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 زناممیزدطیجمط •

 جنس مصمیمیتجتنمیرف نم •
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  اشیم. ایگمنسبتم  متغییریتمفرهنگ مشنع فم .م6

 کسمکاشلمنیست.شامکاشلمنیس یم،مطل ،مهیچ .م7
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مطل م گطنمآشیزش.مدی یمشاممصمیمیتمجنس م .م9
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 ی زشمشرطعمکردنم یمهممدی د.ییرمی زشمینجاممدیدنم یمدی د،م •
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 یزدطیجمدطمشرحل می م-یزدطیجمم لحظ ین خابم •
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 شگت؟زنگی مشت رامد یزم •
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 سخن مترجم

م

م مخویستمخگیطنگمپیشم برنگ.سالمم  م رید ینمطمخویهرین مک مشت اقمهس نگمک متماممزنگی مخودم یم رمپای 

ی ،م  متوینمم،ح  مذ هخوشدحالممک مخگیطنگمیزمشنم  معنوینمخادش م ری مفرزنگینمخودمیسد فادهمکردهمیسدتمطمش  سدیا م

 ف ممشالقاتمکردم.م،م یمیکم ا مد مکلیسددای مک مش مPhilip Nunn میینمک اب،ممنویسددنگه  رید مطمخویهرینممخگشتمکنم.

خویهدگمهدایشم یمآط دهمیسددددتمتدامهرمکسمش تعدگیدمزیداد میزمک داب مفوقمیلعدادهم د مهمد میعالممکردمکد مم عدگمیزمیدکمشوعظد 

کنیدگممفرضم چسددددبداندگمیفدتمکد مهدام ط مک داب،مم ردی د.مچیزمجدالب مکد منظرمم یمجلدبمکردمیینم ودمکد م د مجدا میینکد مقیمدت

گیطنگمطمتوینیگم ری مخمی زدم  مهرمشدکل مک مش ها مشدمامش یو طمیسدت،محالمشقگی  م یمک مجمعمک ابم5قیمتمهرمک ابمم

دیگمم امخودممفکرمکردممطمجالبتانم یمش ممکردممطمشوضوعاتمش نوعهام یمنگاهمش د م یهمشسیحیتمخرجمکنیگ.مطق  مک اب

هامد مشنا عمشسدددیحی  مشامخال میسدددت.مآنچ مک مد مدسددد رنمشامییرینیانمیسدددتم یتددد رمشحگطدم  مچ مقگ مجا میینمک اب

 ممطهم رمدینسد نمی زشمکا معیسد مشسدید،مد امکردنمفییم  مینگیزهی مشسدیحیتمیسدت.یشامعالپای ممطممشوضدوعاتم گط 

 م رخو دی میسدددت میی زشم االیزمشانمهممهامد مزنگی م طزشرهخگیطنگمطمیهمیتمشحبتمطم ختدددش،مپیادهمکردنمتماممیین

یممطممد مشسدیرمد م رخو دم امشدریی مشخ لفمچ و مزنگی مکنیممک مخگیطنگم یمجاللمدهم،دینسد نمیینک م عگمیزمتولگمدط ا ه

 میینمک ابم گیرممطمیشیگمدی ممهمان و مک مهام اعثمشدگمک متصدمیمم  مترجم  مخگیمحرکتمکنیم.متماممیینخویسدتمطمی یده

مشنمیزمیینمک ابم رکتمیرف ممشمامهمم رک شم یمد یافتمکنیگ.

دینممک مآنمیینم یمش میشاممم میطلمشنمد مترجم م ودمطمحقیق امشوقعمشددرطعمآنمشضدد ربم ودم  میینمک ابمتجر  ترجم 

هدام ردمطمفکرمترجمد م یمد مذهنمم طشددددنمکرد.مخدگیطندگمیزم طزمد مکلیسددددام طحمخدگیطندگم ودمکد مشریم د مسددددمدتمآنمک داب

هام یمکنگ.مطق  مچنگتامیزمک ابها مشامهرچنگمکوچکمطمناچیزمد منظرشانمآینگم ری مجاللمشلکوتمخودمیس فادهمش توینای 

هام یمترجم مخویهممکرد،مدعامکردممطمیزمخگیطنگمخویسدد ممک مشریمد میینمکا م ام طحمخودمپرمکنگمتام ردیشدد ممطمیف ممک مآن

من مآنچ مک مشنمش مفهممم لک مآنچ مخگیطنگمد منظرمدی دمطمیزمز انمیینمشردم ری مشامآشکا مکردهمیستمشن قلمکنم.م

خگیطنگم خویهیگمآنچ م یمک میطم ری مشدخ مشدمامد ممکنممک مقبلمطمح  محینمخوینگنمیینمک ابمدعامکنیگمطمیزپیتدنهادمش 

نظرمدی دمد مپسمکلماتمیینمک ابم ری مشدمامنمایانمکنگ.مشنمشع قگممک مکالممخگیم امهرکسد م  میکمشدیوهم مشنحصدرم  م

،مالزممیستم  مکس مک مخودمد مجهتمهگییتمکن م ری میینک میرطه م یم  محرکتم  مسمتم یستزنگ.ممآنمفردمحرفمش 

 طدم گوی مدط م زنمطمد م محالمحرکتمیسدتم گوی مشسد قیمم یهتم یمیدیش م گه،م  مکسد مک م  مسدمتمچ مش  یسدتمد

حرکتمکنمطم  مکسد مک مفق م  میینمطرفمطمآنمشدرطعم  مجهتمعکسم رط،میامیصدالم  مکسد مک مییسد ادهمیسدتم گوی م

میمشناسای مکن. ایستمطم  میطریفتمنگاهمکنمطمشوقعی تم طرفمش مدطدم گوی مک مچنگملحظ م

ها مش فاطت میسدد فادهمهامیشددا همشددگهمیسددتمیزمترجم های مک مد مش نم  مآند مآخرمالزممیسددتمیشددا همکنممک م ری مآی 

 مقگیم م  میینمشددددکدلمک مهرمچهدا م مشعداصددددرمطمترجمد  منو،مشژدهم ری معصددددرمجگیگ،مترجمد یممیزمقبیدلمهزی هکرده

ی تباطمآی م امآنم خشمک ابم یم ه رمنتدانم سدانگمطمی مک م ه رمشنظو مآی م یمش ترجم خوینگممطمم مهرمآی م یمش ترجم 

.مشنظو میزمی مک م  مکریتمد مش نمیزمآنمیسد فادهمشدگه،منزنگی مشتد رانمیسدتهمچنینمکلیگمطیزهکردم.دیدمین خابمش ش 

د میکمخان میسددت)ش الم امهممزنگی مممزنمطمشردم گطنمتعهگآن،مزنگی مزنمطمشددوهرمنیسددتم لک م امهممزنگی مکردنمیکمم

م.کردنمدطستمدخ رمطمدطستمپسر(
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 پیشمیف ا 

ل فامیینمشقگش م یم خوینیگ.مشنمیینمک ابم یمنوشددد ممتام  مکسدددان مک م امتماممطجودم  مدنبالمنظرمخگیطنگمد  ا هم مآینگهم م

 طی  تدانمهسد نگمکمکمکنم.من ،مشنمتالشمنم مکنممک م رنگهم میکم حثم اشدم،میامیینک مشدمامیامکسد م یمک مشمکنمیسدتم ام

ممن یج مییر مشنمشویفقمنباشیگمقضاطتمکنم.

سددددالمدی یم.دخ رم ز ی رممیزدطیجمکردهمطمدخ رمدطشممهممدطمشداهم عدگمم26تدامم18تدام چد میزمم4،ممAnnekeممرمهمسددددمشنمط

ش منویسدم.مل فامشدمامهمم  میینمشدکلم خوینیگ.م ل ،م ری مفرزنگینمم امعتدقمطمنگرین م  معنوینمیکمپگ میزدطیجمش مکنگ.شنمم

،م یهمخگیطنگمیسددتمطمطرحمخگیطنگم ری م گطنمیزدطیجممن مزنگی مشتدد راممشنمد متالشددممک مشددمام یمقانعمکنممک میزدطیج،مط

می د.مطمیینک میزدطیجمش عهگمی زشمصبرمکردنمطم عگمطی دمآنمشگنم یمدمم یزدطیجمخیل مزیباست

طق  مخگیطنگمنظرمخودم یمد مکالششمآشدکا مش مکنگ،میینمکا م یمنم مکنگمک مزنگی م یم ری مشامسدختمترمکنگ.مطی دمشدگنم

تمرکزمد مهرمممطل میینمهام  مشنظو م ا های م رمدطشدمانمنیسدت.مم–یکمیزدطیجمش عهگمشداشلمشحگطدی هامطمطاایف میسدتمم  مم

ک مدطسد شمدی یم.طق  م  م،کسد میسدت ودنممختدنودمکردنمکسد ممد مپ م ی   م معاطف ممجلوییر میزمیشد باهاتمنیسدتم لک 

طمتالشمنیازممیصددول ازمهممطاایف،  م امیینمحالمهیم،مقیگمطمشددرطمدطسددتمدیشدد  مش مشددویممطمد معوضمشامهممعتددقمش مد

ش ممآیاهعتدق،مفییمطمپییرشممفضدا میزمیینعمیقامم.م  مشحیمیینک (5:3نیسد نگ)یطلمیوحنامم ا  میرینطل مآنمهاممم–گمندی 

یست،منمعتقم،مهمانمطو مک مپولسم سولمنوش  ممها مدیدهمشگهمتوس مخگیم مانیمد مشحگطدیتخویهیمم ودمک مممشت اقشویم،مم

م(13:10کاشلمکننگهم مشریعتمیستن) طشیانم

مقلب دانم د یلقدگنمفهم دانمیزمک دابمشقدگنم یم طشددددنمکندگ،کندانم خوینیدگ.م گدیی یدگمکد م طحیینمک دابم یم دامدقدتم خوینیدگ.مدعدام

 بختددگمتامممگ تمطمقوتقخگیطنگمطمعتددقم  مقیگمطمشددرطشمیع مادمکنیگ،مطم عگ،م گیی یگم  مشددمامم  مآیاه ممامتام ممیرش م بختددگ

مش ا قمآنمعملمکنیگ.میینمدعا مشنم ری مشماست.

پییرشمیج ماع مزنگی مشتد رامطم ی   م مجنسد مقبلمیزمیزدطیجمیزمیرییتداتمشگ نمیسدتمطل مشفهوممیزدطیجمم  مینگیزهم

همهسدد م.مد میینجام  مصددو تمطیژمهامطمنگرشمدیگرینششنمشگیونم ینمیینمک ابمم متا یخم تددریتمقگشتمدی د.مد منوشدد ن

 ری مفعالی تدددانمد ممGerardطممMariska,Rutger Maarten, Jean, Peter, Systeمم,Annaم,Lilianeم,Moniekیز

مVicطمممMalue تددود.مهمچنینمیزم،مم مقبل متتددکرمش مکنم.شددمام  مشنمکمکمکردیگمتامیینمنوشدد  مآنچ می نمهسددتهامنسددخ 

 ازمهمم Martin.مطمم–3د م خشمطم ری متقبلم  میشد ریامیییشد نم ختد میزمدیسد انمشدخصد مشدانمم-مم-پییریمهسد نگمم ری میینک م

مشمنونم ری مشفافمساز مها مخالقان میت!مدطس تانمدی م.

م2017ینوی مژ
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مشقگش 

نزدیکم رناش م مشددانمش عهگمهسدد نگمطمد مآینگهم ممش مکننگمچونم  م ی   مجنسدد م  مفعالیتشددرطعمم عضدد میزمیفریدم

کنندگمکد منمییرمشدامهمدگیگرم یمدطسددددتمدی یممطمهردطم دامهممهدامتوجید مش یزدطیجمدی ندگ.مخدگیطندگمیینم یمچ و مش م یندگ؟مآن

دهنگمک م امتوینگمیشد باهم اشدگ؟نمتعگیدمقا لمتوجه میزمزطجمهام مشسدیح م امسدنم االمترجیدمش خوشدحالمهسد یممیینمچ و مش 

ها م ازنتددسدد گ میزمدسددتمدیدنمحقوقیجمنکننگمتامیزمپیچیگی مهام می ثمطمشیریثمفرزنگینتددانمطمهممزنگی مکننگمطل میزدط

طمدیدنگممآشوزشمش مم،ها مشسدیح مطمشییهبتماممیرطه،مشسد قلمطمشسدا لمشالیات مجلوییر مکننگ.مد مییشد  ،م  مطو میسداسد مم

یینمتفسدیرمیزم ایبلمهنوزمهممشع برمیسدت؟مآیامطیلگینمطمییرنگ.مآیاماکییگمدیشد نگمک م طی  مجنسد مفق مد مقالبمیزدطیجمجا مش ت

شخصدوصدامد مم– هبرینمکلیسدام ایگمنگرینم اشدنگ؟مآیام ری مشسدیحیانمیینمد سدتمیسدتمک میعمالمدیگرینم یمقضداطتمکننگمم

مچنینمشسا لمشخص مطمحساس ؟

یطمیزمعیسدد مطمیطاعتمکردنمشددایگمشددمامیکمنوییمانم اشددیگ،مزنگیی انم یم  معیسدد مسدد،ردهم اشددیگ،م گینیگمک معتددقم  م

تانم امپا تنرتانممکنیگمک مچ و متعهگتانم  معیسدد م ط م ی   (،مطمی نم امخودتانمفکرمش 14:21جگینتددگن مهسدد نگ)یوحنام

کنیگمییگ.مشدایگمیزمآنم ی   م چ مدی یگ.مشدمامی نم امخودتانمفکرمش ییی د.مشدایگمیخیریمزنگی مشتد رک مشدرطعمکردهتاثیرمش 

م!مشفیگمیستچیست.میینمصفح مهام ری مشمامهممقگمم عگ م

ک مشنظو ممم-صمیمیتمجنس شوضوعم سیا مشر وطم  مهمم یم ر س مکنیم:مم3یص الحاتمیس فادهمشگه:مشامقری میستمم

ک مشنظو مم امهممزنگی مکردنمد میکم ی   م مجنسد مقبلمیزممم-زنگی مشتد را ی   م مجنسد مسدالممشداشلمآشیزشمیسدت،م

عموش مطمی یانمک مشنظو مم ی   م مزنمطمشدوهر مش حگم گسدتمخگیمطمتصدگیقمشدگهمتوسد میکممم-یزدطیجیزدطیجمیسدت،مطمم

یینمشوقعیتمهمممم-یسددت.یلب  مک مشمکنمیسددتمزطج معاشددقمقبلمیزمیزدطیجم گطنم ی   م مجنسدد م امهممزنگی مکننگمم سددم 

الزممنیسدتمک مح مام امهمممم-ر سد مخویهیممکرد.مهمچنینمشمکنمیسدتمک م طی  مجنسد م گطنم امهممزنگی مکردنمدیشد  م اشدیگ 

یزملحاامجنسد مفعالمشدویگ.مش وج مخویهیگمشدگمک م یتد رمآنچ مک میینجامنوشد  مشدگهم  مآنمشوقعیتمهممشر وطمزنگی مکنیگمتام

مش مشود.

طمهمین و مد م ینمشسدیحیانم  مسدرعتمد حالممجاشع تد رامطمیزدطیجممد مف ا ها مد م یسد ا مزنگی مش خالصد :م

  مشددمامنتددانم گممک من ل ن.مممتغییرمهسدد نگ.مآیام ایبلم امیینمتحوالتمیج ماع مهممسددومیسددت؟مد میینجامشنمسددع مدی ممک مک 

نمطریح مخوبمخگیطنگمصددمیمیتمجنسدد م رک  میزمجانبمخگیطنگمیسددتمیشامفق مد مشحگطدهم متعهگمشردمطمزنم امیزدطیج.میی

معملکردیسددت،مطرح مک م رمشامآشددکا مشددگهمتامچیز مشهممطمزیبام یمشحافظتمکنگ.مدنبالمکردنمطرحمخگیمهمیتدد م ه رینم

 ری مشددخ مخودمشامطمهمچنینم ری مجاشع میسددت.میزمآنجای مک مزنگی مشتدد رامشدداشلمصددمیمیتمجنسدد مقبلمیزمیزدطیجم

ها مصددمیمیتمجنسدد مخا جمیزمتعهگمیزدطیجم امشددکلمم م جمیسددت.مطمهیسددت،مپسمشدداشلمصددمیمیتمجنسدد مخا جمیزمیزدطی

طرحمخوبمطمپرمیزمعتددقمخگیطنگم ری م تددرمد متقا لمیسددتم.مهرچیز مک م امطرحمخوبمخگیطنگمد متضددادم اشددگمنیشدد باهنم

جاشع مهمم گممناشگ.مطمیناهمهیچمطقتمخوبمنیسدت.م ری مشدمام گمیسدت،م ری م ی   م مشدمامطم ری ش میناه ایبلمیینم یممم-یسدت

 مخگی،مهمیتد مشسدببممد حال مک مفرشانبردی  میزمطرحمطم رناش م.(6:23کتدگ) طشیانممیسدت.میناهمهمیتد میکمچیز م یمش 

مشود.زنگی مطم شگمینسانمش 

ییرنگمک متصدمیمم  مزنگی مشتد رامش لمزنمطمشدوهرمش  یمطمدالیلمشردش ممهامینگیزهسداخ ا :مقبلمیزمیینک متعگید میزم

یویگم ینگیزیم.م امد منظرمیرف نمکنممک میطلمنگاه م  مآنچ م ایبلمد م ا هم میزدطیجمطمتعهگیتمش  ر  سد مکنیم،مپیتدنهادمش 

ممشالحظداتمتوینیممتحوالتمیج مداع م یمی زیدا  مکنیم.مآنمطقدتم د میدکمسددددر  مخوبمطمش بدتمخدگیطندگ،م یح  رمش  رنداشد 

م ینگ؟نمط،منقگمم عگ مشنمچ م ایگم اشگ؟نی مفعل مشریمچ و مش ،منخگیطنگمشریگپرسی سیممک میزمخودمش ش 

 

م
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هامگ،مشع قگنگ.مخیل نیآیکمنفضددا میشننم،مجای مک مقلبمطمذهنم  ویننگمیزمپسمکا هایتددانم رم  مطریح مطمسدداختممهاخیل 

تویننگم  میرشامطمی مکن رلمشدگهمش ها مهسد  شع قگنگ،منفضدا میشننم مک مینفجا ی ممها مهسد    مطریح مطمسداختمنیرطیاه

نفضدا میشننمد منظرمدی دمطریح مطمآشدکا ممشام  معنوینمیلک ریسدی  متبگیلمشدونگ.م  مطو مشتدا  ،مخگیطنگمآنچ م یمک م ری 

نفضددا میشننم  متعهگمم ری میینایبلمتوینگم شددگمطمنمومکنگ.م ش ممپیونگدهنگهشددقان مطممامکردهم،مجای مک مصددمیمیتمجنسدد مع

مکنگ.یزدطیجمیشا همش 

 ازدواج به عنوان یک تعهد

»نطمدیگرم ا میزمنزدمتومممکرد.آنم یم  میزدطیجمتتدددبی مش م،  م مخگیم ام ن میسدددری یلی حزقیالمنب م ری متوضدددیدمم 

یتم یمی .مپسمدیشنم دییمم یم رمتومیسد ردممطمعریان یی مکردم،مطمچونم رمتومنگریسد م،مدیگممک میینکم  مسدنمعتدقم سدیگه

(.م16:8پوشانگم،مطم ری متومسوینگمخو دممطم امتومعهگم س ممطمیزمآِنمشنمشگ ن میینمیستمفرشودۀمخگیطنگیاْ میهوه.)حزقیالم

.مکننگعهگهام ری م طی  ممطمهمچنینمجاشع مثباتمفریهممش تیامچنگمطرفمیست.مممم2ترینمشکلمیکمتویفقم ینممعهگ،مشحکتیکمم

(،مطم ینم23:18تعهگیتم ینمیفرید،مش لمتعهگم ینمدیطدمطمیوناتانم)یطلمسددددمو لممم–هسدددد یمممتعهگیتمیفق ممممد م ایبلمشدددداهگشام

همممتعهدگیتمعمود م،م(.مطل مد مکندا میینمتعهدگیت31-26:28گییشمهدامطمشردم،مش دلمعهدگم ینمی ریهیممطمی  مشلدک)پیدمخدانویده

ش دلمعهدگم دامم–(،م ینمخدگیمطمیدکمخدانویدهم6:18 دامنوح)پیدگییشممخدگیمش دلمعهدگم–یدکمفردمتعهدگیتم ینمخدگیمطمم–مطجودمدی ندگ

مطمنعهدگمجدگیدم34:27ش دلمعهدگم دامشردممیسددددری یدل)خرطجم–،م ینمخدگیمطمشردمم(21:71خداندگینمدیطد)دطممتوی یخم گنم دامم(

تعهگم ینممم–نمتعهگمیزدطیجمیزمدطمشؤلف متتدکیلمشدگهمیسدت:مشؤلف م میفق م(.مجالبمیسدتمک منفضدا میشنِم22:20ها)لوقامشسدیح 

تعهگم ینمآنمزطجمطمخگی.مطیضددمیسدتمک میزدطیجمفق منیکمتک مکا"ینمنیسدت.مخیل م یتد رممم– معمود ممزنمطمشرد،مطمشولف 

ک م،مجای مطریح مشددگهمیسددتمم میسددتمک م امدقتمطم افکرمنفضددا میشننم،مطیجیزمیکمقری دیدمسددادهم میج ماع میسددت.میزد

جای مک مم خودشددددانم اشددددندگ،مجگیی میح مدال مد مآیندگه گطنمترنمپسمزدهمشددددگنمطمیام،ممتوینندگمآزیدین مطمش مننزطجمهامش 

م گهنگ.تویننگمتماممخودم یم  میکگیگرمپییرم اشنگ،مجای مک مش تویننگمکاشالم هامطمآسیبش 

 یک تعهدهای افقی و عمودی مولفه

هامیزمطریقمشالک منب ممصددحبتم میزمشردمم ن میسددری یلم  مفکرمجگیشددگنمیزمهمسددرشددانم ودنگ،مخگیم امآنیعگهطق  م

سددتمك مشددمام  مهمسددرتانمك مد مجوین م امط مپیونگمیمیوییگ:م»چریمخگیطنگمشام یمترامكردهمیسددت؟دمدلیلشمیینش منکرد،

(.خگیطنگم2:14)شالک ممنییگمطمخگیطنگمك مشدداهگمیینمپیونگم وده،مخیانتمشددمام یمدیگهمیسددتطفادی  م سدد  م ودیگ،مخیانتمكرده

کندگ.مطق  مکد میدکمزنمطمشردمد م ری رهمم ری مطفدادی  متدامآخرمعمرمقسددددممخودم یمد یینجدام د معنوینمشددددداهدگمی ی د مش 

ف م میفق متعهگمیزدطیجمیست.مطل مخگیم یت رمیزمیکمشاهگمیست.میینمخودمک میین،مشولم–یستممیینمسوینگمم،میطمشاهگخو نگش 

ن  مطو  مك میف گ.میلعادهمش یکمیتفاقمفوقم،یزدطیجمخاصممد مآنملحظ م م کنگ.ش میک خگیمیسددتمک مشردم یم امهمسددرشمم

سدد  میسددت،مجگیمكنگ.دن)ش  مآنمدطمنفرمدیگرمدطمتنمنیسدد نگم ل  میکمتن.مهیچمینسددان محقمنگی دمآنمدطم یمك مخگیم  مهممپیو

شددود)یش المش میادپیمانمیزمطرفمخگیمیکمتعهگمیزدطیجم  معنوینممیز،دی دفعالمنقشم(.مشددایگمچونمخگیمد مپیونگمزطجم19:6

ک میینمشولف م معمود مم–یسدتمخویهیمم ودمم نگیممک معاشدقمطمطفادی مپا تنر مک میطم  مشامدیدهعهگمش هممم امخگیمم(.مشام2:17

میست.متعهگمیزدطیج

میینمها معمود مطمیفق ینگمک مشولف ها مسدن  مشسدیح مطو  مسدازشانگه مشدگهییگمک معرطسد یح ماالمش وج میینمشدگه

هامیکمیامچنگمسددویلمییسدد نگ.میزمآنکنگمش د م ری رمکسدد مک میزدطیجتددانم یم سددم مش می  گیم،ینتعهگم یمشنعکسمکننگ.مزطجم

زنمطممم،مشریقبشم اشد ؟ط...ن.مد مشقا لپییر ،متامیلیزی ت/پی رم یم  معنوینمهمسدرمقانون مخودمش شدودمش المنآیامپرسدیگهمش 

شولف م معمود متعهگمیزدطیجم.مد مم–ممدشو امخگیم س  مش ک ممهای میستممهامپیمانیینمم–نمپییرمممدهنگ،من ل ،مش شردمجویبمش 

،مش المنمشنمتوم یم د معنوینمهمسددددرممخو ندگهدای مش ویندگییرندگمطمسددددمیردندگمطم ط رط مهممقری مش زطجم رش آنمیدیشد م

د م یما  مطمد مسددالش  ،متامعتددقممینمحالفقیرترمینمطمم"نی رمین، گترمین، ه رمتامپییرم،متام امتوم اشددممطم مانممیزمحاال،مش 

.مخگیطنگمشریمیا  میسدتمسدوینگمشنمم شرگمشام یمجگیمکنگ،مطمیینممطبقمفرشانمشقگنمخگیطنگمتامزشان مک مم گهممطمیریش مدی م،م

مم-گممنشدددوش د مکنا مخگیطنگمطمخانویدهمطمدطسددد انم  معنوینمشددداهگینمیادمهای میسدددتمک م ری میکگیگرمسدددوینگمهامکنگن.میین

مکنگ!زنمطمشوهرمیعالممش میزطجمخوشحالم مکنگفرد مک میزدطیجم یم سم مش  میفق متعهگمیزدطیج.مطم عگمشولف 
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 ریزی برای ازدواج برنامه –هد تع های یکمشخصه

تعیینمنکردهمک میکمیزدطیجمچ و م ایگمیشامکنگ،ممها مزیاد م یمیزمشردممشجردمطمش اهلمحکایتمش ییرچ م ایبلمدیس ان

 ایبلم ری مهرچنگمهام یم ریزی مکنگ.می مآزیدمیستمک م  مشکلمخاصمخودشمشریسممطمجتنینجاممشود.مهرمفرهنگمطمجاشع 

مدهگ.مش ال:ها مشهم م یمپیتنهادمش تعهگمیستم،مشتخص یزدطیجمک میکم

دهیگ.مپییریگمیامقولمش  نگیگ.مشدمامچیز م یمش تعهگمهمیتد میکمشح و مدی د.مشدمامیکمپیمان مش ممهریلف(میکمپیمان:م

(.م16:8هسدت)حزقیالمخو دنم شداشلمیکمسدوینگهمممکننگ.متعهگمیزدطیجمطرفینمپیمانمخودم یم  مطاایفمشتدخصد مشقیگمش 

دهیگمک معاشدق،مطفادی مطمشریقبمیکگیگر ری م اق مزنگیی انممها مهمم اشدیگ.مشدمامقولمش شالکمش قا لم گنم پییریگمک شدمامش 

م اشیگم.

کنگمتام معموش میسدت.مد میکمتعهگمیزدطیجم،مشردمشاد مطمپگ شم یمترامش ب(شداهگها:میکمتعهگمشعموالمیکمشسدنل 

هاممد ییرمهسد نگ.مآنم-هامخانویدهمم-قلمشاد مطمپگ ممگی(،مطمیینمیکمیشرمشدخصد منیسدت.محم2:24شدود)پیگییشمم امهمسدرشمیک مم

)شالک محضدو مدی دهامد متعهگمیزدطیجمهامهسد نگ.مهمان و مک مقبالمیشدا همشدگ،مخگیطنگمخودشم  معنوینمیک میزمشداهگشداهگ

م(.م2:14

ریهمهسددد نگ.معهگم امنوحم امیکم نگینمکمانمهمریهم ود.معهگم امهامهمها م ایبلمشعموالم امسدددمبولج(یکمسدددمبل:متعهگ

هام میکمطعگهم م"ییی مسدددمبولیک.م عضددد میزمتعهگمم–ی ریهیمم امخ ن مهمریهم ود.معهگمجگیگم امشددداممخگیطنگمهمریهمیسدددتمم

ها متددان هامطم رخ منیشضددام معرطسدد ،مها معرطسدد مخاصدد مهمریهمهسدد نگ.یشرطزهم عضدد میفریدمیزمحلق  امهگی میزدطیج

مشانم فهماننگمک مزنمطمشوهرمهس نگ.کننگمتام  مفرهنگمطمجاشع ش مدیگریس فاده

ییرنگ.مآنمتعهگمد میکمها مدس  مجمع ،مشریسممطمیامتتریفاتمشیهب مجامش هامشعموالمد م عض مجتنه(میکملحظ :متعهگ

آیگ.مشدمامی مک مآنمتعهگم  میجبا مد ش ،ملحظ شدودی مک مسدوینگ میف  مطمپییرف  مش شدودم،ملحظ لحظ متصدویبمیامثبتمش 

 امریزمزنگی مشتدد رامه  رطیگ.میینمد مشو دمتعهگمیزدطیجمهممصددادقمیسددت.توینیگمیزمیکمتعهگم لغزیگمیامیزمزیرمآنمد نم 

یکمخان ممک ممممصدددو تمشیگیردتویفقمهسدددتمک مد مآنم مید مزنگی مشتددد راملحظ ممهمان و مک یزدطیجمهممشعن منیسدددت.

یدکمتعهدگمیزدطیجممطی دمی مطجودمدی دمکد مشددددمدامنلحظد همچنینمی مفعدالمشددددود،مشددددودمطمیدکمسددددیداسدددددتم یمد خریدگهم

 (.16:8)حزقیالمشویگنش 

م

ها متعهگم یمد مجتددنمی ژتوینیگمیینمطی،مچ و مش  رناش مدی یگمیزدطیجمکنیگییرم

 میزدطیجم یمشددرحمعرطسددی انمجا مدهیگ؟مهمان و مک مد م االمیف یم،م ایبلمچگونگ

 سد  م  ممم–دهگ.مشدمامآزیدمهسد یگمک مآنم یم طیگید م ز گمیامکوچکمی ی  مدهیگممنم 

تدان.مطل میزآنجدای مکد میزدطیجمشددددمدام ری مخدگیم د معنوینمیدکمعهدگمسددددلیقد مطم ودجد 

ش لمتصویبمیکمعهگمطمپیمانم،میست،مشایگم خویهیگمک معرطس م ز گمیامکوچک ان

ش لممم–دهیگمممجا جتدن انممم یمد ها مآنمپیمانمی ژ عضد مطی)یلف(متوینیگمش .مم اشدگ

مکنیگم  ها،مینجاممدیدنمکا  مسدمبولیک،م)ب(میشدا هم،مشدهادتمشداهگسدوینگمیادمکردن

ها م  مخصدددوصمد ملحظ  یم متعهگممیینک میزدطیج انمیکمتعهگمیسدددت،م)ج(مکلم 

ها.مخالقم محلق ،مش المد مطولمسدددوینگمخو دنمیامهنگاممشبادل ذکرمکنیگعرطسددد م

 مزیبا،مشددفافمطمش بتم اشددیگ!مش مننم اشددیگ!م ط میینک معرطسددی انم یمیکم یانی 

م.،مکا مکنیگ سازیگ

 سکسازدواج و 

.مچونمیزملحاامجنسدد مش مشددونگممرزنمطمشددوهمزنمطمشردمشاننگمم،آشیزشمجنسدد مهم امکننگمک ممخ م  میشدد باهمفکرمش  ر

 مجنسد مدیشد  میسدتمنمییرشرد مم امزن م گکا هم ی   پولسم سدولمیف  کننگمک مزنمطمشدوهرمهسد نگ.ممش محسفعالمهسد نگمم

کنگنمآنمدطمنفرمشدودنمطم عگم ری متاییگمکردنمیینمشوضدوعمیزمپیگییشمنقلمقولمش  اشدگ،مآنمزنمقسدم  میزمطجودمآنمشردمش 

ممآط دم لکد مآنطجودمش کندگمکد مآشیزشمجنسدددد متعهدگمیزدطیجم یم د م(.میطمش رحمنم 6:16نمشددددوندگن)یطلمقرن یدامیک مش 
 یمهامد مقالبمیزدطیجمیسدت.آنچ م ری میینمیک مشدگنم طح.متنهامشکانمشناسدبمزنگهام یم  مهممیرهمش  مجنسد م طح ی   

های مک م ری میکمشدبم امهممح  مآنم–تمم ینگمطمشو دمتوجهشمیسدمکنگمخگیمش ک میکمشسدیح م ام گنمخودمطم گنمدیگر مش 

توینگمییی د.مش های م  مجامش ینگمهمیتد معالشتهای مک م  مسدببمسدکسمیک مشدگهنم طحدشدونگم.میزمهممجگیمکرهمبسد رمش 
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طمن گنمشددمامشعبگممنیزمزنامفری مکنیگنمامزننگهم اشددگ.مپولسم سددولمکالششم یم امشسددیحیانم توینگمآسددیبکننگهم اشددگ.مش یذیت

 (19ط6:18قرن یانم1)کنگ.تماممش میلقگنمیستن طح

م

خوینیممک ،من'آنگاهمیسددحاقمِ  ِکام یم  مخیمممشاد شمسددا یم رد،مطمیطمهامهمگیگرم یمدیگنگ،مش یسددحاقمطم  کا:مطق  مآن

(.میینمشن ق میسدددتمک م24:67 یم  مزن میرفتمطمدلم  میطم سدددت.مپسمیسدددحاقمپسمیزمشرگمشاد شمتسدددل میافتن)یگییشم

 مجنس م ودمک م  کام یمزنمنبایگمهممفکرمکنیممک م ی   ضمکنیممک مق عامدیخلمچاد منرف نگمک مشونوپل م از مکننگ!مطل مفر

 مکسدددان مک میطریفتدددانم ودنگم،مد مشعرضمدیگمهم مم–م ودهیسدددحاقمکرد.متوج مدیشددد  م اشدددیگمک میینمیکم طیگیدمهمگان مم

ک مقا لمشقایس م امیکمچاد متفریح مخصوص منیست!مآدیبمطم سوممیج ماع مم– ردمیسحاقم  کام یمن  مچاد مشاد شنمش 

(.م4-24:3 ری مپسدرشمپیگیمکنگ.)پیگییشمممم همسدرمفرسد گمتامشم یمش خگش کا میسدت:می ریهیمممنهف  "ن می مد میینمدیسد انم

طم دامیسددددحداقمیزدطیجمم رطدپدییردمکد م،م  کدامهممش (24:51)مپدییردمکد مدخ رشمم یم دگهدگمتدامزنمیطمشددددود.پدگ مدخ رمش 

هدا مدطمطرفمیزمیینمتویفقمش لعم ودندگمطمح  مد میینمم(.مخدانویده24:14(.مخدگیمد میینمتصددددمیممدخیدلمیسددددت)24:58کندگ)

 فتمک متام طزم(.میزمیینمییشدددد د ،مالزمم  مذکرمیسددددتمک میزمدخ رینمین ظدا مش 58ط55ط50ط24:37ین خدابمدخیدلم ودنگ)

  کدا،میف د مشددددگهمک منخیل مزیبدامطم اکرهم ودمطمهیچمشرد متام  محالم امیطمهمبسدددد رمنتددددگهمیزدطیجم اکرهم مدانندگ.مد مشو دمم

م(.24:16 ودن)

توینیممد مکنگم یمش  مطیضددمیزمیینک مسدکسمزنمطمشردم یم  مزنمطمشدوهرمتبگیلمنم سدکس:میکمنمون یزدطیجم عگمیزم

 مجنسدد م"یرمقانون م،ش لمتجاطز،مزطجم ایگمیزم ی   ک میاه م عگمم ینیم شددریع  مک متوسدد مشوسدد مدیدهمشددگمپیگیمکنیم.مش

کردنگم  مطو مطیضددمیینم ایسدتم عگمیزمآشیزشمجنسد میزدطیجمش یینمحقیقتمک مزطجمش (.م29ط22:28یزدطیجمکننگ)ت نی م

ممقا لمیست.میلب  ،مزنگی مشت رامطمتجاطزم امهدهگمک مآشیزشمجنس م،مآنهام یم  میکمزطجمشزدطجمتبگیلمنکرده یمنتانمش 

شقایس منیس نگ.مد م ایبلمطیضدمیستمک مصمیمیتمجنس م ری ملیتم ردنمفق مد مقالبمتعهگمیزدطیجمیست،مطمهمچنینمطیضدم

سمشردمطمزنم یمتبگیلم  مککنگ.مسدکسم ایگم  مدنبالمیزدطیجم اشدگ.مسدمدطیجمییجادمنم زیسدتمک مآشیزشمجنسد م  مخود مخودمی

مکنگ.زنمطمشوهرمنم 

 باکرگیازدواج و 

هامزنگی مشت رامشوقتم یمکنگ؟ن.مآنپرسنگمک مند مکجا م ایبلمخگیطنگمزنگی مشت رام یشحکوممش  عض میفریدمش 

هیچمنظر مد یینبدا هممکد م دایبدلم ییرندگییرندگ.مپسمن یجد مش نظرمش د م منداشددددندانمیج مداع مجدگیدگمد مدط ینم دایبدلمیدکمپدگیدگه

 متجاطزمهامیشدا همنتدگهمیسدت.م ایبلمحرف مد  ا ه مآشدکا یمد مک ابمشقگنم  مآنها مزیاد مهسد نگمک.میناهی ی  منگیدهمیسدت

 مشوضوع م گینیمم ایگممیست.م ری میینک منظرمخگیطنگم یمد  ا هیست.م ایبلمحرف میزمتجاطزم  مکودکانمنزدهد میزدطیجمنزده

ی مکردنمهیچمطقتمخویسدددتمخگیطنگممک م امهممزنگ ری میینمممها مشخصدددوصم رطیم.میویهمخیل مقو فری مجسددد جو مکلم 

د میسدری یل،میکمشردمیزمزنمخودمین ظا ممکنیم.م مشحکم میسدتمک مشامد م ایبلم ینمیزدطیجمطم اکری مپیگیمش نبودهم،م ی   

(.م  معبا تمدیگر،میکمین ظا مشعمولم ودهمک مزنم اکری میشم یمشدددبمیزدطیجمیزمدسدددتم20ط22:13 اکری مدی د)ت نی م

 گهگ.م امیینمین ظا مشعمول،مالزممنبودهمک مزنگی مشتد رامصدریحامیشدا همطمشنعمشدود.میینمپیونگم ینمم اکری مطمتعهگمیزدطیجم

شجازیتمهای مقبلمیزدطیج،م ری م دمکردنمشحکممزنگی مشتددد رامطم طی  مجنسددد مد مشوقعیتچک منبودهمیسدددت.ممیشرمکو

میست.ها مشوس مشرگمفرشان اکرهمنبودنمد م

،میزمش أهل مم ری مزنگی ممد محینمین ظا مطآشادی میوسددفمطمشریم،م ری منمون ،مقصددگمدیشدد نگمک م امهممیزدطیجمکننگ.

دینسدتمک منمی وینگمیزمیطم اشدگ.م عگمیزمیینک مردنگ.مطق  میوسدفمش وج مشدگمک مشریمممحاشل میسدت،مش  مجنسد مپرهیزمک ی   

شن ظرمیطمشانگ.مطممیدیش مدیدم،میوسدفم  مشریقبتمکردنمیزمشریمممهطبیع م ودممءد مخویبم  میطمیلهاممشدگمک محاشلگ مشریممشاط ی

(.منمون می میزمین ظا م25-1:18طمیوسددفمیطم یمعیسدد مناشیگ.')ش  مم'یّشام امیطمهمبسدد رمنتددگمتامیطمپسددرمخودم یم  مدنیامآط د 

مد حال مک مش عهگم  میزدطیجمهس  .م، گطنمسکس

های مک م ری میزدطیجمد مها مپولسم سددولمهممسددنگیتمدی د.مد مدسدد و یلعملپیونگم ینمیزدطیجمطم اکری مد منوشدد  

گ.م د معبدا تمدیگر،یزمیدکمدیندم ری رمش کمفردمنشجردنمشدددددگهمیسدددددت،میطمیدکمن داکرهنم یم دامیدممدیدهم38-7:25قرن یدانم1

طق  مممم– فتمها مجنسدد مشددرطعمش مشددگمیزم ینمش  فتمک من اکرهنم اشددگ.م اکری مزشانیک مفعالیتفردنشجردنمین ظا مش 

صددمیمیتموقعمطیضددح مطجودمدی دمطمآنمیینمیسددتمک ممتشددگنگ.مهممد معهگمقگیممطمهممعهگمجگیگ،مطی دمیکمتعهگمیزدطیجمش 

مشودمطمن مقبلمیزمآن.جنس م امیزدطیجمشرطعمش 

م
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 ازدواج و زنا

شسدیح مد مقرن سمسدکسم یم  مممتازهمتاسدیسم هامد مینجمنمدی ین عضد مییمان

هدام د مپولسمآنیزمآنمجلوییر مکرد.م دیدگندگ،مچیز مکد م دایدگعنوینمیدکمچیزمشنف مش 

پرسدیگنگ:منمطمیّشامد مخصدوصم سدولمنوشد نگممطممنظرمیطم یمد مشو دمیینمشوضدوعمم

قرن یانممم1)نشسدا ل مک م  مشنمنوشد  م ودیگ:م»شردم یمنیکوسدتمک مزنم یملمسمنکنگ

کنگ.مصددمیمیتمجنسدد ممخوبمطمزیبامیسددت.م(.م سددولم امیینمیاها مشخالفتمش 7:1

کنگ،مزنامطم طی  مناشتددرطعمیسددت.مآنمیسددتمک م ایگمچیز مک م سددولمشحکمم دمش 

مش وقفمشود.

دهگ.متنهامدهگمطمآنم یمتوضددیدمش یسددت؟میطمیدیش مش سمیزمزنامچ مشنظو مپول

دهگیینمیسدتمک منمحل مک میطم ری مجلوییر میزمزنامطم طی  مناشتدرطعمی ی  مش  یه

هرمخودشم ین.متوج مو  م اشدددگ،مطمهرمزن مشدددمشدددمهرمشرد م ایگمزنمخودشم یمدی

 رمیامپا تنر،مطمیامزنم مپولسمد میینجام  مدطستمپسرمیامدطستمدخم اشیگمیشا هدیش  

دهگمک میطمتعهگمیزدطیجم یمد مدهگ،م  مطو مطیضدددمنتددانمش و  ممک مپولسمیدیش مش ططمشددوهرمیح مال مد مآینگهمنیسددت.

كنگ،مدیگرمیخ یا منظرمدی د:منم'زنمطمشردم ایگمطاایفمزناشدوی مخودم یمنسدبتم  می گیگرمینجاممدهنگ.مدخ ر مك میزدطیجمش 

دی د.مهمچنینمشدوهرم رم گنمخودمیخ یا مكاشلمنگی د،مزیریمهمسدرشمم ی د،م ل  مشدوهرشمنیزم رمآنمحقكاشلم گنمخودم یمنگ

شدود.مفق م عگمیزمیزدطیجمم(.مفق م عگمیزمیزدطیجمیسدتمک مطاایفمزناشدوی مشدرطعمش 4-7:1قرن یان1نیزم رمآنمحق مدی دنم)مم

ها مجنسد مها مصدمیمیتشنظو مپولسمیزمزنامتماممشدکلک مممییریمن یج مش پسمشدود.ممیسدتمک م گنمشدمامش علقم  مدیگر مش 

 میزدطیجمیست.مشسیحیانمشوافنگمیزمزنامدط  مکننگ.م ل ،مسکسمخوبمطمسالممیست،مطل میطلمیزدطیجمکنیگمخا جمیزمشحگطده

مها میکگیگرمیزمیکگیگرم  مصو تمجنس مهمملیتم بریگ. عگم،م  معنوینمشالکینم گن

 جنسی صمیمیت جشن گرفتن 

 معتددددقم یم ینمزنمطم مسددددکسمطجودمندگی د.مخدگیمخودشمیینم یهمی ی د چیزمخجدالدتمکتددددیدگن می مد  دا ههیچم

 یندگمک میزمخگیمطق  مپایینم یمنگداهمشیکندگمطمزطجمشزدطج م یمش ممتوینممتصددددو مکنممک ش میسددددت.مشنشددددوهرطریح مکرده

.میینمهمانمچیز میسدتمک مد منظرمدیشد م!ن.مکنگ،منعال میسدتزنگمطم امخودمفکرمش  رنگملبخنگمش صدمیمیتمجنسد ملیتمش 

 مکنگ.،منمآفریننگهخودشم یم  معنوینمیکمشدوهرمتجسدممش ح  مش بتمیسدتمک ممم  مقگ   متعهگمیزدطیجمد  ا هنظرمخگیطنگم

یهگم نگد،مخگیطنگمنیزم  متومدلمخوکنگ،منهمانگون مك مدیشادم  متازهمعرطسشمدلمش تومشوهرمتومخویهگم ودنمطم عگمیضاف مش 

ی ممیینمتغییرمد مشالکیتمیسدت.ملحظ م،کنگمک میزدطیجمیکمنشحی میشننم اشدگآنچ مک مکمکمش م(.62:5 م54:5 سدتن)یشدعیامم

(م.میینم5-7:3قرن یدانمم1کندگ)هدایتددددانمیزمن ری مشننم د من ری مشدانمتغییرمش کنندگ،مشدالکیدتم دگنکد مزطجم دامهممیزدطیجمش 

 مخاصمطمطیژهم تدددود.مق عامی زشمصدددبرمکردنم یمیزدطیجممیکمتجر  مم کنگمک مصدددمیمیتمجنسددد مد مشحگطدهکمکمش 

 دی د!م

م

م

م
 ودنگمخویسدتم  مپسدرشمطمدطسدتمدخ رمیطمک متازهم امهممشدرطعم  مزنگی مشتد رامکردهشدایگمشدمامدیسد انمشاد  م یمک مش 

دیشدتمک م  مشاد شمثا تمکنگمک میطمطمدطسدتمدخ رشم امهمممیصدری گ.مپسدرمخیل مهم اشدی خو نگمشدنیگسدرم زنگمک م اهممناها م

یزمپسددرشمم)شاد (.چنگینم طزم عگمییمیل هم ودهام یم  مخودشددانمطیییی مکردگ.مشاد مشددکمدیشددتمطل مآنینههمم سدد رمنتددگ

کن رلمتلویزیونم طمپیگیممم  مشامسددرمزد من ونسدد یمخویممتوم طم  مچیز مش هممکنم،مطل میزمطق  :نمشاشان،منم پیغاش میرفت

خوی یگمتامخویممتوم طم  مچیز مش هممکنم،مطل مییرمدطنمدخ رتم طمتختمخودشمش کنیمن.مشاد مپاسددددخمدید:نمپسددددرم،منم 

می نمکن رلم طمپیگیمکردهم ودن.م

س انمسن  م ری مفرهنگساز میست.مشایگمیینمطو م  منظرمشمام یایگمک مک میینمیکمدیس انمقگیم میست،میامشایگمیکمدی

هامم اهمم  متع یالتم رطنگ،م امهممد میکمچاد  اشنگ،مد میکمیتاقمخویبم اشنگمیام ط میکمچری؟مزیریمیشرطزهمیینک مپا تنر

 های اجتماعیارزیابی گرایش  –قسمت ب: زندگی مشترک 
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 یننگمک م خویهنگم  مپگ مطمشاد شدانمثا تمکننگمک م اممهامنیاز منم شدود.یشرطزهمخیل میزمپسدرتختم خوی نگمننرشالنمتلق مش 

  مآیگمک مزنگی مشتد رامفرزنگینتدانم یمنهامهممیشرطزهم  منظرمش ینگ.مخیل میزمپگ مطمشاد دطسدتمدخ رشدانمهمم سد رمنتدگه

کنندگ.مخیل میزم مکم مآنم یمن"ل نمنداممیدیی  مش طل معدگهم–مییرندگش منمد منظرآلن"یرمییدگهنهدای دا م میدامن،مننرشدالنصددددالح

آط ندگم دگطنمیینکد مح  مد مشو دمیینمش لدبم حدثمکنندگ.مکردندگم یم د میزدطیجمد مش زندگی مش هدای مکد م دامهمممهدامزطجکلیسددددام

م  مسرعتمد حالمتغییرمیست.م،همم مزنگی مشت رامطمیزدطیجم،د مشیانمشسیحیانهامد  ا هعملکرد

کننگ.م اق مجگ مفکرمش  مآنمهامد  ا هها میکسانمنگی نگ.م عض میزمآنکننگمینگیزههای مک م امهممزنگی مش تماممزطج

لغزنگ.م  مطو مطیضدددم عضدد میزمشردمم گطنمیینک مینگیزهمطمقصددگ م ری میینک م طز میزدطیجمشددانمش هامد م ی   زطج

شدانمیقگیش م ری مپیتدبردم ی   می منخوشم گی یننگنمطم عگمفغالمک خویهنگمش .م رخ مزنگی مشتد رامدی نگممدیشد  م اشدنگمم،کننگ

دهگمک مدلیلمیصدل مک مزطجمهامط ملیتمطمخرسدنگ مطم ضدایتمخودشدانمیسدت.متحقیقاتمشردش منتدانمش هام تمرکزمآنمم.کننگ

م،د مکنا مکسدد مک معاشددقشمهسدد نگمم،خویهنگمزشانم یتدد ر م یم امهمکننگمک م امهممزنگی مکننگمیینمیسددتمک مش ین خابمش 

دالیل م  مفکرشددددانممدی نگمطمخبممی م  مااهرمشن ق مها هامینگیزهشددددانملیتم برنگ.مخیل مخویهندگمیزم ی  د  گدی ینندگ.مش 

 ییرنگمک م امهممزنگی مکننگ.تصمیممش نهای ا مآیگممک مش 

 بین و محتاط باشیمواقع الزم است . 1

:م حث تصدمیممشهممکمکمکنگ.توینگم  مشدمام ری میرف نمیینم:میزدطیجمیکمتویفقمشادیممیلعمر.مزنگی مشتد رامش طرح

کننگ.مشگتم یمین خابمش ها مکا  مکوتاههامقری دیدکنیممک میزمتعهگمطحتدتمدی د.مخیل میزمکا شنگشامد مفرهنگ مزنگی مش 

 ری مشامشهممیسددددتمک ممزنگییمانممم .یم ازم گیی ممهایمانم یمتامجای مک میشکانشمهسددددتدهیممک میزین خیل میزمشامترجیدمش 

کندگمکد میدکمشدام داشددددگ.مزندگی مشتدددد رامیینمیشکدانم یمفریهممش تحدتمکن رلم

ن ی  د نم یمقبدلمیزمیینکد م سددددم م تددددودمیش حدانمکنیم.مش دلمیدکمنآزشدایشم

هنرپیتددددگ نم ری میزدطیجمیسددددت.مطرفمشقا لمشمکنمیسددددتمیزمیینک مدی دم

شدودمیطالعمدیشد  میامنگیشد  م اشدگ.متامحگطد مش لمسدوی مشدگنمیکمآزشایشمش 

 حدانمکردنم ینندگی م دامآننمقبدلمیزمتصددددمیممیرف نم ری مشداشددددینم ری منیش

 مشددددمام یم رآط دهمنکنگمیامین ظا یتمیطلی خریگنشمیسددددت.مییرمآنمشاشددددینم

 مکیفیتمطمعملکردمآنمشدددکمدیشددد  م اشدددیگ،م  م یح  ممآنمشاشدددینم یمد  ا ه

شویگ.تفاطتم ز گمکنیگمطمیزمآنجامدط مش یردینیگ،میزمفرطشنگهمتتکرمش  رش 

ها،میحسدانمدی یم.مییرمخودتانمتمک مشامینسدانمهسد یم،م رخالفمشاشدینیینمیسدم

.مطل مییگهم  منظرمآیگ،میینمقیدانم  منظرتانمشن ق مش  یمجا مخریگی م گدیی یگ

آیگ،مییرمخودتانم یمجا مشاشددددین م گیی یگمک م  مینصدددداف،مطمح  مزننگهمش 

مممممممشود.مدی دمآزشایشمش 

 یا نه سازگار هستیمآیا که دریابیم  الزم است . 2

کتددفمکنیگمک مآیامشددمامیزملحاامکنگمک مم:میزدطیجمیکمتعهگم ری مزنگی میسددت.زنگی مشتدد رام  مشددمامکمکمش طرح

توینیگمکاشلم:میزدطیجمهمیتد میکمکا میزم ط مییمانمیسدت.مشدمامهیچوقتمنم  حثجنسد مطمیحسداسد مسدازیا مهسد یگمیامن .مم

سدالم امهممزنگی مم5یامم3سدیگ.مد طیقعمشدمامخودتانم یمهممکاشلمنمیتدناسدیگ.ح  م عگمیزمکاشلمیکمفردم یمقبلمیزمیزدطیجم تدنام

کنیگمطمهممتغییر.د ممهمم شگمش ،مها مجگیگ،مشمامطمپا ترن انشناسیگ.م ام ط رطمشگنم امتجر  شقا ل انم یمنم مفکردنمهممطر

 مخو  م تدناسدیگ.م امآشدنای م امخانویدهمطمامینگیزه میکمفردم یمتتوینیگمشدخصدیتمیطلی طولمدطسد  مقبلمیزمیزدطیج،مشدمامش 

ها،مشدددخصدددیتمطم یهمشردم،مشدددمام خشمزیاد میزمیطلویتهای م ری مخگشتم  مخگیطنگمطممدطسددد انمآنمفرد،م امپیگیمکردنم یه

اشدنگممش میوینگمک مدطمنفرم ایگمخیل میزلحاامپزشدک م امهممتناقیمدیشد  م  کنیگ. ف ا شدناسدانمجنسد مزنگی میطم یمکتدفمش 

  مجا مم–توینیگم امیکمدک رمشتو تمکنیگم،مش دی یگهای مد میینبا همک میزملحاامجنس م امهممتناسبمنگیش  م اشنگ.مییرمشبه 

های مهسد نگمک م ایگمچیزینجاممآن،مممهمچنینمچگونگ ممسدکسمطد ممعتدقمم ریزیینک مسدکسمقبلمیزمیزدطیجم یمآزشایشمکنیگ.می

 شدگمخویهگمکرد.مها مجنسد مشدماممشنگ هامطم ضدایتتوینای ممشناسدب رخو دمد سدتمطمد میکمشحی مطرزمآشوخ  مشدونگ.م ام

 .یا گمتوسع کننگمتامتفاهممعتق،مطفامطمتعهگمشادیممیلعمرمشحی مصحیدم یمفریهممش 

 گزینه  است ترین  مناسب در حال حاضر با هم زندگی کردن کنیم حس می.م3

 مپگ مطمشاد ممدی م.مشتددکالتمشال مجگ مدی یم.مزنگی مخان م خوینیم.مشنمشتددکالت مد:مشامد میکمشددهرمد نمش طرح

:م ل ،مشدایگمشناسدب رم  منظرم یایگمک مطق  مد محالمآشادهمشدگنم ری میزدطیجم حثیسدت.ممم  مصدالحمشتد رامد محالمحاضدر



11 

 

  میینمشدهرمطم مشال مطمعمل مهممطجودمدیشد  م اشدگ.مشدایگمد مزشانمسدفرمکردنمهام.مشدایگمسدود امهممزنگی مکنیگممکردنمهسد یگ

های مک مها مین رنتمصددرف مجوی مکنیگ.مشددایگمپول میجا ه،مآبم،میازمطمقبیصددرف مجوی مکنیگ.شددایگمد مهزین آنمشددهر

نگیزمکنیگ!مطیقعیتمیینم یمپسمیخرجمشددودممها مدینتددگاهمیام ریزی  م طزمعرطسدد مم مخان ،مشددهری توینسددتم ری مهزین ش 

یسدتمک مهمیتد میزملحاامشال مشن ق منیسدتمک مپیرطمعیسد م اشدیگ!میطاعتمیزمپگ مآسدمان مهمیتد میزمنظرشانمشناسدبمنیسدت.م

ییرمزنگی معیسددد مطمشدددایردینم رییمانمیکمنمون میسدددت،مشعموالم رمخالفمیینمیسدددت.معیسددد مخودمیین و مد محقیقت،م

هامطمآسدایشمخودمچتدمم ،وشدگمطمهرم طز،مزحماتمطمسدخ یهام یمط مكنگ،م ایگمیزمخویسد  خویهگمشریمپیرهرمك مش ممیویگ:نش 

  مجا میینک مها مزنگیی انم یم(م.متصدمیمم گیریگمک متصدمیم9:23همچونمصدلیبم رمدطشم  تدگمطم  مدنبالمشنم یایگمن)لوقام

م رمیسانمیصولم ایبلم گیریگ. رمیسانمنظریتمخودمیامآسودی م گیریگم

 مخگیم ری مشددمامطمپا تنرتانمشمکنمیسددتممسددختمهیچمطقتمتنهامیزین منیسددت.مد یاف نم رناش مآلودگی میناهیکمسددبکمزن

کنگ.مییرمقلب انم یم،مشدایگم ایگم های مپردیختمکنیگ،مطل مخگیطنگمهمیتد م یه مییجادمش گ،مشدایگم ایگمد م رد ا  م شدگمکنیگ اشدم

ها مخودمطفامخگیم  مطعگهمیطمد  م یم ریی انم ازمخویهگمکرد.منمد میکمزشان مم اشدیگم، رمطبقمختدنود مخگیطنگمتنظیممکرده

ی م یه مهمم ری مفری میزمآنمفریهمممییی دمشدمام یشمیزمتوینای مخودمطسدوسد مشدویگ.مخگیمهمریهم امهرمطسدوسد کنگمطمنم ش 

ک مخانویدهمیامدطسددد انمجا مشوق  م یم ری ممم(.میشکانمدی د10:13کنگمتام  وینیگمد مشقا لمآنمپایگی  مكنیگن)میطلمقرن یانمش 

یشم االترم اشددگ،میح ماالمزشانمطمجگیمزنگی مکنیگ.میح ماالمهزین مک مزشانیک میزدطیجمکنیگ،نهادم گهنگمتددمسددکونتم  مشددمامپی

نیگمکینرژ م یتدد ر میزمشددمام گیرد،میح ماالمناشناسددبمیامکمم ازدهم اشددگ،مطل مشددمامآ یششمخگیمطم رکتم یمد مآنچ مک مش 

مخویهیگمدیگ.

م. قصد جدی برای ازدواج داریم4

ییم.مزنگی مشتددد رام امقصدددگمجگ میزدطیجم:مشام  مهممش عهگمهسددد یممطمتا یخ م یمهمم ری معرطسدددیمانمفیکسمکردهطرح

مخویهیگم خریگمد محین مک مد مصدددفمصدددنگطقمشانگمک مکم میزم یسدددکوی  م یمک مش توینگمیشددد باهم اشدددگ.مش لمیینمش نم 

:میلب  ،مک مقصگمخوبمشهممیست.مطل مقصگمخوبمم حث کتمهس یگم خو یگ.مسوپرشام

ی مطجودمدی د:میطلمشدالکیدت،م عدگیمیدکمیصددددلمپداید مم د مخود مخودمکداف منیسددددت.

ها میع با  م ط مها مشالکیت.م  مهمینمدلیلمیسدتمک مکا تیش یازیتمطمشسدنولیت

شر وطم  مشالکیتمفق م عگمها مها میشضداشدگهمپافتدا  مدی نگمطمیینک مکا"یقری دید

 مشددمامن م عگمیزیینک مشددونگ.مخان مصدداد مش هامد یافتمشددگنگ،ممیزمیینک مپردیخت

ها مآنمی مک م سمامشریی مطم نگییریگم لک میزملحظ تصمیممجگ م  م یم مکردنمش 

مشود.،م یم مش  نگیگطمقری دیدم یمش مپییریگشرکتم یم م یمش 

م

دینیگم گنمشددمامشددمامهمم  مخگیمتعلقمدی د.منآیامنم ییرمیکمشسددیح مهسدد یگ،م گنم

،مشدمامدیگرمصداحبم گنمخودمنیسد یگیلقگنمیسدتمك مخگیطنگم  مشدمام ختدیگهمطمد مشدمامسداكنمیسدت؟معالطهم ریینمشعبگم طح

 م(.مشددددمدامد20-6:19 مخودم یم ری مجاللمخدگیم  دا م بریدگن)یطلمقرن یدانم دگنهدامییدگ.مپسمزیریم دامقیمدتمیزیف مخریدگهمشددددگه

م.کنیگم ری مخگیمیهمیتمدی دآنچ مک م ام گنمخودمش  ی نمدیگرخودمهسدد یگ.ممطتنهام  یسم گنمممشالکیتم امخگیمشددریکمهسدد یگ

هدا میکدگیگرمهدامشدالکینمشتدددد رام دگنیف دگ:مآنکنندگمجدا جدای مشهممدیگر میتفداقمش حدال،مطق  میدکمزطجم دامهممیزدطیجمش 

یشننمی مک مخگیم ری منزدیک مجنسد مطریح مکردهمیسدتمتنهامزشان منفضدا میشننمم(.منفضدا م5-7:3شدونگ)یطلمقرن یانمش 

ی مک مخگیطنگمزنمطمشردمشدود،میزملحظ ی مک متعهگمیزدطیجمتصدویبمش شدویگ،میزملحظ شدودمک مشدمامطی دمتعهگم ی   مش ش 

ی مک مشدمامندیگرمشدویگ،میزملحظ ها مهمگیگرمش ی مک مشدمامشالکینمشتد رام گنکنگ،میزملحظ  یمد مکنا مهممهمریه مش 

خوبمیسدتمک متا یخ م یم ری معرطسدی انمد منظرمدی یگ.میینممطمن مقبلمیزمآن.م–(م19:6دطمنیسد یگ،م لک میکمهسد یگن)ش  مم

هام عگمیزمیینک میزمسوپرشا کتمخا جمشگیگملیتمیزم یسکویتکنگ.ممزنگی مشت رام یمشوج منم ،مطل متعیینمکردنمیینمتا یخ

م بریگ!

 نیست هم زندگی مشترک موقت ایده آل نیست، ولی گناه  به نظر ما. 5

شانمش عهگمهسدددد یم.شامآزیدین مپییرف یممک م امهممکنیممچونمهمگیگرم یمدطسددددتمدی یممطم  م ی   :مشام امهممزنگی مش طرح

یجمخوبمنیسدت،مطل م میزدطشدویم.مزنگی مشتد رامشوقتمقبلمیزمیزدطیجم  مینگیزهزنگی مکنیم.هیچمکگیممش ضدر طمیذیتمنم 

کنگمک مچ مچیز مد سدتمیسدتم:مچ مکسد متعیینمش  حثتوینمآنم یمیشد باه،میناه،مشدریرین میامینحریفمهممد منظرمیرفت.منم 

 میطم میج ماع منیسدت.مخگیمطمشکاشدف طمچ مچیز م"ل ؟مشسدیحیانمهمیتد م رمیینم اط مهسد نگمک میخالقیاتمیکمتویفقمسداده
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آلودمیسددت،مپسمصددرفنظرمیزممدهگمک م عضدد م رخو دمهامیامکا هامیشدد باهمیامیناهرم ایبلمآشوزشمش .میییسددتمیخالقیاتم پای 

م.آلودمیستیش باهمطمیناهم،یوینگآنچ میشخاصمدیگرمش 

م

م

های م میشدد باهاتم  میکمینگیزهم گمنیسدد نگ،متماممیناهانمش لمهممنیسدد نگ.مدلیلمیینک مفرشان ینیممک مهم ییرچ مد م ایبل،مش 

های م امشدگتمش فاطتمیسدتمیینمیسدتمک م رخ میناهانمشدگیگترمیزم اق مشداشلمشجازیتمکنگک مشوسد میزمطرفمخگیمی ی  مش 

هممیینمخگیطنگمها معیسددد ممشرتکبمشدددونگهمشحکومم  مشرگم ود.مد مآشوزهممم،یناهانمهسددد نگ.م ری میشددد باهاتمخیل مجگ 

 نگ،مشجازیتتدانمفیسدتمک مییرمشردممشدهر مپیاممپادشداه مخگیم یمن،ییریسدت.میطمیف  د جاتمیشد باهاتمطمیناهانمش رحمشدگه

دینیم،معگممهام ز ی رم ود.مهرچ م یتدد رمش زیریمیناهمآنم(.مچری؟10:15مو همخویهگم ود)ش  معحالتمسددگطممطممشددگیگترمیزم

شدونگ.میشد باه،میشد باهمنم شدود.میشد باهاتمکوچک رمد مشقایسد م امیناهانم ز ی رمد سدتمطمقا لمقبولمیطاعتمجرششم یتد رمش 

ها م سددیا  مخویهگم رمن امشددالقمضددر  ی ممیناهم ز مشانگ.معیسدد مآشوزشمدیدمک مشرتکبمشددونگهشانگ،مآنمیناهمیناهم اق مش  اق مش 
(.مهردطمیشدددد بداهمکردنگ،مهردطمشجدازیتم48-12:47ها مکم ر مخویهگمخو دن)لوقامم مینداهمکم رمنضددددر  خو دنمطمشرتکدبمشددددونگه

م.شونگش 

کردنمد مجا مناشناسدبممما مپا  م دمشدگنمیزمچری مقرشزم یتد رمیزمجریم هامشن ق میسدت.مجریم  نگ میناه-یینمد ج 

تر میسدت.مق ل،میزمدزد مخ ا م ز ی ر میسدت.مزنام ام گنمخودمترمیسدت،میشد باهمسدنگینیسدت.مچری؟مزیریمیک مخ رناا

خ ا م ز ی ر ممیزم انکم امختدونتمفردمسدوش مطجودمنگی د(.مدزد خ ا م ز ی ر میزمزنامد مذهنمخودمیسدت)د میینجام

هامخ امهسدد نگ!م  مهمینمشددکل،مسددکسدد مک م امتویفقمطرفینمقبلمیزمیزدطیجمیتفاقمیزمدط مزدنمشالیاتمیسددت.مطل متماممیین

 مجنسد میف گمد م ری رمتجاطزمخ ا مکم ر میسدت.مزنگی مشتد رام امقصدگمجگ میزدطیجمخ ا مکم ر منسدبتم  م ی   ش 

ها مخ ام ری مشام  م نگمطم ا میسدت.میینمحقیقتمک مد میشد باهاتمد ج م نگ مطجودمدی د،ممنبایگم اعثمشدودمک م عضد مشدکل

صدددمیمیتمجنسددد مد مشدددونگ.ممخ اها مکوچک رمد م ری رمخ ایا م ز ی رم،مصدددحیدمیامقا لمقبولمنم  قا لمپییرشمشدددود.
زنگی مشتدد رامفق مم  مسددادی ممشددودمیفتمک ممنم مشدد باهمیسددت.مپسچا چوبمیزدطیجمصددحیدمیسددت،مطمخا جمیزمیزدطیجمی

مست.میش باهمیست.یآلنن"یرمییگه

 باشیم منعطف  یهنگفر تغییرات  نسبت به باید . 6

یستم.میشرطزهمشامشگهیزمآنچ مد محالمحاضرمفرهنگمشامیستمنوش  مم:م ایبلمسالیانمپیشمطمد مفرهنگ م سیا مش فاطتطرح

هدا مهدام د مطو م ری رم دامشردینمیزمآشوزشمطمیح ریممد مجداشعد م رخودی ندگ.مآیدامنبدایدگمکلیسددددام"الشدانمندگی یم.مزنهدامطمی  داب

هامد امکننگمک مزنگی ممها مطبیع میج ماع م یمکنا م گیی نگ؟مآیامنبایگمشسدددیح د  ری رمیینمتوسدددع ممشقاطشتشسدددیح میینم

ها میج ماع مش فاطت میسدت.م ری مش ال،مم:م ایبلمشداشلمشحی ث حم مشقبول میسدت؟مشتد رامد مسدبکمزنگی میشرطزهمیزین 

 سدول مک م سدیا مم ها مش فاطت مدی نگ.م  معنوینهامطمسدنتهام سدمها،م طشیانمطمیونان دهگمک میهودیان،مشصدر نتدانمش 

خوشمهمانم اق مشانگ.م(.مطل مخبرم23-9:20هامش لعم ودمطم سیا مشنع فم ودم)یطلمقرن یانمکرد،مپولسمیزمفرهنگسفرمش 

دهنگهمنیازمدیشددد نگ.م نیادمیزدطیجمیکم نیادمیج ماع میامفرهنگ ممیناهمهمانمیناهم اق مشانگ،مطمتماممیناهکا ینمهمچنانم  منجات

(.مهیچمچیزم19:6دهگنم)ش  میسدت.مخگیمهنوزمهممهرمشردمطمزنم یم امیزدطیجمن  مهممپیونگمش نیسدت.مخگیمآنم یمتاسدیسمکرده

شمامممخبممطم یزدطیجمنیزمشگمیف ادهنم تونگمیرف نجتنها مشیوهمم میزدطیجمطجودمنگی د.میشکانمدی دمک ی مد  ا هادهیزمشگمیف 

هامیامآدیبمطمد طیقع،مهرمفرهنگ مآزیدمیسدددتمجتدددنممتغییریتمجاشع متغییرمدهیگ. م ریزی  م یمش ا قمتوینیگمیینمشدددیوهش 

طق  ممطل م.شتدکل منگی دمشدادمطمخالقمتنوع،م امییجادم ایبلمممسد رشمدهگ.هایتدانمی سدوممخودم یم ری م سدم مکردنمیزدطیج

 ایسددتمی م  مدنبالمپایینمآط دنمی زشمپیونگمشانگیا میزدطیجمطمیامتغییرمدیدنمشفهوممآنمیسددت،ممشسددیحیانمش دطلتمیامجاشع 

شددددویم،مطل م ایگمد م ری رما مش کنیممسددددازی ل ،مشام امفرهنگ مک مد مآنمزنگی مش ممک مییسدددد ادی مکننگمطمش فاطتم اشددددنگ.

نیزمخگیم ایگمیطاعتمكرد،من میزمینسددددانن)یعمالمم.های میزآنممفرهنگمک م امکالممخگیطنگمد متقا لمیسددددتمشقا ل مکنیمقسددددمت

،متعهگمیزدطیجمشنسددونمنخویهگمشددگ.م یاییگمفعاالن مآنم یمکننگ(.متامزشان مک مشردمطمزنم ط مزشینمزنگی مش 5:29 سددوالنم

چیز منیسدتمک مممیریش م گی یم.م  میادمدیشد  م اشدیگمک منفضدا میشننمیزدطیجمتوسد مخگیمطم ری مشنفعتمشامطریح مشدگهمیسدت.

مکنگ.شودمطمخوش مهمریهم امشحافظتم یمفریهممش  م یت رمشگنمخوش مش  ملیتمخوش م اشگم لک مشای نا ودمکننگه

 کس کامل نیست . ما کامل نیستیم، ولی هیچ7

ی مکاشلمنیسدت.مشامتماشامد مشسدیدمپییرف  میگم طیلمزنگی مشتد رامخ ا مخفیف م اشدگ،مطل مخبمهیچمشسدیح :مشدامطرح

:مطیقعیتمیینمیسددددتمک متنهامخگیطنگم حث .اطرمکا م  منق مطمکاشلمشسددددیدمم  مخممم لک ن م  مخاطرمیعمالمکاشلمانمممییمشددددگه
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دهندگهمنیدازمدی یم.م د مشحیمیینکد مشدام د مسددددو معیسدددد مم مشدام د منجداتعیسدددد مشسددددیدم ودمکد م ط مزشینمکداشدلم ود.م قید 

 ختددددگ،مینداهدانمیدیشدددد د مطمدهیم،میطمتمداممینداهدانمدانم یمش کنیممطمخودشدانم یم د میطمش یردیم،م د مشحیمیینکد متو د مش  رش 

اهمجگیگشانمیزممکنیم.مجایگ میین،مشامجایگاه م  معنوینمفرزنگمخگیمد یافتمش (.مد من یج 1:5 مشکاشددف مم1:7آینگه)یطلمیوحنام

 ینگ،مپسمد مش زیرمپوشددشمعیسدد مکنگم یمشقگسدداتمیسددت.مشامشقگنمهسدد یم.مخگی مپگ مهرمییمانگی  مک متولگمتازهمپیگیمش 

ییممک مزنگی مشسددیحیمانم یمشددرطعمشددگهمیزمآنمجایگاهمشحکممشامخوینگهشددویم.ممن یج مشام  مطو مکاشلمد معیسدد مپییرف  مش 

ترمشدویم،منپسمیطم امیکمقر ان ،میفرید مد میینمقگطسدیتم شدگمکنیم،متام امطرزمزنگییمانمشقگنمکنیم.مشامشقگنمهسد یم،مطم ایگ

خویهگم(.م  مطو مشخ صر،مپگ مپرشحبتمشاممش م10:14عبرینیانم)کنگ،م ری مهمیت مكاشلمساخ  میستن یمك مخگیمتقگیسمش 

،م)شدکسدتم خو یم(یشد باهمکنیممیاه شمکنمیسدتمممک مشام یتد رمشدبی معیسد مشسدیدمشدویم.م ل ،مشنمطمشدمامطمهرمشسدیح مدیگر 

مشانگ.ک مطو  مزنگی مکنیممک مخگیطنگم یمختنودمکنگمشحکممطمسرزنگهم اق مش یینممطل مشیلمشام ری م

ها مشدکسدتمد معینمحال ود،مطل مها متازهمتاسدیسمدیگهزشان مک میوحنا م سدولمشردمپیر م ود،م شدگم ینظیر مد مکلیسدام

طم د م شددددگمد مقدگطسددددیدتمیدیشد مدهندگ.مدط  مکنندگمینداهممکد میزمکرد د مییمداندگی ینمتداکیدگمش همچندانمیطم.ممدیدگهم ودزیداد م یمنیز

نویسدممتامیناهمن نیگ.میّشامییرمكسد مشرت بمیناه مشدود،مد مپیتدگاهمخگی مپگ مكسد م یمنفرزنگینمعزیزمن،میینم یم  مشدمامش 

خودتانمیزمقگطسدیتم یمم(.میسد انگی د2:1ك مکاشال منی وسدت)یطلمیوحنامممهمانمعیسد مشسدید-کنگمدی یممك م ری مشامشدفاعتمش 

شدددود.،من م اممها مشام امین ظا یتمخگیطنگمسدددنجیگهمش  مدیگرینمپایینمنیاط یگ.مزنگی کننگهنا یحتها ممخاطرمشدددکسدددت  

 باهاتمطمیناهانمزنگیی انمم مخگیمطمجایگاهمشحکممخودمد مشسددیدم ری متوجی مکردنمیشددمین ظا یتمدیگرین.یزمفییم  مینگیزه

د ییرمسدکسمقبلمیزمیزدطیجمیامزنگی مشتد رامنباشدیگ.م یسد فادهمنکنیگ.م  مطو مشگیطمم  مدنبالمختدنودمکردنمخگیطنگم اشدیگ.

پسمچ م گوییم؟مآیام ایگم  مزنگی مد میناهمیدیش مدهیممتامفییمخگیمیفزطنمیردد؟ممصدافمطم طشدنمیسدت،منمپولسم سدولمخیل 

توینیمم  مزنگی مد مآنمیدیش مدهیم؟مپسمچ ؟مآیامچونمزیرمفییمخگیممییم،مچگون مش ك منسددددبدتم  مینداهمشرده  مهیچمطج !مشام

م(.15ط2ط6:1انمهس یممطمن متا عمشریعت،میجازهمدی یممیناهمكنیم؟من ،م  مهیچمطج !ن) طشی

 حس می کنیم که در حال حاضر زندگی مشترک راه خدا برای ماست . 8

کنیمم مزنگی مشتد رامفکرمکردیممطم  میینمن یج م سدیگیممک مخوبمیسدت.یالنمشام امهممزنگی مش د  ا ه:مشام امدقتممطرح

ها مشخ لفم  متر یتمشا،مآنچ مک مشنمطمشددمامنسددبتم  مکا میحسددان: حثکنیم.مشانمتجر  مش طمآ یششمخگطنگم یمد م ی   

ظریتمکسددددانمدیگر مک مشو دمیح ریممشامهسدددد نگم سدددد گ متمشامطمتفکریتمطمنیدهنگ،متفکریتمطمنظریطریفیانمشامینجاممش 

ها مد سددتم یم  مشامدهنگ.مییرمطجگینمشامهماهنگم امکالممخگیم اشددگ،مسددیگنالیحسدداسدداتمشام  مطجگینمشامپاسددخمش دی د.

 امکالممخگیمآشوزشم گهیم.مشامچ و ممنطجگینمام  مم(.میینمشسددددنولیتمشاسددددتمک مم4:4 میطلمقرن یانم9:1فرسدددد گ) طشیانمش 

(مطمیامم7:5(،میامیزمشدددی انم)یطلمقرن یانم8:16توینیممتتدددخی مدهیممک مآیامیکمفکرمیامیحسدددانمیزمخگیسدددت) طشیانم ش

ک ابممیزهام یمیزمهممتمییزمدهیممنیازدی یممک مم(؟م ری میینک م  وینیممیینمشنبع2:15 مدستمخودشانمیستم)یطلمقرن یانمساخ  

طمفعّالمطمیزمهرمشمتیرمدطمدَممتیزترمیستمطمتامیعماقم طحمطمنفسمطمشفاصلممزیریمكالممخگی،مزنگهشقگنمشتو تم خویهیم:من

(.میینمکالممخگیسدتمک متاییگمطم4:12سدازدن)عبرینیانمکنگمطمنیّاتمطمی"ریضمدلمینسدانم یمآشد ا مش طمشغزمیسد خوینمنفوذمش 

کنگمک مچ مچیزم یسددتمیامعیینمش کنگمک مآیامتفکر،میحسددانمیامیمان میزمیطسددت.میینمکالممشک وبمخگیسددتمک متیامنقیمش 

م"ل میست.

کنممک مخیال ، طیای میامیکمپیغاممشخصوص مآیگ،مح  مطق  مک مشنمفکرمش ح  مطق  مزنگی مشت رام  منظرمد ستمش 

آلودم داق مش مشداندگ.م لد ،مشنمزندگی مشتدددد رامهمچندانمیدکم طشمزندگی مینداهم–یممکد مآنم یمتداییدگمکردهمیزمخدگیمد یدافدتمکرده

آیاهممک مشدریی مپیچیگهمی مطجودمدی دمک مفیی،مآیاه مطمهگییتمخگیم  مشدگتمالزممخویهگم ود.م  م عضد میزمیینمشدریی مد م

یطلمیزدطیج،مطم عگم:ممدهگتغییرمنم آخرمیینم خشمخویهیممپردیخت.مطل میینم  مهیچمطج مخویسدتمطیضددمخگیم یم ری م تدرم

 معبرینیانمنویسددنگهیطلویتمدی د.ممصددودمنکالممشک وبمخگینم رمید یامد طن مشامیزمنخویسددتمخگینشقمصددمیمیتمجنسدد .

حسدددددابمپسمآیدگمکد مهرمشسددددیح م ری مزندگی مخودم دایدگم د مخدگیمنخویهدگم د مخوینندگیدانمیدادآط  مکندگمکد م طز مش ش 
ها مکالممشعقولمقضداطتمش مشدود.متفسدیریسد انگی دمکنیممتوسد میکممها مک مد مزنگییمانمش (.مین خاب4:13)عبرینیانمدهگن

شداندگ:نمکالممخدگیمتدامی دگمپدایدگی م مخدگی،محقیقدتمخدگیم دگطنمتغییرم داق مش تویندگمش نوعم داشددددگ.مطل مکالممخدگی،شکداشددددفد خدگیمش 

هامیک منیسدد نگ.م رخ مکمبودمدی نگ،م رخ محقیق ام"ل مهسدد نگ.میکم متفسددیر(.مپس،میزمچتددممخگی،هم 40:8یسددتن)یشددعیامم

زنگی مشا،مشدداشلمممم  یسدد ام اشددگ.م یاییگمیشدد باه مشرتکبمنتددویتنهامد مصددو ت مخوبمیسددتمک م امحقیقتمخگیمهمتفسددیرم

 کنیم،م ری مخگیمیهمیتمدی د. مشسا لمجنس مش های مک مد  ا هین خاب

 

م
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 داریم اما بدون آمیزشصمیمیت جنسی با هم ما .م9

لمسمکردنمیکگیگرمیامنویزشممد دهیم.مشاممها مش فاطتم  مهممنتددانمش  یه:مشامیکگیگرم یمدطسددتمدی یم،مطمیینم یم امطرح

آشیزشمجنسدد م یم ری مدی یممک ممجگ مخوی یم،مطل متصددمیم،میاه م امهمم ط میکمتختمش آزیدمهسدد یمممکردنم گنمیکگیگر

 م"یرمیزمزطجمخودم ی   مم ری متوصیفمیناهمآدممش اهل میستمک م امکس زنام مم عگمیزمیزدطیجم گیی یم.م حث:مد م ایبلمکلم 

ک م  مصدو تمیسد ردهم  مم– اشدگمش مporneaترجم مشدگهمیسدتمممزنامیام  میخالق مجنسد  میونان مک م  مجنسد مدی د.مکلم 

 مجنسد مشتدرطع،م ینمزنمطمشدوهرمیسدت،مپسمیشدا همدی د.میزمآنجای مک متنهامشدکلم ی   ممناشتدرطع مهرشدکل میزم ی   

  مطریح مممم،یسدتممناشتدرطع مجنسد مقبلمیزدطیجم،میزدطیجمشاننگمزنا،مهمجنسمیریی مطم ی    مجنسد مخا جمیزمهرم ی   

کنگ.م ری رمپنگیشدد نمنسددکسنم امنآشیزشنمد سددتمنفهمیگنمهگفمطمشنظو مخوبمخگیطنگم ری متمایالتمجنسدد م یحرش  مش 

دطمنفرمیسدت.مصدمیمیتمجنسد مم مپیونگم طحمم مجنسد م گطنمآشیزش،م ختد میزمپرطسد صدمیمیتمجنسد میسدت.مهریون م ی   

شددودم رخو دی م مخگیمیسددتمطم ری میینک مزنمطمشددوهرمیزمنهایتملیتمد منشحی میشنن مک متوسدد میزدطیجمفریهممش ییگه

کننگم طی  مصدمیم مقبلمیزمآشیزش،ملیت مک مزطجم امهممتجر  مش شدونگمتوسد مخگیمطرح مشدگهمیسدت.میینمپکیبمزیباممشداشلم

هامهم م ختد میزمیینمم.یسدتم عگمیزمآنممیکگیگرمانمفیزیک ،مآشیزش،می یاسدممطمد مآ"وشمکتدیگنطمنویزشم گنمیکگیگر،مهیجم

فق مد محی  م میزدطیج.م ری مم–تامیکمزنمطمشددددوهرمیینمپکیبم یم ازمکردهمطمیزمآنملیتم برنگممم–یکمپکیبمزیبامهسدددد نگمم

ممزنا ممدسد  مد مشدودمطمد من یج طیجمش  میزدطیجمشتدمولم طی  مجنسد مخا جمیزمیزد ازکردنمیینمپکیبمخا جمیزمشحگطده
'هم م ایگمیزدطیجم یمشح رمم تما نگمطمپیونگمزناشوی م یمیزمآلودی مییرد.ممنممقری مش 

دط منگداهمدی ندگ،مزیریمخدگیمزنداكدا ینم یمخویهمشجّرد،مخویهمش دأهّدلم د مكیفرمخویهدگم

م(.م13:4 سانیگن)عبرینیانم

:م ری م عضدد میینمسددویلمپیشمها مشحافظتمکننگهم  مکمکمهمحصددا  رپاممکردنم

 علقم  میینمنپکیبمزیبامنیسددت؟میزمنظرمفزیک متامچ محگمآیگمک ،مدقیقامچ مچیز مشش 

ممها مشناسدبمطمناشناسدبتوینیممقبلمیزمیزدطیجمپیشم رطیم؟ملیسدتمآشدکا  میزمکا ش 

.میینم  میینمشعنامنیستمک م ف ا مشناسبمطمناشناسبمطجودمنگی د.مد م ایبلمطجودمنگی د

 یزم ری متماممشسدددا لممشدددود.م ایبلمدسددد و یلعملمدقیقمطد م ایبلمیصدددول میافتمش 

شانمطمشددهادتمشن، ی   مزنگی منگی د.میزمخودتانم ،رسددیگ:مآیامیینم ری مشن،مپا تنرم

کنگ؟مها م ه رمپرتمش شسددیحیمانمنسددودشنگنمیسددت؟مآیامیینمکا محوینمشام یمیزمچیز

ی م رخو دمشنداسددددبمقبدلمیزمم(.م ر6:12سددددازد؟)یطلمفرن یدانم مخودمش آیامدی دمشریم ندگهم–شددددودممآیامدی دمنیع یدادآط نمش 

ک مزنگی مخانویدی مسدالممم ها مشسدیح م الغزطجمنصدیحتمطمنظر  مدنبالممد مکلیسدا مخودممکنممک یزدطیج،مشنمپیتدنهادمش 

یک میزمخادشینمیرطهمتوینگمش فاطتم اشدددگ.میخیری،م مفرهنگ مش .م رخو دمشناسدددبمد هرمزشین طمخوشدددحال مدی نگم اشدددیگ

مدهگم  میشدد ریامیییشددت:منمهیچم ختدد میزم گنمدطسددتنک  م یمک مشعموالمد میینمشددریی مپیتددنهادمش م4 امشنمیینممجوینان

دخ ر/دطسدتمپسدرتانم یمک مشدمامآنم یمنگی یگملمسمنکنیگ.ملباسد انم یم رمتنمدیشد  م اشدیگ.م امهمم ط متختمد یزمنکتدیگ.مطق  مم

ف ممها مشحافظ  مخودم یمیضامتوینیگمحصا هامشمامهممش یگن.معالطهم رمیین امهممد میکمیتاقمهس یگ،مهمیت مد م یم ازم گیی 

 م مسدالممطمشو دم ضدایتمخگیمدیشد  م اشدیگ.میکم یننگهامهکتدیگمتام  مشدمامکمکمکنگمک م ی   هام یمش کنیگ.مشدمامیینمحصدا 

تمک مک م امیح یاطم یننگی مکنگ،مکسد مف گ،م لک مکسد میسدمینگمیشامنک مپرتگاهم یننگی مخوبمآنمنیسدتمک مخیل منزدیکم  ملب 

 یگی منکنیگمتام یمها مقگ تمنگمجنسددد مکنگ.م  معنوینمیکمزطج،مشح اطم اشدددیگ.مآنم"ریزهنها م"یرضدددرط  مک م یسدددک

هدا م(.مخ مقرشز3:5طم2:7هدامهدام یمد مآنمی ی د مکنیدگمفریهممنکردیدگ)"زلم"زلزشدان مکد منشحی میشننم مکد م  وینیدگمآن

مهامزنگی مکنیگ. مآنیریگمطم  مهممکمکمکنیگمتامد مشحگطدهیکگیگرم یم ،ی

مکنیمزندگی میبا هم  روابط جنسی ما  بدون.م10

 میزدطیجمیسددت.میینمیسددتمک مشدداشلمصددمیمیتمجنسدد مخا جمیزمشحگطدهمکنگآلودمش ناهی:مآنچ مزنگی مشتدد رام یطرح

کنیم.م حث:مزنگی مش  گطنمدیشدد نمسددکسممنمحالم امهمممشددریی مشامش فاطتمیسددت.مشام رناش مدی یممک میزدطیجمکنیممطمد معی

هام امهممصددمیمیتمجنسدد مزنگی مکننگ.مآنمم گطنممم مزیاد م  مهممدی نگمیینمیشکانمطجودمدی دمک م امهم ری مزطج مک معالق 

 ایبلم یمپیگیمکننگ،مش لمخویهرمطم رید .م  مدلیلمیینک مهیچم ختددد میزم م"یرمجنسددد مزنگی مش ش لمدطسدددتمد میکم ی   

.م اممقری منم مییردمم مینداهییرممک میینمنوعمیزم امهممزنگی مکردنمد مدسدددد د کنممک مآشددددکدا یمیینم یمشنعمکندگ،من یجد مش نم 

 خویهممشمام یمیزمینجاممآنمشنصرفمکنم.م  مدالیلمزیرمتوج مکنیگ:یینحال،مهنوزمش 

ها م ایبلممنگهمیزمنبایگمهامیسدددت.میلب  ،مشام  مشمنوعیت ازدی مصدددرفاممش مدینیممک مزنگی مشسدددیح م"ن مترمیزمیکمزنگی 

خویهیممند یا یممک مچ میسددت.مزیریمشامخگیم یمدطسددتمدی یم،مشامش م  ش بمممدیگ امییی یممطل متمرکزمطمکتددشمشامممیح ریممش 
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یینم یمکنممک مپولسم سدولمدهیم.مشنمفکرمش (،مطم عگمآنم یمآنجاممش 5:20شدودن)یفسدسدیانمچیز م اعثمختدنود مخگیمش 

طل مم–چیزمسددودشنگمنیسددت.مند مینجاممهرمکا  مآزیدیمنمممطل مهم مم–د مینجاممهرکا  مآزیدیمنم:مند مذهنمدیشدد  مک منوشدد  

.مشمکنمیسددتم ری میکمزطجمشسددیح مک معتددقمعمیق م  مهممدی نگمطمتوج م(10:23)یطلمقرن یانمچیزمسددازنگهمنیسددتممهم 

کننگنمشجازنم اشددگمک م امهمم گطنمسددکسمزنگی مکننگ.مطل مآیامیینم ری مخگیمطمحسددانمش جنسدد معمیق م یمنسددبتم  مهممی

؟م  معنوینمشسدیح ،مشامشسدیدمطمسدودشنگمیسدتپادشداه مخگیممم ری مآیامم–نسدودشنگنمیسدت؟مآیامنسدازنگهنمیسدتمممهامآنمشصدلحت

یینمیسددتممک میینمیتفاقمشنممپیتددنهادمهسدد نگ.ممممها مزنگی مشاممحا زمیهمیتکنیم.مپسمین خاب میطم یمد مزشینمی ی  مش ینگیزه

متوینگم"یرعاقالن ،مناسالممطمخ رناام اشگ:ش 

ها مشدمام.مطق  مدطسد انمطمهمسدای کنیگشن قلمش "یرعاقالن :م"یرعاقالن مچونمشدمامپیغامم"ل  م یم  مدنیا میطریفمخودمم

  م امهممزنگی مکردنمکردیگ،مشدمامی زشمممشدرطعمیزمیزدطیجمکردنمم عگدیننگمشدمامشسدیح مهسد یگمش وج مشدونگمک مشدماممک مش 

(.مشددمامپیغاش م13:4'هم م ایگمیزدطیجم یمشح رمم تددما نگم)عبرینیانممنیزدطیجم یمیریش مدیشدد یگ،م االم ردیگمطمتقویتمکردیگ.

چیز مشددخصدد م.یلب  ،م طی  مشام امخگیمن قلمش مکنیگش بتمیزمپادشدداه م یم  مهرکسدد مک م خویهگمیهمیتمدهگمطمتوج مکنگمش

مکنیممچیز معموش میست.مشام ایگمنو مطمنمکمجهانم اشیم،مش فاطتم  مطرز مش بت.ک مشامزنگی مش می م مشیوهیست،مطل

 رید  نم  م- مشگلمنخویهرهنگاش مک مد م ی   ناسدالم:مناسدالممزیریمشدمام ایگمشیلمجنسد مخوب،مقو مطمطبیع مخودم یم

زنگی مکردنممنشصدنوع ک میینم طشنمیمشدنیگهیزمش خصدصدانمجنسد ممم.یگتحتمفتدا مقری مدهشدوهر نهسد یگ،م-جا نزن

شخصدوصدام ط مزن.مطل مدلیلمیصدل ممم–توینگمیثرمعکسم ط م ی   م گیی دمتوینگمشسدا لمجنسد مناسدالممییجادمکنگمک مش ش 

مکنممیینمیستمک مخ رناامیست.ک مشنمیینمیتفاقم یمتوصی منم 

میویگمک کنیگ.م ایبلم  مشامش تانم یمآسددددانمش هام  م ی   ط دنممپتددددیمان شددددمامیناهمکردنمطآ خ رناا:مخ رناامزیری

 مشامها مخوبمطمشدددایسددد  ،مهم شدددی انم  مصدددو تمفعالم  مدنبالمتتدددویقمکردنمشام  میناهمکردنمیسدددت.مح  م امینگیزه

کنگمیسدد وی میسددت،مشویابم اشددگمک مسددقوطمنکنگ!نم)یطلمهای مدی یممک ممضددعیفمهسدد یم.ن نا ریینمهرکسمیمانمش لحظ 

های م ری مسدددد،رها مخ رناامدط  مکنیم،متامیزمشوقعیتمحویسددددمانم اشددددگمک مم(.مپس،معاقالن میسددددتمک مم10:12قرن یانم

مییجادمکنیم.مخویهیممیزمآنهامدط  مکنیممفاصل های مک مش خودشانم سازیم،متام ینمخودشانمطمطسوس 

م

شددویگ.یزمآنم طزم  م عگ،مشددمامنهم مچیزنم یم امهممشددریکمشددویگ،م امهممیکمننهادمجگیگنمش یزدطیجمش طق  مطی دمتعهگمم

شدویگ.مسدکسم ختد میزمآنمنهم مچیزنمیسدت.ین خابمیینمک مآنمنهم مچیزنم یم)  م"یرمیزمسدکس(ممقبلمیزمیزدطیجم امهممش 

م ز گ طزمعرطس م یم  معنوینمشرطعمتغییرممشریکمشویگ،من متنهامخ رناامیستم لک مد معینمحالمشصنوع میست.چری

مزنگی مین خابمنکنیمم؟ین خابمکنیگمک مشیزینمقا لمتوجه میزمآنمنهم مچیزنم یمتام عگمیزمعرطسی انمنگ مدی یگ.م

م

ها مهردطمیسددت.ییرمیکمشسددیح مهسدد یگ،م طزمد مد مزنگی مشددما،مهمسددرتانمطمخانویده م ز گمطمشددامیزدطیجمطیقع 

  مصددو تمطیضدددمطمعلن مجگیمزنگی ممعالممعلن متعهگمطیضددح انمطمتاییگمنهادمیزدطیجممیسدد فادهمکنیگ.ممعرطسددی انم یم ری می

طم عگمیزمآن،م  مصدددو تمطیضددددمطمعلن م امهممزنگی مکنیگ!من م  مخاطرمیینک میکمقانونمکنیگمتام طز مک معرطسددد مکنیگ.

 مخوبم ری مکسددان مک مپتددتمشددمامهسدد نگم خویهیگمیکمنمونچونمش خویهیگمشح اطمطمعاقلم اشددیگ،یسددت،م لک مچونمش 

دی یگ.مییرم  مکنیگمطمیریش مش نهادمیزدطیجم یمتاییگمش خویهیگمک مطیضددمطمعلن منتدانمدهیگمک مچونمهرمدطمشدمامش م اشدیگ،

ها مپادشدداه مکنیگمی زشکمکمش ممطم سددانیگصددو تمطیضدددمطمعلن متام عگمیزمیزدطیجمجگیمزنگی مکنیگ،مپیغاش مش بتمش 

م.توسع مپیگیمکنگنگمخگیط

م

 

م

شدددمام ایگم رمطبقمکالممیطمدهگ.میامهمان و مک مم  مپردهمشیگویگ،منمهمیتددد م  معملمکردنمفرشانمش حکمتمخوبمخگیطنگم

خویسدتمتسدلیممهامیطاعتمکردنمسدختمیسدت.مم(.م ری مشامینسدان1:22!ن)یعقوبعملمکنیگمطمفق م امشدنیگنمخودم یمفریبمنگهیگ

.مپدگ مآسددددمدان مشدام د مدنبدالمچیز مفری متویندگم رییمدانمیدکمکتددددمکشم داشددددگ د مشسددددیحدا مخدگیطندگمش مطمیشیدالمدانمامهدم،معقیدگه

کننگمطمیطمد مفرزنگین مک میطم یمدطسدتمدی نگ،م  میطمیع مادمش ممفرشانبردی  مسدردمطمشکانیک میسدت.یطم  مدنبالمقلبمشاسدت.

مکنگ. ی"بم ری مینجاممدس و یتمیطمهس نگ،مخوش مش 

 امن خود "ساختن مکان" –بخش سوم: زمان عمل 
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م

ین خابمخویهگ،م امدینسدد نمیینک مپگ مآسددمان مشامهمیتدد م ه رینم یم ری مشامش 
ین خدابمیینکد م دایبدلمکالممخدگیسددددت،مم دامتصددددگیقمکد میزمیطمیطداعدتمکنیم.مکنیمش 
 مآنمد مزنگییمانمشدویم.یلب  ،میحسداسداتمینسدان،مشن قمطمک متسدلیممسدل  مکنیمش 

شالحظداتمشدال مشهممهسدددد ندگ.مطل مآنچد مکد میدکمشسددددیح م یم د مسددددمدتمیرف نمم

کتدانگ،مفرشانبردی  معاشدقان میزمخویسدتمی مش تصدمیماتمطیضددمشعینمطم یتد 

دهیممک میجازهم یمش تنهام امیینم ف ا میسدتمک م  مخگیمیینم آشدکا مخگیطنگمیسدت.

د مشددددریی مشخ لفمشامحرفم زنگ.مطق  مشنمیزمقبدلمتصددددمیممم یمیرف ممک مچ م

کا  م یمینجامم گهممیامنگهم،مپسمدیگرمقلبمم ری مشددنیگنمصددگی میطم ازمنیسددت.م

شامصدحیدمکننگم.مطل مییرم رخو دمفق م  مدنبالمیسد گاللمهامطمشردش مهسد ممک میزمآنچ متصدمیمم  مینجاششمیرف ممحمایتمش 

 ینگ؟نمطمنقگمم عگ مشنمچ متوینیممشن ظرمسدویالتمشقگنمخگیطنگم اشدیم:منخگیمشوقعیتمیخیرمشریمچ و مش  اشدگ،مآنمطقتمش 

ی ؟آیام رخو دمصحیدمد م ری رمخگیمطمکالممیطمدی  ؟مآیامفرشانمزنگییتم یم  مدستمخگیطنگمعیس مشسیدمس،رده ایگم اشگ؟منمم

م. مشرطعمضرط  میستیینمیکمنق  

 اگر ارزش انجام دادن داشته باشد، ارزش شروع کردن خوب را هم دارد!

ک میینمکا م یمنکنیگ!م یتدد رمکسددان مک م امهممزنگی مممکنمش ییرمیخیریم  مفکرمزنگی مشتدد رامهسدد یگ،م امجگیتمیصددری م

  مهمینمدلیلمیسدتمم–سدتممجهتم ه رمیزمزنگی مشتد رامیینمکننگمشویفقمهسد نگمک میزدطیجمیزمچنگکننگمطم عگیمیزدطیجمش ش 

 مد یزمشگتم امکسد مک مک میزدطیجمکردنگ.مپیونگمیزدطیجمطریح مخوبمخگیطنگمم ری م ه رمکردنمطمشریقبتمکردنمیزم ی   

یاممیاهم  میاهطمن م امسدکسمممشدرطعمکنیگ،م امیزدطیجمخگیطنگم رطیگ!مزنگیی انم یم امهممدطسد شمدی یگمیسدت.م  مدنبالمنیکوترینِم

میینمشرطعممیکمفازمجگیگمطمخیل مشهممطمپایگی مد مزنگیی انمیست.مین خابمکنیگمک مآنم یمخوبمشرطعمکنیگ.ممزنگی مشت را.

یکمین خابمطیضدد:مییرمعاشدقمیکگیگرمهسد یگمطمشقاطشتمد م ری رمتمایالتمجنسد م ریی انمسدختمیسدت،م یهمحلم ایبلمن م

یزمصمیمیتمجنس م گطنمآشیزش،منهرمشرد م ایگمزنمخودم یمدیش  مم ردنممطمن مزنگی مشت را.م ری ملیتممیاهم  میاهسکسمم

مکنگ: مطیضدم یمپیتنهادمش (.مپسمک ابمشقگنمدطمیزین 7:2 اشگ،مطمهرمزن مشوهرمخودم ین)یطلمقرن یانم

م(م،میام7:9)یطلمقرن یانمنگتوینیگمجلو میشیالمخودم یم گیریگ،میزدطیجمکنیییرمنم منم–یلف(میزدطیجمکنیگم

م(.6:18 ری منیریخ نمیزمشهوترین ن)یطلمقرن یانمم–تانم یمحفظمکنیگمب(مفاصل 

ها مشال مطمعمل مدیشد  م اشدگ،مطل م امیخ الفم ه رمیسدتمک مشبلغ مخرجمکنیگمنمیسدتمک م رخ مسدودمکزنگی مشتد رامش

تسددالونیکیانم،مپولسم ری مشسددیحیانمممم م  مناش یتم بریگ.د تانملطمصددبرمکنیگمتامیزدطیجمکنیگمطمیزم رکتمخگیطنگم رم ی   

نویسدددگ:منخویسدددتمخگیمیینمیسدددتمک مپاام اشدددیگمطمیزم طی  مناشتدددرطعم ،رهیزیگ...یزمهرمنوعم گ مدط  مکنیگن)یطلمش 

یچمشدکل م،مح  م گطنمه(.مهمان و مک مقبالمد میینبا هم حثمکردیم،م امهمسدرمآینگتانمزنگی مکردن5:22طممم4:3تسدالونیکیانم

کنیگ،مش لمیشخاصمها مجنس ممهممناعاقالن مطمهممخ رناامیست.منپسمشمام ایگمدقتمکنیگمک مچ و مزنگی مش یزمصمیمیت

هام(.میزمخگیطنگم خویهیگمک مد 16-5:15دینامزنگی مکنیگمن مش لمنادینان...زیریمیینم طزیا ،م طزیا م گ میسددتن)یفسددسددیان

ها مشوقتم ری منظاممم  مدنبالمجایگزینم امییمانگی ینمدیگرم  میشددد ریام گیی یگ.مفعاالن محیات مخودم یها م یم ازمکنگ.منیاز

مزنگیی انم اشیگ.

هامیصدولمشهم مهسد نگمک م ری مهممقبلمطمهمم عگمیزمیزدطیجمشهممهسد نگ.مییرمصدبر،مپرهیزمم:مییندی  دصدبر،مپرهیزمطمخو

تانمشریقبتممکننگمک م عگمیزمیزدطیجمیزم ی     مشددددمامکمکمش طمخوددی  مقبلمیزمیزدطیجمپرط شمدیدهمطمتمرینممشددددونگم،مم

دهگمطم  مکنیگ.ین خابمیینک منپکیبمشخصددوصنمصددمیمیتمجنسدد م یمتام طزمعرطسدد م سدد  منگ مدی یگ،مخگیطنگم یمجاللمش 

  ختگ. میزدطیج انمقگ تمش آینگه

یمتم اشنگ.متعهگمیزدطیجم  مشکلمسادهمطم امشعنامها م ز گمطمیرینمقهامجتن اشیگ،ملزطش منگی دمک معرطس م  میادمدیش  

ها معرطسد ،ملبانمسدفیگمعرطن،مکتمطمشدلوی مدیشادم امکالهمسدت،مسدالنمزیبای مک مآ یسد  متوینگم ریزی مشدود.محلق هممش 

.مطل متامشوقع مک م ام ایبلمهماهنگ مدی د،مهمگ میضداف مطمیخ یا  مهسد نگمممم-شدگهمشمکنمیسدتم ختد میزم طیا مشدمام اشدگمم

عرطسد مشدمام طیگیدمخیل مخاصد مد مزنگیی انمیسدت.می زشمصدبرمکردنم رییشم یمدی د.شوضدع انم یمشتدخ مکنیگ!م  م

مخو  مینجاششمدهیگ!م  مخو  مشرطعشمکنیگ!

م
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 پیونددها را به هم میروح سکس

هامییجادمپیونگمشانگیا  م ینمینسدددانم.ییی دد مشامیثرمش هرزه،مح  میکمیکمدطسدددتمیامیاهم  میاهم امصدددمیمیتمجنسددد م

ینگمک م امی تباطمفیزیک مطمآشیزشمجنسددد م(.مدینتدددمنگینمکتدددفمکرده6:16طمیطلمقرن یانمم22-5:20کنگ)یش المسدددلیمانش 

ک مآنم یم اممم(oxytocin)یکسدی وسدینمم  ها،مترشددشدونگ.مد مخانمها مخاصد متوسد مشغزمد طنمخونمشامترشددمش هو شون

،م اعثمیفزییشمکنگطم امشدریکمجنسد میشمتجر  مش م،کنگهایشم یمتحریکمش ک مد مطولمشدیرمخو دنمنوامسدین ،کودکشمم

ک م ط م ف ا ممیستم(vasopressinن)طیسوپرسیشردینم  میسمممد .م  مطو مشتا  مهو شونمشهم ممپیونگمیج ماع مش مشود

مجسدم منظرمهام یمیزینسدانطیضددمیسدتمیینمیسدتمک مسدکسممآنمچ مییی د.ممثیرمش تاممانتدم،مشیلمجنسد مطمپیونگم امجف یج ماع 

هدا ملحظد ترمیزمفریشددددوندگمخیل م(مش 2:24یویدگمکد م دامیزدطیجمدطمنفرمنیدکمتنن)پیدگییشمپیوندگد.مطق  م دایبدلمش  د مهممش 

 یم  ممهامنسدانیم،شدود.سدکسم  مصدو تمفیزیک   مصدو تمفیزیک م امآشیزشمجنسد میک مش مهامها مآن میسدتمک م گنکوتاه

مدهگ.هممپیونگمش 

ها مشسدیح میصدری مدی دمدهگ.  مهمینمدلیلمیسدتمک مپولسم سدولم  مخویننگههام یم امهممپیونگمش طل مسدکسمهمچنینم طح

شددودخا جمیزم گنمیطمهسدد نگ،مطل مکسدد مک منمشرتکبمش  میناهانمدیگرمک مینسددامک منیزم طی  مناشتددرطعم ،رهیزیگن.مهم 

شدمامشعبگم طحمیلقگنمیسدتمک مد مشدماسدتمطمیطم یممدینیگمک م گنکنگ.منمآیامنم کنگ،م رضدگم گنمخودشمیناهمش یناهمجنسد مش 

.ن)یطلمقرن یدانممییدگ،مپسمخدگیم ید م دگنمخودمتجلیدلمکنیدگییدگ،مطمدیگرمیزمآنمخودمنیسدددد یدگ؟م د م هدای مخریدگهمشددددگهیزمخدگیمیرف د 

ییگ.مییرم امکسد م  مصدو تمجنسد منزدیکمهسد یگ،م طحمشدمام  م(م.شدایگمتامیالنمد ییرمسدکسمقبلمیزمیزدطیجمشدگه6:19-20

آلودم  مآنمنفرمپیونگمخو دهمیسددت.میینمیکمخبرم گمیسددت.مخبرمخوبمیینمیسددتمک مد مناممعیسدد مشسددیدمشددکل مناسددالممطمیناه

ملودمپیونگم طحمم تکنگ.آها میناهتامتماممشکلمهستمقگ ت

 مکاف مقگ تمنگمیسدتمک مشام یمیزمتماممیناهانمپاامهمیتد میشیگمطجودمدی د.مخونمعیسد م  مینگیزهمتو  مکا  ری مشسدیح م

ییگ.م  میناهمجنس مخودمیع ریفمکنیگمطمیزمیطم خویهیگمک ممشمام یم بختگ.معهگ مکنگ.د م ری رمخگیطنگمیقری مکنیگمک میناهمکرده

دمد محضددو مخگیطنگم بنگیگمک مخودم یمیزمآنمفرد)یامیفرید(مدط مکنیگ،مک میکمزنگی مپاامیزم طی  مجنسدد م یمتامد مقلبمخو

 طزمعرطسدی انمیدیش مدهیگ.معهگم بنگیگمک میزمیالنمخگیم یم ام گنمخودمجاللمدهیگ.م عگ،مد محضدو مخگی،م  مآنمفرد مک م امیطم

متوینیگم  میینمشکلمدعامکنیگ:عیس مشسید،مآنمپیونگم طحم یم تکنیگ.مش م مناشترطعمدیش یگمیشا همکنیگمطمد منام ی   

نک  ه  دن    ادا د  "پدر، من تشخیص  ادا  ه  قتی  ا  ا /مم رت  رداه  ی ن مشخوق  ادتخیت تر رد ن نشخ را هوا  ق ار اوداو تر ه  ر هوا بق ا  ده
مصن"تر م ه ت ق دز دعیودف ه صد(.ا  نلرص تم   دز د ن ه  ر ترا  م   نردهت ه  مود ابیش  ق مود پ ک ه  . ده

طم عگمیزمشدکریزی  میزمخگیطنگم ری م ختدش،م  معالمم طحان مچیز مشدبی م  میینم یمیعالممکنیگم:منمد مناممعیسد مشسدیدم

آلودم ینمیناهیف گ.مپیونگمیتفاق مد معالمم طحان مش م،شکنمن.م عگمیزمآنپیونگم طح مک م ینمشنمطمجان/شا تامطجودمدی دم یمش 

 متو  مطمپاامشدگنم یم  متوینیگمیینمپرطسد ش  شدویگشدمام هامش م–شدودمم طحمشدمامطم طحمآنمپا تنرمجنسدی انمشدکسد  مش 

تنهای مطمیام امهمریه میکمدطسددتمشسددیح م الیمطمیام هبرمشو دمیع مادمکلیسددامط مکنیگ.ییرم  مفکرمیزدطیجمهسدد یگمطل میزمم

 متو  مطمپاامشدگنم یمط مکنیگ.میح ماالمش وج مشدگیگمک مدطمجسدممکنممک میینمپرطسد ادمش لحاامجنسد مپاامنیسد یگ،ممپیتدنه

م.یتحادمیزدطیجمشمام یمقوی رمخویهگمکردیینمکا مچسبنگ.متمیزم ه رم  مهممش 

 آنچه روشن است و آنچه که به روشن شدن نیاز دارد را جدا کنید

ک مچ مچیز مممکنگ.ییننظممدیدنم  مفکرتانم  مشددمامکمکمش  اشددیگ.شددایگمشددمام ریسدد  مد مشو دمشددریی مفعلی انمییبمشددگهمم

چیز منیازم  مشدفافمسداز مدی د.آنچ مطیضددمیسدتمیینمیسدتمک مخویسدتمخگیمد مشو دمصدمیمیتمجنسد مچ ممطیضددمیسدتمطمم

 مجنسد مخا جمیزمیزدطیجمیشد باهمیسدت.م ی   من مآطمد من یج م– میزدطیجمجتدنمیرف  مشدودممیینمیسدتمک م ایگمد مشحگطده

م.شونگشزدطجمش آنچ مک مهمیت مطیضدمنیستمیینمیستمک مچ مزشان ،مزطجمطیقعام

تویننگمطمیینمنیازم  م طشددنمشددگنمدی د.م ری مش ال،میکمزطجمش م–:میاه مطضددعیتمتاهلمیکمزطجم طشددنمنیسددتممشبهم

مثبتمیزدطیجهای مخوبمیستمک م ری منگ.م ری میینمچنینمزطج اشیزدطیجمکردهم اشنگمطل م  مدالیل معرطس م سم منگرف  م

،مشریسددممیامجتددنم اعثمیقگیممکننگ.مخوبمیسددتمک میکمشریسددممیامجتددنمشسددیح م یم رناش م یز مکننگ،مییرچ میینم رناش 

مبیام سدمم رمش مدینممک مد  ینمعویمم وش مکلممشدونگ،م لک متاییگ میسدتم رمیزدطیج مک مقبالمینجاممشدگهمیسدت.یزدطیجمزطجمنم 

ها م وش مکلمبیامتامزشانمثبتمیزدطیجتددانمیینمیسددتمک میزدطیجتددانم یمچنگمسددالم عگمثبتمکننگ.مییرمیدعامکنیممک متماممزطج
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ها میینمقوم،مزشان مک مد مقوممخودم ام طشمسدن  مخودمزنم.میزمنظرمشنمزطج،مپوچمطم  مشعن میسدتزنگی مشتد رامدی نگ

یزدطیجننیازم  متفکرمدقیقمطممزشان ینیگ،میاه نشدونگ.مهمانمطو مک مش سد مخگیمیک مش شدونگم امهممتوطمشدوهرمخوینگهمش 

مدی د.شگنم طشنم

هامقبلمیزمنزشانمیزدطیجنمیشد باهمیسدت.م ری میکمفردمشجردمیشد باهمسدکسم ینمزطج:مآنچ م طشدنمیسدتمیینمیسدتمک مشدفاف

زنگی مشتد رامدی نگمطم  مطو مجگ م ری معرطسد مم اشدگ.مییرمزطج میاهم  میاهیسدتمک مد ییرم طی  مجنسد مشرتبمطمیام

 مها مآت م رناش مدی نگمهنوزمشزدطجمنیسدددد نگ.مسددددکسمقبلمیزمنزشانمیزدطیجن،مسددددکسمخا جمیزمشحگطدههامطمشاهد مهف  

مطیضدمطم طشنمیست.م،یزدطیجمیستمطمد من یج م"ل میست.میینمیصل

 ایازدواج دو مرحله –ازدواج"  یلحظهانتخاب "

دیننگ.مییرچ معهگ م ری رمش م امهمم ی    مشع برمطمصددحیح میزمهامشددکل رخ مزنگی مشتدد رامطمیزدطیجم یم  معنوینم

د مشدکلمممدهگ،میزدطیجمطمزنگی مشتد راها مش فاطت مقری مش ک مد میزدطیجمهسدت،میزدطیجمطمزنگی مشتد رام یمد مشقول 

ند مقبدلممم–کندگم میزدطیجنمخدگیطندگمزطجم یمد میدکمنهدادمجدگیدگمش حدگمش ش فداطتندگ.مد منلحظد شداهیدتمکد مد م دامهممفرق مندگی ندگم ل

م مشخ لفم ریزی مشود.هامشکلتوینگم  مطمن م عگمیزمآن.مطل معرطس م  مخود مخود،مش 

ها مشخ لفمهامطمکتددو عرطسدد مد مفرهنگمها  مینویعمشخ لفمجتددنتوسددع مطمپیتددرفتمد مطولمتا یخم اعثمی ی  

شونگ.م یت رممی نمهستمک مزنمطمشردم  معنوینمزنمطمشوهرمشناخ  مش هامنلحظ یست.مجالبمیستمک مد م یت رمفرهنگشگه

طمهممشیهب مدیشدد  م اشددنگ.مزطج مک معالق ممخودشان هامهممعرطسدد مکننگمک مزطجها م"ر  میینمیزین م یمی ی  مش کتددو 

 ایگمیطلم  مصددو تمقانون م امحضددو میکمشاشو مدطلتمیامشسددنولمدف رمثبتمیسددنادمیزدطیجمیزدطیجمکننگ،مشعموالممممدی نگمک 

متویننگمعرطسد مشیهب می مهممد مکلیسدامیامجا مدیگرم ریزی مکننگ.کننگ.مچنگمسداعتمیام طزمیامهف  م عگتر،مییرم خویهنگ،مش 

ی نعجیبمصددو تم امیینمیزدطیجمندطشرحل م م"یرمییناشددگ،مک مدیزدطیجمدیشدد  م ثبتمشگریینک میکمکلیسددامجویزم سددم م

می متعگید مسویلمجالبم یم  مطجودمش مآط د: ط رطمهس یم.میینمیزدطیجمدطمشرحل 

ها معرطسددد مش فاطت مد مدسددد رنم ود.میهودیان،مد مزشانها م ایبلمآیینممی نمیزمکجامآشگهمیسدددت؟یینمیزدطیجمندطمشرحل 

م ری میک مکردنمزطجمد مقالبمیزدطیجم مخودشددانم یهامشددکلهامیام،م طشهامهامهرکگیممسددنت هامطمشصددر طشیان،میونان 

 میزمشددکلدیدنگمک ممهامیینمیجازهم یمش هام  مزطجهامد مآنم طز.مدطلتدیشدد نگ

ها م ایبلممهامد مزشانیزدطیجم یم سددد  م  مفرهنگتدددانمین خابمکننگ.معرطسددد 

حگطدمهزی مسدالمپیشم،مکلیسدا مکاتولیکم طمممیزمممها میج ماع م ودنگ. طیگید

ها مسکوال می طپای میس فادهمکردمتامپافتا  مکنگمک مقگ تمطمنفوذشم رمدطلت

هام ایگمد مسددداخ مانممکلیسدددامتحتم هبر مهاممطمطفاتها،معرطسددد تماممتولگ

(میدیش م1880-1780کتدددیشمثبتمشدددود.میینمقری ،متامزشانمینقالبمفرینسددد )

زشانمم ری مکاهشمقگ تمکلیسدددداممقگ تم ختددددیگنم  مدطلتممدیشددددت.مد میین

هامطمهامطمثبتمتولگزطجمتوینای م  میزدطیجمد آط دنسدکوال ،مناپلنونم ناپا تم

هام یمیزمکلیسددددامیرفتمطمآنم یم  مدطلتمدید.میزمآنمزشانم  مهامطمیزدطیجطفات

  ممم  مییم.ها می طپای مدیشدمی نم یمد متعگید میزمکتدو  عگمیزدطیجمندطمشرحل 

شود،مطممینجامیزمنظرمقانون م ایگمی  گیمتوس مدطلتممیزدطیجمهمینمدلیلمیستمک مم

ها مکلیسامحضو مدی دمخویس نگ،م امشریسممشیهب مجتنم گیرنگ.مد مینگلس ان،میکمشاشو مدطلتمد معرطس مزطجین عگمییر

.متماممشسدیحیانمینگلیسممحضدو مدی دمم مدطلتهامدیزمکلیسدامم ری مثبتمعرطسد مفرد مدی ی مصدالحیتطمیامکتدیش،مپاسد و میام

ها مالتینمآشریکاممسدالیانمسدال،مکلیسدا مکاتولیکم طممدینم سدم مد م یتد رمکتدو  نگ. رخو دیی نمیزمیزدطیجمنیکمشرحل 

های مک مکاتولیکمنیسد نگمهممد میینمشردمم"یرمکاتولیکم یمدیشد نگ.میشرطزهمشسدیح مثبتمیزدطیج مها میسدنادمیجازه ود.دف ر

منگ. ی نمدیهامیزدطیجمندطشرحل کتو 

ک مد مدف رمیسدددنادممآینگطیجمد مش د  میزم آیامیکمزطجمزشان ؟ممشدددونگشحسدددوبمش یکمزطجمچ مزشان مطیقعامش اهلمم.مم2

ییرنگ؟یینمسدویلمخیل مشهم میسدت.میلب  مهام عگمک مد مکلیسدامجتدنمش هف  هامطممها،م طزشدودمطمیامسداعتیزدطیجتدانمثبتمش 

های مک مفق مد مدف رمیسدددنادمدطلتمیزدطیجمک میینمخوبمیسدددتمک م رکتمخگیم یم رمیزدطیج انم خویهیگ.مطل ،م"یرشسدددیح 

نکردنگ!محویسد انم اشدگمک مدینمیزدطیجمم  ممها ها مشسدیح م یتد رمیزمزطجهامیزدطیجمکردنگ.مزطجکننگمهممشاننگمشسدیح ش 

های مهممیزمیزدطیجممکنیم.مطمد م ایبلمنمون دسددد و یلعمل م ری ملزطممیزدطیجمشسدددیحیانمد مکلیسدددامیافتمنم مکجا م ایبلهیچ

 مخگیطنگم یمها مشسددیح مطمشکاشددف هامطمسددنتکنیم.م ایگمحویسددمانم اشددگمک متفاطتم ینمآیینشسددیحیانمد مکلیسددامپیگیمنم 

م مخگیطنگم  م تریتمیست،من مفق م  مکلیسا.ق مآخر میستمک میق گی مدی د.میزدطیجمهگی تتخی مدهیم.مف
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ی مد مدف رمشگرمیینک مدطل  معرطسدد مد مکلیسددام یم  م سددمیتمنتددناسددگ،مد مآنمصددو تمزطجمتنهام عگمیزمیشضددا م ری 

یکمفردمشیهب مزطجمهامش لمیینجا،هلنگ،م"یرقانون منیسدتمک میکمکلیسدامیامکننگ.م.مد م رخ مکتدو ش مقانون دطل  ممیزدطیجم

شدانمزنمطمشدوهرمیعالممکنگ.م عگمیزم ف نم  مدف رمیسدنادمیامدف رمدطلت،میکمزطجم  مصدو تمقانون م یمقبلمیزمیزدطیجمقانون 

هایتدانم یمد میکمشریسدممشسدیح میادمک م عگمیزمیینک مسدوینگکننگمین خابمش ینگ.مطل مد معمل،م یتد رمشسدیحیانمیزدطیجمکرده

کنممک میینمهاسددت.مشنمفکرمش د محضددو مخگی،مدطسدد انمطمخانویده.میینمین خابمآنمم-کردنگمخودم یمشزدطجمد منظرم گیرنگم

 میزدطیجم یمد مدف رمی مک م ری ک مد ملحظ ممین خابمکننگتویننگمین خابمخو  میسدددت.مطل میکمزطجمشسدددیح ممهمچنینمش 

  منملحظ مد سددتمش لمیکمزطجم"یرمشسددیح مهمامهامد ممنگ.مد مچتددممخگیطنگ،مآن گینکننگ،مخودم یمشزدطجممش مدطلتمیشضددام

میسددددت.ممییجادمکرده مدقیقمیزدطیجملحظ ممد مشو دی نمش اسددددفان میکمی هاممیلک م یمگ.میزدطیجمندطمشرحل آینیزدطیجمد مش 

ازمم ط ش رحمکننگمیینمی هامم  مسدادی میزم ینمش من میزدطیجلحظ ن ری مم یمین خا تدانمطمطیضددمعلن م  مصدو تمییرمزطج

مییی د. رمین خابمآنمزطجمصح مش مهممخگیطنگم ینم رطد.

شناسگ،معرطس مکلیسام یم  م سمیتمش شریسممکنیگمک ممییرمد مکتو  مزنگی مش .منقشمطعملکردمشریسممکلیسامچیست؟مم3

کنیگمک م طد.مییرمد مکتددو  مزنگی مش زطجم  مکا مش مدطیجمد آط دن  میزپسمشریسددممشسددیح میام طیگیدمکلیسددامم ری م

شریسددممشسددیح میام طیگیدمکلیسددای مم،مشسددیحیانم ایگمی  گیمسددنگمیزدطیجم یمد میکمدف رمدطل  میشضددامکننگ،مپسم عگمیزمیشضددا،

حضددو مخگیمطمشدداهگین،مطی دمپیمانم،مد ممهامآنمد مآنملحظ ممتوینگم ری منتددانمدیدنمشددرطعمآنمیتحادمیزدطیجم  مکا م طد.ش 

هامدیگرمیکمنشکانمیشننمسداخ  مشدونگ.مآنهامزنمطمشدوهرمش کنگ.مآنهام یم  میکمطجودم گلمش شدونگ.مخگیطنگمآنیزدطیجمش 

مهامدیگرمیزمحاالمآزیدمهس نگمک م امهممزنگی مکننگمطمیتحادشانم یم  مکمالم رساننگ.ینگ.مآن

کننگ،مزنمطمشددددوهرم گیننگ،ممی مک م ری م یمد مدف رمدطل  میشضددددامش ک مخودم یمیزملحظ ینگمطل مییرمزطج مین خابمکرده

هامطمها،مهف  توینگم طز سددنگ.میینمش   مشریسددممکلیسددای مطمشسددیح مش   معنوینمزطجمیزمقبلمیزدطیجمکردهمطمش اهلممهاممآن

زطجمم  میزدطیجمد آط دنمم،یسدای مد میینمشو دشدانم اشدگ.منقشمشریسدممشسدیح مطمکلهام عگمعرطسد م"یرمشیهب مطمقانون شاه

کنگ.مشانمیینم یمشتخ مش جای مد مدعوتناش ممنیستم لک مطلبمکردنم رکتمخگیطنگم رمیزدطیجتانمطمجتنمیرف نمآنمیست.

 امهممش فاطتنگ؟مد مشدکلمطمنیحسداننمفرقمچنگین منگی نگ.مهرمدطمشداشلملحظاتمخوشمجتدنممچ و میینمدطمشریسدممکلیسدای 

شناجاتمناش ،مشردمطمهامهس نگ.مطل مد مشو دمیطلم،ها،مطمح  مسوینگها،مدعامها،حرفمزدنس نگ.مهردط،مشاشلمآهنگیرف نمه

م.شودیتحادمیزدطیجمآنمزطجم رکتمدیدهمش آط دمطمد مشو دمدطم،مزنم یم  میزدطیجمد مش 

م شتداط همجلسداتم مطجودمنگی د.مد ها معرطسدم  میادمدیشد  م اشدیگمک مهیچمچیزمعجیبمیامیشد باه مد شو دمتکری مسدوینگ

حاضدددرمدعوتم مهام ممزطجکنیممک مد مآنمهم شامیاهامیکمعرطسددد مهمگان م ازسددداز مش مها مش اهلشخصدددوصمزطج

یاها مکننگ.ممشجگدیمد م ری رمخگیمطمد م ری رمیکگیگرد محضدو مخگیمطمتماممحضدا مها میزدطیجتدانم یشدونگمک مسدوینگش 

طمتعهگشددانم  مدمها معرطسدد م  میتحامیقری معموش مسددوینگممینگ.سددالمپیشمیزدطیجمکردهم40ممشددایگمیامم30،ممم5هام عضدد مزطج

یینمد سددتم.میمآط م د نم  میزدطیج ختددگ.مطل م ری مهم مطیضدددمیسددتمک ممشامکسدد م یمد میینمجلسدداتمیکگیگرمقوتمش 

ییی یم، رکتمخگیطنگمکنیمن.ممشامفق مصدح مش ها،م گوییم:منیزمیالنمشامشدمام یمزنمطمشدوهرمیعالممش عگمیزمسدوینگنیسدتمک م 

 ری مزطج مد شریسدممکلیسدامییریم.میینمشدبی مآنمچیزیسدتمک مم یمجتدنمش مشدکلمیرف نگهای مک مقبالمطلبیممطمیزدطیج یمش 

میف گ. میزدطیجتانند مهنگاممیشضا مسنگمد مدف رمدطل  م اشگ،میتفاقمش ینگمنلحظ   ک متصمیممیرف

م

ی م میزدطیجنمدی د.مد مهرمشگلمعرطسد ملحظ عرطسد ،مهرمیزدطیج میکنلحظ ممشدکلصدرفمنظرمیزمین خابمشدمام ری م

شریسدممشیهب م اشدگمطمچ مد مشریسدممشدونگ،مچ مد مهسدتمک مزنمطشردمتوسد مخگیمطمجاشع مزنمطمشدوهرمد منظرمیرف  مش 

"یرمشیهب .م عگمیزمآنملحظ ،مدیگرمیزمزنگی مشتد رامحرف منیسدتم لک مصدحبتمیزمیزدطیجمیسدت.مصدمیمیتمجنسد مقبلمیزم

کندگ.مد حدال مکد مصددددمیمیدتمجنسدددد م عدگمیزممتدانمحرکدتمش  میزدطیجنممخالفمجهدتمخویسددددتمخدگیم ری م ی  د آنمنلحظد 

ماییگمشگهمطمشبا امیست. میزدطیجمنمتوس مخالقمتنلحظ 

 کلیسا نباید دخالت کند -زندگی مشترک یک موضوع شخصی است 

ی مد مجایگاه منیسدتمک مدیگر م یمقضداطتممیزمنظرم رخ ،مزنگی مشسدیح میکمشوضدوعمشدخصد میسدتمطمهیچمشسدیح 

شسددنولمزنگی ممم(.مآیامهزمشسددیح 7:1یویگ:منقضدداطتمنکنیگ،متامشددمامنیزمقضدداطتمنتددویگن)ش  ممکنگ.مخودمعیسدد مشسددیدمش 

دیگر م یمقضددداطتمکنگ؟مطق  مخگیطنگمعیسددد مشسدددیدم  مم، مشامیناهکا یم،مپسمچریم ایگمیکمیناهکا خودشمنیسدددت؟هم 

خویسدتمطرزم رخو دم  مکا مخودشدانم اشدگن.میطش فق مهامنگفتمک منسدرتانمشدایردینمخودمیفتمک مقضداطتمنکنیگ،م  مآن

.م عگمیزمیینک میطم  مشدددایردینشمیفتمک مقضددداطتمیصدددالحمکنگ ودنگممم  مدیگرینکمکمیامتعلیممدیدنمهام یمطق  م  مدنبالمآن
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کمدکمکنندگ.میطمیفدت:نچریمپرمکداه مکد مد مچتددددمم رید تمهسددددتممهدامیفدتمکد مچ و م د میدکم رید مخ داکدا نکنیدگ،م د مآن

 گوی :میجازهمکن م  م رید مخودم ین ،مطل مد مفکرمچوبم ز ی مک مد مچتدددممخودمدی  منیسددد  ؟میامچگون مجر تمش ش 

 گهمپرمکاهم یمیزمچتدمتم یرطنمآط م.محالمآنک مخودتمچوبم ز ی مد مچتدممدی  .می م یاکا ،میطلمآنمچوبم ز گم یمیزم

م (.5-7:2چتممخودم یرطنم یاط ،مآنگاهمد ستمخویه مدیگمک مپرمکاهم یمیزمچتمم رید تم یرطنم یاط  ن)ش  

توینگمد دناامد آط دنشمش م!چیزم  مد دم خو  منیسددتپرمکاهمد مچتددممم

حرک  مدطسد ان مطمممحرکتمش ب  میسدت. اشدگ،مشمکنمیسدتمزشانم برد،مطل م

یزم ط معالق میسددددت.م  منفعمچتددددممطمکلم گنمخویهگم ود.م دمکردنمآنم  م

 مهای مک مد ییرم ی   ها مشسدیح منبایگمنسدبتم  مزطجشهر میسدت.مینجمن

شدددودمک مگ.منبایگمیجازهمدیدهتفاطتم اشدددنجنسددد مخا جمیزمیزدطیجمهسددد نگم  

 مقبلمیزدطیجمتبگیلمزنگی مشتددد رام  میکمشدددکلمپییرف  مشدددگهمیزم ی   

م.ازم ط مشهر ان میسددتمدعوتم  متو  مکنیمهای م یمیینچنینمزطجمییرممشددود.

)یطلمقرن یانمم(،م لک م ف ا م ی4:5قرن یانمم2کنیم)ینگیزهم یمقضاطتمنبایگمشام

 لک مشدفامدیدنمیسدت،میزم ینم ردنمچتدمم.مهگفمشحکوممکردنمنیسدت،م(5:12

نیسددت،م لک مد آط دنمپرمکاهمیسددتمتامیجازهمدهیممچتددممشددفامیا گمطم  محالتم

مچتممطمکلم گنمیست.م  منفعطمیینمم–طبیع میشم ریرددم

 اخیرا زندگی مشترک دارید؟

شدایگمد محالمحاضدرمزنگی مشتد رامدی یگمطمدی یگم ری میزدطیجمد مآینگهم

شدایگم  مزطد .مشدایگمزنگی مشتد رام یم گطنمیینک م گینیگمک م یهمخگیطنگمنیسدت،مین خابمکردیگ.مشدایگممم–کنیگم یز مش  رناش 

کردیگمک میشدد باهمجگ می منیسددتمپسم  مهمینمدلیلمینجاششمدیدیگ.متو  مطم ازیتددت،مشویفقتم امخگیم یمد م رمدی د.مفکرمش 

قالبمیکمتعهگمیزدطیجم ینمیکمشردمطمزنمتاییگمشدگهمطمشبا امیسدت.ممد متنهامییگمک مصدمیمیتمجنسد متوسد مخگیمشدمامیالنمدیگه

توینگمییگ.مهماننگمهرمیناهمدیگر ،مزنگی مشتد رامهممش  امهممد محضدو مخگیمتتدخی مدهیگمک م یهمیشد باه م یمشدرطعمکرده

 مهوسدها مناپاام یم ختدیگهمشدود.مپولسم سدولم رمییمانگی ینمکولسد میصدری مدیشدت،منپسم  میناهانمیینمدنیامنزدیکمنتدویگ

ها مننگینممکننگ،منا ودمسدازیگ هریزمخودم یم امیناهان مچونم  معف  ،مناپاک ،مشدهوترین مطمهونک مد مطجودتانمکمینمش 

 یهم ازیتدتم  مختدنودمکردنم  مشعن منتو  مکردنمطمش وقفمکردننمیسدت!مممکردننا ودممم(3:5)کولسدیانممدیگرمیلودهمنکنیگن.

نیازشنگمش وج مشدگنمخ اکا  م،مشدود.میینشدرطعمش مکنیم،یشد باهمش ممنممیینک میطم یسدتمیسدتمطمشامپگ مآسدمان م امتتدخی مدید

هدای میسددددتمکد م ط م ریردیندگنمیزمکدا ،م،مطمآنشددددودییجدادمش  مطیقع ،متغییر مد م ف دا مشدامطمیقری مینداهمیسددددت. دامتو د 

م(.5:3 مشقگسینمخگیمنیستمن)یفسسیانمنشایس  

ها مجگیمزنگی مکنیگمطمتنهام عگمیزمیینک میزدطیجمکردیگم ام،مجگیمشدویگمطمد مخان یسدتییرمشمکنممکنمممپیتدنهادمش شنمشدگیگیم

همم ریردیگ.م  مطو مش بتمیزمیینمزشانم ری متاشلمکردن،معمیقمشددددگنمییمان ان،م شددددگمکردنمطمنزدیکمشددددگنم  مخگیطنگم

طل م امیینمحالمممم  مشیلمهسد نگ.مری میصدالحاتدیننگمیام یشد باهمنم هامزنگی مشتد رام یمیسد فادهمکنیگ.مشعموالمنیم میزمزطج

ها،منهرکگیممییسدد یم.شامینسددانطل مد دناامخویهگم ود.مشامهرکگیممفردم  مفردمد  ری رمخگیمش ممهسدد نگیصددالحاتممضددرط  م

(.م ل ،مفرشانبردی  مم5:10)دطممقرن یانمحسددددابمپسمخویهیممدیدم مزنگییمانهامهامطمین خابد م ری رمخگیطنگم ری مکا مشانن

د میینمزشین ممشمکنمیستمناشناسبمم اشگ،مشمکنمیستمتحقیرآشیزمیامخجالتمآط م اشگ،مطل مق عامی زشمنگمیست.مشیلمشمام  م

کنگ.میطاعت،ممییی د.میطاعتمیزمخگیطنگمیزدطیجمشمام یمقگ تمنگمش پردیختم ها میطاعتمیزمخگیطنگمتاثیرمخو  مد مقلب انمش 

مشود!ش د مزنگیی انم رکاتمخگیطنگممسببمجا  مشگن

م

 زندگی مشترک طوالنی مدت؟

شدونگمطجودمدی د.مشدایگمشدمامیخیریمشسدیح مشدگیگمطم  مدنبالمنسدرمتنوعمزیاد مد مشدریی  مک مشن ه م  مزنگی مشتد رامش 

  ممدیدنممکنیگ،مپاسدخزنگی مش هاسدتمک م امهمممطمسداشانمدیدنمزنگیی اننم ری میینک مخگیطنگم یمختدنودمکنیگمهسد یگ.مییرمسدال

شمامهنوزم  مصو تم سم میزدطیجمنکردیگمطل م امیینم ینگ؟نمهمیت مسادهمنیست.سویلمنخگیطنگمشریی مفعل مشریمچ و مش 

  م یح  م ی   م یمق عمکنیگمطم  مدنبالمدیگر ممتوینیگنم  یمدیشدد  م اشددیگ.مشددمامممزناشددوی ها ممحالمشمکنمیسددتمشسددنولیت

شرطعمکنیگ.یینم یم  مخگیطنگمیقری مکنیگممم،شگیگطی دمیینم ی   مممم مدیدنمیینک مدینس  میامنادینس  میزمد میش باه امتتخیم اشیگ.

مهرچ مزطدترم ه ر.م–یقگیممکنیگ  م سم مکردنم ی   م امیزدطیجمکردنمطم  مدنبالم ختشمیطم اشیگ.م عگم
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ها م عگ م  مسدددمتمیقگیمپس،مشمکنمیسدددتم ،رسدددیگمک مقگمم عگ مچ مخویهگم ود؟م عگمیزمقبولمکردنمطمیقری مکردنمیناه،م

کننگمک م ری مچنگمهف  میامچنگمشاهمیزمهممهامین خابمش .م رخ مزطجتوینگم سد  م  مشدریی مشدمام سدیا مش فاطتم اشدگیزدطیجمش 

ها مکوچک،میینمیزین مها مصدداحبم چ گمدط ا هم امهمم ریردنگ.م ری مزطججگیمشددونگ،معرطسددیتددانم یمترتیبمدهنگ،مطم ع

ها مجگیم خوی نگمیامیزمصدمیمیتمجنسد متام طزمعرطیتدانمدط  مکننگمک مد متختها مدیگرمین خابمش آیاهان منیسدت.مزطج

ک میزمخگیطنگم خویهیگمک م  مممها مدیگر مهمم  مذهنمشدمام رسدگ.میشامهنوز،م ه رمیینمیسدتحلهامطم یهکننگ.مشدایگم رخ مکا 

عمیقمشددماممیینمیسددتمک مممدهنگمنباشددیگ.مشیلشددمامییگهم گهگمطمشددمام یمهگییتمکنگ.مکو کو ین م  مدنبالمآنچ مدیگرینمینجاممش 

خگیطنگم یم امزنگیی انمجاللمدهیگ.مشنمشع قگمم طحمیلقگن،مک مد مطجودمشدماسدت،م  منحو م  مشدمامنتدانمخویهگمدیدمک مقگمم

.مگامچ م ایگم اشگ.مشمام ایگمشایلم  میطاعتمیزمخگیطنگم،مشایلم  مپردیختم ها مآن،مطمپییری مهگییتم طحمیلقگنم اشی عگ مشم

(.م امشدهاشتم اشدیگمطمیصدالحاتم یمینجامم5:25نییرم طحمخگیمشنتدامزنگی مشاسدت،میطهمم ایگمهاد مزنگی مشام اشدگن)"التیانم

مدهیگ.

 ی مشوقیک نمونه

شدانم  متعمیگمکردنگ.مطق  مک معالق زشان مک مپام  مزنگی مشسدیح میییشد نگ،م امهممزنگی مش مم(Malu)طمشالومم(Vic)طیک

ها مک ابمشقگنم یمد مشدانمشالقاتمکنیممطمآشوزشهام یمد مخان یرف نم یمش رحمکردنگ،شامیزمفرصدتمیسد فادهمکردیممک مآن

 مفردمتازهمش ولگمشدگهم(،میلوهیتمعیسد مشسدیدمطمهمچنینمیزدطیجمخصدوصمتغییر)شنظو متبگیلمشدگنمیزمفردمیناهکا مقبل م 

هام یم  مدعامکردنگ؟مشامآن.محاالمچ م ایگمش یسددتهامد امکردنگمک مزنگی مشتدد رام یهمخگیطنگمنهامش رحمکنیم.مآن یم امآن

یشکانشمهسدددتمک میکممپرسدددیگمآیامممیط،ممطیککردنمطمد یاف نمهگییتم طحمیلقگنمد میینم ا همتتدددویقمکردیم.مد م طزمتعمیگمم

مشاهگ.مشامپییرف یم.مناش م  مشرحمزیرم ود:م300حگطدیمم–کلیسام خوینگمم ناش م یمد محضو

مها معزیزم رید مطمخویهر

 مخاصم یم امشنمسددهیممشددگیگ.مقبلمیزمیینک م رکتمخگیطنگم یمد یافتمیشرطزمشنمتعمیگمخویهممیرفت.مشمنونممک میینملحظ 

دینسددد نگ،مشنمطمشالوم رناش مدی یممک مشدددمام  میشددد ریام گیی م:مهمان و مک م رخ میزمقبلمش خویهممچیز م یم امکنم،مش 

شاهمعرطسدد مکنیم.شتدد اقان مشن ظرمفری سددیگنمیینم طزمخاصمهسدد یم.محقیقتمیینمیسددتمک مشنمطمشالومقبالم امهممم4د ارفم

 مشام ودمشددرطعمکردیم.م طی  مجنسدد مطمشانم یم  مشددکل مش فاطتمیزمآنچ مخویسددتمخگیطنگم ری ی   م–زنگی مش مکردیممم

دینیممکد میینممیزدطیجم دامهممهمریهمهسدددد ندگمیشدامشدامخودخویهداند ملدیتمجنسدددد م یمقبدلمیزمزشدانمشقر مین خدابمکردیم.میالنمشدامش 

م  متماممجوینانمیینمکلیسدددامم گوییممک :ممخویهی یز مکردیممک م  مزطد میزدطیجمکنیم.مشامش ین خابمصدددحیدمنبود.مشام رناش 

،مناکاممشانگنگمطمشگنگمهامد مآخرمتنهامشونگ.مخیل هامیش باه مک مشامهممکردیمم یمشرتکبمش نتسلیممیشیالمجنس منباشیگ...مخیل 

هامپایانمخوشمنگی نگنمدطمشاهم مدیسد انی میزمخودشدانم یمپتدتمسدرمیییشد نگ.میزمیشد باهاتمشامد نم گیریگ،مزیریمهم تک 

ک مزنگی مشتد رام"ل میسدت.میزمآنم  م عگ،مشنمطمشالومسدوینگمخو دیممک متام طزمعرطسد مممپیش،مخگیطنگمشام یمش قاعگمکرد

 مجنسدددد م یمش وقفمکنیممطمجدگیمیزمهمم خوی یم.مشدام داط مدی یممکد مخدگیطندگمشدام یم ختددددیدگهمیسددددتمطمشدامشن ظرم طزم ی  د 

دطعاشدقم امهممیک مم،مد مآن ممی مک-هامطمد مزنگییمان.عرطسد عرطسدیمانمهسد یم:میکمعرطسد م امحضدو مخگیطنگمد مقلب

م رییمانمدعامکنیگ.مخویهرهامطم رید ینخویهنگمشگ.م

هامپیامم سدیا مشحکممطمش ب  مچ مشدهادتمطیضدح م ودمیزمآنچ مک مخگیطنگمد مزنگی میینمنوییمانانمینجاممدیدهمیسدت!مکالممآن

،مخگیطنگمشدمام یممهسد یگزنگی مشتد رام مدهامنیسدت.مییرمیخیریم یم  متماممحضدا م سدانگ.میینمیکمقالبم ری متماممشدریی 

شدناختمهامدطسدتمدی م،م.مچیز مک مشنمد  ا هم مشدهادتمآنمهم مچیزم یم  مشدکلمصدحیدمد آط یگ یهنمای مخویهگمکردمتام

مهام ری مد ستمکردنمهم مچیزمیست.ها م عگ مآنهامیزمیش باهمطمقگمشفافمآن

ممم

م اطاعت از خداوند یا دولت؟

ییرد!مهمچنانمیزدطیجم یمیکمآیینممکنگ.مناپلنونم یمنادیگهمش ها مشحضددر م یمتصددگیقمنم کاتولیکم طممیزدطیجکلیسددا م

ها م"یرکاتولیکمیزمقگیممآط نگ.م یتدد رمشسددیح توینگمآنم یم  مجامآط دم  محسددابمش دین مک متنهامیکمکتددیشمکاتولیکمش 

ک م  مشددگتمشسددیحیانم یمممهای میزمک ابمشقگنمهسددت.م خشنگیرف  ها مشع برپییها مشحضددر م یم  معنوینمیزدطیجیزدطیج

هامتامحگمزیاد مکنگمک م  مقوینینمحکوشتمیح ریمم گیی نگ.متامنیممقرنمپیشم،مسدیسد ممقانون مد م سدیا  میزمکتدو ش تتدویقمم

تحدتممدیزدطیجمشجدگچیزم د مسددددرعدتمد محدالمتغییرمیسددددت.میالنمدطلدت،م دامطالقمطممهمداهندگم دامک دابمشقدگنم ود.مطل مهمد 

یزدطیجمزطجمهممجنسمهممیویه مپییرد.مد محالمحاضرمدطلتم ری مهام یمنم کنگمد محال مک م ایبلمآنمشریی  مشویفقتمش 

کندگ.مییرمحکوش  ،مکدا م"ل  م یمخوبمطمکندگ،مشنعمش کندگ.میداه مدطلدت،میزدطیج م یمکد م دایبدلمشنعمنم یزدطیجمصدددداد مش 
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ی مک مخویسد ا مطفادی مشانگنم  مکالممخگیممها مشسدیح .میشرطزهمکلیسدامشانگ اق مش "ل مهمچنانم مکنگ،مآنمکامقانون میعالممش 

دیدنگ:مشددگنگمپاسددخمش  مین خابم ینمخگیمطمدطلتمش  هسدد نگم  مشددفافسدداز مطمجگیتم سددوالنمنیازمدی نگمک مزشانیک مشجبو 

(.مشدریی م4:19یامیطاعتمیزمخگی؟ن)یعمالم سدوالنمنشدمامخودمدیط  مکنیگ،مکگیممد منظرمخگیمد سدتمیسدت،میطاعتمیزمشدمام

طمیاه م-هامشزدطجمنیس نگنمنمطمکلیسام ایگم گویگمنن ،مآنینگ  میزدطیجمد مآشگهطجمیویگنیینمزک مدطلتمش ممخویهگم ودمخاص 

م رعکس.

 تواند به شما کمک کند.تواند پیچیده باشد! کلیسا میمی

د مهام یمها مک ابمشقگنمک مآنها،م هنمون اشددگ.م ری م یتدد رمزطجممتوینگمخیل مپیچیگهیاه مش مشددکسدد  دنیا ممیینممزنگی مد مم

فرشانبردی  مفرطتنان میزمخویسدتمآشدکا مخگیمیسدت.مطل مم،آنچ مالزممیسدتمم امهممیک تدافمکردیممنسدب امطیضددمیسدت.یینمک ابم

توینگم سدیا مسدختم اشدگ.د مش مآشدکا مخگیطنگصدولمیطمنینمد سدتمقویمکا  ردییممک میاه مپیگیمکردنمهامش قاعگمشدگهشامینسدان

 م ایبلم مکلیسددای انمک م رمپای ها م الیمطم اتجر  کنممک م  مدنبالمکمکمطم یهنمای م هبرچنینمشددریی  ،مشنمپیتددنهادمش 

ممتوج مکنیگ:میف نگها مزیرمک مد مزنگی مطیقع میتفاقمش کننگ، اشیگ.م ری م طشنمکردنمشنظو م،م  مش الزنگی مش 

فرزنگم ز گم امپاتنرشمدی د.مم3.میطمشدددوددی مش سدددالمزنگی مشتددد رامییمانم25پا تنرم  مییمان:مزن م عگمیزم •

خویهگم امرشمیسدتمطمش عاشدقمپا تنمینمخانمهایتدانمیسدت.میطم چ میطمعاشدقمیینمخانمپا تنرمیطمشسدیح منیسدت،مم

ویهگمک میزدطیجمقانون مکنگ.آیامخمنم ل م  مدالیلمشدخصد مشدانمش عهگمیسدتمط.مپا تنرمیطم  م ی   یطمیزدطیجمکنگ

ینگ؟مشامیینمزطجمیزمچتدممخگیطنگم امهممشزدطجمهسد نگ،ییرچ مهنوزم  مصدو تم سدم میزدطیجتدانم یمثبتمنکرده

 توینیمم  معنوینمیکمکلیسامد میینمشریی مکمکمکنیم؟چ و مش 

چنگمسدالگ معاشدقمهممهسد نگمطمآ زطمدی نگم امهمم م یشمیزمحگ:میکمزطجمآفریقای مشسدیح مد م یسدتمطممجهیزی  •

سدالگ مکا ممم40گمک مپسدرم ایگمسدختمتامکردن مزیاد م مدخ رمد خویسدتمچنانمشهری یزدطیجمکننگ.مطل مخانویده

های م یم تدکننگ؟مشام  معنوینمکلیسدامچ و مکنگمتام  وینگمپولمکاف م یم  مدسدتمآط د.مآیامشسدیحیانم ایگمچنینمسدنت

  میینمشریی مکمکمکنیم؟توینیممدش 

 ری میزدطیجمقانون منیازمیسدددت.م عضدددامیک میزمشگی اممآط  مشگی ا:مشعموالم رخ مشگی امشدددخصددد جمعم •

 مجنگ مطیقعمیسدتمیامسدوخ  میسدت.مش المدف رمثبتمیسدنادمد میکمناحی ممم-خویسد  مشدگهم"یرقا لمدسد رنمیسدتمم

هامطمدالیلممها،مهزین کفای  دطیجمقبلیش،م  معلتم   مطالقمشر وطم  میزیاه مفرد مقصگمیزدطیجمدی دمیشام ری 

 توینیممد میینمشریی ممکنیم؟کتگمتامتکمیلمشود.مشام  معنوینمکلیسامچ مکمک مش هامطولمش فن ،مسال

ها مقانون :میکمشهاجرم"یرقانون میز،ش ال،م طسددی میجازهمنگی دم امیکمآلمان میزدطیجمکنگ.مطل م ایبلممشحگطدیت •

 توینیممد میینمشریی مکمکمکنیم؟کنگ.مشام  معنوینمکلیسامچ و مش شنعمنم کم طنمطمآلمان م یمیزدطیجم ینمی

 مخگیطنگمها مخوبمطمعاقالن ییرمشدریی مشدمامسدادهمیسدتمآنم یمپیچیگهمیشمنکنیگ.مصدبو م اشدیگ.مفرطتنان میزم هنمود

کنممک متالشمنکنیگمخودتانمآنممپیتدنهادمش ی مهسد یگم  مشدمامیطاعتمکنیگ.میرچ مییرمد محالمحاضدرمد مشدریی مپیچیگه

ها مهامییشد  ،م هبرینمکلیسدامن رمجانمایتمیزمشسدیحیانمآیاهمطم امتجر  م اشدیگ.میزمیینحم یمحلمکنیگ.  مدنبالمکمکمطمم

(.مشنمشع قگممک مخگیطنگم ری مقلبمفرطتنمطمتو  مکننگهم13:17 ایگمحسدابمپسمدهنگن)عبرینیانمطممکننگمشدمامپاسدبان مش 

هیچمشوقعیتم"یرمشمکن مطجودمنگی دمک میکمشسددیح مشحکومم  منزنگی ممممدهگ.تدد م یه م ری مخرطجمنتددانمش همی

د میناهنم اشدگ.مطق  مصدگیقت،میع ماد،م ختدش،مصدبو  مطمفییمد مکا م اشدگ،مشنمش مننمهسد ممک مخگیطنگمشدمامطم

ها مشنحصددرم  محله،میاه منیازشنگم یه هبرینمکلیسددای انم یمهگییتمخویهگمکردمتام یه م یمپیگیمکنیگ.مشددریی مپیچیگ

طمکا مکلیسدامیینمیسدتمک م  مشدمامممپیشم طی انمخویهگمیییشدتیطم یه م یممق عاممهسد نگ،مطل مأنوسد میزمفییناشفردمطمم

مکنگمک مآنم یمپیگیمکنیگ.کمکم

م

 کلیسا؟ نظم و ترتیب اقرار علنی؟

ها مشر وطم  م طی  مجنسد مطمزنگی مشتد رامقبلمشدود؟آیامیناهآیامیناهم ایگمح مامد مشالءمعاممد م ری رمکلیسدامیقری م

هامد م ینمجویشعمدینیگمک میحکاممطمم سددددم؟میح ماالمش هام رخو دممکنگ امآنشددددونگمک مکلیسددددامیزمیزدطیجمسددددببمش 

 ایگممکنگمک من یج م گیرممک مکلیسدامها مشخ لفمش نوعمهسد نگ.مد امشنمیزمک ابمشقگنمشریم  میینمسدومهگییتمش کلیسدام

رد.)یطلمفاصدددل م گیدهنگممآلودمخودمیدش مش   مزنگی میناهکننگمیشامهمچنانمهای مک مخودم یمشسدددیح مخ ابمش یزمآن

 مشحدافظدتمطمیش یدازیتممیج مداعمشسددددیح مخدا جمشددددوندگ.م دایدگمیزمآنهدامم(.مچنینمیفرید مم دایدگمیزمدییره11-5:9قرن یدانم

آلودمخودمپ مشدرکتمنکننگ.میشامطق  مک میکمزطجم  مطرزمزنگی میناهخویسد  مشدودمک مدیگرمد مشریسدممشداممخگیطنگم
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کننگ،مکلیسدام ایگمممد محگمتوینمهم مچیزم یمد سدتممخویهنگش کننگ،مط رنگ،م  میناهتدانمد م ری رمخگیطنگمیع ریفمش ش 

یکمهمکیشم  مممطق  مک همممیمتددگه،مشاممام یم"رقمد مشحبتم،مفییمطمنهایتمحمایتم کنگ.مهماننگمپگ م ری مپسددرهآن

مکنیم. ردمطم  مخان م ازمشیگرددمخوش مش خ ا مخودمپ مش 

عهگمخگیطنگم امشسددیح متو  مکننگهمطیضدددمیسددت منییرم  میناهانمخودمیع ریفمکنیم،میطمک میشینمطمعادلمیقری معلن :م

  مممالزممیسدتسد م(.مد محضدو مچ مک1:9کنگن)یطلمیوحنامآشرزدمطمیزمهرمناد سد  مپاکمانمش یسدت،میناهانمشام یمش 

کنیم،م ایگمهمیتدددد مد م ری رمیطمکنیم.مپسمطق  متو  مش کنیم،م  مخگیطنگمتوهینمش یناهانمانمیقری مکنیم؟مطق  میناهمش 

 میطم یمد یدافدتمکنیم.مطل میداه مینداهدانمشدامدیگرینم یمهممتحدتمتداثیرممینداهدانمدانم یمیع ریفمکنیم،مطم ختددددشمپدگ یند 

مخگیمزشانمتو  م،میفت:نپگ ،مشنمد م ری رممیناهمکرد،مد م ری رمخگیمطمپگ شمیناهمکرد.ممدهگ.مطق  مپسدرمیمتدگهقری مش 

(.مشام ایگمیناهانمانم یم  مخگیمطمهمچنینمکسددان مک متحتمتاثیرمیناهانمشامقری مم15:21طمد م ری رمتومیناهمکردمن)لوقام

سدتمک مآنمیناهم  متماممکلیسدامصدگش میرف نگمیع ریفمکنیمم.میع ریفمعلن مد محضدو مکلمکلیسدامتنهامزشان مضدرط  می

های مک مخگیطنگمعیسد مشسدیدمد مخصدوصمچگونگ م رخو دم امآشوزشهامیثرمیییشد  م اشدگ.زدهم اشدگمطمیام ط مآن

کنگمک مشتدکالتم ایگمد مشقیانمکوچکمحلمشدونگ.مییرمکسد مک مد م ری رمشدمامیناهمکردهمیسدتم رمیینمیصدلمتاکیگمش 

طل میینمآخرینمشرحل مد مشدریی ممم–یصدالحمنتدگ،مآنمطقتمکلمکلیسدام ایگمدخیلمشدونگمممها مشکر مخ اکا  عگمیزمتالش

ی مها م یهودهی زی ترنمطمشدددرمم(.مشقگنمزنگی مکردنمشهممیسدددت،مطل مشنمشع قگممک مم17-18:15حادمیسدددت)ش  مم

تغییرممتتدویقمکردنم  مزنگی مشقگنمدیشد نم یم ام ری م هبودمزنگی مشقگنمد مکلیسدامهسد نگ.مترجیدمشنمیینمیسدتمک مم

معیسد مشسدید ری مممسدرسد،ردی ممها مخوبمطمش عادلمک ابمشقگن،م یتد رمکردنمعتدقمطهامیزمطریقمآشوزهدیدنمذهن

ک مد مآنم طحمم–یدنمفضدا مپرمیزمفییمطم ختدشممینجاممدهم،مآنمهمم امیادآط  مشدگف  معیسد مشسدید،مطم امترطیبمد

 م"التیدانمم2-12:1 عبرینیدانمم2-12:1هدا مخودم یمد مهرمییمدانمدی  م د مثمرمآط د) طشیدانمیلقدگنم  ویندگمشیوه

م(5:22-23

م

ها مسدالممدیشد  م اشدیم،منظممطمینظباطم سدیا مضدرط  مد مکلیسدامچیسدت؟مییرم خویهیممخانویدهمطمکلیسداممیصدولشقصدودمیزم

ینگ.معیسد مشسدیدمشجازیتمشام یممشجازیتمییمانگی ینمنافرشانمدیدهمنتدگهم  مشنظو مهامکلیسداممیصدولمشخ لفم ری مینضدباطت.یسدم

نگی د.مقر ان مشسدیدمکاشلمیسدت.میصدولمینضدباط مکلیسدام ری ممشجگد ط مصدلیبم  مدطشمیرفت.میناهانمشامنیازم  مشجازیتم

ینگم لک میلف(م ری مکمکم  مخ اکا میسددتمتامد مشو دمجگیتمیناهشمفکرمکنگ،مب( ری متتددویقمخ اکا م  متنبی مدیدهمنتددگه

مشتددددا کدتم  مشیدلمطم دگطنمی زشمد مد م ری رقبولمکردنمینداهشمطمتو د میزمآنمیسددددت،مج( ری مشحدافظدتمیزمخ داکدا م

 م گمیسدت،م امتوج م مشخ لفمکلیسدامیسدت،مد( ری مشریقبتمکردنمیزمیعضدا مکلیسدامد م ری رمآشوزشم گمطمیامنمون هامرناش  

ییرمیدکمییمدانمدی م دامفرطتن مینداهمخودممم(.5:6یطلمقرن یدانمم د میینکد منیندگک مخمیرشداید مش متویندگمتمداش مخمیرم یمط مآط دن)

کلیسدددامضدددرط  مطمقا لمیجریمنیسدددت.م رخ مممیصدددولمتنبیه مدیگرشنمیینمیسدددتمک ممم یمدیگهمطمتو  مکردهم اشدددگ،مپیتدددنهاد

 پایگی  مطمییجادمیع مادمش قا لمشناسبم اشگ.ممد   م شگمش متوینگم ری مزشانمدیدنممامهشحگطدیت

ممم
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من یج 

 عگمیزمیزدطیجملیتم ردهمشددود.مد م ایبل،مممفق میسددتمتامیزآنصددمیمیتمجنسدد مپکیبمزیبای میسددتمک مخگیطنگمطریح مکرده

هامطمآ"ازم طشن مها،مشح و ،مسوینگشحکممترینمشکلمتعهگم ینمدطمطرف.معهگمم-یزدطیجم  معنوینمیکمتعهگمی ی  مشگهمیست

کنندگ.معهدگمیزدطیجمیدکمنشحی میشننم ری معتددددق،مهدا،م د مآط دنمپدایدگی  مطمیشنیدتم د م طی  مطمجداشعد مکمدکمش دی ندگ.معهدگ

مکنگ.تر یتمفرزنگینمییجادمش مسکسمط

 میزدطیجنم اکرهم ماننگ،مزشان مک معهگمتصویبمتوقعمش عا فمد مک ابمشقگنمیستمک مهرمدطمنفرمزطجمتامنلحظ ممیینمیک

کنگ.میینمد مهامیزمنشالمشننم  منشالمشانمتغییرمش کنگ،مزشان مک مشالکیتم گنش شدددود،زشان مک مخگیمآنمدطمنفرم یمیک مش 

هام یم  م سدمیتمهای مک مدطلتمیینمشگلمعرطسد د مکتدو مم–دهگممشریسدممکلیسدامیامدیگرمشریسدممخاصمفرهنگ م نمش حینم

ها مشسدیح میطلم  مصدو تمقانون م امیشضدامکردنمی نمطجودمدی د،مزطجشرحل -های مک ممیزدطیجمندطشدناسدگ.مد مکتدو ش 

 متویننگمشریسدممطمجتدنمشسدیح مدیشد  م اشدنگ.منلحظ  خویهنگ،مش مطمسد،سم،مییرممکننگیزدطیجمش د مدفاترمدطل  ممهای مکا"ی

هامیسدت.مهرمعملمجنسد مقبلمییرنگمخویهگم ود.میینمین خابمآنهامیامد مدف رمثبتمیسدنادمیامد مجتدنمشسدیح مک مش یزدطیجنمآن

یاهمگ.مصددمیمیتمجنسدد مزنیزمنشحی میشننم  مطرحمخگیطنگم ری میزدطیجمآسددیبمش مخا ج میزدطیجنمطمد من یج میزمنلحظ 

یزمیزدطیجمخا جمسددکسمم، میزدطیجنمیسددتمهمسددکسمک مقبلمیزمنلحظ همریهم امطمزنگی مشتدد راممم  میاهمقبلمیزمیزدطیج

میینمهممیش باهمیست.م-شودشحسوبمش 

نیگ!مییرمزنگی مشتد رام یمد منظرمدی یگ،مل فامیینمکا م یمنکنیگ!مخگیطنگمچیزمخیل م ه ر م ریی انمدی د.مد سدتمشدرطعمک

ییرمیخیریمزنگی مشتد رامدی یگ،م گینیگمک مد مشسدیرمیشد باه مهسد یگ.مخ ای انم یمقبولمکنیگ،م  مدنبالم ختدشمخگیطنگم اشدیگمطم

 الفاصل م  مشسیرمد ستم ازیردیگ.مییرمصادقان مخویس ا مختنودمکردنمخگیطنگمهس یگ،میطم  مشمام یه م یمنتانمخویهگمدیدم

م یهم یمنیزمخویهگمدید.مطم  مشمامقگ تم یهم ف نمد مآن

 ملیتمنیسدتم مینسدانمطریح مشدگهمیسدت.معهگمیزدطیجم ازدی نگهنگم ری ملیتمطمطم هرهطنشحی میشننمیزدطیجمتوسد مخگی

شسدیح م اشدیگ.مممطعمیقا ممی طمشحافظمآنمیسدت.م  مخگیمیع مادمدیشد  م اشدیگ.مصدبو م اشدیگ،مخوددی م اشدیگ،م یتد م لک مفزیینگه

ممشود.گمهمیت مشنجرم  م رکتمش طرحمخگیطنیطاعتمیزم
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م:ش رجمشهادتم

خویسد ممیینم خشم یمهممد مسدخنمش رجممش رحمکنممطل محسمکردممش لمتعریفمکردنمشوضدوعمفیلمم ری مکسد مقبلمیزمش 

ی م  مطرزمعجیب م میینمک ابم یسددتمطمهفتمصددفح ترجم م مآخرمینجانگم.دیگنمآنمیسددت.  مهمینمعلتمآنم یمد مصددفح 

 مخیل مطولمکتیگمینگا می رمطم ادمطمش مطمخو شیگمطمفلکمد مکا م ودنگمک میینمترجم مکاشلمنتود!مطل مح  میینمهمم رناش 

کردم،مخگیطنگمشح وی میینمک ابم یم  مصو تمعمل مطمعین م  مشنمخگیم ودمچونمد مهمینمحین مک میینمک ابم یمترجم مش 

کردممتامحگ م امنویسدنگهمشویفقم ودممطل مد م عضد م میینمک ابم یمترجم مش آشوزشمدید.مییرم خویهمم ط یسدتم اشدم،مطق 

کنیم،مآخ مشگ مشیتد مآدممعاشدقمکسد مزنگی مش م21 م ا ا!مدیگ میین و یامهممنیسدت،مدی یممتومقرنمنیف م:نشوی دم امخودممش 

 مک متصددو شم یمکنیگمعاشددقشمیشاهمپیشمشنم امپسددر مدطسددتمشددگممطم یشمیزمینگیزهمم2شدد مطل م هشمدسددتمنزن ؟من.حگطدم

شانمکم رمیزمکردممنخودشد ن!م ی   هایمم ود،مطمطق  مش مننمشدگممک مشسدیح مهممهسدتمحسمش  ودم،مکاشالمش ا قمییگهآل

ها مجنسد منگیشد ممطل مهمزشانمطبقمتعریف مک میزمزنام،مشتدکل م امصدمیمیت21یکمشاهمطولمکتدیگ.مطبقمتعریفممیزمقرنم

کردم.محسمم.مطق  میینم ی   م  مدالیل متماممشگمدقیقامیکمشاهم طزمطمشبمیری مش  رییممخ مقرشزم ودد مذهنممدیش م،مسکسمم

 یمتماممکردم.مسددددال مم5 مکردنگم ی   ی میزمطجودمم یمپیشمیطمجامیییشدددد م.مآنقگ محالمم گم ودمک مهم مفکرمش کردممتک ش 

ی م ری مشانگنشمنبود.مشگتم ی   مشهممنیسدددت.مشهممیینمیسدددتمک مشنم طحمم امیطمیک مشدددگهم ود،م امکسددد مک مهیچمیا ین  

یرف م؟مشگرمدسدتمخودمشنمیسدت؟مقگ ت مشاط ی مقگ تمیکمینسدانم یمالزممدیشدت.م ا هاممچ و م طحمم یم ایگمیزمیطمپسمش 

مم کنگمطل مخیل مد دمدیشددتمخیل معمیقم ود متامیینک میکم طزمک میزمدعامکردنم  میزمخگیمخویسدد ممک م طحمیطم یمیزم طحم

میزمقلبممطمطجودممثمرمخسدد  مشددگهم ودممزینومزدممطمیزمخگیم امفریادمکمکمخویسدد م خگیمصددگییمم یمشددنیگ،مکمکممکرد،م االخره

دیدم،متکمتکمکلماتمیینم ودمآنم یمیدیش مش یممیف ادهم مطوالن مک مد مترجم  فت،م االخرهمتماممشددگ،...مطق  م عگمیکمطقف 

 م  میشدد ریامیییشدد نمعتددقمطم مجنسدد م االترینمد ج ک ابم رییمم اشعنامشددگهم ود.محاالمکاشالمش قاعگمشددگهم ودممک م ی   

میک مشدگنم طحمطم گنمدطمنفرمیسدت.متنهام،مکسد مالیقمشدریکمشدگنمد م طحمشدمام یمدی دمک معهگم بنگدمطمسدوینگم خو دمک متام

شرگم امشدمامخویهگم ود مکسد مک معهگم بنگدمک مشدمام یمشن ظرمنگیی د،میریانمپتدتمد م هامنکنگ،کسد مک مهرملحظ مترنم

یزمدستمدیدنشم یمنگیش  م اشیگمطم گینیگمک منشالمخودمخودش ن مکس مک م امتماممطجودم  مشمامعتقمدهگ مکس مک مخگیمیطم یم

تانم رکتمدهگمطمهر طزتانمیزمییرمش اهلمهسدد یگمیشیگطی ممخگیطنگم  م ی   مم امشددمامیک مکنگم.میینمفردمالیقم طحمشددماسددت.

هامعتدقمشملؤم اشدگ.مییرمشجردمهسد یگمشن ظرم اشدیگ،مق عامخگیمکسد م یم ریی انمد منظرمدی دمطمش مننم اشدیگمخگیطنگم ه رین

مدهگ. یمهگی مش 
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