 10حقائق ينبيغ معرفتها عن العالقة اجلنسية
بقلم بول ديفيد ترب

 -1العالقة اجلنسية من خليقة اهلل احلسنة:
جزءا ً
اختار اهلل حبكمته العظيمة ،وملجده وخلرينا ،أن يضعنا يف اعلم حتتل العالقة اجلنسية فيه ً
مهما من احلياة
البرشية .فالعالقة اجلنسية مسألة مهمة وال يمكن ختطيها ألن اهلل ،من حكمته وحمبته ،أرادها أن تُ َ
وجد.
وألن العالقة اجلنسية من خليقة يد اهلل وقائمة حتت سلطان سيادته ،فينبيغ تناوهلا بإجالل ورهبة ،ال خبجل
َ
ووجل .فيه من صنعه وملكه وتستمر يف الوجود من خالهل — هل لك املجد.
 -2العالقة اجلنسية قد تتسم باخلطورة:
َُ
لألسف ،تعمل العالقة اجلنسية ،خليقة اهلل اجلميلة ،ايلوم يف ثقافتنا ُ
المحيطة كمذيب رويح يف ِّسخ نسيج
املجتمع البرشي .حتتفظ بقدرة ىلع التسيد ىلع قلبك ،وبذلك ،وتوجيه دفة حياتك .توهمك بأنك ُ
المتسيد ،يف

حني ،ويف الوقت ذاته ،تغدو يه السيد اذلي يقيدك تدرجييًا حتت سلطانه .تمنحك شع ً
ورا داخليًا بأنك أفضل
يف حني أنك ال تمتلك أي مقدرة ىلع إشباع قلبك.
تغويك العالقة اجلنسية ُ
ً
خاويا تتوق للمزيد .تتظاهر
بالمتعة املحتملة انلاجتة عن االكتفاء ،لكنها ترتكك
ُ
بإماكنية اكتفائك يف انلهاية ،لكن ىلع العكس تثري حنقك ىلع من يملك أكرث وأفضل مما حبوزتك .تبيع لك
كذبة أن املتعة اجلسدانية طريق السالم الرويح .العالقة اجلنسية من صنع يد اهلل ،وال تمنح سوى ما عينه
ً
خطرا جراء السقوط.
اخلالق هلا .العالقة اجلنسية رائعة يف جوهرها ،لكنها تشوهت وأضحت
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 -3األلم يؤثر ىلع حياتك اجلنسية:
إذا اكن األلم حياة اجلميع ،فعليك توقع أنه سيؤثر يف حياتك اجلنسية .ستعاين من واقع ،اآلن وهنا ،احنراف
العالقة اجلنسية عما قصده اهلل بها .سرتى إاعدة تعريفها وتشويهها ورش ممارستها .ستعاين من غواية احنراف
ُ
حياتك اجلنسية خارج أ ُطر اهلل الواضحة.
ستعاين من اإلغراءات اجلنسية املفاجئة يف األماكن العامة أو حاسوبك الشخيص أو اتللفاز أو ،لألسف،
ً
أثناء حبثك ىلع الشبكة العنكبوتية عرب جوالك .ستعاين ممن يعرضن أجسادهن علنا أو ممن يعاملون النساء
كما لو أنهن جمرد ألعاب جسدية ملتعتهم .ستعاين من صعوبة محاية أبناءك من املخاطر اجلنسية اخلارجية،
ً
طاهرا نقيًا.
بينما حتاول أنت احلفاظ ىلع قلبك
ألنك ىلع دراية جبميع جتارب اإلغواء ،ستعاين من أزمات ثقة بني أحبائك .بعضنا سيتعرض إليذاء جنيس،
وآخرون سيعانون من اإلرهاق انلاتج عن حماولة احلفاظ ىلع قلوبهم طاهرة نقية .ستعاين من سوء الفهم
ُ
واالستهزاء ملحاوتلك ابلقاء داخل أطر اهلل من ثقافة تسخر من فكرة احلدود اجلنسية .أقر بولس إننا سنعاين،
وإذا اكن ىلع صواب (وهو كذلك) ،فهذه املعاناة تتضمن املعاناة يف حياتنا اجلنسية.
 -4العالقة اجلنسية ال يمكنها إشباع قلبك:
تتسم العالقة اجلنسية بأىلع مقدار من املتعة ،لكن ال يمكنها إشباع قلبك .مالمسة شخص آخر حتفز
ً
ً
وراضيا .تربطك العالقة اجلنسية مع شخص آخر بطرق
متشبعا
جسدك وقلبك ،لكن يستحيل أن ترتكك

ً
قوية ومثرية ،لكنها تفتقر إىل أدىن قدرة ىلع جعلك إنسانا أفضل.

ُ
سواء تعلم هذا أم ال ،يعيش لك إنسان باحثا عن خملص .يندفع مجيعنا بمبحث اهلوية والسالم ادلاخيل واملعىن
واهلدف .فجميعنا نبحث عن العالقة اجلنسية يف ماكن آخر .وهنا بيت القصيد :اتلطلع إىل اخلليقة للحصول
ىلع ما يمنحه اخلالق وحده لك ينتج عنه ً
دائما تَ ُّ
عود من نوع ما .فاألمر اذلي تأمل أن يسدد رغباتك يدفعك
خلدمته .ما بدا كأنه حرية انتيه بعبودية .فاألمر يف حد ذاته ليس املشلكة؛ بل ما ترجوه منه هو املشلكة.
 -5اهلل يف مركز حياتك اجلنسية:
ال تبدأ مشلكتنا مع اجلنس بالشهوة أو سوء االختيارات أو سوء السلوك اجلنيس .تبدأ مشلكتنا مع اجلنس
حني ننىس أن اهلل ال بد أن يكون يف مركز هذا اجلزء من حياتنا مثل أي آمر آخر ال بد أن يكون يف مركزه.
حني ال تملك أي دافع أقوى من اشباعك جنسيًا ،فأنت يف مشلكة جنسية بكل تأكيد ،حىت وإن لم تدرك
ذلك بعد .إىل أي مدى حتبذ وضع نفسك يف مركز حياتك اجلنسية؟
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ً
مدرًك ذللك أم ال ،يكمن يف بؤرة مركز حياتك اجلنسية هلإ ذو قدرة وجمد ونعمة مذهلةً .
دائما ما
سواء كنت
يبدأ وضع العالقة اجلنسية يف ماكنها السليم داخل قلبك وحياتك بإدراك أن اهلل يف مركزهما.
 -6العالقة اجلنسية عالقة روحية يف جوهرها:
العالقة اجلنسية ليست باألمر الال ديين .بل أمر رويح يف جوهرها .عالقتك حبياتك اجلنسية وحياة اآلخرين
ً
دائما ما تكشف قلبك .حياتك اجلنسية ً
اجلنسية ً
ً
تعبريا عما حقا تعبده .العالقة اجلنسية أمر
دائما ما تعد

إيماين .يف العالقة اجلنسية إما أن ختضع طواعية وبويع هلل ،أو تنصب نفسك ً
إلها .بكلمات أخرى ،لم تكن
العالقة اجلنسية جمرد عالقة أفقية قطً .
دائما ما تربطك العالقة اجلنسية باهلل خالق جسدك ،وماحنك عينني

تلنظر وقلبًا لتشتاق ،وخيربك كيف تقود وتتحكم يف اجلانب هذا من كيانك.
 -7اخلطية اجلنسية تبدأ من قلبك:

ً
رصااع مع ابليئة اليت حنيا
إيلكم أين تقودنا لكمات املسيح :رصاعنا مع اخلطية اجلنسية ليس يف املقام األول
فيها أو مع من حونلا من برش .يكشف رصاعنا مع اخلطية اجلنسية حالة عوز قلوبنا وظلمتها .ذواتنا يه
أكرب مشالكتنا.
حني يتعلق األمر باخلطية اجلنسية ،تكمن أعظم خماطرها ىلع أي إنسان ويف أي ماكن داخل اإلنسان ذاته
وليس خارجه .فاالنعزال أو االنتقال وإنهاء العالقات أو اتلحكم يف السلوك ال ينفعون ً
أبدا ألنهم ال
يستهدفون حيث تقبع املشلكة — يف القلب.
 -8املتعة يف تمجيد اهلل:
ُ
تمثل القصد ُ
المبدع هلل يف تمجيد ذاته عرب املذلات اليت خلقها .فلك متعة خلقت وصممت يف كمال تلعكس
المتعة ،لكن ً
وتُشري إىل املجد العظيم خلالقها .فقد ُصممت املذلات تلجلب ُ
أيضا من أجل قصد رويح أعمق.
ُصممت تلذكرك به؛ ُ
وتلذهلك ال لوجودها فحسب ،بل حبكمة خالقها وقدرته وجمده .خلقت يف األرض
تلكون إحدى وسائل اهلل جلذب انتباهك وأرس قلبك .فالغرض من متعة العالقة اجلنسية تذكريي بمجد
احتادي الوثيق باملسيح ،املجد اذلي ال يتحقق سوى بانلعمة.
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ا
 -9املتعة اجلنسية ليست بديال عن نعمة اهلل:
حيق الفرح بإحسان اهلل بعطيته لك ُم ً
تعا طيبة لتستمع بها ،وال ينبيغ أن تشعر باذلنب بهذا ،طاملا تستمتع بها
داخل حدوده وملجده .من الرائع اتلمتع بذلة الطعام أو اجلمال اآلخاذ لقطعة فنية أو العالقة احلميمية أو
ملقطوعة موسيقية مثرية .لكن وأنت تفرح باملتعة ،ال تنىس أن تفرح بانلعمة.
تمتلك نعمة اهلل املقدرة ىلع محايتك من طلب ُمتع ال ينبيغ سؤاهلا .تسلحك نعمة اهلل باملقدرة ىلع رفض نداء
ً
ً
الذلة املغوية حني يتحتم الرفض .كما تمنحك غفرانا حني ختفق وختطئ .وتقودك نعمة اهلل أيضا إىل حمرض
الوحيد اذلي يستطيع منحك الشبع والفرح األبديني الذلين يسىع خلفهما قلبك .ذلا وأنت تفرح باملتعة
ً
اجلسدية هلذا العالم املخلوق ،افرح أيضا بمتع الفداء األبدية.
 -10القصد من اجلنس توجيهنا إىل اهلل ذاته:
بما أن اهلل هو خالقكما ،أنت واجلنس ،فيستحيل فهم العالقة اجلنسية ىلع حنو سليم وممارستها صحيًا إذا
ً
كنت تتجاهل فعليًا اهلل ووجوده .فباخللق أنت بشخصك وحياتك اجلنسية ملاك هل.
فالعالقة اجلنسية اليت تتخذ يف حسبانها وجود اهلل ،تصري عمل عبادة مجيل ومحييم وعالئيق ،أي القصد اذلي
ُ
وجدت هل .ووسط مجيع مذلاتها اجلسدية ،ال تنىس اهلل .بل تدرك العالقة اجلنسية أن لك األشياء اليت تبهج
ُ
وتِس داخلها تعود هل .عالقة ختضع لسلطانه وتفرح بعنايته وسط أقوى الروابط اإلنسانية محيمية.

تم ترمجة هذه املقالة بعد احلصول ىلع اإلذن من مؤسسة (.)Crossway
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