  درس ششم  

 ۲۰-۱۴اردیبهشت

غزل های عاشقانه شاهانه

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :غـزل غزلهـای سـلیامن؛ پیدایـش ۲آیـه ۷؛ اول قرنتیان ۷آیـات ۳تا۷؛
یوحنـا ۱۷آیـه ۳؛ اول یوحنـا ۱آیـه ۹؛ رومیـان ۱آیـات ۲۴تـا۲۷؛ غالطیـان ۵آیه .۲۴

آیـه حفظـی « :عشـق مـرا مثل خاتَـم در دلـت ُمهر کـن و همچـون بازوبند طال بـر بازویت
ببنـد ،زیـرا عشـق مانند مرگ نیرومند و مثل گور ترسـناک اسـتو شـعلههایش هامنند شـعلههای
پُرقـدرت آتـش بـا بیرحمی میسـوزاند » (غـزل غزلهای سـلیامن  ۸آیه.)۶

در میـان فصـل هـای زندگـی ،یکـی از بزرگرتین آنها ازدواج اسـت .باز یادآور می شـویم ،همه
ازدواج منـی کننـد ،امـا بـرای کسـانی کـه ازدواج میکننـد ،ازدواج چالش های خاص و ویـژه ای به
ارمغـان مـی آورد و همچنیـن باعـث برکت اسـت .در میان این برکات رابطه زناشـوئی هدیهٔ فوق
العـاده ای اسـت .ایـن هدیه ،تجلی عشـق اسـت ،که زمان و مکان مناسـب خـود را دارد.
بـر خلاف افـکار عمومـی ،کتـاب مقدس بر ضـد رابطه مرشوع زناشـویی سـخنی منی گوید.
بلکـه بـر ضـد سـوء اسـتفاده از ایـن هدیه فـوق العاده سـخن می گویـد که از سـوی آفریدگار
به برش ارزانی شـده اسـت.
در واقـع ،غـزل غزلهـای سـلیامن ،کـه یکـی از کوچکرتیـن و شـاید یکـی از کم خواننـده ترین
کتابهـای ،کتـاب مقـدس باشـد ،کـه رابطـه بین عروس جـوان ،شـوملی ،و محبوبۀ او ،کـه اعتقاد بر
ایـن اسـت کـه خـود پادشـاه سـلیامن اسـت .ایـن کتـاب رازهـای صمیمیت انسـانی و لـذت های
عشـق زناشـویی را از طریـق ازدواج آشـکار مـی کنـد .بـه غیـر اینکه غـزل غزلهای سـلیامن اغلب
بـه عنـوان یـک متثیـل ،و منـاد رابطـه خـدا و مردم او و یا مسـیح و کلیسـا تلقی شـده اسـت ،اول
از همـه یـک شعرعاشـقانه اسـت کـه در روابـط واقعی انسـان از یـک مرد و زن یافت می شـود.
درایـن هفتـه بـه ازدواج نگاهـی مـی اندازیم هامنگونه کـه درعهد قدیم به تصویر کشـیده
شده است.

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت ۲١ ،اردیبهشت  May 11 -آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۱۵اردیبهشت

زندگی غیر قابل تقسیم
بـر اسـاس آیـات زیـر ،چگونـه دیـدگاه کتـاب مقـدس دربـاره بـدن انسـان را توصیـف مـی کنید؟
پیدایـش ۲آیـه ۷؛ مزامیـر ۶۳آیـه ۱؛ ۲ :۸۴؛ اول قرنتیان  ۶آیات ۱۹و۲۰؛ اول تسـالونیکیان ۵آیه .۲۳

بعضـی از ادیـان بـه دوخدائـی بـاور دارنـد ،فلسـفه ای کـه بـدن انسـان را بـه عنـوان یـک
مشـکل بـرای حیـات روح او مطـرح مـی کنـد .بدین معنی که بـدن بد تلقی می شـود در حالی
کـه «روح» خـوب تلقـی مـی شـود .بـا ایـن حـال در کالم خداوند ،بدن انسـان ،بـا ویژگی های
جنسـی آن ،جـزو جدایـی ناپذیـر از کل وجـود محسـوب مـی شـود .حیـات شـامل « جسـم » و
« روح » اسـت ( پیدایـش ۲آیـه  .)۷نویسـنده مزامیـر متـام وجود خـود را برای عبـادت خداوند
مـی گـذارد ( مزامیـر۱ :۶۳؛  .)۲ :۸۴متام وجود شـخص تقدیس می شـود ،و برای نقشـه روحانی
خداونـد آماده می شـود.



دیـدگاه مثبـت بـدن انسـان در زمینـه روابـط جنسـی ،در غـزل غـزل هـای سـلیامن منعکـس
شـده اسـت .ایـن متـون چگونـه این نگرش را نشـان مـی دهند؟ غـزل غزلهـا۱۳ ،۲ :۱؛ ۶ :۲؛ ۵
آیـات ۱۰تـا ۱۶؛  ۷آیـات  ۱تا.۹

در طـول ایـن متن مقـدس ،بـدن انسـان تحسـین شـده اسـت .جنبـه هـای فیزیکـی عشـق
درازدواج خجالـت آور نیسـتند .طیـف گسترده ای از احساسـات آشـکارا ارایـه مـی شـود.
روابـط قدرمتند جنسـی معموالً در بسـیاری از فرهنگها وجـود دارد .اغلب زوج های ازدواج
کـرده در بـر قـراری ارتبـاط بـه روشهـای سـامل در مـورد رابطـه خصوصـی دچـار مشـکل مـی
شـوند .بـه طـور مشـابه ،اغلـب بچه ها هـم از این فرصـت که در یـک خانه مسـیحی در مورد
روابـط جنسـی آمـوزش ببیننـد ،محـروم مـی شـوند ،جایـی کـه ارزش هـای الهـی مـی توانـد با
اطالعـات دقیـق جمـع شـوند .واضـح بـودنِ کتاب مقـدس ،در روابط جنسـی مردم را به سـطح
بزرگتـری از راحتـی کـه بـا ایـن موضـوع از جنبـه حیاتـی زندگـی به خاطـر اینکه هدیـه ای از
خالـق اسـت فـرا مـی خوانـد  ،با احترام و شـأن آن برخـورد کنند.

چگونــه مــی توانیــم خــود را در برابــر نیروهــای فرهنگــی و معنــوی خــود را محافظــت
کنیــم کــه ،یــا روابــط جنســی را در حــد غریــزه غریــزه حیوانــی پســت می کننــد؟ چگونه
کتــاب مقــدس بــه مــا نشــان مــی دهــد کــه هــر دو نظریــه افراطــی اشــتباه هســتند؟
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     دوشنبه     

 ۱۶اردیبهشت

غزل های عاشقانه
جنبـه هـای مختلـف از عشـق کـه در غزل غزلهای سـلیامن ارائه شـده اسـت را رشح دهید.
غـزل غزلهـا ۱آیـات  ۲و ۱۳؛ بـاب  ۲آیـات ۱۰تـا۱۳و ۱۶؛ ۱۱ :۳؛ ۷-۱ :۴؛ ۱۶ :۵؛ ۶:۶؛ :۷
۹ -۱؛ .۷ ،۶ :۸

غـزل هـای سـلیامن نشـان مـی دهـد ک چگونـه دوسـتان بـا هـم وقت مـی گذراننـد ،بی
پـرده بـا هـم صحبـت مـی کننـد ،و بـه یکدیگـر اهمیـت مـی دهنـد .در ایـن شـعر سـلیامن،
دو دوسـت خـوب تبدیـل بـه رشیـک ازدواج میشـوند .زن اعلام مـی کنـد « ،ایـن دوسـت
مـن اسـت »( غـزل غزلهـا  .)۱۶ :۵کلمـه دوسـت ،مصاحبت و رفاقـت را بدون مفهـوم فرعیِ
رشیـک جنسـی بیـان مـی کنـد .مـرد و زنی خوشـحال هسـتند کـه همسر آنان دوسـت عزیز
آنـان باشـد .در متـام شـعر ،تحسـین و ژسـت هـای عاشـقانه ،و حظ جسمانی و احساسـی را
بیـن مـرد و زن انتقـال مـی دهد .شـیداگرائی های فطری ناشـی از یک رابطه عاشـقانه هدیه
ای از پـروردگار اسـت ،کـه کمـک مـی کنـد کـه بـه دو طـرف کمـک می کنـد تـا درازدواج به
هـم پیونـد بخورنـد .هامنطـور کـه دو طـرف حارضنـد تا عشـق الهـی در قلبهایشـان کار کند،
عشـق انسـانی آنهـا « پاالیـش و خالـص شـده ،رفعـت یافتـه و ارجمند می گـردد »  -الن جی
وایـت ،خانـه ادونتیسـت ،صفحه .۹۹
ایـن آیـات همچنیـن واالتریـن اندیشـه هـا در بـاره عشـق را نقـل مـی کننـد .گرچه عشـق
واقعـی ،از طبیعـت قلـب انسـان نیسـت ،بلکـه هدیـه ای از روح القـدس می باشـد (رومیان ۵
آیـه  .)۵چنیـن عشـقی ،زن و شـوهر را در یـک پیوند دامئـی و بادوام قرار می دهد .این عشـق
متعهدانـه اسـت کـه کـه در رابطـه والد و فرزندی بشـدت نیاز اسـت تا حسـی از اعتماد را در
جـوان ایجـاد کنـد .ایـن عشـق دل دادگـی اسـت کـه ایمان داران را در بدن مسـیح بهـم پیوند
مـی دهـد .غـزل سـلیامن مـا را فـرا مـی خوانـد تا این عشـق را بـه یک نیـروی فعـال در روابط
بـا همرسامنان تبدیـل کنیم.

چگونــه ایــن نــوع رابطــه صمیمــی بازتــاب دهنــدۀ نوعــی رابطــه صمیمــی اســت کــه
مــی توانیــم بــا خــدا داشــته باشــیم؟ چــه شــباهتهایی را مــی توانیــم بازگــو کنیــم
(بـرای مثــال ،زمــان گذاشــتن ،خــود را کامـاً واگــذار کــردن ،و غیــره)؟ شــباهت هــا
و متـرادف هــای دیگــر کدامنــد؟
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     سه شنبه     

 ۱۷اردیبهشت

یک دانش دوست داشتنی
خیلـی هـا غـزل « بازگشـت بـا عـدن » درغـزل غزل های سـلیامن را دیـده انـد .گرچه زوج
رشح داده شـده ،اولیـن مـرد و زن نیسـتند ،شـعر فـوق الذکـر نخسـتین باغ [عـدن] را به خاطر
مـی آورد .نقشـه خداونـد کـه آنهـا « یـک تـن » باشـند ( پیدایـش  ،)۲۵ ،۲۴: ۲بطـور جامـع بـا
شـکلی از اسـتعاره و تشـبیهات نـازک بینانـه به تصویر کشـیده شـده اسـت.
چگونـه غـزل سـلیامن ،تعهد متقابـل را در صمیمیت زندگی زوج ازدواج کـرده ارائه می دهد؟
غـزل غزلهـا  .۱ :۵ -۷ :۴رهنمـود مشـابه پولس در اول قرنتیان باب  ۷آیات  ۳تا ۵چیسـت؟

سـلیامن او را دعـوت مـی کنـد « ،بسـوی مـن بیا »( غزل غزلهـا  .)۸: ۴عـروس او جواب می
دهـد .بعـدا ً او سـلیامن را دعـوت مـی کنـد « ،محبـوب مـن به بـاغ خود بیایـد »(غـزل غزلها ۴
آیـه  .)۱۶سـلیامن جـواب مـی دهد(غـزل غزلهـا  ۵آیـه  .)۱در اینجـا کالم می آموزد کـه در این
خلوتـگاه عاشـقانه هیـچ جبر و تزویـری نبایـد باشـد .هـر دو فـرد با اختیـار و از روی عشـق و
عالقـه وارد ایـن رابطـه مـی شـوند « .بـاغ من ،باغ اوسـت ».
שׁלֹום - شـالوم » بـه
اسـم هـای « سـلیامن » و « شـوملی » بـر گرفتـه از ریشـه عبری « ָ
معنـی « صلـح » یـا « سلامتی » اسـت .تحسـین و متجید آنها متقابل اسـت (غـزل غزلها،۵-۱ :۴
 .)۱۶-۱۰ :۵رابطـه آنهـا حتـی بـه سـبک شـاعرانه در بیت و مصرع در توازن قرار گرفته اسـت.
پیمان عشـق آنـان اینگونـه ابـراز شـده کـه «:محبوبـم از آن مـن اسـت و من از آن وی هسـتم
»(غـزل غزلهـا  ،)۱۶ :۲کـه پـژواک زبـان عدن اسـت « ،و آدم گفت ،هامنا این اسـت اسـتخوانی
از اسـتخوانهایم و گوشـتی از گوشـت مـن اسـت » (پیدایـش .)۲۳ :۲
چگونـه توصیـف پیونـد زناشـویی به عنوان «شـناخت» باعث اغنای درک مـا درخصوص رابطه
مـا بـا خـدا مـی شـود؟ پیدایـش۲۵ ،۱ :۴؛ اول سـموئیل۱۹ :۱؛ لوقـا۳۴ :۱؛ یوحنـا۳ :۱۷؛ اول
قرنتیـان .۳ :۸

کتـاب مقـدس واژه «شـناخت» را بـرای رابطه زناشـوئی بین زن و شـوهر اسـتفاده می کند.
درایـن« آگاهـی » عاشـقانه ،محرمانـه تریـن گوهـر وجـودی خویـش را بـه دیگـری هدیـه مـی
دهنـد .نـه تنهـا دو جسـم بلکـه همچنیـن دو قلـب بهـم در« یـک بـدن » ملحـق مـی شـوند.
همچنیـن؛ «شـناخنت»؛ رابطـه بیـن افـراد و خـدا را توصیـف مـی کنـد .بخاطر بینـش و بصیرت
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خـاص و لطیـف مسـیحیان از دانـش ازدواج ،بواسـطه مصاحبـت و همدلـی و تعهـد و حظ بی
حـد و حصر ناشـی از آن ،بینـش عمیقی را نسـبت به راز مقدسـانه و عرشـی ،در اتحاد مسـیح
و کلیسـا ایجـاد مـی کند.

     چهارشنبه     

 ۱۸اردیبهشت

عشق در زمان مناسب
غزل غزلهای سلیامن  ۱ :۵ - ۸ :۴را بخوانید.
غـزل غزلهـای سـلیامن بـاب  ۱۶ :۴و  ۱ :۵کانونی را در این کتاب شـکل می دهـد ،به هامن صورت
کـه بـوده ،نقطه اوج ازدواج بین سـلیامن و شـوملی و به وصـال آنـان را در ازدواج رشح می دهد.
سلیامن به چه چیزی در آیات زیر اشاره می کند؟ غزل غزلها ۱۲ :۴و ۱۶؛ ۱ :۵؛ .۱۰-۸ :۸

در غـزل غزلهـای سـلیامن ،برخـی از قانـع کننـده تریـن شـواهد از کالم را مـی یابیـم کـه
برنامـه خداونـد بـرای مـردم این اسـت که تـا قبـل از ازدواج ،از رابطه جنسـی پاکدامن باشـند.
یکـی از قدرمتندتریـنِ آن هـا ،اشـاره بـه دوران کودکـی شـوملی اسـت ،زمانـی کـه برادرانـش بـا
حیـرت مـی گفتنـد کـه آیـا او « دیـوار » یـا « درب » خواهـد بـود (غـزل غزلها  ۸آیـات  ۸و .)۹
بـه زبـان دیگـر ،آیـا او تـا زمانی کـه ازدواج کنـد مانند یک (دیـوار) پاکدامن خواهـد ماند ،
یـا بـی قیـد و بـی بنـد و بـار مثل یـک (درب) خواهد بود .به عنـوان یک زن بالـغ ،او تأکید می
کنـد کـه پاکدامنـی خـود را حفـظ کرده اسـت و عفیف به سـوی شـوهر خویش رسـیده اسـت:
«مـن یک دیوار هسـتم» (غزل غزلهـا .)۱۰ :۸
در واقـع ،سـلیامن تاییـد مـی کنـد کـه او تـا شـب ازدواج ،باکـره بـوده بـا گفنت ایـن که او«
یـک بـاغ در بسـته  ...چشـمه ای رسبسـته و آب انبـاری مسـدود بـوده » (غـزل غزلهـا .)۱۲ :۴
او از تجربـه خـودش مـی توانـد به دوسـتانش مشـاوره بدهـد تا مراحـل عاشـقانه وازدواج را با
دقـت طـی کننـد .سـه بـار در غـزل غزلهـای سـلیامن شـوملی ،گروهـی از زنـان را کـه بـه عنوان
«دختران اورشـلیم» نامیـده مـی شـوند ،انـدرز داده ،تـا زمـان مناسـب بـرای عشـق پر شـور و
حـرارت برانگیختـه نشـوند (غـزل غزلهـا ۷ :۲؛ ۵ :۳؛  ،)۴ :۸بـه ایـن معنـا کـه ،تـا زمانیکـه رابطه
مطمئن صمیمـی ازدواج را پیـدا کننـد ،هامنطـور که او بـود .برای دومین بار در شـعر ،محبوب
عـروس خـود را دعـوت مـی کنـد تـا بـه کنـار او بیایـد ( غـزل غزلهـا ۱۰ :۲؛  .)۸: ۴شـوملی قبـل
از عروسـی منـی توانسـت دعـوت او را بپذیـرد ،امـا حاال شـوملی کسـی هسـت که سـلیامن را با
بـاغ خویـش دعـوت مـی کنـد (غـزل غزلهـا  ،)۱۶: ۴و او با خوشـحالی مـی پذیرد (غـزل غزلها ۵
 .)۱:سـلیامن نـه تنهـا جلـب زیبایـی شـوملی می شـود؛ بلکه شـوملی قلـب او را مـی رباید (غزل
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غزلهـا ،)۹: ۴سـلیامن با عشـق شـوملی مسـت می شـود (غـزل غزلهـا،)۱۰: ۴
و او شـاد و خـرم اسـت کـه بـرای همیشـه ،شـوملی متعلـق بـه اوسـت و نه کـس دیگری« :
ای محبوبـة مـن و ای عـروس مـن ،تو همچون باغ دربسـته و هامنند چشـمهای دسـت نیافتنی
هسـتی »( غـزل غزلها.)۱۲: ۴
او پیونـد خـود را بـا ایـن زن کامل همچون دسـت یابی بـه رسزمین موعود تشـبیه می کند:
ای عـروس مـن ،از لبانـت عسـل میچکـد و در زیـر زبانـت شـیر و عسـل نهفتـه اسـت .بـوی
لباسـت ماننـد عطـر دالویـز درختـان لبنان اسـت »(غزل غزلهـا .)۱۱ :۴

چــه خبــر خوشــی ب ـرای اف ـرادی وجــود دارد کــه از ارتــکاب اشــتباه رابطــه جنســی
خــود پشــیمان هســتند؟ اول یوحنــا:۱

     پنجشنبه     

 ۱۹اردیبهشت

حفاظت از هدیه خالق
خداونـد هـدف خاصـی از خلقـت نوع برش به عنوان مرد و زن داشـته اسـت (پیدایش ۱آیات
 .)۲۶-۲۸در حالـی کـه درهـر چیـز تصویر خدا دیده میشـود ،پیوستن جنسـیت متضـاد در «یک
جسـم» ازدواج ،منعکـس کننـده یگانگـی در الوهیت به روشـی خاص اسـت .همچنین پیوند یک
مـرد و زن ،زایشـی از یـک زندگـی تـازه اسـت ،که تجلی برش اصیـل ازتصویر الهی می باشـد.
کالم خـدا چـه نگرشـی ،نسـبت بـه رفتارهـای جنسـی دارد کـه مطابق بـا طرح خالق نیسـت ؟
خـروج  ۲۰آیـات ۲۱-۷؛ رومیـان  ۱آیـات ۲۷-۲۴؛ اول قرنتیـان ۶آیات .۲۰-۹

کالم خـدا از همـه چیزهایـی کـه تصویـر خـدا را در بشر تغییر مـی دهد یا از بیـن می برد،
خشـنود نیسـت .خداونـد بـا قـرار دادن محدودیـت بـرای برخی از روابط جنسـی ،قـوم خود را
بـه اهـداف درسـت جنسـی هدایـت می کنـد .هنگامـی که تجربـه انسـان در مقابله بـا احکام
محکوم گناه مـی گردد.
خداونـد قـرار گیـرد ،جـان،
ِ



بـه ایامنـداران مسـیحی چه رهنمود هایی در باره رابطه جنسـی داده شـده اسـت تا آنـرا دراین
دنیـای گنـاه بـه دیگـران نقـل کننـد؟ رومیـان  ۸آیـات ۱۴-۱؛ اول قرنتیـان  ۶آیـات ۲۰-۱۵؛ دوم
قرنتیـان ۵ :۱۰؛ غالطیـان ۲۴ :۵؛ کولسـیان  ۳آیـات ۱۰-۳؛ اول تسـالونیکان  ۵آیـات  ۲۳و .۲۴
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مؤمنان منتظر آزادی از فسـاد گناه در بازگشـت دوباره مسـیح هسـتند .آنها در ایامن منتظر
هسـتند ،خـود را از طریـق مـرگ مسـیح بـر روی صلیـب ،مـرده در گنـاه قلمـداد مـی کننـد ،و
خویشتن را از طریـق قیـام او زنـده در نظـر مـی گیرنـد .از طریـق دعـای بـی وقفـه ،مراقبـه و
قـدرت روح القـدس ،آنهـا طبیعـت گنـاه آلود خـود را مصلـوب و در افکار خود بـه دنبال اطاعت
از مسـیح هستند.
آنـان آگاهنـد خداونـد مالـک بـدن و روابط جنسـی آنهاسـت و از آنهـا بر طبق طـرح الهی
خودش اسـتفاده مـی کند.
خداونـد کسـانی را کـه از گناهـان خـود توبـه کننـد ،مـی بخشـد (اول یوحنـا  .)۹ :۱انجیـل
قـادر اسـت افـراد را کـه قبلاَ در رابطـه جنسـی گناهکارانه بـوده اند ،بـا مؤمنان رشیک سـازد.
بـه علـت اینکـه گنـاه ،متایلات جنسـی را در برشیـت تغییـر داده اسـت ،بعضـی ممکـن اسـت
قـادر بـه شـناخت کامـل در ایـن جنبه تجربه انسـانی نباشـند .بعضـی از افراد ،به عنـوان مثال،
ممکـن اسـت زندگـی مجـردی در قیـاس بـا روابـط جنسـی که توسـط کالم خـدا ممنوع اسـت،
برگزینند.

چگونــه بایــد بــه عنــوان یــک کلیســا بــا افـراد دیگــر همچــون همجنســگرایان ارتبــاط
داشــته باشــیم؟ چگونــه نگــرش آنــان در مــورد خودشــان در گرایــش جنســی ،واکنــش
مــا را بــر مــی انگیــزد؟

     جمعه     

 ۲۰اردیبهشت

تفکـری فراتـر « :ازدواج مشـمول بـرکات مسـیح اسـت ،و بایـد بـه عنـوان یـک بنیـان
مقـدس شـناخته شـود .دیـن واقعـی نباید با هدف هـای خداوند برای انسـان مقابلـه کند .خدا
مقـدر کـرد کـه مـرد و زن بایـد در یـک ازدواج مقـدس بـا هـم متحد شـوند تـا خانـواده ایی را
پـرورش دهنـد کـه باعـث افتخـار باشـد ،و منونـه خانـواده در بهشـتباشـد .مسـیح در ابتدای
رسـالت خویـش بطـور علنـی ،تصمیـم گرفت ،فتـوا به تشـکیل نهـادی(ازدواج) را بدهـد که در
بـاغ عـدن فتـوای آن را صـادر کـرده بود .به این ترتیـب او به همه اعالم کرد کـه درمورد ازدواج
اتفـاق نظـر دارد و ایـن ازدواج ،زمانـی کـه با پاکـی و تقدس ،و حقیقت و عدالت همراه باشـد،
یکـی از بزرگرتیـن برکاتـی اسـت کـه تاکنـون بـه خانـواد ٔه انسـان داده شـده اسـت »  -الن جی
وایـت ،دختران خدا ،صفحـات  ١۸٠و .١۸١
هامنطـور کـه غـزل های سـلیامن نشـان می دهـد ،عشـقبازی در ازدواج چیز فـوق العاده
ای مـی توانـد باشـد .امـا پایداری رابطـه را منـی تـوان بـه سـادگی بـر پایـه زیبایـی ظاهـری و
لـذات جسـمی قـرار داد .سـن بـدن مـا و زوال آن ،با رژیـم غذایی مناسـب ،ورزش ،و یا جراحی
پالسـتیک ،مـا را بـرای همیشـه جوان نـگاه نخواهد داشـت.
ازدواج سـلیامن بـا شـوملی یـک رابطـه مـادام العمـر و متعهدانـه بـود .آنـان سـه بـار تأکید
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مـی کننـد کـه متعلـق بـه یکدیگر هسـتند (غـزل غزلهـا ۱۶ :۲؛ ۳ :۶؛  .)۱۰ :۷اولین بار شـناخت
مالکیـت دوطرفـه اسـت (در مقایسـه بـا افسسـیان  .)۳۳ ،۲۱ :۵دومیـن بـار ،او فرمـان تأکیـد
تسـلیم او ،را رد می کند(همچنین افسوسـیان )۲۳ ،۲۲ :۵سـومین بار میل خود را برای او بیان
مـی کنـد (افسسـیان  )۳۲-۲۴ :۵عشـق ایـن چنینـی منی تواند از بیـن برود (غزل غزلهـا  )۷ :۸و
ماننـد مهـر و مـوم اسـت که منی تواند شکسـته شـود (غـزل غزلهـا .)۶ :۸

سواالتی برای بحث
 .۱توصیــف ســلیمان از همســرش بــه عنــوان یــک زن کامــل چگونــه اســت؟(غزل غزلهــا :۴

۵-۱؛ ۸ :۶؛ و  )۹-۱ :۷و در مقایســه بــا توصیــف آدم زمانــی کــه او بـرای اولیــن بــار حــوا
را دیــد ،چگونــه اســت؟ (پیدایــش  .)۲۳ :۲پــس شــوهران چگونــه بایــد بــا همسرانشــان
مرتبــط باشــند؟ (افسســیان .)۲۹ ،۲۸ :۵
 .۲بعضــی از مــردم غــزل غزلهــای ســلیمان را بعنــوان یــک تمثیــل از رابطــه بیــن خــدا و
قومــش و یــا بیــن عیســی و کلیســای او مــی بیننــد .در حالــی کــه بایــد مراقــب بــود کــه
بیــش از حــد تمثیلــی نشــود ،چــه ویژگــی هــای از ارتبــاط بیــن ایــن دو نفــر مــی توانــد
بــا رابطــه مــا و خــدا مقایســه شــود؟ همچنیــن مقایســه کنیــد بــا اشــعیا ۴ :۵۴و۵؛ ارمیــا
۱۴ :۳؛ دوم قرنتیــان .۲ :۱۱
 .۳امثــال ســلیمان ۲۶ :۳۱؛ غــزل غزلهــا ۱۶ :۵؛ و امثــال ســلیمان ۱۱ :۲۵را بخوانیــد .چقــدر
کلماتــی کــه ،مــا درتحقیــر یــا تمجیــد همســرمان ،در تضعیــف یــا تقویــت ازدواج مــان
بــکار مــی بریــم ،مهــم اســت؟ از آیــات زیــر بــه عنــوان مثــال هــای بیشــتر اســتفاده کنیــد:
یعقــوب ۲۶ :۱؛ .۱۱ -۵ :۳
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