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 إرشادات بشأن الطهارة الجنسية

 لكورنأراندي 

 

 
مدى عدة سنوات. حين كانت بناتي، على  وآبائهمه للكثير من الشباب ُت بكتابة الموضوع التالي، وتقديمقم
الذين طلبوا  الشبابمعهن ومع  أتحدث فيه وأناقشهكي  جيًدا قمُت بإتقانه، في سن المراهقة، اليوممتزوجات ال

هذه المبادئ مًعا )زوجتي وأنا، مع  نراجعأن  دون( dating) عالقة مواعدةأن تبدأ مواعدتهن. لم نكن نسمح 
 ابنتنا والشاب(، لنتأكد من وجود اتفاق كامل عليه.

ا قد أوضحنا جيدً للشباب الذين أرادوا مواعدتهن. ف يًضا، بل أفحسب لبناتناليس  ضخمة فائدة كان هذا بمثابة
)وليس مجرد قوانين(، وأخبرناهم بأننا سنسألهم إن كانوا يسلكون  محدَّدةًدا ومبادئ اتوقعاتنا، وقدمنا لهم إرش

 .انظام مساءلة صحي   وخلقلتواصل، ا ل، وفتح بابً مًعا ناتق هذا من عالقبمقتضى هذه المقاييس أم ال. عمَّ 

رون هذه الشباب( ينتظا حين كان أفراد العائلة )وخاصة أحيانً  وجود بعض التوتر العصبيعلى الرغم من 
ذ مارسمرةالجلسات، لكن في كل  ا هذا باستمرار ن، كان الوقت الذي نقضيه مًعا استراتيجًيا، ومشجًعا، ومجزًيا. وا 

 معه يراجعن  أن شاًبا دون  أن نتصور أن يواعدن   أيًضا علينا وعلى بناتنا صار مستحياًل ، كن يتواعدن  حين 
)بالتأكيد، في كل مرة فعلنا فيها هذا، كان هذا يزيد من تعزيز هذه  ةبادئ التاليي صراحة ووضوح جميع المف

 المبادئ لدى بناتنا ولدينا(.

ُة " هأ هأي  إأر اد  ْنُكْم أ ْن ي قْ  لزِّن اٱق د اس ُتُكْم. أ ْن ت ْمت نأُعوا ع نأ  للأ ٱِلأ نَّ ه ذأ ٍد مأ ةٍ  ت نأي  أ ْن ي ْعرأف  ُكلُّ و احأ ك ر ام  ٍة و   إأن اء ُه بأق د اس 
مأ ٱك   ال  فأي ه و ى ش ْهو ةٍ  ين  ٱ ِْلُم   .(5-3: 4تسالونيكي  1" )لل  ٱال  ي ْعرأُفون   لَّذأ
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 الجزء األول: ما تحتاج أن تعرفه

 العالم.خطية في ال تظَهر"، وهو كان موجوًدا قبل أن "حسن   ودعاه اهلل، الجنس أمر صالح، خلقه .1
زيونية، أو موسيقيو الروك، أو التليف HBO، أو هوليوود، أو شبكة اإلباحية مجلة بالي بوي أون إبليس، لم يك
إن اإلله القدوس، إله السماء، ن خلقوا الجنس. بل متجر إباحي هم م   ركنمنحرف في  شخصنترنت، أو اإل

 .الجنستسود الطهارة والنقاء، هو خالق فيه  المكان الذي

لما ُوجد الجنس، ولما ُوجد البشر.  هادوافع جنسية، دون ا مرغوًبا فيه جسدًيا، بأن خلق فيناجعل الل الجنس شيئً 
: 4؛ نشيد اِلنشاد 19، 18: 5ح عن لذة الجنس داخل عالقة الزواج )أمثال و تتحدث كلمة الل بصراحة ووض

 (.9-6، 1: 7؛ 5

الموضوع بما يتماشى نتعامل مع يخجل الل أن يخلقه. ولكن، يريدنا الل أن ا لم عمَّ  التحدثمن  نخجلينبغي أال 
سياق غير  عن الجنس في أيِّ  التحدُّثمطالبه. فهو يحذرنا من صده ومطالبه، وليس مقاصد العالم أو مع مقا
 :الئق

ن اٱو أ مَّا  ا ي لأ  لزِّ ٍع ف ال  ُيس مَّ ب ْين ُكْم ك م  اس ٍة أ ْو ط م  ُكلُّ ن ج  ، و ال  و  ين  ةٱيُق بأقأدِّيسأ ُم  ْلق ب اح  ال   لَّتأيٱ ْله ْزلُ ٱو   لسَّف اه ةأ ٱو ال  ك ال 
 (.4-3: 5)أفسس  ت لأيقُ 

 وهذاطفال )اِل والدةسيلة و االتحاد. فهو  ِلجل ذلك يدَّخرهس للزواج، وهو صمم الل الجنس ِلجل االتحاد المقدَّ 
 داخل ُيمار س. وحين وصقلهاوسيلة التعبير عن الحميمية الزوجية،  كما أنهشيء عزيز جًدا على قلب الل(، 

 .لهًدا السليم، يكون الل بالتأكيد مؤيِّ  اإلطار

 .إفسادهنظير جميع الهبات الصالحة من اهلل، يمكن إساءة استخدام الجنس أو  .2
 ة عنخارجهي مياه  والموجات الجزريةل على قيد الحياة. لكن الفيضانات ه لن نظفإن الماء هبة من الل، دون

طعامنا. لكن  طهووتتيح لنا ، تمنح الدفء، للطاقة منتجةالنار هبة من الل  أيًضامدمرة.  وآثارها، السيطرة
. وهي شيء بشع خارجة عن السيطرة نارهي  ،ابتالع النيران لشخص، أو يحترق تماًما غابة أو منزلنيران 

 ة.، تصير رديَّ رسمها اللالحدود التي  تعبرحين لكن ومخيف. فإن المياه والنيران أشياء صالحة، 

ن له، قصد الل المعيَّ نة. وحين يمار س بما يتماشى مع الجنس كي يوجد داخل حدود معيَّ م الل هكذا أيًضا، صمَّ 
اًما. وهد  قبيًحا شيًئا ن له من الل، يصير يَّ حين يخرج عن السيطرة، وينتهك القصد المعاًء. لكن نَّ يكون شيًئا رائًعا ب  

 ا. ، يصير أمًرا ردي  الل رسمهاالحدود التي  يعبرن وصالح، لكن حين فإن الجنس أمر حس
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اِلشياء الصالحة  تحريف قادرون على. فإننا خطاة نحن فيناالمشكلة هي ، بل نفسه الجنس فيليست المشكلة 
فساد التي خلقها الل، ساءة استعمالهاوا  السليم. كلما كانت هبة الل أعظم، زاد تأثيرها  مكانها، وانتزاعها من ها، وا 

لكن  مساٍو لهلخير. لكن خارج الزواج، له تأثير شديد ل. داخل الزواج، للجنس تأثير كبير للشر أو للخيرسواء 
 .للشر

 .إن حدود الجنس هي حدود الزواج .3
، مدى الحياةيدوم عن التزام فإن الغرض من االتحاد الجنسي هو التعبير متالزمان. أمران فإن الجنس والزواج 

داخل االلتزام غير المشروط للزواج. خارج الزواج، ال يوجد هذا  الذي ال يوجد سوىوهو رمز لالتحاد الروحي 
 .الجنس تعبيًرا زائًفا، أي كذًبالتزام الدائم، وبالتالي تصير ممارسة اال

 فصلهمن الجنس والزواج. فإن الجنس امتياز ال يمكن  كل   قدربخس من ممارسة للجنس خارج الزواج تكل 
قصد الل من  يفسدعن المسؤولية االمتياز بمعزل هذا ة لزواج. إال أن ممارسالمقدَّس لعهد ال عن مسؤوليات

 الجنس.

ٌم الجنس  إن جسدين. ينبغي أن يكون الجنس اتحاًدا بين شخصين، وروحين، وليس فقط بين كي يكون مصمَّ
 أخًذاالزواج الشرعي(، وليس  وضع)كما يقاس من خالل  %100بنسبة آخر أنا ملتزم تجاهه شخص ل عطاءً 

 .تجاهه بشكل جزئيأو ملتزًما  البتة، تجاههملتزًما  من شخص لستُ 

الجنس أمًرا  ال يصيرف —ميمة الجنسية " أية صلة بأخالقيات الحأحدنا اآلخرنحب حًقا  إنناليس لعبارة "
 لزواج.اعالقة مدى الحياة في موضوعي التزام  بسببمشاعر ذاتية، بل  بسببمسموًحا به 

 .إن طهارتك الجنسية أمر جوهري في مسيرتك مع اهلل .4
جوهرنا  حولمشيئة الل  تتمحور. إلزامي   ، بل هي مطلبٌ بالنسبة للمؤمن الطائع، ليست الطهارة الجنسية خياًرا

 أن تعرف والتعليم. أتريد، والمسكنالوظيفة، كحول ظروفنا،  تمحورهاأكثر كثيًرا من  اِلدبية،وطهارتنا  اِلدبي
َي إأَراَدُة : "فهي هكذا مشيئة الل؟ ليس عليك أن تتساءل؛ هأ هأ َنَّ َهذأ  1" )لزَِّناٱَقَداَسُتُكْم. َأْن َتْمَتنأُعوا َعنأ  هللأ ٱألأ

 بينما تختار أن تسلك في الزناإلى معرفة مشيئة الل في مجاالت أخرى  أن تسعىال معنى (. 3: 4تسالونيكي 
 جسدك.بذهنك أو ب

ب لأ " ْن ي ْصع ُد إأل ى ج  ؟ٱم  ُر  لرَّبِّ هأ؟ ا لطَّاهأ عأ ُقْدسأ ْن ي ُقوُم فأي م ْوضأ م  ،ٱو  : 24" )مزمور ْلق ْلبأ ٱ لنَّقأيُّ ٱو   ْلي د ْينأ
3-4). 
ْيُت إأْثًما فأي ق ْلبأي ال  ي ْست مأُع لأي  "  .(18: 66)مزمور  "لرَّبُّ ٱإأْن ر اع 
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ْن س م اعأ " ُل ُأْذن ُه ع  وِّ ْن ُيح  ،ٱم  ُتُه أ ْيًضا م ْكر ه ةٌ  لشَّرأيع ةأ ال   .(9: 28)أمثال " ف ص 
ُعوا، ك ذ لأك  ُين اُدون  ُهْم ف ال  أ ْسم ُع، ق ال  ر بُّ "  .(13: 7)زكريا  "ْلُجُنودأ ٱف ك ان  ك م ا ن اد ى ُهو  ف ل ْم ي ْسم 

تسلك في الطهارة الجنسية، لن  ال كنت   سة. إنمكرَّ الة مسيحي  الحياة لاال يمكن فصل الطهارة الجنسية عن 
يوحنا  1حياة القداسة )لنفسك  سوتكرِّ إلى صلواتك اِلخرى، إلى أن تقدم صالة االعتراف والتوبة،  الليستمع 

1 :9.) 

 .للسقوط في الزنا عرضة أنتَ  .5
ن كنت   —إن هذا ال يمكن أن يحدث لك البتة  قائاًل ال تخدع نفسك  فعلى اِلغلب هذا،  تظنال  بل يمكن. وا 

 .ستسقط فيه

ي اُء،ٱ ْلك ْسرأ ٱق ْبل  " ْبرأ ق ْبل   ْلكأ وحأ ٱت ش اُمُخ  لسُُّقوطأ ٱو   .(18: 16)أمثال  "لرُّ
ْن ي ُظنُّ أ نَُّه ق ائأٌم، ف ْلي ْنُظْر أ ْن ال  ي ْسُقط  "  .(12: 10كورنثوس  1) "إأًذا م 
ْخو ُة،ٱأ يُّه ا " لَّةٍ  ْنس ب ق  ٱإأنأ  إْلأ ذ  فأي ز  ا إأْنس اٌن ف ُأخأ ك  لأئ الَّ  ... م  ًرا إأل ى ن ْفسأ رَّب  أ ْنت  أ ْيًضا ن اظأ )غالطية  "ُتج 
6 :1). 

تعتقد  إن كنت  منع حدوث هذا. تتخذ االحتياطات الالزمة ل، فإنك لن البتة إن اعتقدت  أنك لن تتعرض للسطو
 االحتياطات الالزمة كي تمنع حدوث هذا. تتخذ، فإنك لن جنسي ا البتةأنك لن تسقط 

 .الزنابمستهَدف أنت  .6
مأجورين لقتلة  متق نة موضوعة"قائمة اغتياالت" دولية، أي خطة وجود منذ سنوات، انتشرت شائعات حول 

العصور. وبما أن  في كلقائمة اغتياالت" أدبية لدى إبليس، العدو، "قادة العالم االستراتيجيين. أيًضا  الغتيال
 رون هذه القائمة.على قلب الل، فإن المؤمنين إذن يتصدَّ  أبناء الل أعزاءٌ 

لك. يريد إبليس في تدميرك، وتدمير عمل الل فيك ومن خال مصلحةنشًطا في خدمة المسيح، زادت  كلما كنت  
 بمساوماتكللمؤمنين اآلخرين، الذين سيتمثلون  ا سيًئانموذجً يجعل حياتك أن  أيًضاو عليك،  يقضيأن  الشرير

صار قدر (. 21-20: 2تيموثاوس  2)أدوات نقية يستخدمها  نكونأن نكون قديسين، وأن يريدنا الل اِلدبية. 
أكثر  الزناخدمة المسيح بسبب  وتركوابال نفع،  —بما في ذلك القادة المسيحيين  — اليوم من المؤمنين أكبر

 Sexual Temptation: Establishing Guardrails andآخر )انظر النبذة التي كتبتها بعنوان:  سببمن أي 

Winning the Battle..) 

. فقد أعلن إبليس الحرب لحياتكثمن  وضعتم . للقضاء عليكعقًدا قوى الشر  وقَّعتلقد  — إليك الحقيقة
ل ْحٍم، ب ْل م ع  ضدك: " ع  د ٍم و  ت ن ا ل ْيس ْت م  ار ع  س اءأ ٱف إأنَّ ُمص  ؤ  ع  لرُّ ،ٱ، م  ينأ طأ ةأ  لسَّال  ع  ُوال  ا  ْلع ال مأ ٱم  ةأ ه ذ  ل ى ُظْلم  ع 

http://www.epm.org/store/product/sexual-temptation-booklet/
http://www.epm.org/store/product/sexual-temptation-booklet/
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يَّةأ ٱ لشَّرِّ ٱ، م ع  أ ْجن ادأ لدَّْهرأ ٱ وحأ يَّاتأ ٱفأي  لرُّ شخصية  مصلحةالكائنات الشريرة  هذه(. لدى 12: 6" )أفسس لسَّم اوأ
ارتكاب ب كنيسته من خالل إغوائكو المسيح  إلصابةانهيارك اِلخالقي. فإنهم سيبذلون قصارى جهدهم  من

 الزنا.

 فقط هناك عدد كبير جًدا من اِلرواح الشريرة، وال أحد منهم يمكن —كلي القدرة  أوليس إبليس كلي الوجود 
. ولذا، فإن المالئكة الساقطين يهاجمون ويغوون ال بشكل عشوائي، بل ذاتهفي الوقت  أن يتواجد في مكانين

حياتهم بالفعل. لكنه يستهدف بصورة  أفسدوان بغرض استراتيجي. ليس إبليس مضطًرا أن يهدر وقته على م  
 خاصة من سيكون لسقوطهم أشد تأثير سلبي على ملكوت الل. ولهذا تنذر كلمة الل المؤمنين قائلة:

ُكمْ ْسه ُرواٱُاْصُحوا و  " ْصم  ْن ي ْبت لأُعُه ُهو   . ِلأ نَّ إأْبلأيس  خ  ًسا م  ٍد ز ائأٍر، ي ُجوُل ُمْلت مأ  .(8: 5بطرس  1" )ك أ س 

ونضبط حين نصحو ًدا للخطية. لكن الل يريدك حًرا. فقط يريدك مستعب  و لك عن خدمة الل. يريد الشيطان أن يعطِّ 
إلى الخطية. فإن إبليس "يفحصنا جيًدا"، ويعلم جيًدا  لدفعناأن نتوقع أن نقاوم خطة العدو  ونسهر، يمكن أنفسنا

نالشقوق الموجودة في سالح كل مؤمن.  سيهجم و ، المالئمة التجاربوهو بارع في حياكة ، غرضه مميتٌ  وا 
 في أشد مواطن ضعفنا.

يٱأن " ال تنس   يٱأ ْعظ ُم مأن  المسيح[ أي ]فأيُكْم  لَّذأ ير على بقدر قوة الشر ف(. 4: 4يوحنا  1" )ْلع ال مأ ٱفأي  لَّذأ
كي  تلزمنا، وهو قد أعطانا في المسيح جميع الموارد التي يناينجِّ  على أنغير محدودة  قدرةاهلل  لدى، إغوائنا
 بالتقوى: نعيش

ت ُه  ل هأيَّة  ٱك م ا أ نَّ ُقْدر  ي اةأ و   إْلأ ا ُهو  لأْلح  ْعرأف ةأ  لتَّْقو ى،ٱق ْد و ه ب ْت ل ن ا ُكلَّ م  يٱبأم  ْجدأ ٱبأ  د ع ان ا لَّذأ ،ٱو   ْلم  يل ةأ ا  للَّذ ْينأ ٱ ْلف ضأ بأهأم 
يد  ٱق ْد و ه ب  ل ن ا  يُروا بأه ا ُشر ك اء   لثَّمأين ة ،ٱو   ْلُعْظم ىٱ ْلم و اعأ ل هأيَّةأ ٱ لطَّبأيع ةأ ٱلأك ْي ت صأ يٱ ْلف س ادأ ٱ، ه ارأبأين  مأن  إْلأ فأي  لَّذأ

 .(4-3: 1بطرس  2) لشَّْهو ةأ ٱبأ  ْلع ال مأ ٱ

 .إن جسدك ينتمي إلى اهلل، وليس إليك .7
يُتمْ ٱِلأ نَُّكْم ق دأ  ُدوا ْشُترأ ُكمْ  لل  ٱ. ف م جِّ  (. 20: 6كورنثوس  1) فأي أ ْجس ادأ

إن كان بيت شخص آخر، لن يكون لي هذا الحق. لكن لي الحق أن أفعل به ما يحلو لي. إن كان هذا بيتي، ف
نصفين، وألقيه إلى ه تمعين، ثم أكسر المس أحد، أطلب اقتراض قلم من عن هذا الموضوع أحياًنا حين أتحدث

لدى  صدمة وانزعاجعن عبيرات ذهول، وتمصحوب بالصمت بعد هذا بقوة. دائًما ما ينشأ أدوسه و على اِلرض 
دائًما ما يجيبني يعتقدون أنني ارتكبت خطأ،  ولماذامما فعلته،  انزعاجهم عن سببأسألهم المستمعين. وحين 
طيته لهذا الشخص قبل ، وأنني أعبالفعل أن هذا كان قلميأوضح  لكن حينيكن قلمك".  لمأحدهم: "ِلن هذا 
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 حينئذفينتمي لي، إن كان ِلنه  .تماًما الوضع يتغيرأة فجمنه،  منه أن يعطيه لي حين أطلبه أن نبدأ، وطلبتُ 
 هذا الحق. ليليس فشخص آخر، لكان  لكن إن. )فقط( يكون لي الحق في أن أفعل به ما يحلو لي

ذاتك كلية، بما في ذلك جسدك، لل. فقد انتقل حق  مت  ه رًبا على حياتك، سلَّ أعلنت  و إلى المسيح،  حين أتيت  
. فإن فيك ثمنٌ ريت وُدفع التصرف في حياتك منك إلى الل. صار المسيح يمتلكك ويمتلك جسدك. فإنك قد اشتُ 

ثمن؟ الدم المسفوك لل القدير! فإننا له ِلنه الما هو هذا كاماًل.  ثمنهد وهو قد سد   ،هوده جس حًقا"جسدك" هو 
 ليس لي حق  هني وجسدي. ذالحق في أن يخبرني بما ينبغي أن أفعله ب كلُّ . لدى الل ِلنه افتداناوأيًضا  ،خلقنا

 .هلل هوما يحلو لي بما  فعل كلَّ أ أن

 .الذهن وليس من الجسدتبدأ الطهارة الجنسية من  .8
هأ ه ك ذ ا ُهو  "  .(7: 23)أمثال  "ِلأ نَُّه ك م ا ش ع ر  فأي ن ْفسأ
رِّ  ْلق ْلبأ ٱِلأ ْن مأن  "  .(20-19: 15)متى  "... ير ٌة: ق ْتٌل، زأنًى، فأْسقٌ ت ْخُرُج أ ْفك اٌر شأ
ْن ي ْنُظُر إأل ى " ن ى بأه ا فأي ق ْلبأهأ  ْمر أ ةٍ ٱو أ مَّا أ ن ا ف أ ُقوُل ل ُكْم: إأنَّ ُكلَّ م   .(28: 5)متى  "لأي ْشت هأي ه ا، ف ق ْد ز 

نترنت، والمجالت، والموسيقى، ومواقع اإل ى المبادئ اِلخالقية للبرامج، واِلفالم، والكتب،حتًما ستتبنَّ  إنك
ن نفايات جخرأ ستُ ، نفايات تدخل  أشترك فيها. إن ث التي تيواِلحاد الجانب  إنتقوى.  جستخرأ ، دخلت تقوىأ؛ وا 

 ي ذهنك عليه.ما تختار أن تغذِّ  تصيرفإنك  —لجانب السلوكي اسي في االمعرفي أس

 ازرع فكرة، ستحصد فعاًل؛
 ازرع فعاًل، ستحصد عادة؛

 ؛جوهًراازرع عادة؛ ستحصد 
 مصيًرا.، ستحصد جوهًراازرع 

من  تخُرجال  اآلثمة. فإن اِلفعال بدقة وتحديد من خالل ما تسمح لذهنك بالتفكير فيهيمكن التنبؤ بمستقبلك 
 ذروتهاتصل إلى ثم ، فترة زمنية، حدثت على مدار بسيطةأخالقية  لمساوماتبل هي الناتج التراكمي  —العدم 

 سلوك آثم.صورة في النهاية في 

. في مدينة كورنثوس في بيوتنابها  تالجديد هو الكيفية التي اجتاحلكن  — ةالجنسي الغوايةال جديد بشأن 
، كنت تجد مالًذا من الغواية. منزلك  تدخل  الشوارع، لكن حين كنت   جميعفي  زانياتهناك  تالقرن اِلول، كان

 بثإلى مخادعنا من خالل موجات حتى يدخل أن  للزنافي كورنثوس التكنولوجية، حيث يمكن  نحيا لكننا اليوم
سوى بضعة ضغطات على أزرار. كل  الذهن زناعن  يفصلهمأجهزة مودم )اإلنترنت(. غالبيتنا ال و )التلفاز(، 

 دنا من جهة شره.ب في تبلُّ يتسبَّ  اونفكر فيهيار نتخذه كي نشاهد هذه اِلشياء خ



7 

له إلىمن خالل ما نختار أن  تنمو، والمصير جميعها تبدأ بفكرة، واِلفكار والجوهرإن اِلفعال، والعادات،   ُندخأ
 هاننا عليه.ذما نغذي أمن جهة  بشدةنحذر . وبالتالي، ينبغي أن أذهاننا

فٍُّظ " ارأج   ْحف ظْ ٱف ْوق  ُكلِّ ت ح  ْنُه م خ  ، ِلأ نَّ مأ ي اةأ ٱق ْلب ك   .(23: 4)أمثال  "ْلح 

ن أرا منثها تلويث المياه، فسيلوِّ إن أراد أحد   منبعرنا هي من منبعها. إن أفكا، سينقيها تنقيتها دمنبعها. وا 
قوى أو التي نتخذها يومي ا، نبرمج أذهاننا سواء على التالخيارات  خالل ومن كل حياتنا من ذهننا؛تنبع حياتنا. 

 على اإلثم.

ْين يَّ ع نأ " ْل ع  وِّ لأ ٱإأل ى  لنَّظ رأ ٱح   .(37: 119" )مزمور . فأي ط رأيقأك  أ ْحيأنأيْلب اطأ

ل أذهاننا عن الباطل، لكن هذا ليس كافًيا. أن نحوِّ تمتلئ بشيء. يتحتم سفهي حتًما  —أذهاننا فراًغا  تليس
معلينا أيًضا أن نمأل أذهاننا بأفكار صالحة  ر في ، فتحارب اِلفكار السيئة. ال يكفي أن تقول: "ال تفكِّ تتكوَّ

علينا أيًضا أن نختار أن نفكر في  في العناكب" فما الذي تفكر فيه؟(.لك: "ال تفكر  " )إن قلتُ سيءشيء 
لة لديك"، فإنك سرعان ما ستتوقف عن التفكير في العناكب(. ر في الحلوى المفضَّ لك: "فكِّ  لتُ ق الشيء الجيد )إن

 لطهارة.ابالتزامنا ز من المسيح يعزِّ  مركزهممع أصدقاء  والتحدثفإن قضاء وقت في قراءة الكلمة، والصالة، 

لأيٌل، ُكلُّ م ا ُهو  ع ادأ " ا ُهو  ج  ق ، ُكلُّ م  ا ُهو  ح  هأ ...  ٌل، ُكلُّ م ا ُهو  ط اهأرٌ ُكلُّ م   (.8: 4" )فيلبي ْفت كأُرواٱف فأي ه ذأ

قاومة محاوالتها إلحكام ن بوسعنا تجنب الكثير منها، وقطًعا بوسعنا متجنُّب كل غواية أو تجربة، لك ال يسعنا
ق رأسك، لكن بوسعك منعها من س بوسعك منع الطيور من التحليق فو قبضتها علينا. قال مارتن لوثر: "لي

 عش في شعرك". إقامة

،  هناكض ذهنك له. إن كنت تتبع حمية غذائية، ال تذهب إلى محل بيع المثلجات. فإن ذهبت  انتبه لما تعرِّ 
ن أردت  ستن  ،االمتناع عن الشهوة، ال تذهب إلى أماكن، أو تشاهد أفالًما وبرامج، أو تقرأ أشياءً  هار مقاومتك. وا 
 شهوة.ال تثير

في ذهنك.  كاملةً المعركة  تدورطهارتك الجنسية، ومن جهة . بذلك جسدك إلى حيث يسمح له ذهنك سيذهب
 ، بل احرص على أن تحصل على تغذية روحية.صحيةأطعمة تافهة غير ذهنك  تطعمال 
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يهيئ جسدك ريدك أن تفعل ما بما أن اهلل ال يريدك أن تمارس الجنس قبل الزواج، فإنه أيًضا ال ي .9
 .ة الجنس قبل الزواجلممارس

عادة "إلى أي حد أستطيع يعني ِلنه  ،فضلاِلالسؤال أستطيع الذهاب؟" هذا سؤال شائع، لكنه ليس  حد"إلى أي 
االبن الطريق السريع"، فإن  تعبرإن قال أب البنه: "ال  ؟"بالفعلاالقتراب من عصيان الل دون أن أعصاه 

بهذا  فإنهالسريع،  من الطريق اقترب ه إنعنه. فإن بعيًدابالفعل سيظل الطريق، بل  فوقرجله المطيع لن يدلِّي 
 .جسيمض نفسه لخطر ويعرِّ  أباه، يعصي وأن تجعلهتؤثر على دوافعه، أن  ال داعي لهاتجربة يسمح ل

بسيطة  واقعيةيقة هذه حق — ، تتحرك صوب ذروةه الدوافعذثار هوحين تُ  افع جنسية؛خلق الل الجسد والذهن بدو 
م الل المداعبة بة، وقد صمَّ فعل مداع هواآلخر بطريقة محفزة جنسًيا  مالطفة أحدنا. فإن ينبغي أال يجهلها أحد

مة خارج الزواج، فهكذا أيًضا المداعبة. العالقة الجنسية. وبما أن العالقة الجنسية محرَّ ذروتها في كي تصل إلى 
 إلىالذهن والجسد  يدفعوبما أن ممارسة الجنس قبل الزواج أمر خاطئ، فمن الخطأ أيًضا أن تتورط في فعل 

 العالقة الجنسية.

ب ابأيَّةُ ٱ لشَّه و اتُ ٱأ مَّا " ْنه ا، و   ْهُربْ ٱف   لشَّ ان  ٱو   ْلبأرَّ ٱ ْتب عأ ٱمأ يم  بَّة  ٱو   إْلأ م  ٱو   ْلم ح  ين  ٱم ع   لسَّال  ْن ق ْلٍب ن قأي   لرَّبَّ ٱي ْدُعون   لَّذأ  "مأ
 .(22: 2تيموثاوس  2)

مساك أيدي أحدنا من اآلخر الجلوس قريبينمن التالمس الجسدي يبدأ بأشياء مثل  تسلسلهناك  ا بعضن، وا 
 ثم، قصيرةمعانقة  ثميمكن أن نجد ذراًعا ملتفة حول الكتف،  بممارسة الجنس. فيما بين هذا ينتهي، البعض

، ثم مالطفة، الخ. ال يتحدث الكتاب لةمطوَّ قبلة أطول، ثم لوقت ثم عناق قبلة على الفم،  ثمقبلة على الخد، 
قبل أن  خط رسمعن السلوك "المعتدل" المسموح به، لكن الشيء اِلكيد هو أنه ال بد من  بشكل محدَّدالمقدس 

 مسموح به. غير أمر —" جنسية أي شيء آخر ينتج "إثارةو  —جنسًيا. يعني هذا أن المالطفة كالكما  يثار

عا في الحال. بريء ظاهرًيا، فعلى كليكما أن تتراج المس جسديمن خالل تحتى  جنسًيا يثارإن كان أحدكما 
هو ه. ليس هذا خاطئ ا فحسب، بل تن زورق يتجه صوب شالل مياما تختاران البقاء على إن لم تتراجعا، فإنم

في إثارة  يتورطونن فيما هو غير أخالقي، وم  في التفكير ن )فإن من يسمحون ِلذهانهم بالتمعُّ  غباءأيًضا 
نتيجة مختلفة،  تَ دإن أر . لخياراتهمالجنس. هذه ببساطة نتيجة طبيعية  إن مارسواجنسية مًعا ينبغي أال يندهشوا 

 (.مختلفة قراراتعليك أن تتخذ 

حقيقة ب جاهلة، وعناق لةمطوَّ قبالت  ه ال بأس من. عادة ما تعتقد الفتاة أنالنساءسرع من يثار الرجال بشكل أ
في مرحلة مبكرة كافية حد ال رسمالمزيد. مرة أخرى، احرصوا على  بطلُ ي  ى كي غو  أن الرجل يثار جنسًيا، ويُ 

 .أي منكما يعبرهحتى ال 
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 .الحد، لن يعلم أو يكترث بعد بقناعاتك المسيحية بعبوربمجرد سماحك لجسدك  .10
التجربة، ويتساءلون لماذا لم  مرمى الل طهارتهم، ثم يضعون أنفسهم عمًدا في يحفظي بعض المؤمنين أن يصلِّ 

 مح أن يسقطال تس ربمنضدة، ثم تصلي: "يا ا على حافة يستجب الل صالتهم. يشبه هذا أن تضع كتابً 
من الحافة. بغض النظر عن حرارة صالتك لئال يسقط الكتاب، فهو سيسقط  شيًئا فشيًئابه تقرِّ أنت "، بينما الكتاب

تسقط في الزنى، فإنك ستسقط إن  لئالبغض النظر عن حرارة صالتك وهكذا أيًضا، تدفعه.  أن تقرر إن ظللت
 .أو تبطلها صلواتك من اراتك أن تقوضغوايتك الرتكاب الزنا. ال تسمح لخيتغذي  تقرر أنظللت 

الشخص على اهلل و  تسطو علىحميمية جنسية مع شخص ما خارج الزواج، فإنك تمارس  كنتَ إن  .11
 .اآلخر

في هذه اِلمسية. انتبه إلى ما  هبما أن هذا الشخص ينتمي إلى الل، وليس إليك، فإن هذا يعني أنك تقترض
 أمام مالكه. ستحاس ب على هذاله بما ال ينتمي إليك. فإنك تفع

 .يريد األفضل لكة الجنس قبل الزواج، فهو سبعدم ممار  اهللحين يوصيك  .12
كينونتك وما بل هو  —. ليس الجنس مجرد شيء تفعله لصالحكدائًما هو ، و فطنةال هوئًما الصواب دافإن 

 .ككيان كامل كأنت عليه. وهو متصل بخير 

بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إن الطهارة الجنسية أمًرا مدمًرا ذاتي ا الزواج إطار ممارسة الجنس خارج  وتمثل
 ِلجل الل واآلخرين، بل ِلجلك أنت.ليس فقط  — لألفضلهي دائًما 

 .من المستحيل أن تطيعه لن يوصيك اهلل باالمتناع عن النجاسة إن كان .13
الشرب، أو التنفس. إن الجنس شيء ا. فهو ال يوصيك باالمتناع عن ضرورات، كاِلكل، أو ليس الل قاسيً 

أعطانا قد فضرورة.  أوحاجة ملحة، يوًما  تكنلم  ا، لكنهصحيح أنه رغبة قوية —الجميع االمتناع عنه  بمقدور
 نقاوم كل تجربة:يمكن أن التي بها  الالزمة المسيح الموارد

ًة إأيَّان ا أ ْن ُنْنكأر  ...  للأ ٱنأْعم ةُ " ن عأيش  بأ  ْلع ال مأيَّة ،ٱ لشَّه و اتأ ٱو   ْلُفُجور  ٱُمع لِّم  رأ ٱ ْلع ال مأ ٱفأي  لتَّْقو ىٱو   ْلبأرِّ ٱو   لتَّع قُّلأ ٱو  اضأ " ْلح 
 .(12: 2)تيطس 

ت ُه " ل هأيَّة  ٱك م ا أ نَّ ُقْدر  ي اةأ و   إْلأ يٱبأم ْعرأف ةأ  لتَّْقو ى،ٱق ْد و ه ب ْت ل ن ا ُكلَّ م ا ُهو  لأْلح  ْجدأ ٱد ع ان ا بأ  لَّذأ ،ٱو   ْلم  يل ةأ ا  للَّذ ْينأ ٱ ْلف ضأ بأهأم 
يد  ٱق ْد و ه ب  ل ن ا  يُروا بأ  لثَّمأين ة ،ٱو   ْلُعْظم ىٱ ْلم و اعأ ل هأيَّ ٱ لطَّبأيع ةأ ٱُشر ك اء   ه الأك ْي ت صأ ،إْلأ يٱ ْلف س ادأ ٱه ارأبأين  مأن   ةأ فأي  لَّذأ

 .(4-3: 1بطرس  2" )لشَّْهو ةأ ٱبأ  ْلع ال مأ ٱ
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 ى الغرفة اِلخرى. لست  ن تغلق التلفاز، وتخرج، وتذهب إلتستطيع أبل هذا الفيلم،  على مشاهدة مجبًرا لست  
تواعده.  م نمالطفة مجب ًرا على موقع إليكتروني سيء. لست  لدخولعلى هذا الرابط  الضغط مجبًرا على

 التي تدفعك إلى أن تخطئ. للغوايةوأن تقول "ال"  ،في المسيح الموارد التي لك تستخدمأن  ،بل وينبغي ،تستطيع

 .سيكذب إبليس عليك بشأن الجنس، لكن يسوع يخبرك بالحقيقة .14
،ٱذ اك  ك ان  ق تَّااًل لألنَّاسأ مأن  قال يسوع عن إبليس: " ل ْم ي ْثُبْت فأي  ْلب ْدءأ قِّ ٱو  ت ى ت ك لَّم  بأ  ْلح  ق . م  بأ ٱِلأ نَّهُ ل ْيس  فأيهأ ح   ْلك ذأ

ا ل ُه، ِلأ نَُّه ك ذَّاٌب و أ ُبو   (.44-43: 8" )يوحنا ْلك ذَّابأ ٱف إأنَّم ا ي ت ك لَُّم مأمَّ

ٌس فإن إبليس خبيرٌ  بسهولة وبطريقة مقنعة. فقد أقنع الكثيرين من الشباب بأنه  يكذبي الكذب، وهو ف  ومتمرِّ
سرعان ما لكن ". ضرر أيَّ  يسببهذا أمر طبيعي، لن  من لمسها، وال بأس أن تسمحي له بلمسك؛ بأس"ال 

ب الشعور ع، وغيااالحترام، والنزا وفقدان، وخيبة اِلمل ،الشهوة، والخطية، والدمار، والضاللعن هذا ستنشأ 
ينتهي الحال بالكثير من وهكذا، الممارسة الجنسية. تنتقل ب غير مرغوب فيه، وأمراٌض  ِلمان، وأحياًنا حملٌ اب

قوا الكذبة، فتحطمت العالقة، واآلن بالمرارة تجاه أنفسهم وتجاه اآلخرين ِلنهم صدَّ  وشاعرينالشباب غاضبين 
 هم يدفعون الثمن.

ي (. فقد قال: "6: 14الحق )يوحنا وقائل فإن إبليس كاذب، لكن يسوع هو الحق،  مأ إأنَُّكْم إأْن ث ب تُّْم فأي ك ال 
ي، مأيذأ قأيق ةأ ت ُكوُنون  ت ال  ت ْعرأُفون   ف بأاْلح  ،ٱو  قَّ قُّ ٱو   ْلح  ُرُكمْ  ْلح  رِّ قون أكاذيب ن يصدِّ (. فإن م  32-31: 8" )يوحنا ُيح 

 ، ينتهي بهم اِلمر أحراًرا.قون حق المسيحينتهي بهم الحال في عبودية. ومن يصدِّ إبليس عن الجنس 

 اِلكاذيب التي يخبرك بها إبليس، وارفضها. واعرفالحقائق التي يخبرك بها المسيح، وتأمل فيها.  اعرف

 .القريب المدى على، وليس تفكِّر على المدى البعيدأن تتعلم أن  عليك .15
 ستحصد دائًما عواقب خياراتك.  —ما تزرعه، خيًرا كان أم شًرا  دائًما ستحصدفإنك 

لُّوا! " . ف إأنَّ  للُ ٱال  ت ضأ ل ْيهأ ُخ ع  يٱال  ُيْشم  ْنس انُ ٱي ْزر ُعُه  لَّذأ ن   إْلأ هأ ف مأ س دأ ْن ي ْزر ُع لأج  دأ ٱإأيَّاُه ي ْحُصُد أ ْيًضا. ِلأ نَّ م  س   ْلج 
ْن ي   م  وحأ ف مأن  ي ْحُصُد ف س اًدا، و  وحأ ٱْزر ُع لألرُّ يًَّة. ف   لرُّ ي اًة أ ب دأ ْيرأ ٱن ْفش ْل فأي ع م لأ  ال  ي ْحُصُد ح  ْقتأهأ  ْلخ  ِلأ نَّن ا س ن ْحُصُد فأي و 

 .(9-7: 6" )غالطية إأْن ُكنَّا ال  ن كألُّ 

الدور  من قفزتإن  فإنكفي الفيزياء،  الدكتوراهحاصاًل على درجة  ال يهم إن كنت  و ال يهم كم تظن نفسك ذكي ا، 
. هكذا أيًضا، وضع لتغييره أو التحايل عليه مجالال و  —العاشر في بناية ما، ستسقط ميًتا. فإن الجاذبية قانون 

 في النهاية. سننهار، منها قوانين تتعلق بسلوكنا الجنسي. فإن كسرنا وصاياه، م الكونالل قوانين روحية تحكُ 
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لين في الحياة، طريق الل وطريق البشر، طريق القداسة وطريق الخطية. يبدعن وجود المقدس م الكتاب يعلِّ 
 حكيمة، وأن نتجنبو سليمة،  قراراتى اتخاذ حكمة، وسبيل الحماقة، ويدعونا إليتحدث سفر اِلمثال عن سبيل ال

 العصيان، قال:بعد أن عرض الل بركات الطاعة، ولعنات مقاء. فحوالخاطئة، ال القرارات

ل ْيُكُم " ع ْلُت ُقدَّام ك  ِْل ْرض  ٱو   لسَّم اء  ٱ ْلي ْوم  ٱُأْشهأُد ع  ي اة  ٱ. ق ْد ج  ي اة  ٱ ْخت رأ ٱ. ف  للَّْعن ة  ٱو   ْلب ر ك ة  ٱ. ْلم ْوت  ٱو   ْلح  لأك ْي ت ْحي ا  ْلح 
ن ْسُلك    (.19: 30" )تثنية أ ْنت  و 

للطهارة الجنسية  طويلة اِلمدللنجاسة الجنسية أسوأ مما يمكن أن تخيل. والمكافآت  طويلة اِلمدفإن العواقب 
 أعظم مما يمكن أن نتصور.

 أثناء المواعدة( في طهارتك للحفاظ علىأن تفعله )إرشادات  تحتاجالجزء الثاني: ما 

 .على المواعدة مجبًرا أنك لستَ  كن مدرًكا .1
، وتركهما بمفردهمااالجتماعية المتمثلة في الجمع بين شابين  العادة بسبب ةالجنسي الغوايةمن  ينشأ قدر كبير

أي المطالبة بأن يمضي غير المتزوجين وقًتا  — كثيرة وثقافات أخرىما فعلته الثقافة العبرية ب التمثُّلبداًل من 
 بالغون آخرون.أشخاص و  اآلباء،إطار يشرف عليه  داخلفقط لكن مًعا 

شراف دقيق إل الخاضعة (courtship) رتباطاالباشر من اِلهل، وفترة هذا الهيكل من التداخل الم لطالما كان
الجمع غير أن  نا، ثُبت  . في مجتمعللطبيعة الشيء المنافيما نفعله هو هو الهيكل االجتماعي الطبيعي؛ لكن 

، والسماح لهم بالتواجد بمفردهم لساعات وأموالهم، ووسائل انتقالهم، في أوقات فراغهم المسبوق بين الشباب
يوقع الكثيرين،  —توسط عمر البلوغ وعمر الزواج الفجوة الواسعة بين مفضاًل عن  —من الليل  ةمتأخر و طويلة 

ممارسة الجنس في صورة  يحرِّفمجتمع  علىبشكل خاص )ينطبق هذا تجارب ساحقة  ومنهم المؤمنين، في
كثيًرا شيًئا رومانسًيا وصحًيا، بينما هو في الحقيقة عادة ما يكون غير مشبع، و سن المراهقة، جاعاًل إياه يبدو 

 أخالقًيا(. ما يكون خاطًئاعاطفًيا، ودائًما  امدمرً ما يكون 

 أنك ال بد أن تفعل مثلهم. ا. ال يعني فعل كثيرين آخرين هذايعتقد كثيرون أنك ال بد أن تواعد كي تكون طبيعيً 
يدة. يمكنك أن اِلكوالتجارب ء اإليجابي، يأتي الشيء السلبي من المخاطر . فمع الشيهذا خيار وليس احتياج
من الجنس اآلخر، وأن تشترك في كافة أنواع اِلنشطة دون أن  أشخاصابية مرحة مع تستمتع بصداقات إيج

، انظر (dating) وليس المواعدة (courtship) االرتباط بالحجج لصالحمهتًما  . إن كنت  اواحدً  اشخصً  تواعد
 I Kissed Dating Goodbye, A New Attitude Toward Romance and Relationshipsالكتاب التالي: 

http://www.christianbook.com/Christian/Books/product?event=AFF&p=1155287&item_no=521358
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(Multnomah, 1997 للكاتب جوشوا هار ) يس. لكن إن كنت تختار المواعدة، فإن اإلرشادات التالية يمكن أن
 طهارتك. وتحفظ ،مع الل على مسيرتك كي تحافظتساعدك 

 .مؤمًنا، ال تواعد سوى مؤمنين إن كنتَ  .2
ن من ستتزوجه سيكون شخًصا لك  شخص تواعده،فإنك لن تتزوج من كلِّ الزواج.  نحو سبيلٌ إن المواعدة 

 —" بال هدف مواعدةى "ياة محتم ل. ال يوجد ما يسمَّ هو شريك ح شخص تواعدهواعدت ه. وبالتالي، فإن كل 
"، ولست تواعد بال هدف"، أو تحارب في الصفوف اِلمامية للمعركة "بال هدفتقفز من هليكوبتر " فإنك لست  

 .فإن الكثير جًدا على المحك هنا". بال هدف" من أن تقول إنه اِلمر أهم". بال هدف"

ع  غ ْيرأ يقول الل: " ،ٱال  ت ُكوُنوا ت ْحت  نأيٍر م  نأين  ؟ٱأ يَُّة ش رأك ٍة لألنُّورأ م ع  ... ِلأ نَُّه  ْلُمْؤمأ : 6كورنثوس  2" )لظُّْلم ةأ
 العالقة وثيقة، كان الخطر أكبر.(. ال تدخل عالقة يمكن أن تجعلك تساوم في قناعاتك. كلما كانت 14

. ال يدعو الل واحدة منهالكن المواعدة ليست  —ر أن تكرز وتبشِّ فيها  كهناك الكثير من المجاالت التي يمكن
لهذا السبب نفسه، ينبغي أال تتزوج من غير مؤمن، و بالكثير جًدا.  أحًدا إلى المواعدة اإلرسالية. فإنك تخاطر

ال تضعه في طبقك. إن كان هذا يبدو م، ؤمن. إن كنت ال ترغب في تناول طعام مسمَّ وينبغي أال تواعد غير م
 .14: 6كورنثوس  2 فأعد قراءةتشبيًها غير منصف بمواعدة غير مؤمن، 

كثيرون من يحيد من شخص ِلنه ال يعرف المسيح، فهذا سبب وجيه كاٍف كي ال تواعده.  لن تتزوجإن كنت 
آخر. كلما سمحت  سببأي  غير مؤمنين، أكثر منل مع المسيح بسبب مواعدتهم مسيرهمالشباب والشابات عن 

كب الزنا، د احتمال أن ترتزاو مشوًشا وضبابًيا،  على اِلمر غير مؤمن أن تطول، صار حكمك عالقة معمدة ل
. ال توجد التجربة مرمىحين نضع أنفسنا في فإن القناعات تتزعزع أخرى.  وأن تدير ظهرك للرب في نواحٍ 

 تتزوج من غير مؤمن: ال تواعد غير مؤمن. كي تضمن أالسوى وسيلة واحدة 

ن لم تكن كذلك، فما  .مكرَّسينًسا، فال تواعد سوى تالميذ تلميًذا مكرَّ  إن كنتَ  .3  ؟(السبب)وا 
أال تواعد سوى مؤمنين، لكن هذا غير كاٍف. يفتقر كثير من المؤمنين إلى الوازع اِلخالقي، والقناعات، يلزم 

. لنواجه اِلمر مناسبشريك حياة أنه أخالقًيا، أو  أنه آمنٌ  امؤمنً  أحدهم ال يعني كونوالنضوج، واالنضباط. 
 يزال أحمًقا.ال  المؤمنحمقى، واِلحمق ؤمنين بعض المال يزال  —

يعاني من تقوى. ال تواعد شخًصا و ، منه جوهًرا حقيقًياال تتوقع الكمال في الشخص الذي تواعده، لكن توقع 
 في الشخصية، قد تتسبب في أال تتزوج منه. أو من نقائص ،مشكالت روحية
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ًسا، أمتنوقناعات  أقوىجوهر  إلى، ويتقدم ينضجيفترض هذا أن تكون أنت نفسك مؤمًنا  . إن لم تكن تلميًذا مكرَّ
خارج مشيئة في أنك ستكون  تحصر تفكيركويتقدَّم. ال  ينضج، فينبغي أال يواعدك تلميذ مكرس ويتقدم ينضج

مشيئة الل إن  عنآخر شخص  في إمكانية أن يخرجفكر أيًضا بل  — غير المناسبالشخص  الل إن واعدت  
 .المناسبالشخص  أن تواعدالمناسب، والمفتاح الثاني هو الشخص أنت نفسك واعدك. المفتاح اِلول أن تكون 

 .وليس مجرد المظهر ،بحسب الجوهر تواعدهاختر من  .4
ْنس انُ ٱِلأ نَُّه ل ْيس  ك م ا ي ْنُظُر " ْنس ان  ٱ. ِلأ نَّ إْلأ ،ٱي ْنُظُر إأل ى  إْلأ صموئيل  1) "ْلق ْلبأ ٱف إأنَُّه ي ْنُظُر إأل ى  لرَّبُّ ٱو أ مَّا  ْلع ْين ْينأ

16 :7). 

! سنة عشر سنوات أو عشرين مظاهر بمرور الزمن. ستكتشف هذا عندما تجتمع مع زمالء الدراسة بعدتتغير ال
سرعان  ،ى الجوهر والعمقللوهلة اِلولى، لكنه يفتقر إل جميلو يبدو رائع  م نلكن حتى على المدى القصير، 

يصير أكثر جاذبية. حين نحكم على الناس سسرعان ما  انً متي اجوهرً  يملكبينما من ما سيصير أقل جاذبية. 
 حمقاء. قرارات نكون قد اتخذناوفي غضون ذلك ربما  —ئون تماًما أننا مخطعادة  يتبيَّن لناهرهم، ابمظ

 .فعلتَ ومهما  أينما ذهبتَ  —طوال الليل  برفقتكأن المسيح يراقبك وأنه  كن مدرًكا .5
 —بطريقة خاصة للغاية  برفقتككمؤمن، هو  لكن الوجود. برفقتك ِلنه كليُّ العلم. وهو  فهو يراقبك ِلنه كليُّ 

أ ل ْسُتْم ت ْعل ُمون  أ نَّ أ ْجس اد ُكْم قدس اِلقداس، موضع سكنى القدير: " فيك، وأنت هيكله المقدس. أنت   فهو ساكنٌ 
اُء هأ  ؟ٱي  أ ْعض  يحأ اء   ْلم سأ يحأ ٱأ ف آُخُذ أ ْعض  اء  ز انأي ةٍ  ْلم سأ نرتكب معه أي شخص آخر )أو أعضاء  و أ ْجع ُله ا أ ْعض 

اش ا!(فعل زنا نعمل الشر بأجسادنا، فينا، فحين ساكٌن (. بما أن روح الل القدوس 15: 6كورنثوس  1" )؟ ح 
 تجديف ال يمكن تصوره بالنسبة ِلي مؤمن.حتًما إلى الشر. هذا معنا ه الل نفسبهذا نقتاد 

 .سيؤثر في رغباتك الجنسية والشخص الذي ترافقه إليه المكان الذي تذهبكن مدرًكا أن  .6
بهم أتقياء، فإننا نتأثر  أناس مع روحيحين نضع أنفسنا في مناخ فمن طبيعتنا أن نتأثر بما يحيط بنا. إن 

 .بهم لإلثمنتأثر فإننا مع أناس أثمة،  سيءاخ أنفسنا في من. وحين نضع للتقوى
لُّوا: ال " يَّة  ٱ ْلُمع اش ر اتأ ٱف إأنَّ »ت ضأ دأ ُد  لرَّ ق  ٱُتْفسأ يِّد ة  ٱ ِْل ْخال   .(33: 15كورنثوس  1) "«ْلج 
اء  ٱا ْلُمس ايأُر " فأيُق  ْلُحك م  كأيًما، و ر  يُر ح  رُّ  ْلُجهَّالأ ٱي صأ  .(20: 13)أمثال  "ُيض 
ٍل إأْذ ال  ت ْشُعُر بأش ف ت ْي م ْعرأف ةٍ " اهأ ْن ُقدَّامأ ر ُجٍل ج   .(7: 14)أمثال  "اأْذه ْب مأ
بِّين  لألَّ ... " ، ُمحأ لِّفأين  ، ُمت ص  مأين  بٍَّة لألهأ ُمْقت حأ ءأ ...  ذَّاتأ ُدون  م ح  ْن ه ؤال   .(5-4: 3تيموثاوس  2) "ف أ ْعرأْض ع 

 ."معشوقكوليس " —هو أخوك أو أختك في المسيح  من تواعدهن كن مدرًكا أ .7
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ائأز  ٱ]عامل[ " د ث اتأ ٱك ُأمَّه اٍت، و   ْلع ج  و اٍت، بأُكلِّ ط ه ار ةٍ  ْلح  المواعدة بهدف  (. ال تبدأ2: 5تيموثاوس  1" )ك أ خ 
ال تفعل  :القاعدة اِلساسية هيوقت مع أخيك أو أختك. حين تبدأ عالقة، فإن هدف قضاء الرومانسية، بل ب

 أخيك أو أختك. الصعيد الجسدي لن ترغب في فعله معشيًئا على 

ن نشأت و  مثل  العاطفة،عن  حذرة تعبيراتتقال إلى نيمكنكما االربما ، فسيحمركزها المإيجابية، عالقة بينكما ا 
وراء  آمنين تظالأن  مايمية. عليكبين العاطفة والحم الفارق. لكن انتبهوا إلى بأيدي بعضكما البعضاإلمساك 

بمجرد  العودة إلى الوراء في تكمن صعوبة كبيرةنحو الحميمية الجنسية.  منكمايندفع أي  بعده قدالذي  الخط
 .اِلساسه من اولهذا ال تعبر  —الخط  عبوركما هذا

أعز أصدقائك. ال تفعل معه شيًئا سيسبب  ربما يتزوج، أو لك دائًماصديًقا  في النهاية هذا الشخص يصيرربما 
 في عرسه.تصير وصيًفا لك اإلحراج أو الخجل حين 

 .التالمسعلى اللمس؛ على إجراء حوار، وليس  على ، وليسالتحدثز على ركِّ  .8
ليه موضوع تستمع إوكأنه  ن تواعدهم  الستكشاف العقول والنفوس، وليس اِلجساد. عامل  فترةالمواعدة  ُتع د
 ره، وليس شيًئا تجري عليه تجارب، أو تقتحمه، أو تشبع به رغباتك.تفهمه وتقدِّ و 

 .تجنب العالقات السريعة والحميمية اللحظية .9
الحر. فإن السيارة التي تتحرك بسرعة السريع وتفاد  السقوط لعالقتك. سر خطوة خطوة، منتظًما ضع إيقاًعا 

ريبة من المكابح. ققدمك  لتبقأ رة حين تصطدم ببقعة زلقة. وتخرج عن السيطبالغ فيها على اِلرجح ستنحرف م
 عالقة بالخروج عن السيطرة.ال تسمح لهذه ال

 .فيها فجوات واسعة، دون أن تترك مسبًقا لألمسية بأكملها طخطِّ  .10
ما أن ب كن عالًمالنجاسة الجنسية. إلى ارتكاب ا بغواية، عادة بشيء دائًما ما تمتلئ الفجواتإن  ما تفعله، وا 
 يقدرونى مكان آمن، حيث تكون على مرأى من آخرين )وباِلخص آخرين ممن إل ابالخطة أو أن تذهب اتلتزم

 حولكما دهمو في غرفة مليئة بالناس. لكن وج أيًضا إجراء حديث خاص ايمكنكمالحاجة إلى الطهارة(. 
 النجاسة.ارتكاب سيشجعكما على التركيز على الحديث وليس على الغواية إلى 

 .األوبئة واألمراضتجنب الفخاخ كما تتجنب  .11
في وقت متأخر من الليل أو في  ،أو في سيارة ،بمفردكما على أريكة الجلوسمن قبيل  تشمل الفخاخ أشياءً 

الحد. طرح ائد عن ما أال تثقا في أنفسكما بشكل ز تعلَّ غرفة نوم )ابتعدا عن غرفتي نوم بعضكما البعض!(. 
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: "أبي، أال تثق بي؟" أجابه براندت: عليه هذا السؤال (Henry Brandt) راهق لعالم النفس هنري براندتاالبن الم
 أن أثق بك؟" عليَّ فلماذا  —في نفسي  ، في سيارة، ومع فتاة؟ لسُت أثق"بمفردك، في وقت متأخر من الليل

أن تستدعي قناعاتك،  بعد هذا تضطرفي الفخ، ثم  توقع نفسكأن  الأن تبقى بعيًدا عن الفخاخ،  ااتخذ قرارً 
. في لحظة القوة، اتخذ قرارات احتمال االستسالم أكبرحين يكون و حين تكون مقاومتك في أدنى درجاتها، 

لكعك المحلَّى. متجر ل داخل بقدمك ، ال تخطُ غذائية في لحظة الضعف. حين تتبع حمية الغواية تحميك من
 الكعك المحلَّى. متجره الشارع الذي يوجد في تدخل، ال بل أيًضا

 .مساءلة شخص ما بشأن عالقتك الجسديةل أخضع نفسك .12
ًسا ينبغي لهذا الشخص أن يكون أًخا أو أخًتا  أن يكون شخًصا  ال بد، عادة من نفس جنسك. مسيحفي المكرَّ

سيصلي من أجلك، ويساعدك في أن و حكيمة،  م مشورةويقدِّ لطهارة الجنسية على محمل الجد، موضوع ايأخذ 
 .مقاييس سامية من جهةيبقيك تحت المساءلة 

رشادات عن الطهارة، معهم هذه اإل يراجعوا. عليهم أن الذين يواعدون على اآلباء أن يتحدثوا بصراحة مع أبنائهم
في الحفاظ على  بشأن بالئكم م، فإننا من آن آلخر سنسألكم، ووظيفتنا أن نحميكم: "ِلننا نحبكيقولوا لهمو 

 مسؤوليته أيًضا. هي، بل إن طرح هذا السؤال ليس فقط من حق الوالد". طهارتكم في العالقة

نو نحتاج جميًعا إلى شخص يكون صادًقا معنا.  ن يسألك: "كيف سارت اِلحوال أن يكون لديك م   لفائدة جمةا ها 
سيسألك، فهذا  شخًصا ماعلى طهارتك؟" إن كنت تعلم أن  فظت   الرب؟ هل حافي الليلة الماضية؟ هل أكرمت  

 حكيمة. قرارات أن تتخذمحفز كبير على 

 .نهاية كل موعدوفي صلوا مًعا في بداية  .13
للصالة في  كل ما تفعلونه. خططوايكون راضًيا عن منه أن  رب. اطلبواالنهار مسبًقا للاِلمسية أو  أودعوا

، سيساعك في النهاية تعلم بأن هذه الصالة ستأتي كنت  اِلمسية. إن  على ا الربموعد كي تشكرو نهاية كل 
رضاء الل.هذا على أن تحرص على ض  بط نفسك، وا 

 .النافذةتخيل أن والديك وقادة كنيستك يشاهدونك عبر  .14
 عالم مراقب: يشاهدهليست سرية، بل هي كتاب مفتوح  حياتكهل سيغير هذا من سلوكك؟ كن مدرًكا إذن أن 

ا ُقْلُتُموُه فأي " ةأ ٱلأذ لأك  ُكلُّ م  ُع فأي  لظُّْلم  ،ٱُيْسم  ا ك لَّْمُتْم بأهأ  لنُّورأ م  عأ ٱفأي  ِْلُْذن  ٱو  ادأ ل ى  ْلم خ  " )لوقا لسُُّطوحأ ٱُين اد ى بأهأ ع 
12 :3). 
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أنت مسؤول أمامه بدرجة أكبر، يراقبك و ل في حقيقة أن شخًصا أكثر قداسة من والديك ومن قادة كنيستك، تأمَّ 
الجمهور  فإنه هوالل كلي العلم وكلي الوجود. هذا الشخص هو بمفردك.  إنكنفسك ل تقولويشاهدك، حتى حين 

 :الذي يشاهدنا

ْدُت إأل ى " عأ ْن و ْجهأك  أ ْين  أ ْهُرُب؟ إأْن ص  مأ ؟ و  ك  ْن ُروحأ او اتأ ٱأ ْين  أ ْذه ُب مأ ، و ا أْن ف ر ْشُت فأي  لسَّم  ي ةأ ٱف أ ْنت  ُهن اك   ْله اوأ
 .(9-7: 139)مزمور  "ف ه ا أ ْنت  

ا أ ر اُه أ ن ا، ي ُقوُل  ْخت ب أ  ٱإأذ ا " اكأن  ُمْست تأر ٍة أ ف م  ؟ٱإأْنس اٌن فأي أ م  ُ أ ن ا  لرَّبُّ ا أ ْمأل  ،ٱو   لسَّم او اتأ ٱأ م  ؟ٱي ُقوُل  ِْل ْرض   "لرَّبُّ
 .(24-23: 23)إرميا 

ْين ا " ك اٍن ع  ين  ٱُمر اقأب ت انأ  لرَّبِّ ٱفأي ُكلِّ م  ين  ٱو   لطَّالأحأ الأحأ  .(3: 15)أمثال  "لصَّ

ْين يَّ " امأ ع  ْن أ م  ل ْم ي ْخت فأ إأْثُمُهْم مأ ْن و ْجهأي، و  ل ى ُكلِّ ُطُرقأهأْم. ل ْم ت ْست تأْر ع  ْين يَّ ع   .(17: 16)إرميا  "ِلأ نَّ ع 

 ال يرى الل أفعالنا فحسب، بل يعلم أفكارنا أيًضا: 

يدٍ " ْن ب عأ ْفت ه ا ُكلَّه ا... ِلأ   ف هأْمت  فأْكرأي مأ ٌة فأي لأس انأي، إأالَّ و أ ْنت  ي ا ر بُّ ع ر   .(4، 2: 139)مزمور  "نَُّه ل ْيس  ك لأم 

فأيَّاتأ  ]أي الل[ ِلأ نَّهُ "  .(21: 44)مزمور  "ْلق ْلبأ ٱُهو  ي ْعرأُف خ 

ُص  لرَّبُّ ٱأ ن ا "  .(10: 17)إرميا  "ْلُكل ىٱُمْخت بأُر  ْلق ْلبأ ٱف احأ

. يوجد ما يسمَّى بلحظة خاصة سريةال . الحقيقة هي أنه الشديد بالتشويشالهوتنا  يصابفي وقت التجربة، 
فهو نخدع أنفسنا وآخرين، لكننا لن نخدع الل البتة.  نستطيع أن ربمادائًما.  يرانافهو ال يجهل الل شيًئا البتة. 

ن تقييمه لحياتنا هو يعل    . هماِلم ما نفكر فيه، وما نفعله. وا 

 .األمور عن السيطرة، اهرب تخرجحين تشعر بالتجربة قادمة، وقبل أن  .15
ن اٱُاْهُرُبوا مأن  " الجنسية، من المفيد دائًما أن تكون جباًنا.  بالغواية(. حين يتعلق اِلمر 18: 6كورنثوس  1) "لزِّ

 .ويتيه( يضل يفكر منطقي ادفاع اِلول. ومن يتردد )ويحاول أن د االنسحاب دائًما هو خط الع  في هذه المعركة، يُ 

 يوسف مثااًل لهذا مع زوجة فوطيفار: لنا قدم

ْت ُيوُسف  ي ْوًما ف ي ْوًما أ نَُّه ل ْم ي سْ " ك ان  إأْذ ك لَّم  انأبأه ا لأي ُكون  م ع ه او  ع  بأج  ْع ل ه ا أ ْن ي ْضط جأ ف أ ْمس ك ْتُه بأث ْوبأهأ ق ائأل ًة: ...  م 
عْ ٱ» ي! ْضط جأ ر  «. م عأ ه ا و ه ر ب  و خ  ارأجٍ  ج  ف ت ر ك  ث ْوب ُه فأي ي دأ  .(12، 10: 39" )تكوين إأل ى خ 
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بها. تجنَّ ف ،". فقد رأى إشارات الخطرمعها يكونأن " رفضبل  ،معها ممارسة الجنسيوسف برفض  لم يكتفأ 
 . ال تبق  وخرج إلى خارجفي مكانه، لكنه هرب  إن بقي، لم يثق في نفسه عليه في النهايةوحين فرضت نفسها 

أن تكون قريًبا من شخص هو "مقاومة" التجربة، بينما لديك خيار الهروب منها. وال تختر  وتحاول في مكانك،
 لك، أو أنت مصدر غواية له.اية مصدر غو 

 .ن تواعدهمَ وال تعتمد على  —الشخصية وفعِّلها بنفسك  مقاييسك ضع .16
ال تكُمن (. 10: 5كورنثوس  2؛ 12-10: 14تفعله )رومية  ِلجل ماأمام الل  حاس بوستُ  مسؤولٌ  كفردٍ أنت 

ينبغي  على الرغم من أنكضبطه لنفسه من عدمه ) وال في، هقناعاتفي قناعات شخص آخر أو غياب  المشكلة
الشخصي. إن سقطت   لى ضبط النفس(. أنت مسؤول تماًما عن سلوككتواعد شخًصا يفتقر إلى قناعات وا   أال

 .المشكلةيحل  أصبع االتهام إلى شخص آخر لن م إال نفسك. لكن توجيهفي الزنا، فال تلُ 

 .ي وقت التجربةوليس ف — مسَبًقااتخذ قراراتك األخالقية  .17
أن تستيقظ حين  في حاجة إلىستقرر في الصباح إن كنت  إنكلنفسك  وقلت   ،ه في المساءإن ضبطت المنبِّ 

لتزم باالستيقاظ أو ال. إن ُترك اِلمر لمشاعرك في م فإنك إماأال تضبطه من اِلساس.  فحري بك، أم اليرن 
 في لحظة الضعف. تنفعك، فإنك ستتخذ القرار الخاطئ. مرة أخرى: في لحظة القوة اتخذ قرارات االمتحانلحظة 

 .واستشهد بها حين ُتغوىعن ظهر قلب، احفظ نصوًصا كتابية عن الطهارة  .18
م ك  فأي ق ْلبأي " ب ْأُت ك ال  ئ  إأل ْيك  خ  ب إبليس يسوع، استشهد بالنص (. حين جرَّ 11: 119)مزمور  "لأك ْيال  ُأْخطأ

كلمة أن تستل سيف الروح، الذي هو كن مستعد ا ، وستأتيحين تأتي الهجمات، و الكتابي كي يقاوم التجربة. 
ن كل نص دوِّ و ها، ض منكثير من النصوص الكتابية في هذا المقال. اختر البع(. هناك ال17: 6الل )أفسس 

 واجتهد كي تحفظه عن ظهر قلب. ،غيرةعلى بطاقة ص

 .مع شريك حياتك المستقبليلن ترغب أن يفعله شخص  ن تواعدهمَ ال تفعل شيًئا مع  .19
إذن أنت  اآلن مع شخص آخر؟ اسلك  يفعل ترغب أن تراه. ماذا الشخص الذي ستتزوجهفي مكان ما يوجد 

ا ُترأيُدون  أ ْن ي ْفع ل  بهذا المقياس: "نفسك  ك م   .(31: 6" )لوقا أ ْنُتْم أ ْيًضا بأهأْم ه ك ذ ا ْفع ُلواٱبأُكُم  لنَّاُس ٱو 

 .وفترات الخطبة الطويلة األمدعالقات المواعدة طويلة من "االنحدار األخالقي" الذي يحدث في  احذر .20
 بعقلكتبدأ في التفكير و ، أو أن تضعف في معركة الطهارة الجنسية، ذروة المشاعرإلى  أن تصلمن السهل 

وربما تعتقد أنكما ستتزوجان على أية حال، وبالتالي  تتواعدان منذ سنوات؛، وأنكما بالحقيقةزوجان اآلن بأنكما 
ة الجنس، الحرية في ممارسخطأ. من جهة  هذا ال بل، هل هذا صحيح؟ "تقريًبا" أو "نوًعا ما" متزوجان فإنكما
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لديهم ن، الذين هذه الحرية، والمتزوجو  ليست لديهم غير المتزوجين، الذي —ال يوجد سوى نوعان من البشر 
 .هذه الحرية

يبدأ الناس في التعامل سحين تكونان مخطوبين، و الزواج في اِلفق. تضعا  ما لمة خطب تدخال في عالقةال 
أن تنخدعا وبالتالي، من الممكن لم تعودا غير متزوجين، بينما أنتما في الحقيقة كذلك.  أنكمامعكما على 
 الزواج، وال سيما الحميمية الجنسية.االمتيازات الزوجية قبل  ضبعالتمتع بباالنزالق إلى 

خطة لمنع انتهاكات  واسُلك في، وتب، قد انتهكت بعًضا من هذه اإلرشادات، اعترف إن كنتَ  .21
 .مستقبلية

 حين تعترف بخطاياك وتتوب عنها، سيطهرك الل:

ْشرأقأ  ك ُبْعدأ " نَّا أ ْبع د   ٱْلم ْغرأبأ  مأن   ٱْلم  ي ن ا ع   .(12: 103)مزمور  "م ع اصأ

ْفن ا إأنأ " ط اي ان ا ٱْعت ر  ٌل، أ مأينٌ  ف ُهو   بأخ  تَّى و ع ادأ ط اي ان ا ل ن ا ي ْغفأر   ح  ن ا خ  ُيط هِّر   .(9: 1يوحنا  1) "إأْثمٍ  ُكلِّ  مأنْ  و 

لة تبن الليلة الماضية ... ال، قائاًل: "يا أبي، اغفر لي ِلني سرقت نصف حمو  للقسذات مرة اعترف رجل 
"لتكن رقت حًقا، نصف حمولة أم حمولة كاملة؟" أجابه الرجل: سكن حمولة كاملة". فأجابه الكاهن: "ماذا لت

 حمولة كاملة، ِلنني سأعود الليلة لسرقة النصف اآلخر".

 ال يكون االعتراف حقيقًيا حين تخطط لتكرار الخطية نفسها. ال بد من توبة حقيقية.

أي أن تظل طاهًرا جنسًيا من ذلك  — ثانية، يمكنك بل وينبغي أن تلتزم ببتولية بتوليتك حتى إن كنت قد فقدت  
. تحتاج إلى أكثر من يدبر لك شريك حياةالل أن  رَّ نفسك فقط لشريك حياتك، إن سُ خر لتدَّ اليوم فصاعًدا، 

ل بعض تضعها أن تشم تحتاج إلى خطة. يمكن للخطة التي — مجرد نوايا حسنة للحفاظ على طهارتك
يتقدَّم ملتزًما بعالقة مع مؤمن  والمساءلة. إن كنت   بالهر ي ذكرناها، لكن ينبغي أن تتضمن صر التالعنا

 حميمية قبل الزواج.الفي  مرة أخرى سقوطكخطة كي تمنع معه ، ناقش اِلمر معه بصدق، وضع وينضج

 .طهارتك الجنسية تحافظ علىكل ما يلزم كي ب مقُ  — وجذريًّاكن حاسًما  .22
(، بل اتخذ أبًداهذه اِلسباب من تلقاء نفسها )لن يحدث هذا  تتالشىأن من جهة أسباب الخطية، ال تنتظر 

متى الواردة في اِلصحاح الخامس من إنجيل خطوات حاسمة الستئصالها. تأمل في كلمات المسيح الرائعة في 
 (:9-8: 18)والتي تكررت في متى 
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ْعُتمْ  ق دْ " ا. ت ْزنأ  ال  : لأْلُقد م اءأ  قأيل   أ نَّهُ  س مأ نْ  ُكلَّ  إأنَّ : ل ُكمْ  أ ُقولُ ف   أ ن ا و أ مَّ  فأي بأه ا ز ن ى ف ق دْ  لأي ْشت هأي ه ا، ٱْمر أ ةٍ  إأل ى ي ْنُظرُ  م 
ْيُنك   ك ان تْ  ف إأنْ . ق ْلبأهأ  ، و أ ْلقأه ا ف ٱْقل ْعه ا ُتْعثأُرك   ٱْلُيْمن ى ع  ْيرٌ  ِلأ نَّهُ  ع ْنك  دُ  ي ْهلأك   أ نْ  ل ك   خ  ائأك   أ ح  س ُدك   ُيْلق ى و ال   أ ْعض   ج 
ه نَّم   فأي ُكلُّهُ  ، و أ ْلقأه ا ف ٱْقط ْعه ا ُتْعثأُرك   ٱْلُيْمن ى ي ُدك   ك ان تْ  و ا أنْ . ج  ْيرٌ  ِلأ نَّهُ  ع ْنك  دُ  ي ْهلأك   أ نْ  ل ك   خ  ائأك   أ ح   و ال   أ ْعض 
س ُدك   ُيْلق ى ه نَّم   فأي ُكلُّهُ  ج   .(30-27: 5" )متى ج 

ا يلزم لمواجهة التجربة. بكل م يقوموا أنأعتقد أن يسوع قد استخدم هذه الصورة الصادمة كي يقنع مستمعيه 
، واليد أداة واية أيًضاوغ جيدة أشياءدخول هي وسيلة )ليست اليد أو العينان هي أسباب الخطية، بل العين 

 رتنظُ هو ما  كي نحافظ على طهارتنا أن نتحكم فيه بعناية إذن، ما ينبغي. امستقيمً أو  اآثمً  كانعمل، سواء 
ال  حتىلي، أو تغيير طريق سيرك اآلب حاسالأو تلفاز الالتخلص من جهاز إليه العينان وما تلمسه اليد(. فإن 

قارنة بقلع عين أو ، لكنها ال تساوي شيًئا مالت ربما تبدو إجراءات عنيفة ومتطرفةبجوار رف لعرض مجتمر 
كي نكون طاهرين في جهودنا  وضد التيارمنا يسوع أننا في حاجة إلى التفكير بطريقة أكثر تطرًفا د! يعلِّ قطع ي
 جنسي ا.

أي  تدخل وأال، البتةاإلنترنت  أال تفتحال تكن متقطًعا أو متدرًجا، بل كن قاطًعا وحاسًما. إن كان هذا يعني 
هذا إذن إلى أنواع معينة من الموسيقى، اتخذ  تستمع وأال، شخًصا ما وأال تقابل البتة، أفالم مصورةمتجر 

اهدة التلفاز أو مش بشيء من جهةال يوصيني الكتاب المقدس . )متطرًفاأو  جذري االقرار، مهما كان يبدو 
من النجاسة(.  أن أحفظ ذهني أنني ال بد حًقا لكنه يوصيني —مصورة أو إرسال بريد إليكتروني المقاطع ال

ينبغي أن أتحلى بالقوة الكافية لمقاومة هذه التجربة"، لكن إن لم تكن تتحلى بهذه القوة، فافعل هكذا: "ربما تفكر 
ركائز ال كلتخدم اس —ًنا حسفيمكنك أن تستند عليها،  إن كانت هذه اِلشياء تبدو ركائزكل ما يلزم لتجنبها. 

 تحتاج إليها كي تساعدك على السير.التي 

تماًما نتيجة لسبب واحد تهاوت قد  حياته الروحيةتقريًبا أن بشكل أسبوعي ي يسافر أخبرني رجل أعمال مسيح
مثلة في "الصندوق ته تاريخ طويل من اإلخفاق في مقاومة التجربة المفي فنادق، ولدييقيم  هذا الرجل كان —

 بمشاهدة أفالم إباحية. طوال الوقت يغويه كانالذي و اِلسود" الموجود فوق جهاز التلفاز، 

أخيًرا بتغيير هذا الرجل لتجربة نفسها، قام لبعد سنوات من الشعور بالذنب والندم، تالها االستسالم مراًرا وتكراًرا 
 أن تزيلوا أرغب في: "للموظف ، قاليقيم فيهالذي كان س قفندال دخل إلىاستراتيجيته. وفي أحد اِليام، حين 

 جهاز التلفاز من غرفتي".

فاز، فقط ال تفتحه". أجابه الرجل: "أنا لالفندق: "يا سيدي، إن لم ترغب في مشاهدة الت موظفقال له  حينئذ
ليأخذ التلفاز،  انةيالتلفاز من غرفتي". وبالفعل أرسل الفندق عامل ص إزالةأدفع المال، وأريد و  هنا، عميل
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مشاهدة مواد أن يجرَّب بوأمضى هذا الرجل أمسياته اِلخيرة في قراءة الكتاب المقدس والكتب المسيحية، دون 
 إباحية.

في كل  هذا ظل يفعلقراًرا حفظه من التجربة في لحظة الضعف. وقد أخبرني بأنه فقد اتخذ في لحظة قوته 
 هذا التصرف إلى ثورة في حياتي الروحية".أدَّى السنوات الثالثة اِلخيرة، وقال لي: " خاللفيه  أقامفندق 

، ليكن. افعل كل ما يلزم. كن مبدًعا، مع م ن تواعده خلف أبواب مغلقة قطإن كان هذا يعني أال تبقى بمفردك 
 كي تتجنب التجربة. بوسعك، وافعل كل ما وجذري ا

 .نفقة النجاسةحساب احسب  .23
 في ارتكابها. ستقل رغبتكحينئذ و العواقب المدمرة للخطية الجنسية،  مسبًقال تخيَّ 

أن تكون  ، أو أن تخذل الرب، أوبتوليتك أن تفقدمثل  — دائمةٌ  فإن العواقب وخيمة، والكثير منها عواقبٌ 
 ربما ؛ أوعن هذا الشخص الذي تحبه إلخبارتقبل نموذًجا سيًئا للعائلة أو اِلصدقاء، أو أن تضطر في المس

الصور أن تعود ة الجنس؛ أو أو اإلصابة بأمراض تتناقل بممارس حمل غير مرغوب فيه لوقوعاالحتمال الكبير 
معوقات الزواج الناشئة عن ممارسة الجنس قبل ربما تنشأ عن هذا لتؤرق حياتك؛ أو الذهنية لخطيتك الجنسية 

 مارسوا الجنس قبل الزواج. نم  لدى  الزواجرتكاب خيانة زوجية بعد الاالحتمال الكبير الزواج؛ أو 

هذا بارتكاب الخطية اِلكبر لإلجهاض. فإن  معادلةالبتة  كبالفعل خطية الزنا، فال يمكن إن ارتكبت   تذكر أنك
بل ؛ لكن الحمل ليس خطية. ال تجعل طفاًل يدفع ثمن اختيارك الخاطئ. خطية ة الجنس قبل الزواجممارس
 .اآلن السليم القراري تتخذ  بالشجاعة كتحلَّ 

اِلحوال. يبخس هذا من قدر  كلبإمكانك ارتكاب خطية أخرى بما أن الل سيغفر لك في  إنهال تقل لنفسك 
كتابي ا. يغفر الل حين ة اِلهمية ليس مفهوًما نعمة الل. فإن أي مفهوم عن النعمة يجعل الخطية تبدو عديم

ب الزمة لتجنُّ الخطوات ال هر هذا من خالل اتخاذظنُ توبة صادقة فإننا ال بد أن  تبنالكن إن  ة صادقة.نتوب توب
الكثير من عواقب خطيته. فإن مع  يتعاملأن سيكون عليه  أيًضا الشخص الذي نال الغفران فإنالتجربة. 

، هذاتبُت عن  ثمها، فتاة في السادسة من عمرها وقتلتُ  السيارة بتهور، فصدمتُ  الخمر بإفراط، وقدتُ  شربتُ 
من العواقب القانونية والعالقاتية إلى الحياة، كما أنه لن يعفيني  لن يعيد الفتاة غفرانه ليسيغفر الل لي. لكن 

ه العواقب. فهو يمحو الذنب، ذع أن يمحو غفران الل جميع هال تتوق —عواقب دائمة الجنسية  للخطيةلخطيتي. 
 .هذا هو الواقع. لكنه ال يمحو دائًما العواقب
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هأ  ِلأ نَّ " دٍ  ُكلُّ  ي ْعرأف   أ نْ  ٱلزِّن ا، ع نأ  ت ْمت نأُعوا أ نْ . ق د اس ُتُكمْ : ٱللأ  إأر اد ةُ  هأي   ه ذأ ْنُكمْ  و احأ ٍة، بأق د اس ةٍ  إأن اء هُ  ي ْقت نأي   أ نْ  مأ ك ر ام   و 
مأ  ش ْهو ةٍ  ه و ى فأي ال   ين   ك ٱِْلُم   (5-3: 4تسالونيكي  1" )ٱلل   ي ْعرأُفون   ال   ٱلَّذأ

 :أفكار أخيرة

س نفسك أو أن تعيد تكريس نفسك لحياة من الطهارة الجنسية؟ حان الوقت اآلن. على استعداد أن تكرِّ  هل أنت  
ال ربما لن  من أسرع يزول ويتالشىال شيء   البتة. تتجاوبلحظة التبكيت. تجاوب اآلن، وا 

فإن . يةب اإلثم دائًما في النهاعاق  يُ  وفيه، في النهايةكافأ البر دائًما تنكر الواقع. فقد خلق الل كوًنا فيه يُ ال 
 :الصواب دائًما فطنة

ُص  ٱلرَّب   َأَنا" يَ  ٱْلُكَلى ُمْخَتبأرُ  ٱْلَقْلبأ  َفاحأ ُْعطأ د   ُكلَّ  ألأ  .(10: 17)إرميا " َأْعَمالأهأ  َثَمرأ  َحَسبَ  ُطُرقأهأ، َحَسبَ  َواحأ

نُ  َيْفَهمُ  َأَفاَل " ؟ َوازأ كَ  َوَحافأظُ  ٱْلُقُلوبأ ْنَسانأ  َعَلى َفَيُرد   َيْعَلُم؟ َأاَل  َنْفسأ ْثلَ  ٱإلْأ  .(12: 24)أمثال " َعَملأهأ  مأ

ْنَسانأ  ٱْبنَ  َفإأنَّ " يَنئأذ   َماَلئأَكتأهأ، َمعَ  َأبأيهأ  َمْجدأ  فأي َيْأتأي َسْوفَ  ٱإلْأ د   ُكلَّ  ُيَجازأي َوحأ : 16)متى " َعَملأهأ  َحَسبَ  َواحأ
27). 

ا: َلهُ  َفَقالَ " مَّ الأحُ  ٱْلَعْبدُ  َأي َها نأعأ َنَّكَ ! ٱلصَّ يًنا ُكْنتَ  ألأ ، فأي َأمأ : 19)لوقا  "ُمْدن   َعْشرأ  َعَلى ُسْلَطان   َلكَ  َفْلَيُكنْ  ٱْلَقلأيلأ
17). 

د   ُكلَّ  َسُيَجازأي ٱلَّذأي"  .(6: 2)رومية  "َأْعَمالأهأ  َحَسبَ  َواحأ

لَ  َمْهَما َأنْ  َعالأمأينَ " د   ُكل   َعمأ  .(8: 6)أفسس  "ٱلرَّبِّ  مأنَ  َيَناُلهُ  َفَذلأكَ  ٱْلَخْيرأ  مأنَ  َواحأ

صحيح من النظام الجانب ال إلى انضميوًما ما: "نعًما". الرب يقول لك إلى أن تسمع  بطريقة تؤدياسلك 
، أو ستختبر بركته ومكافآته ليس اليوم، هذا في الطهارة الجنسية. إن فعلت  كرم الل بالسلوك اِلخالقي للكون. أ

 .طوال اِلبدية، بل الغد، أو بعد عشر سنوات

ْهًدا" ، ق ط ْعتُ  ع  ْذر اء ؟ فأي أ ت ط لَّعُ  ف ك ْيف   لأع ْين يَّ م ا ع  يبُ  ف ْوُق، مأنْ  ٱللأ  قأْسم ةُ  هأي   و  ن صأ يرأ  و   أ ل ْيس   ٱِْل ع الأي؟ مأن   ٱْلق دأ
لأ  : الخراب[اإلنجليزي] ٱْلب و ارُ  ، لأع امأ لأي : الكارثة[اإلنجليزي] و ٱلنُّْكرُ  ٱلشَّرِّ ؟ لأف اعأ ْثمأ  ُطُرقأي، ي ْنُظرُ  ُهو   أ ل ْيس   ٱإْلأ

ي ُيْحصأ يع   و  مأ ط و اتأي؟ ج  ل ْكتُ  ق دْ  ُكْنتُ  إأنْ  خ  ع   س  ، م  بأ ، إأل ى رأْجلأي أ ْسر ع تْ  أ وْ  ٱْلك ذأ يز انأ  فأي لأي زأنِّي ٱْلغأشِّ قِّ، مأ  ٱْلح 
الأي ٱللُ  ف ي ْعرأف   اد تْ  إأنْ . ك م  ط و اتأي ح  ذ ه ب   ٱلطَّرأيقأ، ع نأ  خ  ر اء   ق ْلبأي و  ، و  ْين يَّ ق   أ وْ  ع  ْيبٌ  ل صأ ]المترجم:  بأك فِّي ع 

ي ي ْأُكْل، و غ ْيرأي أ ْزر عْ  ،أي "تنجست يدي"[ ُفُروعأ لْ  و  ل ى ق ْلبأي غ وأي   إأنْ  .ُتْست ْأص  ْنتُ  أ وْ  ٱْمر أ ٍة، ع  ل ى ك م   ب ابأ  ع 
نأ  ق رأيبأي، ، ٱْمر أ تأي ف ْلت ْطح  ر  خ  نأ  آلأ ْلي ْنح  ل ْيه ا و  ُرون   ع  هأ  ِلأ نَّ . : أي "ليمارس معها آخرون الجنس"[اإلنجليزي] آخ   ه ذأ
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يل ٌة، ذأ اةأ  ُيْعر ُض  إأْثمٌ  و هأي   ر  تَّى ت ْأُكلُ  ن ارٌ  ِلأ نَّه ا. لأْلُقض  ، إأل ى ح  كأ لُ  ٱْله ال  ت ْست ْأصأ ْحُصولأي ُكلَّ  و  -1: 31" )أيوب م 
12.) 
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