ،
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ازدواج ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﮐﻨﯿﻢ.

*آﯾﺎ ازدواج ﺷﻤﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘ دارد؟ ﭼﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ زﻧﺪﮔ ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟

ﻣﺘ٣٣ :۶

