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    " اصول آشنائی قبل از ازدواج "

 
ر جهت رابطۀ روحانی اصولی که در این درس در بارۀ آن صحبت خواهیم کرد برای آمادگی و رشد د

صحیح و مناسب می باشد.  این اصول رابطۀ شما را در مسیری قرار خواهند داد که به یک ازدواج موفق 
 ختم شود،  ازدواجی که خداوند را جالل دهد و نمونه ای برای دیگران باشد.    

 

 22:  18امثال 

 است کرده تحصیل را خداوند ورضامندی است، یافته نیکو چیز یابد ایزوجه کههر
 

 27:   1پیدایش 

 دآفری ماده و نر را ایشان. آفرید خدا رابصورت او. آفرید خود بصورت را آدم خدا پس
 

 6 – 5:  19متی 
 تن دویک هر و بپیوندد خویش زن به کرده، رها را مادرخود و پدر مرد، جهت این از گفت و 5

 انسان خداپیوست را آنچه پس. هستند تن یک بلکه دونیستند آن از بعد بنابراین 6 شد؟ خواهند

 .نسازد جدا
 

 24:  2پیدایش 

 بود خواهند تن ویک پیوست خواهد خویش زن با کرده، ترک را مادرخود و پدر مرد سبب این از
 

 16:  2مالکی نبی 

 خود لباس به را ظلم کسی اینکه از نیز و دارم نفرت طالق از که گویدمی اسرائیل خدای یهوه زیرا
 نورزید خیانت زنهار بوده، حذر با خود ازروحهای پس است این صبایوت یهوه قول. وشاندبپ
 

 ) ترجمه تفسیری( 16 – 14:  6دوم قرنتیان 
 و نور آیا باشد؟ پیوندی گناه و پاکی بین تواندمی آیا. باشید نداشته همبستگی و پیوند ایمانانبی با 14

بی و ایماندار یک بین آیا دارد؟ وجود توافقی شیطان و مسیح بین یا 15 دارند؟ ارتباطی یکدیگر با تاریکی
 زنده خدای خانه شما زیرا دانست؟ یکی بتخانه با را خدا خانه توانمی یا 16 هست؟ اشتراکیوجه ایمان

 در و شد خواهم ساکن ایشان در من»: است فرموده او چنانکه!  است ساکن شما در خدا و هستید
 «.من قوم ایشان و بود خواهم آنان خدای من و گزید، همخوا اقامت میانشان

 

 (  27 – 25:  5) افسسیان : مثلث زن و مرد با عیسی خداوند  اصول ایمانی ازدواج



 آن برای را وخویشتن نمود محبت را کلیسا هم مسیح چنانکه نمایید، محبت را خود زنان شوهران ای 25
 خود نزد به را مجید تاکلیسای 27 نماید، تقدیس ساخته، طاهر مکال بوسیله آب غسل به را آن تا 26. داد

 باش عیببی و تامقدس بلکه باشد، نداشته آن مثل چیزهیچ یا وچین لکه که سازد حاضر
 

 ؟ چکاپ شخصی قبل از فکر برای ازدواج 

 مرد خدا شو .1
 کار بیرون و درآمد خود را مشخص کن .2
 جلوی آینه برو  .3

 
 

 ئی تا به ازدواجقدم های الزم برای آشنا

قبل از اینکه رابطه ای را به منظور ازدواج شروع کنید می باید انگیزه ها و خواسته های قلبی خود را از 
 لحاظ روحانی و احساسی بررسی کنید.  

با استفاده از اصول زیر شما می توانید قلب و فکر خود را بیازمائید و خود را برای یک ازدواج موفق آماده 
 کنید.  

 

 ( آیا آمادگی ازدواج دارید؟1

 قلب خود را بیازمائید. .1

 قلب و دید خدا را برای ازدواج در یابید. .2

 تائید ازدواج را از خداوند دریافت کنید. .3

 

 ختم گردد  ازدواج دوستی های سالم که  می تواند به  ( 2

 باشد.روح مسیح )روح القدس( همسر آیندۀ شما باید مانند خود شما دارای  .1

مرحله به آن شخص که ممکن است همسرآیندۀ شما باشد فقط به عنوان یک در این  .2
 دوست نگاه می کنید.

 خداوند به شما نشان خواهد داد چه کسی همسر آیندۀ شما خواهد بود. .3

 -5اجتماعی و  -4احساسی و  -3فکری و   -2روحی و -1آیا با این شخص از لحاظ  .4
 فیزیکی یکدل هستید؟

رهبران روحانی خود )والدین و کلیسا( در میان بگذارید.  از روح  دعا کرده قلب خود را با .5
 القدس بخواهید که در این مورد شما را هدایت کند.

اگر فکر می کنید که از لحاظ احساسی با او درگیر شده اید، فوراً احساسات خود را تحت  .6
 کنترل روح القدس قرار دهید.

 نید وارد مرحلۀ بعدی )آشنایی برای ازدواج( شوید.اگر تأئید اولیه را دریافت کرده اید می توا .7

 



 آشنایی برای ازدواج ( 3

 هدف شما از این آشنایی می باید ازدواج باشد. .1

 مرکز زندگی هردوی شما می باید مسیح باشد. .2

 زندگی خود را در مسیر رشد سالم برای یک مسیحی بالغ برنامه ریزی کنید. .3

 نترل روح القدس قرار دهید.هردوی شما باید احساسات خود را تحت ک .4

 باید از لحاظ مالی آمادگی داشته باشید و مسئولیت مالی به عهده بگیرید. .5

اگر موارد باال در تائید رهبران روحانی شما می باشند می توانید با یکدیگر و با رهبران  .6
 روحانی خود مالقات کرده و در بارۀ آمادگی برای مرحلۀ بعدی صحبت کنید.

وحانی شما آمادگی شما را تأئید کردند می توانید وارد مرحلۀ بعدی اگر رهبران ر .7
 )شناخت برای ازدواج( شوید.

 

 ازدواج  براییکدیگر   "شناخت"مرحله  ( 4

شده همفکر هدف این مرحله, شناخت برای ازدواج ، این است که شما با مسیح و با یکدیگر  .1
 خود را برای ازدواج آماده کنید.

مالقات کرده و در بارۀ اهداف، ارزشها و دیدی که برای زندگی و ازدواج  با همسر آیندۀ خود .2
و رشد روحانی دارید صحبت کنید.  همچنین دید خود برای خدمت در ملکوت خدا با یکدیگر 

 در میان بگذارید.

مالقات های شما می باید برای بنا و تشویق یکدیگر در مسیر یک ازدواج موفق باشد.  از  .3
 ی باید در کالم و دعا با همدیگر یکدل شوید.  این جهت شما م

ساعت روز را وقف همدیگر بکنید.  سعی کنید برای مدت طوالنی با  24شما نمی توانید  .4
همدیگر تنها نمانید تا دچار وسوسه نشوید.  مالقات های شما باید برای شناخت بیشتر باشد 

 و احساسات شما کامالً تحت کنترل روح القدس قرار گیرد.

اگر از لحاظ احساسی وابستگی زیادی به همدیگر پیدا کرده اید، بهتر است که مدتی از هم   .5
 جدا بمانید و تمرکز خود را بر خداوند بگذارید.

در این دورۀ شناخت برای اینکه احساسات خود را تحت کنترل در آورید از تماس جسمی  .6
 یح رفتار نمائید.خودداری کنید و با یکدیگر به عنوان خواهر و برادر در مس

یک عامل کلیدی در رابطۀ شماست.  شما  (to communicate)ارتباط برقرار کردن  .7
باید با همسر آیندۀ خود در بارۀ هر موضوع مهمی که می تواند در آینده باعث خرابی رابطۀ 

 شما گردد آزادانه و با صداقت صحبت کنید.  

ا یک زوج نمونه که در تأئید شبانان و مشایخ قبل از اینکه شما وارد مرحلۀ بعدی شوید باید ب .8
 کلیسا هستند مالقات کنید و از ایشان تعلیم بگیرید.     

، والدینتان و رهبران روحانی شما تائید شده است پس آماده  اگر همه چیز از نقطه نظر شما .9
و می هستید تا وارد مرحلۀ بعدی )نامزدی( شوید.  ارادۀ هردوی شما برای ازدواج یکی است 

 توانید تاریخ نامزدی را مشخص کنید.

 



 

 

 امزدین   (5

 نامزدی با تائید والدین و شبانان و مشایخ در کلیسا اعالم خواهد شد. .1

در این مرحله شما در قلب و فکر یکی شده اید پس جایز است که در قسمت احساسی نیز  .2
 یکی شوید.

ام بگذارید.  نباید خود را در باید به بدن های یکدیگر به عنوان معبد روح القدس احتر .3
 موقعیتی قرار دهید که دچار وسوسه شوید.

با تأئید واالدین و رهبران روحانی مشورت قبل از ازدواج را شروع کنید.  در این مرحله می  .4
 توانید تاریخ ازدواج را مشخص کنید.

 

 

 ازدواج   (6

 شوید.در این مرحله خداوند به شما اجازه میدهد تا در جسم نیز یکی  .1

 هدف شما در ازدواج موفق مسیحی این است که:    .2

 خداوند را جالل دهید 

 برای سایر ایمانداران نمونه باشید 

شما باید با نمونگی خود دیگران را تشویق کنید که با استفاده از اصول باال در این مسیر قرار  .3
 بگیرند و ازدواج موفقی مانند ازدواج شما داشته باشند.      

 

 

در مراسم جشن  زدواج عهد ا  

 این عهد را اول شوهر به زن و بعد زن به شوهر می گوید 
 را بعنوان هدیه ای از خداوند به همسری می پذیرم   _____ تو   _____ من 

 و در مقابل خدا و این شاهدان عهد می بندم که خود را
 اول به خداوندمان عیسای مسیح و بعد به تو تقدیم کنم و  

 ی و بی نیازیدر نیازمند
 در اندوه و شادی 

 در بیماری و تندرستی 
 در رنج و شادمانی

 تو را وفادارانه دوست بدارم و احترام کنم 
 

 



 

 

 

 

 

 

 " عهدنامه"  

 درحضور خداوندم عیسی مسیح
 را در مورد انتخاب  خدا متعهد می شوم که خواست و ارادۀ  

 به عمل آورم همسر آینده ام 
 

  ________________________ من

 

  

 نگاه خواهم داشتو بری از هر گناه جنسی خود را پاک و مقدوس  .1
تعلیمات کتاب مقدس را در انتخاب همسر آینده ام پذیرا خواهم بود و  .2

 اطاعت خواهم کرد
برای ازدواج منتظر تأئیدکامل خدا و کسانی که به آنان متعهد هستم  .3

   خواهم ماند . )خانواده , شبانان ( 

 

 
 __________________امضاء                                                   

 
                   _______________________تاریخ                                           

    

            
  

 

 

 

 

 

 



“Courting before Marriage” 
Iranain Christian Church 

8-29-12 
 

Prov 18:22 

22 He who finds a wife finds what is good and receives favor from the 

LORD.  

 

Gen 1:27 

27 So God created man in his own image,  in the image of God he created 

him; male and female he created them.  

 

Matt 19:5-6 

5 and said, 'For this reason a man will leave his father and mother and be 

united to his wife, and the two will become one flesh'? 6 So they are no 

longer two, but one. Therefore what God has joined together, let man not 

separate."   

  

Gen 2:24 

24 For this reason a man will leave his father and mother and be united to his 

wife, and they will become one flesh.  

 

Mal 2:16 

16 "For the LORD God of Israel says That He hates divorce, For it covers 

one's garment with violence," Says the LORD of hosts. 

"Therefore take heed to your spirit, That you do not deal treacherously."  

 

2 Cor 6:14-16 

14 Do not be unequally yoked together with unbelievers. For what 

fellowship has righteousness with lawlessness? And what communion has 

light with darkness?  

15 And what accord has Christ with Belial? Or what part has a believer with 

an unbeliever?  

16 And what agreement has the temple of God with idols? For you are the 

temple of the living God. 

  

Eph 5:25-27 

25 Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave 

Himself for her,  

26 that He might sanctify and cleanse her with the washing of water by the 

word,  

27 that He might present her to Himself a glorious church, not having spot or 

wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. 



 Biblical Guidelines for Courtship, Engagement and 

Marriage 

 
These Biblical guidelines are for developing spiritual and 

proper relations that would lead up to a successful marriage, 

which glorifies God and sets good examples for others. 

 

The motives and desires should be checked spiritually and 

emotionally before starting a relation, which leads to marriage. 

 

These following guidelines give an overall picture of how we 

can test ourselves in order to be ready for a successful marriage. 

 

1 – Am I ready for marriage?          


1) Check the heart 

2) See the vision of God for marriage 

3) Receive the calling of God to be married 

 

2 – Build friendship in Church fellowship atmosphere   
 

1) Your future partner must be of a same Christian SPIRIT 

as you. 

2) You see your possible future partner as a friend. 

3) God will show you the possibility of a future spouse. 

4) You check your overall spiritual, emotional, social, and 

physical compatibility. 

5) You pray and share your heart with your spiritual 

authority (Parents and Church) to receive more guidance 

from Holy Spirit. 

6) Your emotional involvement must be controlled and be 

submitted to the Holy Spirit. 

7) If the initial confirmations are received, you have a 

green light to go to the next stage. 

 

3 – Pre-Courtship Checkpoints        
 

1) Marriage must be the goal of your courtship 



2) Christ must be the center of both of your lives. 

3) Life pattern for growing as a mature Christian is 

established. 

4) You must be both emotionally stable apart from each 

other. 

5) Be financially ready and responsible. 

6) If the above are confirmed by your spiritual authorities, 

then the couple will meet with each other under the 

supervision of the spiritual authorities, to see if they are 

compatible for courtship.  

7) If their compatibility is confirmed, then they have a 

green light to go to the next stage. 

 

4 – Courtship            
  

1) The purpose of the courtship is to become of the same 

MIND with Christ and each other with the goal of 

marriage. 

2) They meet to talk about their goals, values and visions 

for life, marriage, spiritual growth and future ministry. 

3) Their meetings are mainly focused on edifying one 

another with the word of God and prayer in order to lead 

one-another towards a successful marriage. 

4) Their lives should not be consumed 24/7 with each 

other. They should not tempt each other by being alone 

for long periods of time. However, they could meet with 

each other to know each other better but not get 

emotionally too involved.  

5) If they become co-dependent on each other for 

emotional support, they need to take time apart from 

each other and focus back on God. 

6) During the courtship, in order to control the emotions, 

they need to limit their physical contact and treat each 

other as brother and sister in Christ. 

7) Communication is the key. They must bring out and 

discuss any major negative issues, which may damage 

their future marriage. 



8) Before moving to the next stage, they need to meet and 

mentored by an established spiritual couple approved by 

the elders of the church. 

9) If everything is approved by themselves, parents, and 

church authorities, then they are ready to go to the next 

stage. Their WILL becomes one toward marriage and 

they set dates for Engagement and marriage. 

 

5 – Engagement                  
 

1) The engagement will be first approved by parents and 

elders and be announced in the church. 

2) At this stage, their heart and soul become one. The couple 

will become one in EMOTION. 

4) They must respect each other’s bodies as the temple of 

God. They must not put themselves in compromising 

places or positions so that they may preserve purity. 

5) They will engage in pre-marital counseling. With the 

counselors, parents, and elders’ final approval, the 

couple will plan for their marriage date and ceremonies.  

 

6 – Marriage                  
 

1) In this stage, you are allowed by God to be one in 

BODY. 

2) The goal of a successful Christian marriage is to glorify 

God and to set an example for all the believers. 

3) The couple must start mentoring others to follow the 

above patterns and guidelines in order to duplicate 

successful marriages as themselves.  

 

7- Triangle of Love 

Always remember that, Jesus is the head of your triangle with 

your spouse.  

The love you share with one another is Agape love. 

(Unconditional Love of God) 
 


