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  تحسین ها
و فواید حفظ نجابت و پاکدامنی  ةکتاب اصول نجابت به طور واضح دربار

مضرات عدم نجابت  در زندگی  فرد سخن می گوید. رندي الکورن به ما 
  کمک می کند تا بتوانیم به پاکی و نجابت دست یافته و پاك بمانیم.

 برنامه رادیویی فامیلی الیف دنیس رینلی، مدیر-

این کتاب کوچک اما قدرتمند است. زندي الکورن در این کتاب جذابیت 
گناهان جنسی را از بین برده و به ما نشان می دهد که نجابت و پاکدامنی 

  هزراران بار بهتر است.
  BOY MEETS GIRL جاشوا هریس نویسنده کتاب-

  
ائه می دهد و به ما کمک می کند کتاب اصول نجابت به ما خط زندگی را ار

که در مسیر تجربه زندگی سرشار از پاکی و نجابت را تجربه نمائیم.یان 
کتاب را بخوانید و آن را در اختیار همسر، فرزندان و دوستانتان قرار دهید و 

  مطمئن باشید این کتاب باعث برکت آن ها نیز خواهد بود.
  

  DIVORCE-PROOF YOUR MARRIAGEب دکتر گري باربارا روزبرگ نویسنده کتا-
  

رندي الکورن با قلب یک شبان و صراحت یک نبی با جدیت دربارة آن 
دسته از انتخاب هاي ما که میتواند ما را به سوي سقوط اخالقی هدایت کند 
هشدار می دهد. او به جاي آن با تعالیم کتاب مقدسی مشورت هاي 

و شادي عظیمی در زندگی  کاربردي ما را به سوي آزادي اخالقی، برکت
  هدایت می نماید.

  
  LIES WOMEN BELIEVE ننسی المی دموس، مجري برنامه و نویسنده کتاب-
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تقدیم به برادران و خواهرانم در مسیح که در او و با او پیروز 
ت هاي کوتاه و زود گذر و فریبنده روي ذشته اند و از لگ

تی که عظیم تر و واقعی تر است گردانده اند تا بتوانند شادمانه لذ
  . تجربه کنندرا در زندگی خود 

در حضور تو کمال  آموخت؛ خواهی من به را حیات راه تو« 
                                     و به دست راست تو لذتها  شادي است،

  ) 11:  16مزمور . » ( تا ابداآلباد
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  قدردانی
ریغ و مهم دکمک هاي بی می خواهم به 

دوست و ویراستار این کتاب لري لیبی اشاره 
کنم . او آنچه من نوشته بودم را برداشته و 
آنچه اکنون در این صفحات می خوانید 
چکیده نوشته هاي من و آن مطالبی است 
که او به من در انتخابشان کمک نموده 

از کتاب یونس در  8:  2است.کاربرد آیه 
ین کتاب به ذهن او رسیده مورد موضوع ا

بود. خودِ من هرگز فکر نکرده بودم که 
  این آیه به عدم پاکی جنسی اشاره می کند. 
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اول                                                                                 فصل 
  .پشت کردن به آنچه که می توانست باشد

  
صندلی به سرعت بر شد و اریک سراسیمه وارد دفترم 

 "!من از دست خدا عصبانیم" و گفت : نشست

با سپس بود و  یافتهرشد  يقدرتمند کلیسايیک اریک در 
نماد تبدیل به او ولی حاال ه بود ازدواج کرد یک خواهر ایماندار

 یک انسان بدبخت به معنی خاص کلمه گشته بود.

              "؟هستی... چرا از خدا عصبانی  خوب یخیل"
 ".چون هفته گذشته مرتکب زنا شدم " :گفت     

می فهمم که چرا خدا باید  " :با مکثی طوالنی نهایتاً گفتم
اریک  "؟هستیاما چرا تو از خدا عصبانی  از تو عصبانی باشه.

 همکارشتوضیح داد که براي  ماه ها احساسی متقابل بین او و 
(بی گناه ا خدا او را از او با جدیت دعا کرده بود ت .بود حس کرده

آیا از همسرت خواستی  ":از اریک پرسیدم ه دارد.اعفتی) دور نگ
  "زن دوري کردي؟ آنآیا از  ؟دکه براي تو دعا کن

 "رفتیم.می  تقریباً هر روز براي ناهار بیرون! نه خوب ..."

 .لبه میز کردم ربه آرامی شروع به حل دادن کتابی حجیم ب
فقط  دفتا چه اتفاقی می ددار دمتوجه باشاریک هم بدون اینکه 

طور که کتاب به لبه میز نزدیک  تماشا گر این صحنه بود. همین
به  "!دفتاذار این کتاب بیگلطفًا ن! خدایا"بلند دعا کردم ، می شد،
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خدا قانون جاذبه زمین  ادامه دادم.نمودن  حل دادن کتاب و دعا
من  " :به اریک گفتم اد.کتاب از لبه میز افتو  نداختیارا از کار ن

او ... اما بیافتد کتابم ه ندهد زاجاخواستم  او از! از خدا عصبانی ام
  "نا امیدم کرد!

  

  .انتخاب هایی که ما را نابود می کنند
را  تا امروز هنوز می توانم صداي افتادن آن کتاب به زمین

با استعداد  جوان، تصویري از زندگی اریک بود.به یاد بیاورم که 
قابلیت هاي اریک . به خاطر همسر و فرزند دخترش مبارك و

از کم کم او  اما داستان اریک آن روز تمام نشد.بسیاري داشت. 
باالخره روزي به و  شد یک متجاوزجنسی تبدیل به  لحاظ

توبه . زندان استدر االن سالهاست که  .دخترش تجاوز کرد
و سپردن آن کشاندن زندگی اش به لبه پرتگاه  جریمۀکرده اما 

 .پرداخت می کندبه جاذبه را 

یم که خدا ما را از مصیبت و چقدر از ما مسیحیان امید وار
که هر روز تصمیماتی بی اهمیت و   در حالی بدبختی حفظ کند،

ما را به آرامی به سمت بی می توانند غیر اخالقی می گیرم که 
( نظر سنجی که در . دنسوق ده ياخالقی هاي جدي تر

Promise Keepers  نشان می دهد که نیمی از انجام شد
در هفته گذشته به شرکت کننده در این نظر سنجی  مرد 1500
  ).داشته اندارتباط پورنگرافی  با موضوعنوعی 
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وقتی  .اند شده بزرگاز کودکی در کلیسا تیفانی و کایل هم 
می جنسی قبل از ازدواج هشدار  ۀجوانان در مورد رابط مسئول
که  موزیکی تلویزیون و فیلم ها، آن را جدي نگرفتند. داد آنها

آن ها را به داشتن رابطۀ جنسی ترغیب  دندرگوش می کها  آن
این  تیفانی تسلیم کایل شد. جوانان، ۀشبی بعد از جلسمی کرد. 

بعد از  اصالً شبیه فیلم ها نبود. !دردناك و تهوع آور بودتجربه 
ل از تیفانی عصبانی بود آن تیفانی احساس وحشتناکی داشت.کای

زه می داد که این اتفاق رخ تیفانی نباید اجا فکر می کردچون 
 دهد.

تسلیم پسران بیشتري شد با این تیفانی بعد از آن تجربه 
وقت  هیچکه  پیدا کندشخث مورد عالقۀ خود را  فکر که بتواند

استفاده سؤاز او یکی پس از دیگري پسر ها . پیدا نکردهم 
دیگر کلیسا هم نمی آمد و روزي  راه خود رفتند. کردند و به

دوستی او را به کلینیک سقط جنین  است. باردارمتوجه شد که 
 نیز او را رها نمی کرد.حاال رویاي کودکی که کشت  رساند.

عیسی او به سوي مسیح برگردد چون تیفانی می توانست 
ایمان و  بودشده اما قلب او شکسته و بسته  بخشید. را می

تیفانی اقدام به اشت که می تواند به سوي مسیح بازگشت کند. د
و است حاال معتاد به مواد مخدر  خودکشی کرد اما موفق نشد.

و همین  به او تجاوز شدباري دیگر  است. خیابانیفاحشه یک 
اوخز جنین دیگري را سقط کرد. مرگ در چشمان او دیده می 

حاال  . اوکایلارة شود و امیدي در او یافت نمی شود. اما درب
است و تفکرات  دانشجو .نداردبه مسائل روحانی  ايعالقه 

ارتباط جنسی دارد و حس  یبا دختران مختلفالحادي دارد. 
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احساس شادي دهد را او و هر چه به پوچی او را رها نمی کند 
 تجربه می کند.

این نتیجه رسید خواهري ایماندار است. روزي به  لوسیندا،
سخت ، مردي شرافتمند رمانتیک نیست.ر دیگکه همسرش 

ی براي شبیه شدن به هنر پیشه کوش و اهل کلیسا که تالش
وارد رابطه شد و  يلوسیندا با مردي دیگرهاي هالیودي ندارد. 
غمی بی مانند با خود و خانواده اش را  او نهایتاً با او ازدواج کرد.

نه اعتراف نزد مسیح این گولوسیندا . سال ها بعد رو به رو کرد
می اما  دانم،رکاش می توانستم همسر اولم را برگ" کرد که: 
خداوند لوسیندا را بخشیده و  ؛بله "!حاال خیلی دیر استدانم که 

 پرداخت.را  یهولناک او بهايولی  هنوز براي او برنامه ها دارد

در دریاي مدیترانه  بزرگ، یونس نبی در شکم ماهی
آنان " این نتیجه رسید که :  وضعیت خود ار بررسی کرد و به

وفاداري خویش را ترك  کنند،ارزش را عبادت میکه بتهاي بی
 )8: 2(یونس " گویند.می

با لبانی بزرگ و  خنده دارت چیزي بیشتر از مجسمه اي بُ
هر  ت جایگزینی براي خداوند است.بُ شکمی برجسته است.

تکیه ا  که ارزش بیشتري نسبت به خدا به خود بگیرد زیرچیزي 
رفتار جنسی ما نشان  .ما بر چنین بت هایی نوعی معامله است

: 1( رومیان  .بر زندگی ما فرمان می راند چیزي می دهد که چه
ی است چون امیال ما تبت پرسهمانند گناهان جنسی  ).18-29

 جاي خداوند را می گیرد. 
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بر می گردانند تا جایگزین او را در رو کسانی که از خدا 
 چرا؟ چون آن یرند فرصت بزرگی را از دست می دهند.آغوش گ

 نه در جایگزین او. ها خلق شده اند تا شادي را در خداوند بیابند
ها حضور خدا و برکات آینده را با چیزي که فوراً قابل  آن

اما آن  دیدن و حس کردن است معاوضه می کنند. چشیدن،
ها مرتکب بارمن  .کردنخواهد  هرگز آن ها را ارضأجایگزین 

هر گناهکاري آنچه  کم یا زیاد،چطور؟ شما  ام. شدهچنین کاري 
 د.با دروغی معاوضه می کنرا  دو می تواند داشته باش د را که دار

بیشتر می  خطراحتمال بعضی اوقات دروغ بزرگتر می شود و 
براي  ما زندگی خود را به سمت نابودي سوق می دهیم. .شود

لحظه اي، و واقعی کردن  یداشتن افزایش هورمون های
معامله اي این  آینده خود را به حراج می گذاریم. نماخیاالت

معامله اي با شیطان،که هرگز روي حرف خود  وحشتناك است.
 نمی ماند.

 براي تحریکِبسیاري هر روز زنان و مردان مسیحی 
مثل  خوشبختی آینده را رها می کنند. ،خودموقت  جنسیِ

پناه  ي بیشتربه دوز ياز دوزي دیگر و موادمعتادان از موادي به 
را با فرصت  )Righteous( رضایت زندگی صالحانه. می بریم

هاي زود گذر معاوضه می کنیم که همیشه ما را تهی تر و 
او زنی که به او  اریک چنین کاري کرد. رها می کنند. حریص تر

به رابطۀ دختري که پدرش را دوست داشت و  عشق می ورزید،
راه او همکاران و کلیسا پشت کرد.  دوستان و خانواده، باخود 

  را رها کرد. شدر آخر آزادیرا ترك کرد و رفتن با عیسی 
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ور تر می سازد ما خود را به  با هر نگاه که هوسمان را شعله
جاذبه کنترل امور نیروي تر می کنیم و طبیعتاً  پرتگاه نزدیکۀ لب

چه ولی ما  ابود می شود.را در دست می گیرد و همه زندگیمان ن
را از دست می دهیم؟چه چیزي را ترك می کنیم که چیزي 

  ما بود یا می توانست مال ما باشد؟ متعلق به
ه می اخود را پاك نگاو بود اگر چگونه تیفانی امروز وضعیت 

چون تجاوز و سقط  و اي باشدفاحشه این که به جاي  داشت؟
توانست براي عیسی  تیفانی می ،سایه اي او را دنبال کنند

سرشار از شادي و مسیح بسراید در کمپ کالج ها براي . بدرخشد
  ...فقط اگر! طور ینمکایل هم هو امید باشد.

لوسیندا هم آنچه که به او تعلق داشت یا می  لوسیندا چطور؟
چه کسی می داند که فیض  توانست مال او باشد را رها کرد.

دانی راحت و جو .بود چه چیزي را براي او تدارك دیدهخدا 
گرم؟ احترام و طویل با محیطی  عمري ؟ذي قیمتآرامشی 

زنی شکیبا که می توانست الگوي فرزندان و نوه ها؟ به عشق 
را تحت  انسانهزاران می توانست خدمتی که  شکیبایی گردد؟

 بله ، دور از تصور در زندگی آینده؟ی پاداش ؟ثیر قرار دهدأت
اما  به طور کامل! بخشیده است.را تمامی این موارد خداوند 

  .بر جاي می ماندعواقب تصمیمات او 
دیده ، از همین عواقب آزار خواننده هاي این کتاببعضی از 

 نجابت بعضی از افراد د.نو شکست خورده هست مأیوسو  اند
 اند. نکردههم حتی تالش  بعضی را تسلیم کرده اند.خود (عفت) 

انتخاب هاي امروز چه که انیم بد باید دور اندیش باشیم وما 
  د زد.نآینده اي را براي ما رقم خواه
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 نمی توان دیگر د از دست رفتن زمانی که ها، بعضی از فرصت
ها  "!باید باشداین گونه "ما نمی توانیم در  .آن ها را باز گرداند

فیض خدا  ابه واقعیت اعتراف کنیم و بما تنها باید . زندگی کنیم
  دهیم. به راه خود ادامه

بعد از لوسی  سی اس لوئیس، اثرِ ،در شاهزاده کاسپین
سعی می کند از او بپرسد اگر زودتر  اصالن، سرپیچی از فرمانِ

به دنبال صداي او می آمد و دست از بهانه تراشی بر می داشت 
 می دهد:اصالن بزرگ پاسخ  چه اتفاقی انتظار او را می کشید.

این رو هرگز  ،خیر ترم؟...بدونی چه اتفاقی می افته دخاگر "
  "کسی به تو نمی گه.
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دوم                                                                                                           فصل 
  آشکار خود شیفتگیِ

  
تیفانی و  لوسیندا، درباره اریک،اي که تکان دهنده  موضوع

با ها فکر می کردند  ن است که همه آنایوجود دارد کایل 
این اگر تسلیم شدن به شهواتشان سودي عایدشان می شد. 

و نجابت پاکی خدشه دار شدن قبل از  امکان وجود داشت که
 " :ها مصاحبه اي ترتیب دهیم احتماالً می گفتند با آنشان 

با این حال  "!براي خوشحالی خودم استهدف لذت من است! 
  هرگز نیست.و  حتی نزدیک هم نبود اینطور نبود.

زدند بلکه نا به دیگران آسیب  نه تنها فقطها  در واقع آن
آن کاري که آگاهانه به منافع شخصی خود لطمه و آسیب زدند. 

  احمقانه بود.بلکه کاري اشتباه نبود،فقط یک کردند ها 
همه ما می دانیم که به چه دالیلی باید نجابت و پاکی خود را 

(بی عفتی)   (عفت) می خواهد و ناپاکی خداوند پاکی. حفظ کنیم
آیا  ناخالصی اشتباه.و  خالص بودن درست است را منع می کند.

! این حقیقت به این معنی است که کامالً! لهاین گونه نیست؟ ب
من به ! احمقانهعفت و پاکدامنی هوشمندانه است و بی عفتی 

  این می گویم اصول پاکی.
ناپاکی همیشه احمقانه.نه  انه است؛پاکی همیشه هوشمند

  ! بلکه همیشه!نه گاهی! بعضی وقتها
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 استثنایی وجود ندارد. ید.تنیس از این اصل مستثنی هم شما
که اعمالی با نظم خاصی آفریده تا را  خلقت ،خداوند مقدس

نشأت گرفته از شخصیت او مطابق با شخصیت او و قوانین 
در اعمالی که  گیز باشند.همیشه تحسین بر انانجام می گیرند، 

همیشه مورد  تضاد با شخصیت و ذات مقدس او قرار می گیرند
را پاداش و اي دالنه اخداوند هر عمل ع غضب و تنبیه هستند.

  را جزا می دهد.اي هر عمل ناعادالنه 
 نیست که خدا همیشه مستقیماً دخالت می کند. ااین بدان معن

خداوند آن را سر  ست.این قاعده اخالقی مثل قانون جاذبه ا
. وقتی راننده اي بی دقت روي یخ با است جایش قرار داده

سرعت زیاد کنترل خودروي خود را از دست می دهد و ماشین 
خداوند درآن لحظه جاذبه  از لبه پرتگاه به پایین پرتاب می شود،

را خلق نمی کند تا راننده را بخاطر بی دقتی مورد تنبیه قرار 
  چه قبل و چه بعد از تصادف. ،د داردوجوجاذبه  دهد.

رافی گبه پورن  ینخداوند نیاز ندارد که معتاد به همین شکل،
نتیجه مجازات  را براي هر عمل اشتباه مورد مجازات قرار دهد.

میوه هاي و تخریب شخصیت به عنوان  تنزل شرم، گناه است و
تحت تسلط که را کتاب مقدس کسانی  د.نحاصل می شوگناه 
 می نامد.(بی عفت)  خود زندگی می کنند را بی اخالقت اشهو

مکافاتِ درخورِ  ..."  27:  1مثال در رومیان  به عنوان
  "  انحرافشان را در خود یافتند.

ما  دنیاي اخالقی خداوند به این شکل است.قوانین حاکم بر 
عواقبی غیر  ،می توانیم راه خود را انتخاب کنیم اما با هر انتخاب

  می آید. باراب قابل اجتن
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اما  خطرناك هستند.بسیار جاده هاي زندگی بعضی اوقات 
دهنده اي بر خداوند ما را آنقدر دوست دارد که عالئم هشدار 

 ۀقبل از ازدواج رابط "و  "! زنا نکن ": می دهدسر راه ما قرار 
 اما باید . ما مجبور به اطاعت نیستیم."!جنسی نداشته باش

با عواقب انتخاب هاي  هستیم که بایدبدانیم که این خود ما 
  خود زندگی کنیم.

و بی  نا پاکیو نجابت در ما حس امنیت ایجاد می کند. پاکی 
ناپاکی  پاکی همیشه به ما کمک می کند. است. خطرناك عفتی

ناپاکی و  پاکی هوشمندانه است همیشه به ما آسیب می زند.
اساس آن عمل جمله را یادداشت کنید و بر این  همیشه احمقانه.
 .و زندگی نمائید

به آن ها اشاره  انجیل متیدر  عیسیي که دو مرد وضعیتبه 
  ، دقت کنید:می کند

  
                                     پس هر که این سخنان مرا بشنود و به آنها عمل  «

                                            کند، همچون مرد دانایی است که خانۀ خود را بر
                                                سنگ بنا کرد.چون باران بارید و سیلها روان 

                                          شد و بادها وزید و بر آن خانه زور آورْد، خراب نشد 
                                           امّا هر که این سخنان  زیرا بنیادش بر سنگ بود.

                                      مرا بشنود و به آنها عمل نکند، همچون مرد نادانی 
                                           چون باران   است که خانۀ خود را بر شن بنا کرد.

                                                     بارید و سیلها روان شد و بادها وزید و بر
                                                       آن خانه زور آورْد، ویران شد، و 

  ) 27 - 24: 7متی  ( »اش عظیم بود!ویرانی
  
نمی سنجد بلکه  پرهیزگاريعیسی اطاعت را فقط از طریق 

جد بلکه ناطاعتی را با غلط بودنش نمی سن و بر اساس حکمت
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و  احمقانه اتبا تصمیمها انسان در این جا  ش.با حماقت
در این متن به  .گردندمی  "یویرانی عظیم" باعث اشتباهشان،

خطاب می حکیم را بلکه او  نمی گوید "صالح"انسان مطیع 
  باهوش است. یعنی شخص مطیع، .کند

زمانی اتفاق می پیروزي بزرگ شیطان و بزرگترین شکست ما 
باید واقعاً آیا  "از خود بپرسیم:که  مجاب می کنداو ما را که  افتد

یا باید بهترین را براي خود انجام ؟ انتخاب کنمرا آنچه خدا گفته 
فریب بیان گر این است که چگونه وال ئاین س شکل "دهم؟ 

تا  .خداوند را انتخاب نمی کنیم ارادةما همیشه  .می خوریم
براي ما بهترین است از آن زمانی که مطمئن نباشیم ارادة خدا 

  اطاعت نمی کنیم. 
  

  انگیزه ها ي چند گانه
تو داري در ! صبر کن یک دقیقه "شما ممکن است بگویید 

آیا . مورد انگیزه اي خود خواهانه و غیر روحانی حرف میزنی
 نه،"محبت به خداوند باشد؟فقط انگیزه فرد مسیحی نباید 

  نه. !ًمشخصا
تلفی را در سر راه ما قرار می کتاب مقدس انگیزه هاي مخ

اما  محبت یکی از آنهاست. دهد تا از کالم خدا پیروي کنیم.
در اختیار  آشکاربه شکلی نیز را  يکتاب مقدس دو انگیزه دیگر

خواهی را در ما تحریک خود  حس امیما قرار می دهد که مستق
  ترس از خدا و امید به پاداش. می کند.

پس ما  زه ها غیر روحانی هستنداگر فکر می کنیم این  انگی
  .درست عمل نکرده ایمدر دریافت مفاهیم کتاب مقدسی 
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چندان براي قدوسیت اوست،که  ترس از خدا احترامی دو
سنجش این ناپاکی  عواقب نااطاعتی نیز می شود.از شامل ترس 

  سوق می دهد. یها ما را به سمت پاک
خود د در ذات توانیم پاکی را استدالل کنیم چون خداون ما می

و مطمئناً به خاطر  )11:  6 (عبرانیان.پاداش دهنده است
به ما پاداش می ي او می گردد خشنود ی که باعثتصمیمات

نادرترین و مجموعه اي از اطاعت از اراده و طریق او  دهد.
  شادي.احساس را در ما ایجاد می کند. حس شگفت انگیز ترین 

  
                                            گیرم اهد میامروز آسمان و زمین را بر شما ش« 

                                             که زندگی و مرگ، و برکت و لعنت را پیش 
                                         رویتان نهادم. پس زندگی را برگزینید تا شما و 

                                          را دوست بدارید،نسلتان زنده بمانید؛یهوه خداي خود 
                                         از صداي او اطاعت کنید و به او بچسبید، زیرا او 

                                    زندگیِ شما و درازي عمر شماست، تا در سرزمینی که
                                             م و اسحاق و خداوند براي پدرانتان، ابراهی

                                                     یعقوب، سوگند خورد که آن را بدیشان 
  ) 20- 19: 30تثنیه ( » دهد، قرار یابید.

  
 زندگی، آرامش، ما می توانیم برکت را انتخاب کنیم: شادي،

زخم ها و  بدبختی، ی توانم لعنت را برگزینیم:یا مرا امید و خنده 
  مشتی از خاکستر.

 راهی اخالقی قرار گرفت، دودر  ،آدمنخست زاده  وقتی قائن،
  :خداوند به لطافت براي او استدالل کرد

  
                                       از چه سبب  «آنگاه خداوند به قائن گفت: « 

                                ر آنچه را کهاگ اي؟خشمگینی و چرا دلریش گشته
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                                                     نیکوست انجام دهی، آیا پذیرفته 
                                                      شوي؟ ولی اگر آنچه را که نیکوستنمی

                                                 کمین نشسته انجام ندهی، بدان که گناه بر در به
  ) 7- 6: 4پیدایش (  » و مشتاق توست، اما تو باید بر آن چیره شوي.

  
اگر نقشه هاي من را انتخاب کنی  خداوند داشت می گفت که

 .خواهد نشست اتبر چهره لبخند و  خوشبختی را خواهی یافت
به امیال تو اما اگر  ط کرده است.سقو ، جهانیمئناً این جهانطم

آرامش مرا تجربه  خود غلبه کنی و با من راه روي، گناه آلودِ
تسلیم نیروهایی  اگر استانداردهاي مرا رد کنی، خواهی کرد.
  مابقی تاریخ است. .ریزندهم می  بهکه زندگی تو را خواهی شد 

  
  هوشمندانه و احمقانه یاستدالل

 یانتخاب و آن راکید می کند أجنسی ت آیا خداوند واقعاً بر پاکی
؟ را حماقت می داندناپاکی می نامد در حالی که هوشمندانه 

  قضاوت کنید: تانخود
  

  چرا سرمستِ زنِ بیگانه باشی« 
  ) 20:  5امثال » (  آغوشی کنی؟و با زنِ زناکار هم

  
                                          هاي انسان در برابر چشمان خداوند زیرا راه« 

  ) 21:  5امثال » (  سنجد.و همۀ طریقهاي او را می است
  

                                          و در  افکنَد،دکاریهاي شریر به دامش میب « 
  ) 22:  5امثال » ( آید.بندِ گناهان خویش گرفتار می
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                                            و از جهلِ  ادبی خواهد مرد،از بی« 
  ) 23: 5امثال » ( بسیار گمراه خواهد شد.
  

چون خداوند آن را می بیند و ما را  چرا باید از زنا دوري کنیم؟
انسان در بندِ  "اما حتی قبل از روز داوري  داوري خواهد کرد.

او خواهد  زناکار در دام می افتد؛ "آید.گناهان خویش گرفتار می
خود کسی که اما  .خواهد شدابتدا قربانی حماقت خود مرد. او در 

عشق  "در بند"و  "شادي کند "می تواند  نگاه می داردپاك را 
 18: 5( امثال  .دربهمسرش باشد و از اتحاد جنسی خود لذت ب

-19(  
  

  :خداوند می پرسد يدر باب بعد
  

                                           و  آیا کسی تواند آتش را در آغوش گیرد «
                                و  آیا کسی تواند بر اخگرهاي سوزان راه رود  اش نسوزد؟جامه

                                     اشنیز چنین است آن که با زنِ همسایه پاهایش نسوزد؟
                                           زیرا هر که او را لمس کند از مجازات بخوابد،

  ) 29 - 27: 6امثال » ( نخواهد رَست.  
  

گاوي در  "امثال شخصی که به زنا گرفتار است را به کتاب 
 است  و آهو یا پرنده که به دام شکارچیان افتاده "راه کشتارگاه

  ) .27 -21: 7( امثال   .می کند تشبیه
روزي بود  شایمانداري که در حال آزاد شدن از اعتیاد جنسی

معتادان همیشه فکر می کنند که " :گفتبه من نزدیک شد و 
شروع در تو تغییر  زمانیولی  .شوند آزاد اعتیادشانمی توانند از 

. من هرگز به تنهایی قادر به انجامش نیستیمیشه که بفهمی 
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خداوند می و  دست بکشم منمی توانم از بی اخالقی جنسی
به خاطر  !و آن هم ه باشممن این را به یاد داشتکه خواهد 

  "! خودم
  

  انتخاب کنید
که فیلمی شبی به عنوان شبانی جوان تصمیم گرفتم 

همسر و  خداوند، احساس بدي داشتم. کنم. تماشا مستهجن
 یمن تصویر وحشتناک .کارم احمقانه بود کلیسایم را ناامید کردم.

که ممکن بود به راحتی به آن تبدیل شوم را دیدم. اما احساس 
فکر می کردم و انتخابات پیش من  .نتوانست مرا آزاد کندشرم 

  .روي خود را بررسی می کردم
گاوي در راه کشتارگاه  همچونآیا شما واقعاً می خواهید 

با مرد همسایه خود سب اطور است به رفتار نامن باشید؟ اگر این
دختر یا فکر کردن دربارة به  ادامه دهید.خود  یا منشی جدیدِ

به  .دهیدکنار شما نشسته ادامه درس  ه در کالسپسري  ک
تصاویر سریال ها و تبلیغاتی که  شاي فیلم هاي تلویزیونی،اتم

شما شلیک می کنند ادامه  سويبه اي را مانند گلوله  مستهجن
  شما به سمت کشتارگاه می روید. دهید.

 پاکی چیزي شگفت انگیز، می خواهید، يبهتر انتخاباما اگر 
 .سعی کنید در این امر اولین باشید انتخاب کنید.را و نجابت 

دفاع از بکارت درست است! خوب است تا فرزندانتان را تشویق 
نه فقط براي  ،مقدس نگاه دارندکنید تا خود را براي ازدواج 

  بلکه براي خوشحالی و خوشبختی خودشان! ،جالل خدا
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غم و غصه و خود براي دور بودن از کامالً به جاست که 
را امثال دقیقاً چنین کاري کتاب  .ناپاکی اجتناب کنیمیبی از تخر

   می کند.توصیه 
با بارها  ": من اعتراف کرد و گفت نزدخ کلیسا یکی از شیو

باید بگم که عشقم به خداوند  .جنسی روبرو بودم شدیدِ ۀوسوس
 اترس خالص ر من محافظت کرد.از سقوط  راو همسرم م

بودم که اگر در این مسیر قدم بر مطمئن  به چشم دیدم.وضوحاً 
  "که بدبختی به سراغم بیاد. دده دارم خداوند اجازه می

او می  مردي که به نفع خود عمل کرد. او مرد حکیمی است.
با  به همراه دارد، خود را و پاکی پاداشمجازات دانست ناپاکی 

بود او متضرر می شد غیر منطقی  معامله ی ملکوتی.پاداش
  ا تیز هوشی از زیر این معامله شانه خالی کرد.ببنابراین او 

آیا این انگیزه کمتر و کم ارزش تر است؟ نه! این برادر هرگز 
خود را خانه خراب  ةهرگز خانواد لغزش نخورد و سقوط نکرد.

هرگز قلب زنش را  هرگز کلیساي خود را شرمنده نکرد. نکرد.
را  هرگز خدمتش هرگز فرزندانش را ناامید نکرد. نشکست.

آیا فکر می کنید همسر و فرزندانش به خاطر ترس  خراب نکرد.
ه اخدایی که او را در مقابل هوس هاي تاریک پاك نگاو از 
  شاکر هستند؟ مسلماً. ،داشت

بلکه باید منطق ما را  هراسان کندما را ترس از خداوند نباید 
  به کار بیاندازد تا از این موقعیت ها اجتناب کنیم. 

  
                                        وند، چشمۀ حیات است تا آدمی ترس خدا «

  ) 27: 14امثال » ( هاي مرگ دور بدارد. خویشتن را از دام
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به  می شوندجنسی تسلیم  وسوسه هايبه نسبت کسانی که 
آن ها  .نمی کنند و باالخره متضرر خواهند شدنفع خود عمل 

آن ها را شیطان زیرا  ،هستندنند به دنبال منافع خود می ک فکر
فریب داده و آن چه باعث خسران و ضرر آن ها می گردد را به 

موضوعی سودآور به آن ها عرضه داشته است. اگر آن ها جاي 
ماري چنبره  نزدیکیاقعاً به دنبال منفعت شخصیشان بودند از و

چنان  ها آن آن ختند.یامن در رفته می گرضاز  یزده یا نارنجک
ها در  نجات آن تیوپبه آغوش می کشیدند که انگار  پاکی را

ل آن دو چقدر زندگی خود و خانوا میان اقیانوس خروشان است
  .می کردند عمل چنینآن ها متفاوت می بود اگر  ها 

 نمی خواهداز شما  می خواندوقتی خداوند شما را به پاکی فرا 
شده  در واقع شما خوانده کاري کنید که از شادي محروم شوید.

انجام دهید که عظیم ترین شادي را به همراه  آن چیزي رااید تا 
  .دارد

. برکت خداوند قرار دادنتحت انتخاب پاکی یعنی خود را 
تصمیم  خود را زیر لعنت خداوند قرار دادن. یعنیانتخاب ناپاکی 

خود را صادر می کنید. این  حکمشما با هر تصمیم  با شماست.
  :مع بندي می شودانتخاب ها در دو دعا ج

  
  مرا برکت ده به خاطر اطاعت از تو.؛ *خداوندا
    مرا لعنت کن به خاطر نا اطاعتی از تو.؛ * خداوندا

 
 

شما کدام را نشان می دهد؟ کدام دعاست که از انتخاب  حکم
  ؟سرچشمه می گیردهاي شما 
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  استراتژیک ترین مبارزه
نظر سنجی هاي امروزه نشان می دهد بی اخالقی هاي 
جنسی مسیحیان با  بی خالقی هاي جنسی غیر مسیحیان 

دنیا مرز تقریباً غیر ممکن است تشخیص دهید  برابري می کند.
  کجا آغاز می شود.از کجا تمام می شود و کلیسا 

شکست در اطاعت از فرامین کالم خدا در این زمینه ما را در 
ا؟ چر یم نا توان می سازد.ه اانجام آنچه که به آن خوانده شد

چیزي براي ارائه به دنیا نخواهیم  چون اگر مثل دنیا باشیم،
وقت از طریق کلیسایی  هیچ غرق در گناهجهان  داشت.

  توبه نخواهد کرد. نامقدس 
بخشی مهم از پاداش زندگی ما  جنسی نجابت و عفافچرا 
ازدواج سمی از ؟ چرا روابط جنسی قبل از ازدواج و خارج هستند

امتحان  با این که بسیاريما است؟ چرا  هولناك بر علیه شادي
 ،کردند و چشیدند و دیدند .... اما با این حال شکست خوردند

شکست و شکست؟ چطور می توانیم از اغواها و دام هایی که 
  درند اجتناب کنیم؟بِو زندگی ما را  سازند اسیرما را می توانند 

. یمبناممرگ و زندگی موضوع له را أنیست اگر این مس اغراق
 ساعتی که صرف خواندن این کتاب می کنید شما را از فاجعه

شما را در مسیري قرار می دهد که  و دور می کنداي هولناك 
  آن خواهید بود.  شکر گزارتان همیشه  شما و خانواده
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سوم                                                               فصل 
  دارد؟ چرا روابط جنسی اهمیت

  
همه گناهان ": قدیمی را شنیده اید که می گوید مثلآیا این 

   "؟هستند نزد خدا برابر
پولس به اغوا شدگان  اما گفته پولس رسول چنین نیست.

  : می گویدرنتس جنسی قُ
  

                                    عفتی بگریزید! هر گناه دیگر که انساناز بی« 
                                        بدن اوست، امّا کسی که  مرتکب شود بیرون از

                                                 شود، نسبت به بدن عفتی میمرتکب بی
  ) 18: 6اول قرنتیان  » ( کند.خود گناه می

  
از نظر کیفی  رابطۀ جنسی خارج از حیطه ازدواج ،از همان اول

رابطۀ جنسی خارج از چرا؟ چون  ان تفاوت داشت.با دیگر گناه
گناهان جنسی به آن عملی نیست که مرتکب می شوید  ازدواج

اشاره نمی کند که شما مرتکب چه عملی شدید بلکه بیان گر 
جنسی  ۀوقتی رابط .این حقیقت است که شما چه کسی هستید

ی زندگی خود را به خطر م برقرار می کنید،خارج از حیطه ازدواج 
اخالص می گذارید که دیگر ممکن  طبقِچیزي را به  اندازید.

  است به شما بازگردانده نشود.
فرهنگی و  دغدغه ها اخالقی، تر از پاکی مسائلی فرانا پاکی و

ها به  آن به روح نفوذ کنند.می توانند ها  آن عملی هستند.
هسته مرکزي کسی که هستید و کسی که خواهید شد نفوذ می 

  کنند.
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 ابداعیا منحرفی در چت روم  مدونا، را هالیوود، طه جنسیراب
 باخداوندي بی حد مقدس، تاج دار  را رابطه جنسی .است نکرده

کننده و احاطه شده با فرشتگان درخشان و مقدس  خیرهجاللی 
قائم یا نزول کرده برابر با  رابطۀ جنسیاست. نیکویی  کردهخلق 

  نیکویی خالقش است.
  

                                    را که ساخته بود دید، و اینک بسیار و خدا هرآنچه « 
  )1:13(پیدایش » نیکو بود.

  
بود که نیکو بود حتی  این هر آن چهبخشی از  رابطۀ جنسی نیز

زناشویی  ۀکالم خدا به وضوح از لذت در رابط. بعد از سقوط
 1:  7؛  5:  4 هاغزل غزل  ؛19- 18: 5( امثال  .صحبت می کند

به دنیا آمدن کودکان و ابراز  روشی برايجنسی  ۀرابط)  9 –
 ها براي خداوند مهم هستند. این يهر دو صمیمتی عمیق است.

مناسب با روحی بخشنده  یوقتی اتحاد جنسی در مکان و زمان
  خداوند لبخند می زند. صورت می گیرد،

  
  رابطۀ جنسیقدرت 

  به این دلیل اصول پاکی خیلی مهم است:
نیکو  اعمالِزیرا می تواند باعث  بسیار مهم است رابطۀ جنسی

وضعیت بدون آتش  خداست.هدیه آتش  .گرددیا آسیبی عظیم 
؟ آیا تا به حال شعله آتشی را در اردویی در ما چگونه می شد

شبی سرد و زیر آسمانی صاف در قلب حیات وحش روشن کرده 
بیرون کشانده شود اید؟ با این حال آن آتش اگر از حدود خود به 

  !مرگ! درد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ فاجعه اي عظیم.
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 با شکوه ترین عطایاي خداوند اگر از حدود خود خارج شوند،
طور  همینرابطۀ جنسی نیز . باعث نابودي می گردندبه سادگی 

شرورانه دیگرش کمرنگ می  ظاهرتوانایی بالقوه آن با  است.
 ه داشته شود،انگ در کنترل ودتا وقتی که آتش در جاي خ شود.

خانه ها را به  شود، اما اگر آتش آزاد ه می دارد.اشما را گرم نگ
  خاکستر تبدیل می کند.

بسیاري روبه رو شدم و دیده ام من با خرابه هاي آتش گرفته 
که بی اخالقی چگونه می تواند زندگی انسان ها را به نابودي 

گوش سان هاي بسیاري ناله هاي بدون امید انمن به بکشاند. 
ها از خدا می پرسیدند آیا می توانند  وقتی که آن سپرده ام

له أاما باور به توانستن مس! (می توانند؟ دوباره سر پا بایستند
حک شده را روح و جانم ) من صحنه هایی که بر .دیگري است

  نمی توانم از یاد ببرم.
مدعی  پذیرش پاکی اذعان و باال، ةله مطرح شدأبر خالف مس

 نهایتپاکی بی  شدن به حق داشتن عطایی با شکوه است.
و زیبایی  رز بعد از باران تابستانی است.. همانند یک گل زیباست

چون هر که در آسمان زندگی می  هرگز از بین نمی رود،آن 
   .کند پاك و خالص خواهد بود

  
  مرز کجاست؟

رابطۀ است. رابطۀ زناشوییمرز  بر اساس کتاب مقدس،
الزم و ملزوم یکدیگرند و از هم جدا نیستند. و ازدواج شویی زنا

 اتحاد جنسی ابراز تعهدي از قبل تعیین شده در زندگی است.
رابطۀ جنسی بدون پس  چنین تعهدي غایب است. بدون ازدواج،

  تعهد دروغی بیش نیست.
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و امتیازي جدانشدنی از مسئولیت مقدس تعهد  رابطۀ زناشویی
اشتن چنین مسئولیتی ما به منظور نظر خدا بدون د ازدواج است.

ازدواج هر دو  حیطۀ  خارج از رابطۀ جنسیهر  دست نیافته ایم.
  .گرداندرا کم ارزش می موضوع 

در به هم پیوستن دو شخص باعث تا مقرر شده  رابطۀ جنسی
 دباید با شخصی برقرار شوجنسی  رابطۀ .فقط بدننه  روح باشد

قانونی  ی(که با ازدواج. صد داریددر 100 يکه شما به او تعهد
   نه با شخصی که شما به او تعهدي ندارید. )،.می شود ثابت

جایی در اصول  "...  ولی ما واقعاً همدیگر رو دوست داریم... "
 ۀبه واسط رابطۀ جنسی جنسی ندارد. ۀرابطدر اخالقی صمیمت 

بلکه از طریق  شود، نمیشمرده احساسات درونی مجاز 
مادام العمر ازدواج است مجاز می  يکه تعهد رونی،احساسات ب

ها نمی  اري براي تغییر آن ها قوانین خداوند است.ك این گردد.
وقتی قوانین را  قوانین همیشه اجرا می شوند. توانیم انجام دهیم.

  می شکنیم آن قوانین متقابالً ما را در هم می شکنند.
ناله  نمی کند.جاده تجاوز  محدوده و حریماز  باهوش رانندة
راننده  د.خراب کرماشینم را  که حفاظ کنار جاده گلگیر نمی کند

به دره نگاه می کند و ماشین هاي در هم کوبیده شده را حکیم 
  می بیند و براي گاردریل خدا را شکر می کند.

 ها  آنمقرر شده توسط اوست. گاردریل خداوند اصول اخالقی 
نیستند تا ما را تنبیه و جا  نآ .هستندبین ما و نابودي موانعی 

حضور دارند تا ما را از نابودي مصون نگاه بلکه محروم سازند 
  دارند.
  
  



نجابتاصول                                                                                                                     

 

 

٢٧ 

  پاکی و اراده خداوند
اختصاص می دهد پاکی جنسی  موضوع را بهپولس پاراگرافی 

  در آن موج می زند:  "هوشمندي در برابر حماقت  "که موضوع 
  

                                                 : خودارادة خدا این است که مقدّس باشید« 
                                     یک از شما باید بداند هر  عفتی دور نگاه دارید.را از بی

                                       که چگونه در پاکی و برازندگی، بدن خود را تحت 
                       شناسند، نند قومهایی که خدا را نمینباید هما تسلّط نگاه دارد.

                            کس نباید در این امر هیچ دستخوش امیال شهوانی باشید.
                                  دست تجاوز یا طمع به حریم برادر خود دراز کند. 

                                 خداوند چنانکه پیشتر به شما گفتیم و هشدار دادیم، 
                                همۀ این کارها را کیفر خواهد داد.زیرا خدا ما را نه 

                                   پس، هر که .است خوانده  به ناپاکی، بلکه به قدّوسیت فرا
                                                 این تعلیم را رد کند، نه انسان، بلکه خدایی 

                                                       را رد کرده که روح قدّوس خود را به 
  ) 8 - 3: 4اول تسالونکیان  » ( فرماید.شما عطا می

  
 " اراده خدا تشخیص "چقدر شنیده اید که افراد در مورد 

خدا صحبت می کنیم که  ةاز اراد ما طوري صحبت می کنند؟
ده او مثل مکعب روبیکی است که ااراده او گمشده یا ار گوئی
  انیشتین هم براي حل آن کافی نیست. خالق ذهن

ازدواج و حیطۀ خارج از  رابطۀاما نیازي نیست شما در مورد 
ارادة خدا این  .موضع خداوند در این مورد تردیدي داشته باشید

  عفتی دور نگاه دارید.ید: خود را از بیاست که مقدّس باش
  چقدر واضح است؟

بسیاري اما  هستند، "اراده خداوند "از مردم به دنبال  بسیاري
زندگی طبق کالم خدا به خود زحمت نمی دهند که بر  از آن ها
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هدف از  کالمی که می گوید اراده خداوند این است. کنند.
 ؟م ارزش تر چیستخداوند در چیزهاي ک ةداگشتن به دنبال ار

پاك ؟ یعنی غافلید است از آنچه که به شما گفته وقتی که شما
  بودن؟

بلکه در  شهوات خود زندگی نکردند، طبقِبر مسیح  شاگردان
 گناه آلودها را از فرهنگ  آن تقدس رفتار کردند و این تقدس

کلیسا امروزه نیاز دارد تا جنبه مهمی از  محیطشان جدا می کرد.
  !به عنوان عروس بی لکه او ا بازیابی کند،شخصیت ما ر

ما باید  مشکل شهوت است. مشکل احساسات قوي نیست،
عشق  داریم کهنیاز ما  خداوند را عاشقانه محبت و خدمت کنیم.

  بپرورانیم نه اشتباهات. گزینه هاي صحیحخود را نسبت به 
ایجاد نمی خود به خود  "بدنبر کنترل آموختنِ مهارت هاي "
در غیر این صورت نیاز  است تمرینآموزش و  مندنیازکه بل شود

  به یاد گرفتن نبود.
دلیرانه و لجوجانه  امتناعی شجاعانه، ،مقاومت در برابر شهوت

این به این معنی است  براي زیر پا نگذشتن قوانین خداوند است.
نه گفتن به که مکررا عیسی را می خوانیم تا قوت بیابیم براي 

ما این کار را در  !و بله گفتن به خداوند انجسم و شیط دنیا،
تعقیب شادي مطلقی که تنها در شناخت خداوند یافت می شود 

  انجام می دهیم.
را  "! فقط باید طبیعی رفتار کنم "می گوید بیتلز را که  آهنگ

حقیقت این است که اگر طبیعی رفتار کنید به  به یاد دارید؟
  مخمصه خواهید افتاد.
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در و قوت عیساي ساکن  یعی زندگی کنیداما اگر فراطب
از فواید می توانید  و بر آن تکیه کنید، آزاد کنیدرا درونتان 

  .ببریدلذت  ة آن کنونی و آیند
آیا شما اراده خداوند را می جویید؟ واقعاً؟ پس پاکی را بپذیرید 

از سودجویی  و بیاموزید که چطور بدن خود را کنترل کنید.
با این کار شما از  خود داري کنید. یکس جنسی نسبت به هر

 و و شادي مطلق نتایج و عقوبت هولناك آن نجات یافته اید
  رضایت بخش عیسی را چشیده اید.

  
  بدن شما متعلق به کیست؟

مدادي قرض  زنم، بعضی وقت ها وقتی درباره پاکی حرف می
و  و به زمین می اندازماز وسط می شکنم بعد آن را و  ریمیمی گ

چشمهاي همه در جلسه گرد می شود و  گد می کنم.آن را ل
شخصی که مداد را از او از حضار در سینه حبس می شود. نفس 

ي؟ و او جواب می دهد: می پرسم چرا شوکه شد قرض گرفته ام
  "!شکستی زیرا مدادم را" 

بعد توضیح می دهم که مداد در واقع مال من بود،که قبل از 
ز او خواستم هر وقت خواستم جلسه به آن شخص داده بودم و ا

به این  هان همه چیز تغییر می کند. ناگ آن را به من برگرداند.
پس من هرکار که بخواهم با آن انجام  خاطر که مال من است،

اگر متعلق به شخص دیگري باشد من چنین حقی  می دهم.
  بدن من متعلق به کیست؟اما  ندارم.
  

                                القدس است دانید که بدن شما معبد روحآیا نمی« 
                                            اید، و دیگر هکه در شماست و او را از خدا یافت
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                                              اید، به بهایی خریده شده ؟از آنِ خود نیستید
  ) 20 -19: 6اول قرنتیان   » (پس خدا را در بدن خود تجلیل کنید.

  
و دیدگاه من نسبت به موضع  وقتی به عیسی ایمان آوردم،

بهایی براي من پرداخت  م.شده بود همن خرید زندگی تغییر کرد.
  ما مخلوقات اوییم خون ریخته شده خداوند. ؟چه بهائی شده بود.
خداوند حق دارد که به من  او نجات یافته ایم. بوسیلۀو دوباره 

ی که من حق ندارم با بدن ید با ذهن و بدنم چه باید کنم.بگو
  انجام دهم. را  هرکاري که می خواهم حال متعلق به اوست

خداوند همیشه نه تنها براي جالل خود  خوشبختانه براي من،
پس می توانم اعتماد کنم که  بلکه به نفع من عمل کرده است.

ه او فرمان داده و هر چ هر چه او منع کرده به من آسیب می زند
  که انجامشان دهم براي کمک به من است.

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



نجابتاصول                                                                                                                     

 

 

٣١ 

چهارم                                                                      فصل 
  و آسیب پذیر نه گذاري شدهانش

  
شخصی هستید که در تیر رس  هستید، یک ایمانداراگر شما 

 ارتنیروي هاي شراید. شیطان قرار دارید و نشانه گذاري شده 
در  پشتشیطان  قرار دادي براي به دست آوردن شما بسته اند.

 اگر نتواند شما را به جهنم ببرد ، .مال خود کندتا شما را  است
جهنمی تمام تبدیل به می کند که زندگی شما در زمین  سعی
  .شودعیار 

دانشجوي کتاب مقدس ی که با شرمندگی به یاد می آورم زمان
به شناخته شده اي شنیدم که معروف و  يدرباره رهبرم بود

هرگز! می دانستم د. من ! لغزش اخالقی شده بوخاطر زنا دچار 
  !من نه هرگز به خداوند و همسرم به این شکل خیانت نمی کنم.

 ۀرابط دیگري به فیض خداوند من به جز همسرم با کس
و  مکه من حکیم تر شده ا علت آن استاما  جنسی نداشته ام.

و اگر حکیمانه  مه ابا حقیقتی ترسناك دست و پنجه نرم کرد
و من احمق  براي من هم بیافتد داین اتفاق می توان عمل نکنم

  بودم که طور دیگري فکر می کردم.
 اگر شما فرض کنید که هیچوقت از شما سرقت نمی شود،

اگر شما  را باز می گذارید و پول نقد را روي میز. در هاشما 
با بی دقتی زندگی  ید که هرگز لغزش نخواهید خورد،فرض کن

  .احتیاط را به کناري می گذاریدو  کنید می
  
  )18: 16امثال  . » (و دل متکبر پیشروِ لغزش غرور پیشروِ نابودي است،« 
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خود را فروتن سازیم یا او . انتخابی داده استحق  خداوند به ما
  )6 -5: 5(اول پطرس  ما را فروتن می سازد.

ممکن  براي شما چنین اتفاقی نخواهد افتادکه  ه خود نبالیدب
طور  و اگر فکر می کنید که این است براي شما هم پیش آید

  ،می توانم بگویم که حتماً اتفاق خواهد افتاد. نیست
مشاوره می دادم که  خواهريبه  ،کلیسا به عنوان شبان

ز این و من امند شده است ناگهان متوجه شدم او به من عالقه 
چنین چیزي را در او حس کرده که از اول زیرا م ترسیدموضوع 

  بودم.
این مسئله نشده بودم   از جایی که هنوز از نظر احساسی درگیر

اما در عمق وجودم زنگ  .می کردمتوجیه  راوسوسه شدنم 
زمینی پر از مین قدم  دارم در می دانستم  خطري را می شنیدم.

با عاملی بی  هر زناییکه ي کرد دآورخداوند به من یا می گذارم.
طور  .را بر قرار ترجیح دادمپس من فرار می شود. ضرر شروع 

به  يمی توانست با کس دیگر . اودیگري برنامه ریزي کردم
داشتم به او تصمیم من با این شاید  مشاوره خود ادامه دهد.

 خداوند فقط می داند بهایی کوچک بود.این  اماتوهین می کردم 
می صورت چه اتفاقی  در غیر این ن نمی خواهم بدانمو م

  توانست رخ دهد. 
ما در هسیتم  بیعص ،هافسرد تنها، منزوي، خسته،زمانی که 

 اگر با ه خصوص . بداریمقرار آسیب پذیر ترین حالت خود 
.شک نکنید که مشکل روابطی داشته باشیم مان شریک زندگی

به خود راه  يبه ما تردیددر حمله  از آن خبر دارند وارواح شریر 
  می دهند. 
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                                          ها را به پایانچون ابلیس همۀ این وسوسه «
  )13: 4لوقا » ( رسانید، او را تا فرصتی دیگر ترك گفت. 

  
تابلو  هشدار پولس باید جایی خاص بر روي میز کار ما،

  اشد:برنامه روزانه ما داشته بیا  اعالنات
  

                                       هوشکند استوار است، بهپس آن که گمان می «
  )12: 10اول قرنتیان  » ( باشد که نیافتد!

 
کنید  اگر فکر می برداشت من از این آیه این گونه است.

این  پس می توانید اسم خود را نیست محتاط بودنبه  ينیاز
  "اف ق –یم م – ح –لف ا "گونه بنویسید : 

  
  همه چیز آشکار خواهد شد

زیر پا گذاشتن استانداردهاي خداوند درست مثل زیر پا 
  .نمی توانید این کار را انجام دهید. گذاشتن قوانین جاذبه است

  
                                        فریب نخورید: خدا را استهزا نتوان کرد. انسان هر« 

                                          کسی که براي خواهد دِرَوید.چه بکارد، همان را 
                                        کارد، از نَفْس تباهی درو خواهد کرد؛ نَفْسِ خود می

                                     کارد، از روحْ حیات جاویدان امّا کسی که براي روح می
                                           لذا از انجام کار نیک خسته نشویم،  ي.خواهد درو

                                             زیرا اگر دست از کار برنداریم، در زمان مناسب 
  ) 9: 6غالطیان » ( محصول را درو خواهیم کرد. 

 
دانید که بیقین  د.نگناه جنسی آشکار می شو دیر یا زود،

  ) 23: 32اعداد  . (گناهتان گریبان شما را خواهد گرفت
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  :  سلیمان می گوید
  

                                          دارد در راهِ آن که در صداقت گام برمی «
                                               روداما آن که به راهِ کج می خطر است،بی

  ) 9: 10امثال » ( شد.  رسوا خواهد
  
 کنند این است. به آن فکرو ایده اي که باید همه بایستند 

  خصوصی وجود ندارد. ۀموضوعی به عنوان لحظ
  که :  عیسی به یاران خود هشدار داد

  
                                      هیچ چیزِ پنهان نیست که آشکار نشود و هیچ چیزِ  «

                                      نگرددآنچه در تاریکی پوشیده نیست که عیان
                                    اید، در روشنایی شنیده خواهد شد، و آنچه پشت گفته

                                                    اید، از فراز بامها درهاي بسته نجوا کرده
  ) 3-2: 12لوقا ( »  اعالم خواهد گردید.

  
یکی از تاکتیک هاي شیطان این است که توري تقلبی از 

و توهم خصوصی بودن را بر انتخاب هاي  مخفی بودن می بافد،
کسی ! کسی نمی بیند "او به ما می گوید گناه آلود مهر می کند.

  "!نمی فهمد
همان یک نفر ! اتفاقاً کسی می بینداتفاقاً اما دروغ می گوید.

خواهند همه  شو به وقت یکی اکنون می داند است.حاضر جا 
از زیر بار اعمال خود شانه خالی نمی توانیم ما هرگز  .دانست
  کنیم.
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  عواقب گناهان جنسی
را درمان می  و عفونی ماریهاي خطرناكیها ب آنتی بیوتیک

ضد بارداري  ایجاد بیماري می گردند. داروهايکنند یا مانع از 
دارویی براي پیشگیري اما  اهش می دهند.را ک باردارياحتمال 

  از بیماري هاي وجدان مان وجود ندارد. 
علم پزشکی ممکن است تعدادي از عواقب گناه مرا از سر راه 

اما پاسخگویی من نسبت به خدا را نمی تواند از سر راه  بردارد.

  بردارد.
 باز سر شریعت به دادن  آن که از گوش فرا خداوند می گوید

 پاکی اصول به ما اگرمی گردد.  آورکراهت دعایش زند،حتی
 : 28امثال ( . گردد می فاسد ما دعاي و خدمت کنیم نمی عمل

9(  
ا در اگر ممانع از قدن زدن با خداوند می گردد. گناه جنسی 

خداوند تنها منتظر یک باشیم  چنگال بی اخالقی خود گرفتار
  دعاي توبه و اعتراف. دعاست،

از  اسرائیلی شد،نفر از مردان  36ث مرگ باعبه آسانی  گناه
 برخداوند حاکم  ).26 -1: 7( یوشع  !جمله خانواده خود او

می  کسیر هگناه شخصی  اما مشخصًا،همه افراد است. زندگی 
  داشته باشد.نیز در پی توانند عواقب سنگینی براي دیگران 

بود  ییساله بود وقتی پدرش که رهبر کلیسا 12سیندي 
بود و خانواده  زنا کردهپدرش با زنی در کلیسا  شد. مرتکب زنا

مادر سیندي که ایماندار خوبی بود با  خود را ترك کرده بود.
  با شخصی بی ایمان ازدواج کرد. بدون حکمتعجله و 

 خطرناکیوارد روابط سیندي  .به گوش همه رسیداین رسوایی 
 اگر چه سیندي !روابط جنسی پر خطر با مردان بسیاري گشت.
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او کاشته هاي پدرش را درو می  بود ولیمسئول اعمال خود 
  )5: 20خروج  ( د.رک

شده است شهادت می دهد زنا هر زنی که شوهرش گرفتار 
می ها  بر روابط زناشویی آن یثیري عمیقأت رابطۀ جنسیکه 

  گذارد.
 فعال بود به خاطر روابطبسیار ت کلیسایی اکه در خدم برادري

از او  خدمات خود کناره گیري کرد. از با جنس موافق جنسی
مانع از چنین اتفاقی می م تا گفت باید به تو چه می " :پرسیدم
اگر کسی به من  " :بعد از کمی فکر کردن جواب داد " گشتم؟

که این عمل چه آبرو ریزي براي  بتوانم ببینمکمک می کرد تا 
ممکن بود هرگز دست  ،دعیسی و خدمت من به بار می آور نام
  " .نمی زدمچنین کاري  به

  
  هاي شیطان تشخیص دروغروش 

   :شیطان گفت در موردعیسی 
  

                         گوید؛ چرا که دروغگوگوید، از ذات خود میهر گاه دروغ می...  «
  ) 44:  8یوحنا » ( ست. ا ها و پدر همۀ دروغ

  
اما در عوض  کننده است مجابشیطان درروغگویی زیرك و 

)  32:  8یوحنا (  .حقیقت را می گوید و ما را آزاد می کند عیسی
را از ترفندهاي او زی « : می گوید 11:  2در دوم قرنتیان پولس 

هاي شیطان با  ترفندامروزه چی ؟ آیا از اما . » خبر نیستیمبی
مان را  نیاز است قدم هاي شیطان براي نابودي؟ خبریم

  کنیم. تو مقاوم ابیمدریتا نزدیک شدنش را ، تشخییص دهیم
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                                     وشیار و مراقب باشید، زیرا دشمن شما ابلیس ه« 
                                   همچون شیري غرّان در گردش است و کسی را 

  ) 8: 5اول  پطرس  » ( جوید تا ببلعد.می
  

می شود، حریک کننده جلوي من ظاهر ت یوقتی عکسگاهاً؛ 
 وبر می گردانم ي خود را رو، که چشمانم را می بندم در حالی

حتی اگر لحظه  گیري خارداري را تصور می کنم. الب ماهیق
حتی زیر چشمی نگاه کنم تصور می کنم که که شوم  وسوسه

نزدیک عکس قرار دارد به سمت من آن الب از طرفی که قاین 
ا تکه تکه می کند. من بدنم ر و به دهانم فرو می رود می شود و

این  و به باال می کشداو مرا الب گیر می کنم و قمثل ماهی در 
الب می اندازد و قما را به  چگونهدشمن ولی  زیباست. ییاغوا

که  وسوسه همیشه زیبا به نظر می آیدبدانید که نابود می کند؟ 
اما خداوند ما  بی  به آن وسوسه نمی گفتند. اگر این گونه نبود

  . ت از شیطان قدرتمند تر استنهای
  

                                           زیرا آن که در شماست بزرگتر است از آن «
  ) 4:  4( اول یوحنا  » که در دنیاست.

  
                                          قدرت الهیِ او هرآنچه را براي حیات و دینداري « 

                               انی داشته است. این از طریق شناختِ اوما ارز هنیاز داریم ب
                            میسّر شده که ما را به واسطۀ جالل و نیکویی خویش 

                            هاي عظیم و او به واسطۀ اینها وعده  است خوانده فرا
                              طریق آنها شریکگرانبهاي خود را به ما بخشیده، تا از 

                                  طبیعت الهی شوید و از فسادي که در نتیجۀ امیال 
  ) 4: 1دو پطرس » ( نفسانی در دنیا وجود دارد، بِرَهید. 
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قطعًا "اگر از میوه ممنوعه بخوري که  گفت آدم اولخداوند به 
هر بار  "!ممکن است نمیري " :گفتشیطان ولی ."خواهی مرد

باید بین دو صدا انتخابی  به گناه جنسی وسوسه می شویم، که
 کدام را باور می کنید؟! خداوند یا شیطان. داشته باشیم

 
  رضامندي الهی

 دنیا، تصویر جنسی ذهن من را به سمت شهوت می کشاند.
حسی  .ا پیغام هاي خود بمباران می کنندجسم و شیطان مرا ب

نا امیدي ام و استرسم را کمتر  دردم،که  ردانه به من می دهدم
و این ارواح شریر در گوش شما  تر خواهم بود شاد و می کند

را از تو  يخداوند نیکویی بی نظیر" :زمزمه کنان می گویند
به من بر مال می کند و را شریر خداوند دروغ  "است! دریغ کرده
  شود. مسیح یافت می ه شادي واقعی فقط در عیسیکمی گوید 

اعتماد به خدا یا اعتماد به دارد. دو انتخاب پیش پاي من قرار 
  !شیطان

من باید بین تخیالت جنسی و صمیمیت با خداوند یکی را 
وقتی می  داشته باشم.یک جا هر دو را نمی توانم  انتخاب کنم.

بسیار فراتر از بینم خداوند شادي و لذتی را پیشنهاد می کند که 
همین موضوع باعث تغییر  جنسی من استو لذات ت تخیال

وقتی رخ می دهد که  دیدگاه هاي من می شود. تغییر دیدگاه
و او را هدف کنکاش هاي خود قرار  من خداوند را دنبال کنم

متوجه می شوم این تخیالت فقط  و زمانی که . دهممی 
و در می یابم که  خداوند است بجايجایگزینی کم ارزش 

  فرار کردن از خداوند است.به معنی ها  سمت آن دویدن به
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گناه دیگر  وقتی عطش من براي شادي با عیسی سیراب شود،
بی اخالقی  و من به لذت هاي زود گذر .داشتنخواهد  یتیجذاب

نه به اینکه لذت نمی خواهم بلکه به این خاطر که  نه می گویم،
در  که فقط یلذت ماندگار و عظیم ،هستملذت واقعی دنبال 

  گوید: جان پایپر می  عیسی مسیح یافت می شود.
ما باید با آتش حضور خدا با آتش شهوت بجنگیم. اگر ما " 

سعی کنیم با تهدید و ممنوعیت ها با آتش شهوت نبرد کنیم، 
حتی اگر بخواهیم با هشدارهاي جدي عیسی دربراة این گناه با 

وعده  آن بجنگیم، طعم شکست را خواهیم چشید. با تکیه بر
هاي فراوانی که عیسی دربارة شادمانی متعالی که خداوند قادر 
است به ما ببخشد. ما می توانیم بارقه هاي کوچک شهوت و 

  " لذت هاي زودگذر را بوسیلۀ آتش رضایت مقدس فرو ببعلیم.
  

هر که از آب بی اخالقی و بی عفتی بنوشد سیراب نخواهد 
هایی که از چشمه عیسی  آنرا مطالعه کنید.)  13: 4شد(یوحنا 

من می توانم تشنگی )  35:  6وشند سیراب هستند.(یوحنا می ن
نیستی کنم یا می توانم به دنبال آنچه که  رفعخود را در عیسی 

جواب  بر اساسمابقی زندگی شما عمدتًا  در گناه فرو روم. است
  که را باور می کنید؟. وال تعیین می شودئشما به این س
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                                                                        پنجم فصل 
  جنگ در ذهن شماست

  
دانشکده داشت خود را براي ورود به دانش آموزي بود که برًد 

 .ی صورت می گیردشبی با همسرش بحث .کردالهیات آماده می 
تا کمی فکر  می رودبا ماشین به استارباکس می شود و ناراحت 

چند  .می کندخیلی زود برًد شروع به صحبت با زنی جوان  ند.ک
  .می رودخواب  ساعت بعد با همان زن به تخت

این موضوع نم اچطور می تو"با شرمندگی پیش من آمد.برًد 
از  ؟ خیلی ناگهانی بود.دبخشب رام می تواندم؟ آیا وبه زنم بگ

  بود ؟واقعاً از آسمان پایین افتاده ولی  "ش شد!یآسمون پیدا
برًد  بی وقفه تالش کرده بود تا وارد دانشکده الهیات شود.برًد 

برًد  می دید. یهمسرش و فرزندانش را مانعاو  پشیمان بود،
بروند و ارتباط او با دیگر با همسرش قرار نمی گذاشت تا بیرون 

  همسرش دیگر آن عمق قبلی را نداشت.
رو آورده  مستهجنمجله هاي  دیدن بهبرًد قبل از آن واقعه 

و باالخره دید . او فیلم هاي نامناسب و تحریک کننده اي میبود
و تبدیل به  ندها در این زمان وحشتناك به اوج رسید همه این

  آن واقعه شوم شدند.
 واقعیت این است که گناه جنسی از ناکجا آباد بیرون نمی آید.

این به وقتی که  فرآیندي طبیعی است. ۀگناه جنسی نتیج
  ذهن دچار ناپاکی می شود.توجه نشود مسائل 

وسوسه ممکن  د.فردا از افکار امروز ساخته می شوشخصیت 
طور بافت  و همین طور نیست اما گناه این است ناگهان بیاید،
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دي حاصل می شوند که ما ینهر دو از فرآ .ما اخالقی و روحانی
  بر آن کنترل داریم.

 ما عفت جنسی ما تبدیل به آنچه می شویم که فکر می کنیم.
از .مان را از زنجیره اي از انتخاب ها و اعمال به دست می آوریم

می  اج چشم این سرکشی هاي کوچک و سازش هاي جزئی.
چشم ما به هر کجا برود ذهن ما  طرف می دود. ذهن آن. رود

نیز به آن جا خواهد دوید. ذهن ما درست همانند یک صفحه 
را جمع خواهد کرد خواه  عکاسی هر آنچه ما به آن نشان دهیم

آن فکر خداپسندانه باشد خواه نباشد ذهن ما آن را جمع و ذخیره 
  خواهد کرد. نبرد در ذهن هاي ماست.

  
  شهوت از کجا می آید

ها  آن معموالً کسی که سقوط می کند غافلگیر شده است.
کتاب مقدس جوابی روشن می  "آن از کجا آمد؟ "می پرسند 

  دهد : 
  

                                  عفتی،است که افکار پلید، قتل، زنا، بی زیرا از دل «
  )19: 15( متی  . »گیردسرچشمه می

  
  به اختصار چنین می گوید: عیسی 

  
                                         امّا من به  “زنا مکن.”اید که گفته شده، شنیده«

                                         بنگرد،  گویم، هر که با شهوت به زنیشما می
  )28-27: 5(متی »  همان دم در دل خود با او زنا کرده است.
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عیسی سطح  .بیشتري داشتندکید أفریسی ها بر ظاهر ت
گناه  أيشهوت تنها منشمی برد و می گوید: اخالقی را باالتر 

را به  انفریسی ۀفلسفعیسی  بلکه خود گناه است. جنسی نیست،
مرد می تواند زن را در ذهنش  ندکه می گفت چالش می کشد

  برهنه کند و پاك بماند.
شهوت با هر چه که ما در ذهن ذخیره کنیم تغذیه می شود و 

آنچه در مغز ما می گذرد چیزي  زند.بمی تواند به آن چنگ 
تصاویر ذهنی  است که ما اجازه ورود آگاهانه آن را داده ایم.

که چشمان ما نظاره کرده یا گوش هاي  است آن چیزيحاصل 
  .داده هاییتخیلی از چنین  ترکیبیما شنیده یا  

آن به  گیشخصی می شویم بست این که تبدیل به چگونه
وقتی  اجازه می دهیم چه چیزي وارد ذهن مان بگردد. کهدارد 

یا در جمع هایی که  ما کتاب مقدس یا کتابی خوب می خوانیم،
یا به نیازمندي  م وکنی است شرکت میعیسی موضوع بحث 

  سوق می دهیم. نیکوییکمک می کنیم  خود را به سمت 
عملی  فکري بکار، "قدیمی درست می گوید :  یضرب المثل

 دروشخصیت  عادتی بکار، کن؛درو عادتی  کن؛ عملی بکار، درو
  "کن.را درو  سرنوشت شخصیت بکار، کن؛

فکري شروع می  شخصیت و سرنوشت همه با عادات، اعمال،
با آنچه که به ذهن راه می دهیم پرورانده می ما د و افکار نشو

به همین دلیل است که مهم ترین عضو جنسی مغز  شود.
  شماست.

با گرسنگی کشیدن یا شهوت هستید؟ آیا شما در حال تغذیه 
هر میلی چگونه آشکار قوي تر بودن در حال کشتن او هستید؟ 

  تري به او خوراندید.می شود؟ میلی که غذاي بیش



نجابتاصول                                                                                                                     

 

 

٤٣ 

  تعیین مرزها
ه داشتن پاکی مان باید مرز هایی ذهنی ابراي مصون نگ

زنا یا به  یک تا ده،شمارة از  .تعریف کنیمبراي خود خاصی 
را به آن ده  شمارةمی توان  رابطۀ جنسی نامشروعاعتیاد به 

یعنی وال اینجاست که پایین این نمودار ئاما س .اختصاص داد
؟ وقتی را چه چیزي اشغال خواهد کرد دو و سه ،رده هاي یک

  .را بگیریمجلوي فاجعه  یممی توانها را تشخیص دهیم  نآ
اما بعد دست به  می گوییم که پاکی می خواهیم، معموالً

انتخاب  انتخاب هایی می زنیم که پاکی ما را خدشه دار می کند.
باید  اگر عواقبی متفاوت می خواهیم ها با عواقب همراه هستند.

شخصی براي من نامه اي  انتخاب هایی متفاوت داشته باشیم.
  فرستاد که در آن نوشته بود : 

به عنوان فردي که با دستان خود سال ها زندگی خود را " 
تخریب کرده ام، معموالً می توانم در زمان شروع گناهان و 
رفتارهایی که قادرند عواقب بسیار بزرگتر و بدتري براي افراد 

ه باشند به آن ها هشدار هم. خود ارضائی معمولی ممکن داشت
است احتیاج به تصمیم گیري قاطعانه براي مبارزه با آن وجود 

 اما گناه شما را به کجا خواهد رساند؟آیا نهایتاً رابطۀنداشته باشد 
زنا آةود با همسر دوستتان ایجاد خواهید کرد؟ یا با یک فاحشه؟ 

خود رسیدگی نکنید ده سال پس از این متهم  شاید اگر به گناه
ن هاي و خبرنگاران با ماشی به آزار جنسی کودکان خواهید بود

 کم کمگناه  شما پارك می کنند. ب خانۀدر جلويشبکه خبر 
آنقدر هم بد نیستی  ": به آن ها می گویممیشه ه زیاد می شود.

   "اما با این حال لین کار را انجام دادي .... 
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 چیدمانبه خاطر مان  از در سوپر مارکت محلهسال  4براي 
نقدر که آ افت،نظم من قوت ی بعد ها، مجالت رد نمی شدم.

اما تا آن موقع من به  ه دارم.اتوانستم چشمان را از آن دور نگ
 خیلی احساس راحتی نمی کردم، مرز هایم احترام می گذاشتم.

  بهایی کوچک براي حفاظت از پاکی من بود.این اما 
نه به این  کابلی نداریم. کانال هاياما  ما تلویزیون داریم،

بلکه به این خاطر که  است، خاطر که فکر می کنیم اشتباه
  را در خانه نمی خواهیم.اي بیشتر وسوسه 

براي همه افراد مرز  من به شما نمی گویم که باید چه بکنید.
مرز یک جور نیست و از فردي تا فرد دیگر متغیر است. این 

براي فردي رد شدن از جلوي کیوسک مجله ممکن است 
 ي خاصی از شهر.یا رانندگی نکردن در بخش ها .فروشی باشد

  .موریت کارياجتناب از رفتن به مأیا 
کمک می کنند تا وسوسه نتواند ماندگار گردد و ما را مرزها 

بر اساس این فرض قبلی است که پاکی محافظت می کند. 
خوراکی که قبال به او می جنسی ما نمی تواند قوي تر شود اگر 

ما نگهبانانی  .ت خود را تغییر دهیماباید عاد دادیم دیگر ندهیم.
بر هستیم که وظیفه حفاظت از چیزي به شدت استراتژیک را 

  . فرمانده ما می گوید: عهده دارند
  

                                          دل خویش{ذهن،خود درون} را با مراقبتِ تمام« 
  ) 23: 4امثال  » ( پاس بدار، زیرا سرچشمۀ امور حیاتی است.

  
باید در این امر به این معنی است که "  تمام با مراقبتِ" 

بسیار مهم است  گیرد.بباالترین جایگاه وظایف روزانه ما قرار 
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ما باید  ه داریم.اکه ما درونمان را از منابع جدید وسوسه دور نگ
  کنیم. است با دشمن مقابلهدر اختیارمان  ی کهاز مهمات
برسانید.  جسم شما می طلبد که به آن سوخت تازه اي البته،
اما شما نمی  "!به من غذا بده " :فریاد می زند و می گویدجسم 

  تکرار می کنید:پذیرید و این دعا را 
  

                                     چشمانم را از دیدن بطالت بگردان،و در طریقهاي « 
  )37: 119( مزامیر . » خود مرا زنده ساز

  
بخشی از به  ،صاویر بیهودهتان از تانشما با برگرداندن چشم

می شوید ( این را در نظر بگیرید که  تبدیل جواب دعاي خود 
ما نباید همشکل این دنیا  ).زیون خود بچسبانیدیاین آیه را به تلو

) ما 2: 12ان می( رو بلکه باید ذهن خود را دگرگون سازیمشویم 
 درست همان باید شهوت را انکار کنیم و مرگ او را اعالم کنیم

) ما باید 5: 3(کولسیان  که می خواهد گریبان ما را بگیرد.وقت 
یید کنیم که خلقتی نو در عیسی هستیم و با حقیقت أت اعالم و

  ) 21 – 17:  5کولسیان  ( .او پوشانده شده ایم
القدس  ذهن تقدیس شده شما که با کالم خدا تغذیه و با روح

به آنچه  ند.رشد می کند از زندگی و افکار شما حفاظت می ک
که عیسی را راضی می کند بله می گوید و به آنچه باعث 

  !نارضایتی اوست نه
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  پر کردن ذهن با افکاري پاك
انجام را فقط براي یک لحظه می خواهم کاري که می گویم 

تکرار ! فکر نکنید! درباره مار فکر نکنید حاضرید؟ خوب... دهید.
سوراخ لزجی که از  درباره مار بزرگ .فکر نکنید !می کنم
بیرون می آید و بر سینه شما در هنگام حمام شب  فاضالب

  ، فکر نکنید.رختخواب چنبره می زند
  ! درباره مار فکر نکنید.چی گفتم  شنیدید

من شما را خیر! آیا مانع فکر کردن شما درباره مار شدم؟ 
  .دربارة آن نمودمتشویق به فکر کردن 

شاید پاي  تان فکر کنید.قه عالحاال می خواهیم به دسر مورد 
 یک کیک خامه اي.آلمانی مادرتان یا بسکوییت شکالتی یا 

چه اتفاقی در لحظات  اشتها آور فکر کنید. خوراكفقط به این 
و این تا زمانی  آخر افتاد؟ شما آن مار لزج را فراموش کردید

  درباره آن صحبت کردم.که من دوباره ادامه دارد 
افکار  با چیزي پر خواهد شد.و باالخره  ستنی ذهن ما در خالً

  .و برعکس ناپاك به وسیله افکار پاك بیرون رانده می شوند
  

                                              در پایان، اي برادران، هرآنچه راست است، « 
                                          هرآنچه واالست، هرآنچه درست است، 

  ) 8: 4فیلپیان   » (هرآنچه پاك است، بدان بیندیشید.
  
سخت است که فایل هاي بد هارد دیسک مغز خود را پاك  

بعد می  اما می توانیم تعداد فایل هاي بد را محدود کنیم. کنیم،
این همان  کنیم. بارگذاريتوانیم فایل هاي خوب بسیاري را 

خود را با پاکی  هر چه بیشتر ذهن است. یعلت و معلولرابطۀ 
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پاکی ما عظیم تر  و مقاومت در برابر  پر کنیم و کمتر با ناپاکی،
  خواهد بود. وسوسه بیشتر

  
                                         اي را به اطاعت از مسیح اسیر و هر اندیشه« 

                                     سازیم. وقتی افکار غلط می آیند،آنها را تصحیح می
                                           می کنیم،و آنها را با حقیقت الهی

  )5: 10(دوم قرنتیان  » جایگزین می کنیم. 
  

شما نمی توانید مانع پرواز پرنده هاي  " :ر می گفتتمارتین لو
ها بر سر  باال سرتان شوید اما می توانید مانع النه کردن آن

ما نمی توانیم جلوي دنیا را بگیریم تا تصاویر نی یع "خود شوید.
اما می توانیم مانع صاحب شدن  خود را به سوي ما شلیک نکند.

ها را تخلیه  می توانیم سریع آن ذهن خود توسط دنیا شویم.
  کنیم.

خود ارضایی با چشمی سرگردان و ذهنی بی نظم قوي تر 
ظاهر درمان هاي خود را به  ما دردبا انجام آن  .کندمی عمل 

ئله اي مساما  .را طردشدگی یا ترس س،أی تنهایی،می کنیم. 
 توجهمورد را اصلی  مسئلۀنیاز است  عمیق تر از میل وجود دارد.

و از خداوند بخواهیم نیاز هایی که ما را آسیب پذیر  قرار دهیم،
اگر بتوانیم با خود حرف بزنیم این کار  رفع کند. رامی کند 

نگاه کردن به این " . باید با خود گفت:کمک بزرگی می کند
، بلکه برعکس مجله هیچکدام از مشکالت مرا حل نمی کند

آسیب می زند و مرا تنها رها می  ایجاد می کند،بیشتري مشکل 
  "سازد.

 "این انجام دهیم. فقط نباید بگوئیم ما باید کاري بیشتر از 
بر نیات خوب شهوت را از میان  "!من خود ارضایی نمی کنم
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ما به عادات قدیمی  اگر چشم و ذهن را مراقبت نکنیم نمی دارد.
  بر خواهیم گشت.

معتاد فردي که یک امروز با . پیروزي قطعاً ممکن است
را که براي دو سال خود ارضایی  می کردمصحبت بود جنسی 

آنچه تا اجازه دهیم  خود ما به ذهناگر اما  .ترك کرده است
رد شود پیروزي هرگز حاصل نمی واشهوت را بر می انگیزاند 

ذهن خود را شود. رمز موفقیت این برادر در این بود که او 
  .بودحفاظت کرده 

ما الزامی هستند. رابطه نیاز هاي دیگر براي حفظ فیزیکی 
( اول جنسی چیز حیاتی نیست. موضوع مرگ و زندگی نیست. 

بدون  امیریم ام ). ما بدون آب و غذا می13-12: 6قرنتیان 
 مهم نیست میل به آن چقدر است، نخواهیم مرد. رابطۀ جنسی
دوستی  هرگز الزام نیست. طراري نیست،ضهرگز ا رابطۀ جنسی
  "!اثر تجمع اسپرم منفجر نشده است درهیچکس ":به من گفت

آموزیم از تغذیه شهوت خود داري کنیم،  طور که می همین
هاي  خواسته در طول زمان، در آن مهارت می یابیم.کم کم 
فشار کمتري را وارد می کنند و می بینیم که می توان شهوت 

  آن را مدیریت کرد.
  

  شهوت با ما چه می کند
به همین خاطر است  بی بند و باري ذهنی است.یک شهوت 

مردي که به زنان  شهوت را حل نمی کند. مسئلۀکه ازدواج 
مه می به این کار ادانیز دیگر نگاه می کند کماکان بعد از ازدواج 

مردي که خود ارضایی می کند کماکان به این کار ادامه  دهد.
  می دهد.
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از مراجعه می کند و از عکسی به عکس دیگر  حریصفرد 
با زنی چنین افرادي حتی اگر  دیگر. یشریک جنسی به شریک

رو به رو  مسائل جنسیزیبا ازدواج کند باز با خطر اعتیاد به 
در  يتغییرتوبه و اما اگر  .روح استمربوط به  یمرضاین  است.

(من  به وجود نیاید همه این عوامل تشدید می شوند.عمل کرد 
 د،نتوبه  می کن  مرتباًاضافه کردم چون خیلی ها را  تغییرعبارت 

  ).دوباره به اسارت خود باز می گردندما پس از اندکی ا
زناکاري  با طنابی به دور گردنش راه می رود. حریصفرد 

است تا او را در زنا همراهی  شریک جنسیشر است که منتظ
باالخره ولی او  باشد، یممکن است واقعی یا تخیل آن زن، کند.

  می آید.
ارضا کننده  "عبارت  اجنسی خود را ب عادات و ناپاکیبرخی 

از کجا سرچشمه  این فکر توجیه می کنند. " نبودن همسرشان
ا اندام خوشتیپ ب يجایی که مردها !  از رسانه می گیرد؟

هاي  رژیم و مدرنپالستیک هاي  زنی که با جراحی با تراشیده
 همدیگر  را در آغوش می گیرند. ،سخت غذایی طاقت فرسا

را  4-3: 3(اول پطرس  .ی دیگر استنبال کیفیتخداوند به د
  )  مطالعه کنید.

  
  عهد با چشمانتان

  : ایوب می گوید
                              ايوشیزهام؛  پس چگونه بر دچشمان خود عهد بسته با« 

  )1: 31(ایوب  »چشم بدوزم؟
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عهدي بسته بود تا از قلب خود با  یشایوب بین خود و خدا 
توصیف  آیاتدر ادامه این  چشمانش مراقبت کند. اظت ازحف

  می بینیم.را عهد این دقیقی از عواقب پایبند نبودن بر 
از نگاه کردن به تا  آیا شما با چشمان خود عهد بسته اید،
؟ تا فوراً از آنچه به چیزي که نباید نگاه کنید اجتناب کنید

  ؟بگریزیدشهوت ختم می شود 
 ییاردویا کمپ و یک در زمانی که آیا این عهد پاکی را 

تمرین می کنید؟ یا وقتی که ورزش می کنید؟ یا  هستید نیز
تخاب تلویزیونی ان ۀبرنامیک وقتی رانندگی می کنید؟یا وقتی 

  می کنید؟ یا وقتی در کلیسایید؟
آیا از دیگران تا به حال  آیا عهد خود را اعالم کرده اید؟

  بدانند؟ پاسخگوخواسته اید براي شما دعا کنند و شما را 
  

  پاك سازي زهر شهوت
در می تواند بدین معنا که این تجمعی دارد  يثیرأآرسنیک ت

نیاز به  یکدفعه. اما نه شما را می کشد،آن  بدن جمع می شود.
می کمی اینجا و کمی آنجا و نهایتاً  شما  نیست. يمقدار زیاد

  میرید.
(بی عفتی) قاتل زندگی مسیحی و ازدواج  بی اخالقی جنسی
هر بار . ما هر روز خود را مسموم می کنیم هاي مسیحی است.
آن  این رمان،وجودمان گردد. کمی سم وارد اجازه می دهیم که 

 آن نگاه، این تقویم، آن مجله، این فیلم، نی،برنامه تلویزیو
شبیه داستانی کثیف  که کامالًدوستانه گپی  نظري منظور دار،

  است.
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در آن زمان  این آرسنیک روح ما را به تدریج مسموم می کند
سال پیش بسیار  5با و حتماً  دیروز نداریمشبیه  یپس ما احساس

  متفاوت شده ایم.
 :ایمان دارید بگوییدحقیقت گر به این آیا این را باور دارید؟ ا

من را مسموم می فکر می دانم این تصاویر جنسی  ؛خداوند"
 ها رو برگردانم. به من حکمت و عزمی ببخش تا از آن کنند.

  " برگردان که تو را راضی می کند. سو من را به آن
شما  درست، خوراکی هايبا خوردن و نوشیدن  زمان، به مرور

اما بهبود کامل پیدا  کنید. دفعمی توانید آرسنیک را از بدن خود 
ه ادور نگجدید آرسنیک هاي بدن خود را از نمی کنید اگر 

  ندارید.
کافی از آن  یو براي مدت چیزي سمی است بدانیداگر واقعاً 

ي رخ می دهد و آن این است اتفاقی شگفت انگیز کنید، اجتناب
در  آن کاهش می یابد.دریافت براي شما و عطش میل که 

در  7باب  رومیاننتیجه سالمت به شما بر می گردد. در کتاب 
 د بر ما داشته باشد نثیري که امیال غلط می توانأشدت ت مورد

مدتی طوالنی بسیاري از افراد بعد از  صحبت می کند. به وضوح
هاي مالل آور  الرا کسب کنند. ازادي از سپیروزي توانستند 

  و شهوت. رابطۀ جنسیبه  اعتیاد
براي سالها باور داشتم تصاویر اروتیک در تلویزیون و فیلم ها 

اما  ها نگاه کنم، هنوز مایلم به آنلی با این حال هستند.و یسم
هر  است. تضعیف شدهرو برگرداندن و عادت آن میل با غریزه 

تبدیل به داندن ربرگ ياما رو چه می خواهید اسم آن را بگذارید،
هنوز بعضی وقت ها شکست  است. مستمر گشتهتی عمیق و عاد

با ما  هاي پیش نیست. اما شکستم به شدت سال می خورم،
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روح خداوند می تواند ما را قدرت عادات خود ساخته می شویم و 
  بسازیم. يخشد تا عادات جدیدبب

با عهد بستن با  برگرداندن از وسوسه جنسی، يبا انتخاب رو
من راه حیات و برکت را بر  ،ت بخش خداچشمانم و با فیض قو

این به این معنی است  وقتی به وسوسه نه می گویم می گزینم.
  خداوند راضی و جالل یافته است. به خداوند بله می گویم. که

  و هیچ کس از کار من به اندازه خودم سود نمی برد.
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ششم                                  فصل 
  استراتژي خردمندانه

  
 باشد. افراطی کیککسی را تصور کنید که ضعفش خوردن 

او با خداوند  "!نخور کیکدیگر  " می گوید:پزشکش به او 
به خانواده  "!دیگر تمام شد خوردن کیک " :سوگند یاد می کند

لیسا تماس او با ک  "!نیستاز کیک  دیگر خبري "قول می دهد 
او حتی به جمع می گیو که برایش در دعا باشند می گیرد و 

 کیک خوردنمی رود تا روح  خوردن کیکهاي کلیسایی ترك 
 این کسی است که جدي و ثابت قدم است، را از خود اخراج کند.

  درست است؟
چه می کند؟ خوب اگر او مثل خیلی از این اقدامات بعد اما او  

کیک به موسیقی  خواند، می خوردن کیکدرباره  از ما باشد،
را  کیکگوش می دهد و برنامه هاي آشپزي طرز تهیه  خوري

می گذراند  کیکاو زمان خود را با دوست داران تماشا می کند. 
جایی که به  در محل کار شوخی می کند، خوردن کیکو درباره 
در کیکی بر وري مجله اي چاپ شده نگاه می کند. عکس 

 کیکمی گردد و مشترك مجله  کیکنبال کوپن روزنامه به د
  !دیزایر می شود، مجله اي با عکس هایی براق

اتفاقی از کنار ش زمان زیادي طول نمی کشد که سر راه دفتر
پنجره را پایین می دهد و نفس می  فروشی می گذرد. کیک
خیلی زود روزنامه را از ردیف دست راست که بیرون مغازه  کشد.

جا وقت می گذراند تا  آنقدر آن ی خرد.است م کیک فروشی
  بیاندازد. کیک هانگاهی به 
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و از قضا مغازه  که باید تماسی بگیرد، بعد به یاد می آورد،
این همان زمان است که با و  تلفن سکه اي دارد کیک فروشی
  چرا یک فنجان قهوره نخورد؟ خود می گوید،

ه عهد خود نداشت کحاال به یاد داشته باشید که این مرد قصد 
اما نتیجه کامالً قابل پیش بینی و را بشکند و لب به کیک بزند 

این است که او می گردد. و این نتیجه چیست؟ اجتناب ناپذیر 
  می خورد! و کیکی را می خرد وتسلیم می شود 

چی شد؟ ".شنیداین آه و ناله را بعد می شود و فکر می کنم 
از خدا خواستم آزادم  دعا کردم! از دیگران خواستم دعا کنند.

بهترینت  اما اگر تو  "!سعی کنم؟ تسلیم می شومباید چرا  کند.
  می دادي باز وضعیت همین گونه بود؟را انجام 

  
  اولین و اساسی ترین استراتژي

یاد نگیریم باید این را یاد  کیک باالاگر هیچ چیز از داستان 
 یست.کافی نبه تنهایی بگیریم که نیات خالصانه و حتی دعا 

ما باید هدف مشخص و استراتژي  براي پیروزي بر وسوسه،
اولین خط  و باید ساعیانه آنها را اجرا کنیم. منطقی داشته باشیم

. »     از بی عفتی بگریزید«  دفاعی ما در مقابل ناپاکی چیست؟
  )  18:  6( اول قرنتیان 

بزدل بودن نتیجه می  وقتی نوبت به وسوسه جنسی می رسد،
می نکس که دو دل است (و استدالل می کند) شکست آ دهد.

کتاب مقدس موکدًا  زنده می ماند. آنکه فرار می کند،خورد ولی 
  می گوید :
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                                          به راه شریران پا مگذار   و در طریق بدکاران   «
                                                  از آن دوري کن و در آن ره مسپار؛ گام مزن.

                                                            از آن، روي بگردان و به راه 
  ) 15-14:  4مزامیر » ( خویش رو. 

        
  :وتیفار نشان می دهفتباط با همسر یوسف این را در ار

  
                         گفت،و با اینکه او هر روز با یوسف چنین سخن می« 

                       ما روزي، ا گرفت تا با او بخوابد یا با او باشد.به او گوش نمی
                                         چون یوسف به خانه درآمد تا به کار خویش بپردازد 

                                          و از اهل خانه کسی آنجا در خانه نبود،همسر
                                                        فوتیفار جامۀ وي را گرفت و گفت:

                                                ولی یوسف جامۀ» با من همبستر شو!«
                                                       خویش را در دست او واگذاشت و 

  ) 13-12:  39پیدایش » ( گریخت و بیرون رفت.
 
 

یوسف نه تنها از رفتن به تختخواب با او خودداري می کند 
وقتی نهایتاً آن زن خود را  بلکه  از با او بودن نیز دوري می کند.

نمانید و  به سمت یوسف پرت کرد یوسف نماند و فرار کرد.
پیدا  یوقتی فرصت .ه مقاومت کنیدتالش نکنید تا در برابر وسوس

 دوري کنید. خوردن کیکاگر رژیم دارید از  کردید فرار کنید.
در  ": اگر به فرزندان خود بگویید حفظ کنید.با آن را د فاصله خو

ها چه انتظاري خواهید داشت؟ تا  از آن "!بزرگراه بازي نکنید
گراه باال از گارد بزر روي جدول ها راه روند، بروند در بزرگراه،

زان کنند یا کنار خط سفید شانه جاده یپاهاي خود را آو و روند
  برقصند؟
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 :بگویندآن ها ممکن است ! با آتشبازي ! این یعنی مسلماً نه
که  ندولی اگر ببنند شاید نرفته باش "!اما ما به بزرگراه نرفتیم "

همان کافی است که  ،ندچقدر می توانید به بزرگراه نزدیک شو
به تی مناسب وارد شوند و ماشینی آن ها را زیر بگیرد. در فرص

 تا کجا می "را که می پرسدوال قدیمی ئساین  همین خاطر من
وال ئمنظورمان از این س را دوست ندارم. "توانم پیش روم؟ 

م؟ به من توانیم بدون گناه کردن نزدیک شو چقدر می؟ چیست
 روم.ب بگو خط کجاست تا انگشت پایم می توانم تا سر خط

  کتاب مقدس چیزي متفاوت می گوید:
  

                                  از امیال جوانی بگریز، و به همراه آنان که با دلی « 
                                            خوانند، در پی پارسایی وپاك خداوند را می

  )22: 2(دوم تیموتائوس  »  ایمان و محبت و صلح باش.
  

 "که آیا :بر نمی گردید و بپرسید دیگر  وقتی شما می گریزید،
اگر پدرم  ": روح اطاعت می گوید "؟است اینقدر فاصله کافی

اگر این  از آن دور خواهم ماند.خطرناك است پس من  می گوید
نه در دو ، متر دورتر می ایستم 200از این مرز  مرز است،

  وسه جلوگیري کنید.سبقت بجویید و از وس" ! سانتیمتري آن
با  آن هاستشغلی سفر کردن جزو الینفک کسانی که 

و  خانواده خانه، سر و کار دارند. بسیاريجنسی هاي وسوسه 
د که پشت سر نی طبیعی ایجاد می کنیجامعه محدودیت ها

تنهایی و اوقات فراغت معموالً  ناشناس بودن، گذاشته می شود.
  .دنیی فاجعه انگیز به همراه داررآوا

من زنان و مردان مقدسی را می شناسم که مرتباً در سفر 
خود را جشن هستند و یکی بعد از دیگر پیروزي هاي اخالقی 
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مسیري پر از شکست  خادمینی را می شناسم کهاما می گیرند. 
حتی  .باید از سفر کردن دست بکشندآن ها  را طی می کنند.

  می شود. کاستهها  آن از در آمداگر 
مردان پرسیدم که چه کسانی زیاد سفر می  ازسی در کنفران

وسوسه کار آمد بوده این لطفاً بایستند و آنچه در مقابله با  ؟کنند
ها در  گفت که براي سال برادري .قسمت کنندرا با دیگران 

بعد از بارها  اتاق هتل فیلم هاي غیر اخالقی نگاه می کرد.
  او گفت : شکست آخر تصمیم گرفت کاري کند.

ها می خواهم  از آن وقت به هتلی وارد می شوم، هر"
بدون استثنا طوري به من نگاه می  تلویزیون را از اتاقم بردارند.

نیازي نیست آن را روشن  اما قربان، "!کنند که انگار دیوانه ام
ایی که من مشتري هستم و پول داده ام با احترام  از آنج "!کنید

بی اخالقی است.  ی نبودهبار هم ممانعت پافشاري می کنم و یک
 این. من به خداوند کنیفرار  اي نیست که بزنی و بتوانی دکمه
این کار را براي  "!جدي هستممن  خداوندم،": می گویم گونه

و بعد از آن  اده ام و این کلید پیروزي من استسالها انجام د
  همه چیز تغییر کرده است.

ور ماندن از وسوسه د به روشی عالی دست یافت.این مرد 
 قدرتاوج  زمانی که در راحت تر از مقاومت در برابر آن است.

در بر شما هوس از تسلط تصمیمی بگیرید که مانع  ،هستید
  .تان گرددمواقع ضعف 

  
  .تان را پرورش دهیدی زندگی درون

کتاب که کتابی مثل این و آن این است خطري وجود دارد 
 قی به نظر برسد.اصالحیه اخالبه عنوان قانون و ممکن است 
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من به خوبی بر این موضوع واقفم که راهنمایی ساده و نصحیت 
براي خالص شدن از چنگال شهوت یا  "!سعی بیشتر کن "

فرمول کوتاه و  قدرت عمیق عادتی حک شده کافی نیست.
  راحتی وجود ندارد.

وانم به اندازه کافی بر اهمیت حضور و قوت مسیح قیام تمی ن
خود به تنهایی کرده در وجود و زندگی شما تأئید کنم. اصالح 

است فوائید محدودي داشته باشد اما به کافی نیست. ممکن 
مسیحی چیزي احساس عدالت شخصی ختم می شود. زندگی 

زندگی مسیحی دغدغه اي بیش  .فراتر از مدیریت گناهان است
است  يتوانمندکسب و  یتبدیلی آسمان از مدیریت گناهان است.

  داشته باشیم.اي تا زندگی صالحانه 
هد کارهایی را انجام با این حال کالم خدا به ما دستور می د

انجام براي  و اغلب کارهایی که در توان ما است.دهیم و ندهیم
پس باید قدم  قلب ما تبدیل شود.ابتدا باید  این اعمال،دادن 

بدانیم که فقط قدم هاي شایسته و و  هاي حکیمانه اي بر داریم
اً هایتن .استالزامی احتیاج نیست بلکه کار درست انجام دادن 

براي کسب و حفظ پاکی در سکوت و بر پیروزي یا شکست 
روي زانوهایمان زمانی که در حضور خداوند هستیم و در زمانی 

می کنیم مشغلۀ امروز ما را خسته  که با همسنگرانمان همکاري
می کند. کرده و تواناییمان را براي شنیدن هشدارها مختل 

دا و قوم او به ما می شنیدن هشدارهایی که روح خدا، کالن خ
خستگی ما را در برابر آنچه در حال روي دادن است  دهند.

 نقاط ضعف و " صحیحی خود سنج آسیب پذیر می کند.
موقعیتی ما را وسوسه . این که چه ما را آشکار می کند "حساس
  ما این را تقصیر خدا می دانیم.و بسیاري اوقات  می کند
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که ما در حضور خداوند سپیري می کنیم سرچشمه اي مانی ز
است که از آن قدوسیت و شادي و نشاط در زندگی ما جاري 

تعلق می شود که هستیم و به که  يبه ما یاد آور می شود.
) ما را مطالعه کنید 20: 3( فیلیپیان  .ما شهروند آسمانیم .داریم
و   واالتر یمشتاق سرزمین "که  " و غریبه بر زمینیم هبیگان

) ما با را مطالعه کنید.  16-13: 11(عبرانیان  .آسمانی هستند
بر آسمان هر روزه  وقتی ذهن خود را  ویزاي موقت بر زمینیم.

او ما را قوت می  ،استآن ججایی که عیسی  معطوف کنیم،
ناپاکی و  بی عفتی،بکشیم. تا اعمال طبیعت کهنه را بخشد 
  ) 5-1: 3( کولسیان را  شهوت

  
  .نقل قول هایی از کالم را به خاطر بسپارید

عیسی براي پاسخ به وسوسه هاي شیطان از کتاب مقدس 
 زمان وقتی  )را مطالعه کنید. 11-2: 4( متی  کرد.می نقل قول 
که کالم  آماده باشید تا شمشیر روح،پاکی می رسد دفاع از 

براي  بکشید.را از غالف بیرون ) 17: 6خداوند است (افسسیان 
  این کار نیاز است که کالم را حفظ کنید:

  
                                               تا به  ام،کالم تو را در دل خود ذخیره کرده« 

  ) 11: 119یر مزام» (  تو گناه نورزم! 
 

از کالم می  مختلفیقسمت هاي دانستن اصول پاکی شامل 
 آن را انتخاب کنید.اند شما سخن گفته قلب که با  آیاتی شود.

ها را به شکلی  آن. و با خود همراه داشته باشید ها را بنویسید
با شیطان وارد  می شویدوقتی وسوسه  رید.ببه کار ب کاربردي
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که بتوانید از آن استفاده جمالتی  کتاب مقدس مشاجره شوید.
و به کار  کنیدحفظ ها را  آن .می دهدکنید را در اختیار شما قرار 

  گیرید.
  دعا کنید و تسلیم نشوید

مدام دعا کنید و تسلیم  « که: یاد داد شاگردانشعیسی به 
اغلب ما بعد از شکست در مبارزه اي به  )1: 18( لوقا  »نشوید

نیاز واقعی این است که قبل از شروع مبارزه اما  زانو در می آییم.
ما  ها ما با گناه اعالم صلح می کنیم. خیلی وقت. به زانو بیافتیم

را تحمل می کنیم و به آن اجازه می دهیم قلمروهاي  بی عفتی
  بیشتر یا زندگی ما و خانه ما را مال  خود کند.

 یاري خداوندرسیدن براي  تسلیم نشوید، " :عیسی می گوید
د بود نبعضی از خوانندگان در این مورد شکاك خواه " !عا کنیدد

و این همه  فقط کالم بخوان و دعا کن "چون شنیده اند که 
 ،این کار همه چیز را حل نمی کند،خیر!  "!چیز را حل می کند

عیسی می دانست درباره  بلکه هیچ چیز بدون آن حل نمی شود.
  !طور یعقوب هم همین چه صحبت می کند.

  
                                        پس تسلیم خدا باشید. در برابر ابلیس ایستادگی «

  ) 7: 4یعقوب » ( کنید، که از شما خواهد گریخت. 
  

از می گفت که آیا خداوند به شما اگر امکانش وجود نداشت 
شکست را چشیده اند که طعم آنقدر  ؟ بسیاريناپاکی دوري کنید
ها تسلیم شده  آن ند پیروزي غیر ممکن است.دیگر فکر می کن

مطمئن باشید این طور افراد مستقیماً به سمت شکست در  اند.
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یابیم و از اما خداوند ما را قوت می بخشد تا غلبه حرکتند 
  تجربه پیروزي بر گناه را دارند.افرادي الگو برداري کنیم که 

مردم  " :بود به من گفتشده دوستی که در این مبارزه پیروز 
وقت تغییر نمی کنند مگر اینکه تغییر کردن ضرر کمتري  هیچ

اکثراً  خیلی از مردان مسیحی "!از ماندن در آن وضع داشته باشد
در گروه هاي ترك اعتیاد جنسی و  ،شکست خورده ،ناامید شده

ها  زندگی آنروشی خوب براي بهبود یافتن هستند که 
تائیدي هستند ارند که ده ها هزار نفر وجود د .محسوب می شود

پیروز شد تنها احتیاج ر وسوسه جنسی بر این مدعا که می شود ب
تا خدا جالل  ها را در کلیسا بشنویم، داستان آن صادقانهاست 

  به گوش ها برسد.او  یابد و پیغام امید
خیلی از مردان غیر مسیحی آزادي چشمگیري را  طور، همین

شرکت در برنامه هاي غیر  . این آزادي از طریقتجربه کرده اند
قدم  12که از جنسی گمنام حاصل شده مذهبی به نام معتادان 

اگر مردانی که عیسی در ند. استفاده می کن گمنامالکلی ها 
براي تغییر برداشته  انقالبی یزندگی آنها نقشی ندارد چنین قدم

ت می کنیم أیید اصول کتاب مقدسی) ،چطور جرأبا ت  البته(  اند
ن ایم که روح خدا نمی تواند خیلی بیشتر در ایماندارتصور کن

 می تواند به آن ها ها زندگی می کند و که در آنعمل کند 
  د؟شببخقوت 

گذارد و بگوید ماشه را اي بشما اسلحه  شقیقۀاگر کسی بر 
آیا شما آن کار  نگاه کنی،تصاویر مستهجن خواهم کشید اگر به 

شما  .انجام دهیداین کار را نباید شما پس  خیر!را خواهید کرد؟ 
اینجا  د.کنیمی  هدایت یخود و چشمانتان را در مکان غلط

جایی است که باید بیاموزید تا افکار خود را با حقیقت الهی 
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خود نه بگویید و انگیزه هاي اشتباه  به انگیزه هاي. کنید اصالح
  پرورش دهید.ي را جدید

چشمانتان  بروید،بیرون  را خاموش کنید،تلویزیون می توانید 
نیازي نیست  کلیک کنید.تصویر آن  روينیازي نیست  را ببندید.

نوازش  ها شما را آن خانم یا آقا را نوازش کنید یا اجازه دهید آن
 .از منابع فوق طبیعی خود استفاده کنید انتخابی وجود دارد. کنند.

  را مطالعه کنید. ) 4-3: 1پطرس  2( 
  

                                         سیده است، فیضی زیرا فیض خدا به ظهور ر« 
                                         آموزد و به ما می بخش استکه همگان را نجات

                                             دینی و امیال دنیوي را ترك گفته، با که بی
                                              در اینخویشتنداري و پارسایی و دینداري 

  ) 12-11: 2تیطوس  . » ( عصر زیست کنیم
  

 عالی از کتاب مقدس هستند: فیض و نجات.موضوعاتی اینها 
  باشد تقویت ماچالش هاي جنسی باید یاد آور نیاز ما به فیض و 

  )25-7: 7( رومیان  .و ما را مشتاق نجات نهایی کند
خود  دگی پاك براي شما قانع کننده به نظر نمی رسد،اگر زن

آیا از اعمال و  ساعته کنید. 24را وقف برنامه هاي افزایشی 
 کمک بگیرید.از دیگران اسارت شهوت آزادي می خواهید؟ 

روش  رو به عیسی کنید. از وسوسه دوري کنید. حکیم باشید.
  ه کنید.از قوت او استفاد .بکار بگیریدعیسی را هاي کاربردي 

شما خدا را چشیده اید و نیکویی  او  ساعت تمام شد، 24وقتی 
یک  ي کههر بار را مطالعه کنید) 38: 34( مزامیر. را دیده اید
ساعت بعدي تعهد  24 رايب باشیدمتکی عیسی  رروز کامل ب

  کنید.می پیدا بیشتري 
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گناه از خداوند قوي تر  هرگز عیسی را دست کم نگیرید.
ید که قبل از رفتن ما به آسمان پیروز نصور نکهرگز ت نیست.

نیاز نیست ما براي  خداوند چیز دیگري می گوید. می شویم.
( اول یوحنا  ما باید در پیروزي زندگی کنیم. پیروزي صبر کنیم.

  )را مطالعه کنید. 4: 5
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                                                  هفتمفصل 
  ه طور افراطی عمل نمودنب

 
 آپارتمانی در این یدختر زیبا " :فرض بگیرید من بگویم

بیاید برویم از پنجره او را نگاه کنیم که لباس  زندگی می کند.
بعد  بعد با باالتنه اي برهنه ژست می گیرد. خود را در می آورد،

آن  رابطۀ جنسیمی روند و  تختاین دختر و دوست پسرش به 
بیاید گوش بدهیم و بخار گرفتن شیشه را تماشا ها را ببینیم. 

بچه ها   " :بگویمجمالت  اما فرض کنید به جاي این " کنیم!
این فیلم را دیدن مسیحیان ! چون تایتانیک رو ببینیمفیلم بیاید 

 گروه جوانان کلیسا با هم آن را نگاه می کنند ،کنندپیشنهاد می 
با این حال "  اند. تماشا کردهن آن را و خیلی ها در خانه شا

   فیلم حاوي صحنه هایی است که من توصیف کردم.
کردن تصاویر دنبال  اطور که مردان جوان ما ب همین پس،

در فیلم شهوت رانی می کنند زنان ما هم آموزش می  اندختر
 توجه مردي را به خود جلب کنند.می توانند بینند که چطور 

کم کم تبدیل به موردي قابل و شرم آور  چطور چیزي شوکه آور
ه همسایه چون ما به جاي اینکه پشت پنجر قبول می گردد؟

از صفحه تلویزیون  ، داریم آن را باشیم و مشغول تماشا آن
 ثیر أتذهن و این دو موضوع در از نظر ماندگاري تماشا می کنیم. 

ها با این حال خیلی این دو در چیست؟  تفاوت اخالقیات،آن بر 
جزو فیلم هایی حتی یلم عادي است! ففکر می کنند ،تایتانیک؟ 
  سال ممنوع باشد. 18نیست که براي افراد زیر 

از جمله خیلی از  ،دنیادر سراسر بسیاري هر روز مسیحیان 
به تماشاي کسانی در تلویزیون می نشینند که  ،ییرهبران کلیسا
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افرادي می بدن ما نگاهی به  مشغول برهنه شدن هستند.
  که خداي ما آناعمالی . اندازیم که دست به گناه و زنا می زنند

ی می گردیم که چشم چرانانتبدیل به ما  .می خواندرا شنیع 
  کرده است.خود دزدکی ، ما راسرگرم  ینگاهگناه با 

  
  جلوه دادن شیطان بدیهی

 یک پدیدة طبیعیاستراتژي دشمن بر آن است که شیطان را 
جوانانی را در نظر بگیرید که درگیر هوس هاي  دهد. جلوه

تماشاي سریال هاي تلویزیونی که  هستند.همجنس گرایانه 
همجنس گرایان با هم زندگی می کنند و به شکلی آشکارا 

  ها خواهد داشت؟ به نظر می رسد چه تاثیر بر این جوان طبیعی
خانواده هایی که هرگز تصور این را نمی کنند که پرستار 

هر روز و با ذهنی کثیف از کودکشان مراقبت کند شان کودك 
ذهن آن کودك را نسبت به اینترنت منابع کثیف در ي با جستجو

هم بلکه کودکان ما  نه فقط خود ما،گناه بی حس می گرداند. 
چرا تعجب می کنیم وقتی  نسبت به گناه بی حس می شوند.

دختري می شود اگر ما به او اجازه داده  بارداريپسرمان باعث 
را  زشت یو هزاران کنایات جنس شنیع را ببیندایم صد ها عمل 

 مستهجنِیه صحنه شاید جواب بدهیم بابا این فقط  د؟بشنو
  !است یکوچک

پیشنهاد را شیرینی خوردن یک فرض بگیرید من به شما 
 کالً اما  کمی فضله موش داخل خمیر افتاده، ":و بگویم بدهم

  "!متوجه هم نخواهی شد. اطًال است یشیرنی خوب
) را مطالعه کنید. 13 :8ترس از خدا تنفر از شریر است ( امثال 

چطور می توانیم از او متنفر  وقتی شیطان ما را سرگرم می کند،



نجابتاصول                                                                                                                     

 

 

٦٦ 

چطور می توانیم پاك باشیم وقتی که خود را با ناپاکی  باشیم؟
رابطه سرگرم می کنیم؟ خداوند به ما هشدار می دهد که از 

  به شکلی نامناسب سخن نگوییم :  جنسی نامشروع
  

                                     عفتی یا هر گونه ز بیمباد که در میان شما ا« 
                                       پرستی حتی سخن به میان آید، ناپاکی یا شهوت

                                       گفتار زشت و  زیرا اینها شایستۀ مقدسین نیست.
                                                      گویی و سخنان مبتذل نیز بهبیهوده

                                           هیچ روي زیبنده نیست؛ به جاي آن باید
  ) 4-3: 5افسسیان » (  شکرگزاري کرد.

 
سریال درام یا کمدي مورد در یک چطور آیا می بینید که 

ي تکراري آخر شب کند؟ سریال ها برابر این آیات قد علم می
یا  "سرنخ هاي بی اخالقی ذهنی هستند"چطور؟ آیا آنها حاوي 

؟ اگر ما به برنامه هاي کمدي آخر "شوخی هاي بی ادبانه "
شب گوش می دهیم که مونولوگ هاي با ارجاعات بی عفتانه 

  آیا ما از خدا می ترسیم و از شیطان متنفریم؟ در آن تنیده شده،
  

  عیساي رادیکال
  یسی را در نظر داشته باشید:کالم ع

  
                                         امّا من به “زنا مکن.”اید که گفته شده، شنیده«

                                       گویم، هر که با شهوت به زنی بنگرد، همان شما می
                                   چشم راستت اگر دم در دل خود با او زنا کرده است.

                                       لغزاند، آن را به در آر و دور افکن، زیرا تو را می
                                            تو را بهتر آن است که عضوي از اعضایت

                 و اگر دست  ده شودنابود گردد تا آن که تمام بدنت به دوزخ افکن
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                                  افکن، لغزاند، آن را قطع کن و دورراستت تو را می
زیرا تو را بهتر آن است که عضوي از اعضایت نابود گردد تا آن که تمام 

  ) 30 - 27: 5متی » ( بدنت به دوزخ افکنده شود.
  

؟ عیسی چرا چنین تصویر شوکه کننده اي را توصیف می کند
تا  بر داریم، انقالبیباور دارم که او از ما می خواهد قدم هایی 

  جنسی انجام دهیم. ۀهر چه الزم است را براي مقابله با وسوس
مردي کور  دست و چشم ما دیگر عامل گناه نیستند. حاال،

هنوز می تواند شهوت ران باشد و کسی که دست ندارد می 
عفت و بی عفتی به دسترسی  وروديچشم  تواند دزدي کند.

پس ما باید  نیکو یا گناه است. یاست و دست وسیله انجام عمل
  حفاظت کنیم.ماز آنچه دست می کند و چشم می بیند 

نیاز است که به پاکی  عیسی را جدي بگیریم،سخنان اگر 
  فکر کنیم. انقالبی و انتحاريجنسی به نحوي 

  
  آنچه که باید انجام دهم
است که چیزي بسیار باالتر از آن مبارز بسیار شدید و خطرات 

فکر می کنیم و اگر این موضوع را درك کنیم به موضوع ما 
قداست و پاکی جنسی همانند موضوعی عادي نگاه نخواهیم 

نید چشم خود را از آن عکس هاي مبتذل اپساگر نمی توکرد. 
فروش محصوالت  اصالً به مغازهبهتر است ه دارید،ادور نگ

  نروید.یال ) تصویري ( فیلم و سر
بله همه می روند اما "همه به این مغازه ها می روند.! اي بابا"

نباید  ،اگر رفتن شما باعث می شود که مرتکب گناه شوید
  !بروید.تمام
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هستید براي شما  یآیا افکار شما وقتی با شخص خاص
از وقت  شانه می کشد؟ مزاحمت ایجاد می کند و شاخ و

از موسیقی باعث  یا نوعی خاصآی کشید.بدست  اوگذراندن با 
 نوع موسیقی  یک جنسی شما می شود؟ از گوش دادن به آنرتح

آیا تماس هاي تلفنی دارید که نباید داشته باشید؟  کشید.بدست 
را بالك کنید تا نتوانید  ارائه محصوالت جنسیتلفن شماره  900

  به آنها زنگ بزنید.
 را دارند، براي شما حکم عصاي دستهمه این اقدامات اگر 

استفاده کنید تا به شما در راه  توانیدمشکلی نیست از هر چه می 
  رفتن کمک کند.

زنان  بیلبوردها، بعضی مردان از طریق تبلیغ لباس هاي زیر،
 چاکدار و دامنهاي زنان با پیراهن  ،نازكو  در شلوارهاي تنگ

 و تبلیغ انواع شو هاي تلویزیونی فیلم ها، رقاص ها، ،هکوتاهاي 
از ضعف بعضی  آبجو و بیکینی گرفتار زناي ذهنی می شوند.

  روزنامه یا تقریباً هر مجله اي است. ۀیکشنبروز مردان تبلیغات 
  

 و دیگر خود را در از نگاه کردن اجتناب کنیدپس 
  موقعیت قرار ندهید!این 

تلویزیون خود خالص شوید تا از برنامه هاي اگر قرار است از 
به این اگر  ید پس این کار را انجام دهید.پاکی خود محافظت کن

این معنی است که به مسابقات ورزشی به خاطر طرز لباس 
اگر به  پس نروید. نباید بروید، هوادارانشانپوشیدن رقاصان یا 

و چشمان خود  بیاندازیداین معنی است که باید سرخود را پایین 
 خانه بمانید. خجالت نکشید و این کار را بکنید و یا در  را ببندید
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با یا اگر مجرد هستید  .هایتان بگویید به همسر خود از چالش
به  است اگر الزم .دوستی امین این موضوع را در میان بگذارید

مشکلی با زمین  ،بیاندازید زمینها روزنامه را به  خاطر آن تبلیغ
اگر نیاز است همسر شما اول آن را  .پیش نمی آیدها افتادن آن 
بخواهید محتویات نامناسب را از آن خارج کند از او  نگاه کند و

  .این کار را بکند
سالها پیش شروع به پاره کردن دور انداختن کاور هاي 

زن  .نمودممجالت راهنماي تلویزیون که تحریک کننده بودند 
ها را ببینیم انجام  که من آن من این کار را االن زودتر از این

برخی از مجالت  ( البته،کرم. متشاو هاي براي کمک  می دهد.
مجالت تبلیغی مربوط به از جمله  ،وارد شونددر خانه  نبایداصالً 

  زنان)آرایشی بهداشتی محصوالت 
در پی ارضاي امیال  که  به ما تعلیم می دهد 14: 13رومیان 

قرار  ینَفْس خود مباشید. گناه است اگر خود را عمداً در موقعیت
سمت لباس چه می خواهد ق ویم.دهیم که مرتکب گناه می ش

ا، یا رختکن باشگاه ورزشی ناستخر ش باشد،ه برهنه هاي نیم
  اگر باعث ناراحتی و تحریک شماست از آن دوري کنید. باشد.

 زامثال زن آواره اي را توصیف می کند که با مردي ابله بعد ا
ما  )مطالعه کنید. 9-8: 7( امثال .تاریکی شب مالقات می کند

گناه را باال ارتکاب و زمینه اي که احتمال  مکان ها افراد،باید از 
  کنیم. دوريمی برد 

محل قرار یا دوست قدیمی از  اگر کتاب فروشی خاص،
کانال  اگراز رفتن به آن جا منصرف شوید.  دبیرستان تان است،

هاي تلویزیون یا کامپیوتر ها  هشبک اینترنت، ماهواره اي، هاي
  ها خالص شوید. از شر آنست پس براي شما مشکل آفرین ا
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 که شما را از عیسی دور می کند نه بگویید. يفقط به هر چیز
اگر شما می خواهید نتیجه اي متفاوت  به یاد داشته باشید،

  حاصل کنید،باید تصمیمات متفاوتی بگیرید.
 لباسزنانی که در به  نمی توانید بدون افکار شهوت آلود اگر

پس . آنجا بروید شما نمی توانید به نگاه کنید، پسشنا هستند 
 ها چنین لباسی می پوشند نروید. به تعطیالت یا جایی که زن

حگاه یبه اسکی روي آب یا تفرنباید اگر به این معنی است که 
اگر به این معنی است که به  .پس نروید ،برویدتان ه مورد عالق

 راطیافخیلی  پس نروید. مراسم شام کلیسایی نمی توانید بروید،
آن را با در آوردن چشم یا بریدن دست نه ؟  به نظر می رسد؟

   مقایسه کنید.
به  وقتی من و خانواده ام قرار بود به تعطیالت تابستانی برویم،

بیا این کار را انجام ندهیم تا  ":دامادم ایمیل فرستادم و گفتم
چشمانمان را از زنان و لباس هاي شنا دور نمی توانیم وقتی که 

مردان جوان مقدسی  "اگر نمی توانیم نباید برویم. .داریم هانگ
نبرد ما در  با این کار موافقند. متا جایی که می دان وجود دارند و

  شدیم.د متحماندن با یکدیگر  پاك براي
 براي خیلی از مرد ها مبارزه بعد از تاریکی سخت تر می شود.

ندة شبانه، تلفنیِ ترغیب کن اینترنتی و خط هاي روابط نامشروع
 یراه حل ممکن است سخت و قانون غوغا می کنند. امروزه
بعد از یا  از همسر خود دیرتر نخوابید، باشد. االجرا سریع

  اینترنت استفاده نکنید.و تلویزیون از خوابیدن همسرتان 
از آنچه باعث آزار شماست هستید  اگر شما در حال سقوط

  راحت شوید.
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  "ولی"
پس از  "!لویزیونی خوبی باقی نماندهاما دیگه برنامه ت "

با افراد صحیح  تلویزیون دست بکشید.کتاب بخوانید. يتماشا
  .مشارکت داشته باشید

پس  "!جنسی دارند موضوعاتِاما همه رمان هاي جدید  "
 از کتاب هاي غیر داستانی رمان هاي قدیمی را بخوانید.

  مسیحی را بخوانید. ه هاينویسند
رزش هاي آبی هستم ولی آن زمان ومجله  عضواما من "

تبلیغ لباس شنا در این مجله رواج نداشت این اواخز این قسمت 
 و به آن دهیدپس از عضویت خود انصراف " را اضافه کرده اند! 

  .حق اشتراك خود را پس گرفته اید ها بگویید چرا
فحش هاي و  مستهجن هاياما کرایه فیلم بدون صحنه "

فیلم هاي  معرفیسایت هاي   "!است تقریباً غیر ممکن رکیک
د براي انتخابی مناسب به شما نتوان د که مینمسیحی وجود دار

د که فیلم هاي نوجود دارسازمان هایی همچنین  د.نکمک کن
نرم افزار و سخت افزارهایی  د،نده شده را ارائه می سانسور

صحنه هاي نامناسب تلویزیون را می توانند که وجود دارند 
دهیم که فیلم مناسبی می اما فرض را بر این قرار . کنندحذف 

 موقع چه ؟ من از فیلم هاي خوب لذت می برم، آن. وجود ندارد
 "!فیلم نگاه کنیم"که  دده نمیاما کتاب مقدس به ما دستور 

این  حفاظت کنیم. مبارزه است ومهد از دل خود دمی  دستوراما 
کنید تا در پاکی توانید ب می يکار هر .استخونین  اي مبارزه
  !برداریدقدم 

آیا " با خود قرار گذاشت که هر ورز از خود بپرسد : دوستی 
از خدا آیا  جنسیت را حفظ کنی؟ نجابتهر کاري می کنی تا 
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به آیا کمک دیگران را طلب می کنی ؟ آیا ؟ یخواهمی کمک 
ي مرزآیا خوانی؟ می   ادبیآیا کتب روي؟ می کلیسایی جلسات 

   ؟هستیبه شدت صادق آیا ؟ ها پایبندي به آنو  داده ايقرار 
تو می گویی از یعنی  ؟است افراطی اما این سئواالت خیلی" 

 افراطی بسیارتو  ؟ سخناندست بکشیم گفرهنمحصوالت 
  "است
شما را از این کارها  اگر نیست. و تند حرف من اصالً شدید نه،

م و چش در آوردنپس بهتر از  می کند، محافظتجنسی  ۀوسوس
  !است حرکتی افراطیبریدن دستتان است. این 

قبل از اینکه به زنم خیانت کنم و ؛ خداونداکه  " : مه ادعا کرد
من این دعا را از بیل برایت  "!لطفاً مرا بکش دست به زنا بزنم،

  من هم جدي می گفتم. و می دانستم جدي می گوید. مشنید
اما می  د،ادعا می کنند در مورد پاکی جدي هستن اخیلی ه

نمی  " !کابلی دست نمی کشم هاي هرگز؛ من از شبکه ":گویند
  "بفهمد!را  مکامپیوتر رمز عبورگذارم زنم 

و زندگی خود را براي  کردندرا تحمل  هپیروان عیسی شکنج
 شکایتشبکه هاي کابلی داشتن و ما براي دادند اطاعت از او 

  می کنیم؟
داریم و به دنبال او مان را بر وقتی عیسی از ما خواست صلیب

به معنی فداکاري این آیا  )را مطالعه کنید 38:  10(متی  رویم
  ؟محسوب نمی شوداز محدود کردن اینترنت  تر،بیش

ر خواهان دهستید؟ چق تان پاکیخفظ چقدر وقف مبارزه براي 
عملمی  انقالبیپیروزي بر گناهید؟ چقدر براي خداوند خود 

در عیسی یافت می شود را چقدر شادي و آرامشی که کنید؟ 
  است که آن را می خواهند. یپاکی فقط براي آنانطالب هستید؟ 



نجابتاصول                                                                                                                     

 

 

٧٣ 

  کنترل اینترنت
 افزار نرم کنید. استفادهاز خدمات اینترنتی مناسب خانواده 

بر کامپیوتر را  سایت هاي مستهجنفیلترینگ مخصوص  هاي
از  نمی گیرد. این مسائل راجلوي همه هر چند  کنید نصبخود 
از کسی  .کلمه عبور شما را بداندبخواهید که  يدیگر کس

د یید کنأشما را چک کند تا ت مرورگر آرشیوبخواهید که مرتباً 
ها را به خطر  که در قدم هاي خود با خداوند استوار هستید و آن

   .یدنمی انداز
ۀ مگر اینکه سابق خانه انتقال دهید. پذیراییکامپیوتر را به 

. اگر در خانه تنها هستید باشیدداشته رنت را استفاده پاك از اینت
شه مطمئن باشید که صفحه از اینترینت استفاده نکنید. همی
طوري که مابقی بتوانند ببنید  کامپیوتر به سمت دري باز باشد،

را مطالعه  13:  10( اول قرنتیان  .شما چه را تماشا می کنید
ی را بررسی منابع عملی براي مسئولیت پذیري اینترنت کنید.) 

  .کنید
اینترنت را قطع  اگر هنوز در این مبارزه شکست می خورید،

  اگر کافی نیست کامپیوترتان را جمع کنید. کنید.
  

  .مسئولیت تلویزیون را قبول کنید
داشته باشید تا شبکه و برنامه مناسب را منظم برنامه اي 

 تلویزیونانگیز است. گشتن در کانال ها وسوسه  اب کنید.خانت
یا در گاراژ تا از  آن را در کمد بگذارید،. خود را از برق بکشید

  .دیلوگیري کنبی هدف و زیر پا گذاشتن عهدتان جگشتن هاي 
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تلویزیون از کنترل  آزاد باشید. "خاموش" هدر استفاده از دکم
می آید سریعاً استفاده انگیز وسوسه در زمانی که صحنه اي 

  تا به آن بازگردید. کانالی امن را داشته باشید کنید.
به کودکان اجازه ندهید تا برنامه تلویزیونی خود را انتخاب 

هاي طور که بزرگتر می شوند می توانند انتخاب  همین کنند.
چند  داشتن از اما خانواده حق وتو دارد. داشته باشند، آزادانه تري

تلویزیون خودداري کنید که باعث جدا شدن خانواده و تنها رها 
از تلویزیون به عنوان پرستار بچه  دکان می شود.شدن کو

  استفاده نکنید.
 ادبیاتیا  مبراي هر ساعت تماشاي تلویزیون یک ساعت کال

حتی وقتی که  مسیحی بخوانید یا در خدمتی شرکت کنید.
  ه می دارد.اتلویزیون بد نباشد ما را از آنچه بهتر است دور نگ

 .رها کنیدرا  یزیونیا تلوو  دیش ماهواره شبکه هاي کابلی،
 این وسائل زندگی گناه آلود را به خانه شما وارد می کنند.اگر 

  ).نظم است ، بلکهگرایی نیست شریعتاین (
در فواصلی معین از تلویزیون براي یک هفته یا یک ماه روزه 

براي می توانید  کهببیند می  ؟ببیند چه اتفاقی می افتد بگیرید.
سیراب نمودن عطش ( از جمله یابید.آنگه که وقت ندارید وقتی ب

 ) .عیسی مسیحنسبت به  تان
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                                                                          هشتم  فصل 
  مجردافراد براي   رهنمود هایی

  
 .تشکیل می دهندمجرد را افراد دنیا  از جمعیت بسیاريدرصد 

زدواج نکرده اسانی که هرگز کن و همچنی این شامل افراد جوان
رد می جمهمسر اند و کسانی که از طریق طالق یا مرگ 

  .گردند
نقل از نظر  پول و حمل و فراغت،اوقات ترکیب بی سابقه 

 است.ان مهیا نموده  براي جوانفرصت بسیار مخربی را تاریخی 
و  ازدواجزیاد شدن فاصله بین بلوغ و بین عدم نظارت والدین و 

وه دادن روابط قبل از ازدواج ارتباطی مستقیم وجود عادي جل
و است کننده  نتیجه بسیار شوکهدارد. چند لحظه اي فکر کنید. 

   !مسن و چهچه جوان بسیار زیاد است،  فراد مجردبراي ا ۀوسوس
باید از  زندگی با عفت را می خواهد،کسی واضح است که اگر 

  هایی حکیمانه استفاده کند. استراتژي
مقدس علیه قوانین تعیین شده به دست انسان هشدار کتاب 

می دهد قوانینی که باعث ریاضت بدنی می شود اما فاقد ارزش 
  )  23 – 20:  2ت. ( کولسیان براي مهار تمایالت نفسانی اس

ارائه می دهم تنها و راهنمایی هایی که من به شما اصول 
زمانی ارزشمند هستند که بر طبق کتاب مقدس و حکمت 

لزوماً این اصول ذاتاً حالت شریعت و قانون آسمانی باشند. اما 
انسان شده بدست ساخته مقدس بر علیه قوانین کتاب ندارند.

، اما فاقد مهار تمایالت "ریاضت بدنی "هشدار می دهد که 
  )23_ 20: 2است ( کولسیان  "نفسانی 



نجابتاصول                                                                                                                     

 

 

٧٦ 

راهنمایی که من طرح می کنم در صورتی ارزشمند اگر که 
کتاب مقدسی و حکیمانه باشد.اما این راهنما به شکلی موروثی 

فرا  اي امثال ما را به زندگی حکیمانهکتاب  شریعتگرا نیستند.
  خدا پسندانه را تمرین کنیم.و منطقی زندگی خوانده، تا 

ورزشکاران و کشاورزان  سربازان، همانندبه ما گفته شده باید 
باید تابع هر کدام را مطالعه کنید.)  6-3: 2 ائوستیموت 2( .باشیم

نده تا خدا ما را فرا خوااستاندارهاي اثبات شده اي باشند. 
  است. روح اتکه از ثمرپرهیزگاري را پیشه کنیم 

  
  ؟مجرد ها باید تا کجا پیش روند

ی این توق .ه استآن را آفرید اشتیاق بهجنسی و  میلخداوند 
این کم کم اوج می گیرد و بیشتر می شود.  ،شودتحریک  میل

به نحوي تحریک  ریکدیگنوازش  بیولوژِیکی است. یواقعیت
و عشق بازي زي را در ما افزایش می دهد اي عشق باکننده 

  برسد. خود رابطه جنسی به اوجدر شده تا  مقرر
ازدواج  حیطۀ رابطه جنسی خارج از شاید بعضی بگویند چون

جایی که رابطه  و از آنکه منع نشده   عشق بازي اما منع شده،
درگیر شدن در افعالی که ذهن  جنسی قبل از ازدواج غلط است

  ن سو سوق می دهد نیز غلط است.و بدن را به آ
حریک شدن تاین بدان معنی است که مرزي باید قبل از 

 باعثکه  يدیگر فعلو هر  نوازش شخص قرار داده شود.
  ممنوع است. می گردد،تحریک 

نه از بدن  مرز عبور کند،آن  وقتی به بدن خود اجازه دادید از
ت ها اهمی و نه به آناست مطلع عهد هاي مسیحی شماست 

تر و آسان تر از زن ها تحریک می  مردها خیلی سریع می دهد.
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ها اغلب فکر می کنند بوسه هاي طوالنی و در  زن شوند.
اما مرد سریعاً تحریک می  آغوش گرفته شدن ها خوب است،

شما باید مطمئن شوید که  .می خواهد پیش روي کندشود و 
تی آن را رد قرار داده اید که به راحکافی دور  يمرز را به قدر

  .نمی کنید
ساده شروع به تحریک شدن  یاز شما حتی با لمس یکی راگ

ار را نکنید کاگر این هر دوي شما باید عقب بکشید. پس ،می کند
بمانید که به سمت آبشاري باقی برگزیده اید که در قایقی 

تحریک جنسی  رکسانی که درگی حرکت است.حال خروشان در 
جنسی برقرار می کنند  ۀدر نهایت رابطنباید از اینکه  ی شوندم

  بینی تصمیم قابل پیش و نتیجه طبیعیزیرا این  تعجب کنند.
اگر شما نتیجه اي دیگر می خواهید ،تصمیمی  ها است. آن

  . دوستان خود را حکیمانه انتخاب کنید دیگر بگیرید.
  

                                                 معاشِر بد، اخالق خوب«فریب مخورید: « 
  ) 33: 15اول قرنتیان  ( »سازد.را فاسد می

 
وقتی خود را در  باشد. ش میما متاثر از محیط اطراف طبیعت

قدوسیت  ازما  اتمسفري مقدس با افرادي مقدس قرار می دهیم،
وقتی خود را در اتمسفري نامقدس با  .می پذیریمیر أثتاتمسفر 

گناه ما را تحت تاثیر خود قرار افرادي نامقدس قرار می دهیم،
  می دهد. 

  
                                           همنشینِ حکیمان حکیم گردد، اما رفیق « 

  ) 20: 13مزامیر  » ( جاهالن زیان بیند.
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کسانی می شویم که با آنها وقت  تبدیل به ما
  .گذرانده ایم

دوستداران   "انسان ها کم کم تبیدل به می گوید ما خداوند 
به ما هشدار می دهد . براي همین  می شویم "خدا بیش ازلذت 

  را مطالعه کنید.) 5-4: 3تائوس وتیم 2(  ".از آنها دوري جویید"
مالقات عاشقانه با یک نفر یک گزینه است نه یک رار ق

اعظم وسوسه ها زمانی ایجاد میشود که ما ضرورت. قسمت 
طبق رسم اجتماعی خود مبنی بر پیدا کردن زوجی براي یم 

کنیم. چنین  جوان و سپس تنها گذاشتن آن ها است عمل می
که  عادت هایی بر خالف فرهنگ عبري و دیگر فرهنگ هاست

از جوانان انتظار دارد در حضور افراد بالغ دیگر با یکدیگر 
  ه باشند.تمعاشرت داش

شما می توانید از دوستی مثبت و مفرح با جنس مخالف لذت 
بیشتر  راگ برید بدون اینکه نیازي باشد که دو نفره تنها باشید.ب

        به کتابدارید نگاهی  هبه معاشقه تا با کسی بودن عالق
"I kissed Dating Goodbye  " بیاندازید.اثر جاشوا هریس را  

براي دختر صفحه  16من و همسرم رهنمود هایی عملی در 
ها بوده اند  هایم و جوانانی که مایل به وقت گذراندن با آن

من و همسرم نکته به نکته هر دفعه آن را بررسی  نوشته ایم.
این  فتید با کسی وقت بگذرانید،اگر شما تصمیم گر می کنیم.

  راهنما ها ممکن است مفید باشند:
  .فقط با مسیحیان وقت بگذرانید اگر مسیحی هستید، -
فقط با  ،هستیدمسیح  به عیسی متعهدو اگر شما پیرو  -

  .بگذرانید وقتعهد تپیروان م
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هر جا که بروید و هر . عیسی تمام بعد از ظهر با شماست -
  چه که بکنید.

نه  یاد داشته باشید طرف مقابل برادر یا خواهر شماست، به -
  )2- 1: 5تان (اول تمیوتائوس ه معشوق

  نه تنها گروهی بیرون روید، -
مکالمه نه . صحبت کردن تمرکز کنید نه لمس کردن رب -

  .تباطرا
  .از روابط سریع یا صمیمیت ناگهانی خود داري کنید -
 داشته باشید،ی هاي مشخصبرنامه  تانبراي بعد از ظهر -

  .وقت اضافیبدون 
در  سر مبل،. هرگز تنها نباشید. یدنهمدیگر را غافلگیر نک -

  .وقت یا در خانه یا اتاق خواب دیر ،ماشین
  .باشیدحفاظت از پاکی خود  مسئول  -
تصور کنید خانواده و رهبران کلیسا شما را از پنجره نگاه  -

  را مطالعه کنید.) 17:  16(ارمیا  .خداوند می بیند می کنند.
متکی  يهرگز بر شخص دیگر. استاندارد ها خود را بنویسید -

  نباشید.
فردي با د یکاري با شخص مقابل انجام ندهید که نخواه -

  د.همسر آینده شما انجام ده
دوستی ها یا نامزدي هاي باشید. از  "آتش هوس"متوجه  -

هاي براي وقتی جوانان و خانواده  خود داري کنید.مدت طوالنی 
.( ستك اازدواج توافق کردند صبر کردن بیشتر از نیاز خطرنا

    را مطالعه کنید. ) 9 – 8:  7اول قرنتیان 
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   نهمفصل       
  زوج ها و والدین ايراهنمایی بر

  
که رابطه اي  ازدواج هاي بی شماري نابود شده اند وقتی

مدرسه و حتی کلیسا تبدیل به شیفتگی گذرا  معمولی در سرکار،
  .استشده 

ها از همسر و  با آن صحبت می کنید،دیگر فراد وقتی با ا
و با چشم  مراقب باشید به چه فکر می کنید فرزندانتان بگویید.

 یحتی اگر حسچیزي را منتقل می کنید. و زبان بدنتان چه 
مراقب باشید زیرا  ها دارید و با آن درگیر هستید، نسبت به آن

  ها چه فکر می کنند. آننمی دانید 
این می تواند تبدیل به عالقه  و جذابیتی  "،به خود بگویید

نمی  ندازد.اشود که آنچه براي من اهمیت دارد را به خطر بی
فقط  دچار سؤظن گردیدنیازي نیست  ".گذارم این اتفاق بیافتد
  نیاز است هوشیار باشید.

را کنار بزنید قبل از اینکه  مه اي که شیطان ایجاد می کند
از دروغ قبل از اینکه پنجه هاي  .غلیظ شود و شما را خفه کند

  دور گردنتان بیاندازد بگریزید.به خود را 
از پیش تشخیص دهنده تعبیه کنیم تا  یما باید سیستم

خطرات اخالقی را قبل از غرق شدن ما در شن هاي روان 
رابطه اي ممکن است قبل از اینکه تبدیل به  تشخیص دهد.

  .گردد مخربی شود سرابطه اي جن
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 زناشوئی خود را مستحکم تر کنید و از آن پیوند 
  محافظت کنید

    .و هر فریب با رازي معصومانه هر زنا با فریب آغاز می شود
مرتباً  هل هستید،أاگر شما مت د)یبدانآن را نیازي نیست  که (

مراقب پرچم نارضایتی و  بسنجید.را خود با همسرتان  ۀرابط
موضوع را حل  کنید.صحبت  هم با جنسی کمرنگ باشید. ۀرابط

  حتی اگر دردناك باشد. کنید،
به یاد  نسبت به نیاز هاي جنسی همسرتان حساس باشید.

یکدیگر ". داشته باشید که ازدواج مسئولیت جنسی به همراه دارد
صادقانه در این باره با  ).5: 7(اول قرنتیان  "را محروم نکنید

اگر  .شود ارماندگنگذارید تلخی  داشته باشید. تباطرایکدیگر 
بیشتر یا کمتري احتیاج  یکی از شما حس کرد به رابطه جنسیِ

را مشخص کنید تا هر کدام از شما از  یخاص زمان هاي دارد،
  .چه زمانی، زمان درستی استخود نپرسد که 

در برنامه خود جایی براي این کار . رویدببا همسر خود بیرون 
همسر و فرزندان  خاطراتخود را با  سر کار، .در نظر بگیرید
  تماس بگیرید. اًوقتی مسافرتید مرتب محاصره کنید.

 زنید.باز او به خوبی حرف . شدیداً به همسر خود وفادار باشید
را با جنس مخالف در میان  زندگی زناشوئی تانمشکالت 

مگر اینکه خانواده یا رابطه اي حرفه اي با او داشته  نگذارید،
  مراقب باشید. باید موقع هم حتی آن باشید.

تا . تان باشید مراقب سالمت جسمی با یکدیگر دعا کنید.
با بقیه در  توانید براي همسر خود جذاب باشید. جایی که می
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سر خود مو در تنهایی با همطابق با عرف رفتار کنید جامعه 
  بر عکس این روش عمل نکنید.هرگز . رفتار کنید عاشقانه

در مورد  یاي خود کنید.سخت بکوشید تا همسرتان را وارد دن
ها و  ينا امید در مورد کشمکش ها، شغل خود صحبت کنید.
 زمین(روزنامه را . به هم گوش دهید نگرانی ها صحبت کنید.

دو زندگی جدا از هم زیر یک سقف نداشته باشید. این  ).گذاریدب
من و دنیاي من را می  "اولین قدم در رابطه با کسی است که 

  "فهمد
کشمکش ها و خستگی  حی هم با دلشکستگی ها،ازدواج مسی

 اما ما منبعی ماورا( هاي مشابه ازدواج هاي دیگر رو به رو است.
با  د)  ازدواج ما می توان.طبیعه داریم که با آن رو به رو شویمال

می تواند ما موضوع این  زده شود.آفت  و درد یکنواختی تلخی،
یک و جذابیت شیطان درباره هیجان هاي  را نسبت به دروغ

بلکه  جواب شخص جدید نیست، جدید آسیب پذیر کند.شخص 
  است. از شخص قدیمیو ارتقاي رابطه تحسین 

  
  .جذابیت را به همسر خود بازگردانید

او  نداشت. حسیدوستی به ما می گفت که دیگر به زنش 
خود را وقف دعا کرد تا خداوند زنش را براي او تبدیل به 

در طول یک ماه که از دعا می گذشت  .جذابترین زن دنیا کند
بلکه او تغییر  زن او تغییر نکرد. پاسخ آن به وضوح داده شد.

بعد از شنیدن این داستان مردي همین کار را کرد و نتیجه  کرد.
  ها احیا شد. ازدواج هردوي آن را تجربه کرد. عاشقانهاي 

چشمان خود را تعلیم دهید تا از تصاویر تحریک کننده دوري 
د. وقتی میل جنسی شما فعال یکنند و بر همسرتان تمرکز کن
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اشتها می  ان قفل کنید. آن را روي شریک زندگی شده است،
آنچه تمرکز کنیم امیال ما را شکل می  رب تواند پرورانده شود.

 حرف و تمرکز بر آنچه که درست استبا انکار اشتهاي من دهد.
توانید به آنچه که  ) شما می19: 5( امثال می توان غالب شد. 

  اشتیاق داشته باشید و عشق بورزید.مناسب است 
باشید که ویژگی هاي  نهید و متوجهشریک زندگیتان را ارج 

 زیبایی نیست.هاي زاویه دوربین، و جراحی  سشوار، ۀاو نتیج
بلکه می ماند و عمیق می  ویژگی هاي او ناپدید نخواهد شد،

و همسرتان  باز کنید چشمان خود را به روي همسرتان شود.
  شما خواهد شد. قلبیِ واقعیِ ۀخواست

 د.رگاهی اوقات مشکالت ازدواج ما نیاز به کمک خارجی دا
  االن کمک بگیرید.اگر در این شرایط هستید همین 

براي  يابزار به عنوان کتاب هاي مسیحی و دیگر منابع را
هایی  سازمان .را مورد مطالعه قرار بدیدغنی ساختن ازدواج خود 

آن ها را د ننفرانس هاي مفیدي را ارائه می دههستند که ک
پیوند ي تر شدن وکمک شایانی به قبیابید چون می توانند 

  د.نکن ازدواجتان
  

  .صادق باشید نبا شریک زندگیتا
پیش زنی به من گفت که روزي همسرش با گریه  یک سال

ه عالقه مند شدپیش او آمد و اعتراف کرد که به همکار خود 
دارد لغزش بود و احساس می کرد دائمی او در وسوسه اي  .است

او خود را وقف عقب کشیدن از هر نوع رابطه اي کرد  .می خورد
او آسیب  و از همسرش خواست درکش کند و براي او دعا کند.
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دیده بود اما حس کرد نیاز است تا بیشتر به شوهرش کمک کند 
  سف کند.أتا اینکه براي خود احساس ت

؟ نه تنها او عقب کشید بلکه با کمک همسرش چه شد تیجهن
به  یشبا اشک هااو  شدند. ترآنها از همیشه به یکدیگر نزدیک

اگر آن شب با من  ناگهان مرد. مدو ماه پیش همسر ": من گفت
او با آن زن رابطه اي بر قرار می کرد و احتماالً مرا  صادق نبود،

و خدا را مالقات می  او بدون آمادگی می مرد ترك می کرد.
ۀ اشتباه با او  را به خاطر رابط خود من مابقی زندگیکرد و 

 آخرین کلمات او به من اما این اتفاق نیافتاد.سرزنش می کردم. 
حقیقت این  که مو من می دانست ".دوستت دارم" این بود:

 من هر روز خدا را شکر می او این را با اعمالش ثابت کرد. .است
به خاطر  .با احترام و تحسین فکر می کنم مهمسر ةدربارکنم و 

عشق او به خداوند و من که براي صادق بودن درباره کشمکش 
  هایش کافی بود.

 عملیهیچ  .یابدمخفی کاري رشد و نمو می در بستر شهوت 
و بی اثر خنثی قدرت شهوت را همانند شفاف بودن نمی تواند 

صی دچار هستیم و بیماري خاما به  ": می گفت بسازد. شخصی
ارتباط آن بیماري بیماري داشتن رازهاي عمیق نام دارد. 

! هر نه دشمن ها را متحد می سازد، صادقانه شوهر و زن آن
چند در ابتداي بحث در مورد وسوسه هاي جنسی دردي 

  حاصل می آید.احساس می شود اما در ادامه آرامش و رشد 
  

                                                پس نزد یکدیگر به گناهانِ خود اعتراف« 
  ) 16:  5یعقوب . » ( کنید و براي یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید
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اما  که همسرتان ممکن است از گناه شما مطلع نباشد، در حالی 
به او  ید،ناعتراف نک آن رااگر  .بگیردثیر آن قرار أعمیقاً تحت ت

دوم با اجازه  رو با گناه انجامار با یک ب. ددو بار خیانت کرده ای
البته احتیاج نیست که جزئیات  (شما. ندادن به او براي بخشیدن

  )کفایت می کند. واقعیتبیان عمل شنیعتان را بیان کنید. 
 .بگیریدطور که گفتیم کمک  تان آن از همسران شوهران،

و بپرسید که   وسوسه هایش بپرسید ةتان دربار از همسران زنان،
اگر او در این  ؟گونه می توانید او را در این امر کمک کنیدچ

 بسیاري .خدا را شکر کنید.حکیمانه عمل کنید مورد صادق است،
در فکرشان با آن درگیرند مبارزه اي که مردان  دربارةاز زنان 

 به همراهکه شوهرتان  ندهیدهرگز پیشنهاد مطلع نیستند. 
اگر توافق کرده اید  .شوند تنهابهترین دوستتان براي پیاده روي 

که  د وقتی نزدیک هستید فکر نکنید،یکه از اینترنت استفاده کن
  مشکلی نیست.رفتن و خوابیدن 

که او قرار دارد با جایگاه جایی چون  ،برتري نکنیداحساس 
 درباره مردان، یآیا هیچ وقت تسلیم تخیالتشما تفاوت دارد. 

یا غیبت و بدگویی  ،نمستهجسریال هاي عاشقانه یا رمان هاي 
. در کنار او به عنوان اعتراف کنید آن را نزد همسرتان شده اید؟

  یک دوست بایستید نه دشمن! 
  

  بزرگ کردن فرزندان پاك
ما سر نصیحت هاي ها فرزندان از گوش دادن به  بعضی وقت
ما را این عمل آن ها به ندرت پیش می آید که  باز می زنند.

 دران خود می آموزند که به رقاص ها،پسران از پ د.نگران کن
یا تبلیغات  هواداران تیم هاي ورزشی با لباس هاي نیمه عریان
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 با زنانی اغوا کننده خیره شوند یا چشمان خود را بر گردانند.
. دختران هم می فهمند چشمان پدر به کدام سمت می رود

  طور مادر ها. همین
بر جاي مان  فرزندان برايتوانیم  بهترین میراثی که می

خالص  روابطیبا احساس  و  محبت،از ازدواجی پر  بگذاریم
به  حکمت و حماقت عواقبانتخاب و  براياست.کودکان را 
ها یاد  به آن در امثال گفته شده آموزش دهید.همان گونه که 

 97(مزامیر  .باشندمتنفر گناه راستی باشند و از تا دوستدار  دهید
توانایی براي نه گفتن . بیاموزیدرا  ها خویشتن داري ) به آن10:

  باعث ایجاد پاکی جنسی می شود. مختلفدر زمینه هاي 
والدین باید کنترلی با محبت و مستحکم بر دوستی ها و 

ما باید از داشتن  ت رسانه اي فرزندان خود داشته باشند.اعاد
استاندارد هاي دو گانه خود داري کنیم که می گوید فرزندان 

خود برنامه هاي ناپاك تلویزیونی را نگاه کنند اما نمی توانند 
  .نگاه کنیم

 ،آگاهانه يآیا هیچ پدر یا مادر از فرزندان خود محافظت کنید.
؟ و بعد می را در کمد پسرش می گذارد مستهجنمجله هاي 

این کاري   "من به تو اعتماد دارم که نگاه نمی کنی؟  "گوید:
اجازه می دهیم در که تی وق آن را انجام می دهیماست که ما 

  اینترنت داشته باشد.به با اتصال شخصی اتاق خود کامپیوتري 
را کنترل  شانفرزندان خود و نیاز است که والدین لباس هاي 

براي مردان وظیفه دارند که اهمیت این موضوع را  کنند.
. لطفاً باور کنید زنان، .توضیح دهندهمسران و دختران خود 

یا لباس شنا  تاپ شلوارك، هاي باز، اسلبوقتی می گوییم 
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هستند شما می دانید من دارم در مورد چه موضوعی نامناسب 
  سخن می گویم.

  
  

  آموزش جنسی کودکان
اما سئواالت  آموزش جنسی دریافت کند.باید هر کودك 

این  کی؟ از – 3کجا؟  - 2کی؟  -1:  متعددي پیش می آید
  . دهند موزشآمسائل جنسی را  بایدهستند که  والدین
خجالت  ،در مورد این موضوعات اطالعاتی کافی نداریداگر 

 رابطۀ جنسیاز  ها را از منابع مناسب پیدا کنید. آن زده نباشید.
ارزش  بارةدر  . سپسصحبت کنید یبه عنوان امري بیولوژیک

  .سخن بگویید مسئولیت ها و ازدواج ها،
آماده چه چیزي براي براي چه آماده و . فرزند خود را بشناسید

به شکلی . واالت با صداقت جواب دهیدئبه تمام س نیست.
به اندازه اي به  تان. سن و سال فرزندانمتناسب با مناسب 

  نه بیشتر و نه کمتر.. فرزندتان بگویید که نیاز به دانستن دارد
تان در  رفاه و آسایش فرزندان این کار را به تعویق نیاندازید.

 15را با دختر  رابطۀ جنسیدرباره  اولین صحبت خطر است.
  است نداشته باشید. باردارسالتان که 

 رابطۀ جنسیدر این باره صحبت کنید که چقدر  مثبت باشید.
از صحبت درباره آنچه که خدا خلق کرده  .است عالیدر ازدواج 

  خجل نباشید.
آموزش  رابطۀ جنسیبه کودك شما درباره  ياگر کس دیگر

عفت چه تعلیمی می دهد. دقیقاً ببینید که  دقت کنید و دهد،می 
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اگر خود  د.ینمونه باشخود در خانه آموزش دهید و و پاکدامنی را 
  تان باید از کجا آن را یاد بگیرند؟ فرزنداننمونه نباشید 
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   دهمفصل 
  و سنجش بها جوابگویی اعتراف،

  
                                            ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که « 

                                                  آمرزد وامین و عادل است، گناهان ما را می
  ) 9: 1اول یوحنا  » ( سازد.از هر نادرستی پاکمان می

 
 

داود که مرتکب قتل و زنا شد ما هم باید مرتبًا  هماننددرست 
نمان بی درنگ توبه نمائیم.  خود را تفتیش کنیم براي گناها

عویق آن اعتراف را به تنباید را مطالعه کنید.)  51(مزامیر 
  بیاندازیم.

  
                                                 هر که نافرمانیهاي خود را بپوشاند، « 

                                            کامیاب نخواهد شد، اما هر که آنها را اعتراف 
  ) 13: 28امثال  » (کند و ترك نماید، رحمت خواهد یافت.

  
حقیقی به معناي از میان برداشتن عوامل وسوسه کننده و وبه ت

تغییر گزینه هایی است که بی جهت ما را در معرض وسوسه و 
می توانم لحظۀ اول نگاه خود را من نگناه قرار میدهد. اما 

اما اینکه به  واقعاً این جمله درست است.کنترل کنم. گاهی 
و بعد  اس شنا آن جا هستند بسیاري با لب که زنان مساحلی بروی

توجیه کردن  "کشمبنمی توام از نظر اول دست  ":  میئبگو
بهتر از  پائین انداختن سر مانرفتن به سینما و  است.گناهمان 

و  م است که آنجا را ترك کنیبهتر آن اما  است. منگاه کردن فیل
توبه به  .مبه آنجا نرویاین است که از ابتدا  حکیمانه ترین کار
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ه داشتن ما از ابلکه دور نگ عنی رو برگداندن از ناپاکی نیست،م
  .باید رو برگردانیم هجایی است ک

توانید خود را به  شما می اگر شما مجردید و باکره نیستید،
نظر جنسی پاك باقی  بعد از آن ازو  بکارتی ثانویه متعهد کنید

بخشش به این معنی این نیست که گناهان گذشته  بمانید.
اما به این معنی است که شما می  نخواهد داشت،بر شما ري ثیأت

و از برکت پاکی لذت  آزاد شویدآسیب ها تمام توانید امروز 
  رید.بب

اما این هم  درست است، عواقب گناه نا امید نشوید.دیدن با 
او از خاکستر . فیض است و پر پاكدرست است که خداوند 

لحظه اي که  ده ایم،مهم نیست ما چه کر .خلف می کندزیبایی 
ما می توانیم در  ،می پذیریمکنیم و بخشش او را می توبه 
  خداوند قرار بگیریم. ارادة کانون

او پدري است که پسر گمشده اش را در راه برگشت به خانه 
  :  می شود که لبریز قدر از اشتیاق  و آن می بیند

  
                          هنوز دور بود که پدرش او را دیده، دل بر وي بسوزاند« 

                                              و شتابان به سویش دویده، در آغوشش کشید
  .)20: 15(لوقا  . »اش کردو غرق بوسه

  
دل ما شادمان دهد که  به ما نشان می طورياو فیض خود را 

کند و ما را به ظرفی مقدس تبدیل  او ما را پاك میمی گردد. 
: 2(دوم تیموتائوس  "...  خانه مفید براي صاحب ..."   .ی کندم

دست از از طریق گناه  بسیاري را مواردما را مطالعه کنید.)  21
   اما فیض بخشاینده خدا را از دست نمی دهیم. ،دهیممی 
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  .دیبه دنبال مسئولیت باش

باشید که در محله شما وجود  بیداريکلیساي  درعضوي فعال 
) خود را با افرادي احاطه کنید که 25:  10انیان (عبردارد. 

 1(  !نه پایین برند،بمقیاس اخالقی شما را باال معیارها و 
تر  از برادري مسن و بالغ را مطالعه کنید.) 33: 15رنیتیان ق

  کمک و راهنمایی کند. روش هاي تقدسبخواهید شما را در 
از ؟ شوید نمی توانید در این مبارزه پیروز؟ تنها مانده اید

کسی را داشته باشید که کمک بگیرید. دوستان ی از گروه
 دعا به او زنگ بزنید.درخواست بتوانید صبح یا شب براي 

کسی که مسئولیت کمک و  بادوستی  دارم که شب یا روز 
که  نیبدون توجه به ا راهنمایی او را پذیرفته تماس می گیرد،

از مواقع تماس می  در بسیاري وسوسه وجود داشته باشد یا نه.
گیرد و توضیح می دهد که در چه شرایطی قرار  دارد و چه 

پیشی گرفتن از چیزي االن دارد باعث لغزش او می شود و با 
  گناه از سقوط خود جلوگیري کرد.

قدر بزرگ  آن هیأت شبانی ماجلسه  سال پیش، 20نزدیک به 
به لیتی وبود که بعضی وقتی بعضی ها دیده نمی شدند و مسئ

همه  به دومن دو ولی در همان وضعیت  آنها سپرده نمی شد.
پاسخگوئی در گروه بعد و  مالقات می کردمرا هر هفته  انشبان

با آیاتی که حفظ  کردیم.می شروع  با چهار عضو عادي را ها
کلیدي جواب می  تواالئو بعد هر نفر به س بودیم شروع کردیم

   .داد
تان؟  یبا شریک زندگ وضعیت شما با خداوند چطور است؟

و چگونه با  ؟با چه وسوسه هایی روبه رو هستید تان؟ فرزندان
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چه افکاري در این هفته شما را به ؟ شویدآنها رو به رو می 
ي منظم وقتی کالم و دعابراي خواندن آیا  چالش کشیده است؟
چه در میان گذاشته انجیل را با پیغام نجات  اختصاص داده اي؟ 

اب هاي خود دروغی گفته اید؟ چطور می توانیم ؟ آیا در جواي
  کنیم؟ و حمایتبراي شما دعا 

 افرادي که در این دو کار حضور داشتند اذعان داشتند که این
ها  براي اکثر آن .ه استبودآن ها دقیقه هفته  90معنادار ترین 

واالت را ئدر عیسی مسیح این س برادرياین اولین باري بود که 
  .استپرسیده از آنها 

 پاسخگوئیاکثراً کسانی که به دام گناه جنسی می افتند فاقد 
هر چه رهبران مسیحی پررنگ تر شوند  هستند. جدي و مستقیم

این خصیصه در آن  معموالًکه  نیاز دارند يبیشتر پاسخگوئیبه 
  .کمتر دیده می شودها 

باشیم  پاسخگ بایدتان  همسر و فرزندان شبانتان، شما، من،
وقتی باشیم.  مسئولیت پذیر نتایج عمل کرد خودو نسبت به 

خواهم  آخرین کاري که می کنم، یمخفی را دنبال م یگناه
عمل مسیحی جدي چون یک دهم این است که بانجام 

گناه دور می دارم بیشتر از .زمانی که پاسخگویی بیشتري نمایم
  شوم.

 قويبسیار جنسی  ۀمن با وسوس پائیزي بعد از ظهردر یک 
که   مبرادري تماس گرفت انهایتاً ب رهایم نمی کرد. بودم. روبرو 

لطفاً  براي من  " :گفتم قرار بود فردا صبح با او صبحانه بخورم.
او هم  "!و قول بده فردا از من بپرسی امروز چه کردم دعا کن،

دیگر ام وسوسه  لحظه اي که تلفن را گذاشتم، موافقت کرد.
خیلی روحانی آدمِ من  چون دوست دارم بگویم رفته بود. چرا؟
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مخفی کردن این راهی براي  حقیقت این است که،ولی  .بودم
موضوع از آن فرد وجود نداشت چون من فردا صبح در هر حال 
باید این موضوع را به برادرم می گفتم ولی چقدر خوب که 

  مجبور نبودم روز بعد بگویم خراب کردم. 
مرا فوري  کمکاین  طراري من بود.ضا ناجیدوست من 

خیلی بهتر از خیلی کمک کرد که مرتکب گناه نشوم و این 
ها بخواهم  نآکه به  هفتگیم به اعضاي گروه بودگزارش 

گناه  اعتراف بعد از ارتکابصداقت در  "!خراب کردم " :بگویم
  بهتر است. خیلیوسوسه  بیان اما صداقت در. خوب است

می گیرید طراري با او تماس ضدر مواقع اشما دوستی که 
کمک از دیگران کسانی که در رابطه با اعتیاد جنسی  کیست؟

گرفته اند می دانند که شما باید بر دیگرانی که متعهد به پاکی 
 این مبارزه به تنهایی پیروز نمی شوید.در  کنید. حسابهستند 

من براي  "اعتراف می کند است  ر گناهیاسکه  وقتی معتادي
تی خارج از خودش رتواند به قد د او میبع "... تغییر قدرتی ندارم

و همیچنین هم سنگري هایش در  باال تر از همهخدا تکیه کند. 
 مالقات هفته اي کافی نیست. براي این مردان، این مبارزه.

تلفنی روزانه و مالقات هاي مرتب نیاز هاي تماس ممکن است 
 اما امید و کمک براي هر که مایل به دریافت آن باشد باشد.

براي افرادي که به جّد خواهان آزادي از اسارتشان  .جود داردو
خدماتی وجود دارد که می توانند به آن ها گروه ها و هستند 

  رجوع کنند. 
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  .بهایش را بسنجید
و  بسیار جديازدواج محدودة عواقب رابطه جنسی خارج از 

 از دست دادن بکارت، خدواند را نا امید کردن،. همیشگی است
تمام که قدرتمندي گردد تصویر ذهنی تبدیل به  می تواند

احتمال رابطه زندگی شما را تحت تأثیر خودش قرار دهد و 
 که نتیجه اش بارداري جنسی خارج از ازدواج را بیشتر کند

  .بیماري هاي آمیزشی استناخواسته و 
گناه بر اساس کتاب مقدس قبل از ازدواج هر رابطۀ جنسی 

 جنین و کودکان موجود در رحم را  یست.نگناه  باردارياما  است،
دیگران به شما  .بپردازندنکنید بهاي اشتباه شما را  ررا مجبو

وجدان به خاطر سقط و شما خود را از عذاب  کمک خواهند کرد
  اگر فقط بگذارید آن کودك زنده بماند. نجات خواهید داد،جنین 

قب بی ااز عو یسالها پیش من و دوستم الن هلواکا لیست
نابود کننده بود و آن   لیست اخالقی هاي خود تهیه کردیم.

هر  قدرتمندتر بود.اي  از هر موعظهبراي ما  تأثیر آن لیست
می  مرتباًاین فهرست را  مسافرت در زمانبه خصوص روزه 

عمل می کرد که و هیچ توجیهی مانند چاقویی برنده  خواندم.
  ه ساخت.کارساز نبود این لیست مرا با ترسی الهی آکند

تأثیرات هر دو لیست را با هم ترکیب کردیم. می توانید این 
  شخصی سازي کنید. لیست را بررسی کنید و آن را

  زنا چه می کند؟
 کند نام خداوند را لکه دار می. 
  او نگاه کنم و  چهرهمرا مجبور می کند روزي به

 ؟بگویم چرا



نجابتاصول                                                                                                                     

 

 

٩٥ 

  به همسر وفادار و بهترین  جبرانصدماتی غیر قابل
 .می زند م نانسیدوست

  من نزد و مرجعیت صدمه اي دائمی به اعتبار
 .می زند کارنا و انجی ،مدختران

 به بار می آورد. براي خانواده ام یآبرو ریزي بزرگ 
 دوستانم و به اي خداوند آسیب می زند.به به کلیس

و ام بشارت داده  آن هاخصوص کسانی که من به 
  سازي نموده ام.شاگردان 

 غیر قابل بازگشت تأثیر و اعتبار  از دست دادن
 .و دوستان فامیلشهادت هایم براي 

  خدا ی با شیطان و دشمننمودن شاد 
 خطر  بهمقاربتی و هاي بیماري  ابتال به احتمال

 انداختن نانسی
 ،و  اسمم نبی اعتبار کرد از دست دادن احترام خود

 .مشرمی تا آخر عمر یدك کشیدن
 

 عواقب پیشاپیش اگر .است لیست نکات تقریباً نیمی از آن این
آن اجتناب خواهیم  ارتکاب از بسنجیم، را عفتی بی کننده نابود
  کرد.
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  سخن آخر
  شویمتوانیم در آن پیروز  مبارزه اي که می

  
 از بیش هیچکس J. R. R. Tolkien’s The Hobbit کتاب در

 پیکر شکست ناپذیرتر به نظر نمی رسد. غول اژدهاي اسماگ،
شکافی در زیر شکمش  خبر داشته باشد اسماگ این که اما بدون

  شکارچی قهار کافی بود. این براي بارد، .وجود داشت
 م گرفتن دشمنش،ک دست با و ضعفش از اطالع بدون

 زیر شکمشتیر بارد به  .خورد ستخود شک حفظ دراسماگ 
 هیجان داستانی دریاچه نجات یافتند.اطراف و مردم  نفوذ کرد

  ! خوش انیپای با انگیر
 پایان گیرد، می قرار مسیحیان راه سر شیطان وقتی اما

 می را ما زره ضعیف جاي و ها شکاف شیطان .است تراژیک
  است. کشت قصد به او هدفگیري! شناسد

 مسیح عیسی در خواهرانم و برادرانم و خودم به که طور همان
که  وقتی مخصوصاً شوم می نگران عمیقاً کنم، می نگاه

بسیاري از  درچه بسا  .بینم می را مان اخالقی هاي داستاندار
ما  .عمل نموده ایم یفعض خود عفت حفظ براي شدت به مواقع
با که به خداي مقدس توهین می کند نگاه می کنیم و  را آنچه
و  ناپاکی گسترش می یابد بدین طریق سرگرم می شویم.آن 

ما و   شودوارد می  هاي ما محدوده  بهگناه  پاورچین پاورچین 
   می کنیم. رها خود را بی دفاع

 هاي جاده از را ماو  کند احیا و ببخشد را ما خواهد می خداوند
  .دهد قرار حیات مسیر در و کند آزاد مرگ



نجابتاصول                                                                                                                     

 

 

٩٧ 

 و کالم، ذهن، به عمیق تر نگاهی که رسیده فرا آن زمان
قوي  ت مثل جنگجوي یونانی آچیل،درس .بیاندازیم مان اعمال

تیر ورود  بابه نظر برسد  شکست ناپذیر است  ممکنکه ترین ما 
  .اش می تواند شکست را تجربه کندبه پاشنه 

 نسبت شما گرایش و قابلیت آیا. کنید فکر دقت با و صادقانه
وجود  است؟ آیا شکافی در زره شماشم آشیل پاشنه عفتی بی به

اب به عنوان راهنما تاین ک با مطالعه طور است، ؟ اگر ایندارد
بی را برگزیده اید که محتاطانه عمل کنید. عمل به این روش خو

تان را ه ممکن است جان شما را نجات دهد و خانوادتوصیه ها 
برکت  دست دادنممکن است شما را از  از نابودي حفظ کند.

  .محافظت کندخداوند در آینده 
شان نابود شده است باید در ه کسانی که زندگی و خانواد

امیدتان را از دست  ان باشند.مشاد خداوند بخشایندهفیض 
 صبور باشید، تمام نشده است.هنوز کار خداوند با شما  ندهید.

 تان را درو می کنید،ه عواقب اعمال گذشتهم اکنون حتی اگر 
به  ها متعلق به شما نیستند. برخی از آنمراقب باشید زیرا 

 به خاطر خداوند توکل کنید که در زمان مناسب محصولی عظیم 
   .برداشت کنیدشدید را فت و ایمانی که امروز به آن پایبند ع

  
                                            دانید که خداوند به هر کس پاداش زیرا می« 

                                          همۀ کارهاي نیکش را خواهد داد، خواه غالم 
  ) 8: 6افسسیان » (  باشد، خواه آزاد.

  
نمی خواهد ما هر روز  دخداون. پیمود مخواهم را راه امنیت در

رابطه با در از دست بدهیم.  یسقوطی ناگهاناز با ترس  مان را
  :می گویدمردي حکیم  جنسی، ۀمقاومت در برابر وسوسروش 



نجابتاصول                                                                                                                     

 

 

٩٨ 

  پسرم، خردمندي و دوراندیشی را پاس دار« 
  و مگذار از نظرت دور شوند؛

  واهند بخشیدآنها جان تو را حیات خ
  بخش گردن تو خواهند بود.و زینت

  آنگاه در امنیت راه خواهی پیمود
  و پایت نخواهد لغزید.

  چون به خواب روي ترسان نخواهی بود
  و چون بیارامی، خوابت شیرین خواهد بود.

  از باليِ ناگهان بیم نخواهی داشت
  و نه از هالکتِ شریران، چون واقع شود.

  ینان تو خواهد بودزیرا خداوند، مایۀ اطم
  ) 26-21: 3مزامیر  » (و او پایت را از دام نگاه خواهد داشت.

  
محافظت مان را  و قلب اگر ما با عیسی هر روزه راه رویم

 آن ،بمانیمپایبند مان بستیم  چشماني که با عهد بر و کنیم
قدم  "راه امن"در  نیممی توااست که  موقع و فقط آن موقع

 ته باشیم.نداش یو بیم برداریم
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  وال آخرئس
در عهد  دتجدی هستید تا این تعهد را اجرا کنید و باآیا آماده 

این عهد است. آن را به تعویق ؟ اکنون زمان پاکی زندگی کنید
  نیاندازید زیرا زمان بسیار زود می گذرد.
 به پرهیزگاران ه است کهخداوند جهان را طوري خلق کرد

 عفت د.نهمیشه تنبیه می شوان لحو نا صا می شود عطاپاداش 
  حماقت! و بی عفتی ناپاکیاست و  هوشمندانه انتخابی و پاکی

  
                                            من، یهوه، کاوشگرِ دل و آزمایندة افکارم؛ «

  تا به هر کس بر حسب راههایش
  ) 10: 17ارمیا (  »و بر وفق ثمرة کارهایش سزا دهم.

  
خداوند روزي به شما  مطمئن باشیدزندگی کنید که طور  آن

  "!بر تو خادم نیکو و وفادار آفرین، "خواهد گفت:
 همهمی دانیم  این کلمات را می گوید،که او وقتی می شنویم 

عفت خود جالل  درخداوند را  است. ناچیز بودهما هاي فداکاري 
روز و شما برکت و پاداش او را نه فقط ام اگر چنین کنید، دهید.
 و تا ابداالباد تجربه خواهید کرد. آیندهده سال براي بلکه  فردا،

پر ثمرترین محصول را برداشت  پاکی را بکاریم، بذر روزماگر ا
مان با پشیمانی نگاه  به زندگی و به فیض خدا،خواهیم نمود 
  .ستایشی شادمانهبلکه با  ،نخواهیم کرد
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 درباره نویسنده

است. سازمان    (E.P.M)ار سازمان رندي الکورن بنیان گذ
خیریه اي که خود را وقف تعلیم اصول کالم خدا و حمایت از 
کلیسا براي بشارت به افرادي نموده که هنوز پیغام نجات به آن 
ها نرسیده است. فقیران، کودکان متولد نشده، افراد بی سواد، 
 افراد محروم و بدون حمایت در سراسر دنیا. تمرکز سازمان آن

ها بر انتقال اطالعات و اهمیت استفاده از زمان، زندگی، پول، 
شغل و فرصت هاي مناسب براي سرمایه گذاري براي  
نیازمندان است. خدماتی که تأثیرش تا به ابد براي ما باقی می 
ماند. او این هدف خود را از طریق تعلیم و استفاده کاربردي از 

  حقایق کتاب مقدس محقق می سازد. 

سال پیش از تأسیس  این سازمان در سال  14 رندي
به عنوان شبان  خدمت نموده است. او در الهیات و  1990

آموزش هاي کتاب مقدس داراي مدارك مختلف از دانشگاه 
Multnomah   .است  

کتاب است که از میان آن ها  40رندي نویسنده بیش از 
 Courageous, Heaven, Theمی توان به پرفروشترین آن ها یعنی 

Treasure Principle   اشاره کرد. کتاب او برنده جایزه مدال طالیی
میلیون نسخه از کتاب  7شده است. بیش از  Safely Homeبه نام 

هاي او به چاپ رسیدند و به بیش از سی زبان دنیا ترجمه شده 
اند. او مهمان برنامه هاي مختلف تلویزیونی و رادیویی بوده و 

اله براي مجالت مختلف است. رندي در نویسنده صد ها مق
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گرشام اورگون با همسرش نانسی زندگی می کند. آن ها دو 
دختر متأهل به نام هاي کارینا و آنجال دارند و پدر بزرگ و مادر 

  نوه هستند.  5بزرگ 

 




