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پيیشگفتارر مترجم  
 

"ررااهھھھنمایی مشاوورراانن مسيیحی" ااست. اايین  پنجمددرر ددست دداارريید٬، ترجمۀ فصل سی وو  ووهه اایی کهھجز
رر تمامم کتابب ددرر اايین مکانن اامکانن پذيیر نيیست. بهھ ناچارر کتابب کالً شامل چهھل فصل می باشد وو اانتشا

فصل هھھھایی اايین کتابب بصوررتت جدااگانهھ اانتشارر يیافتهھ ااند. ددعایی من اايین ااست کهھ اايیمانداارراانن فاررسی 
جنبۀ عملی کتابب مقدسس بهھرمند شوند تا کليیسایی فاررسی ززبانن عيیسی  ززبانن اازز ططريیق اايین کتابب اازز

رردد.مسيیح نهھايیت فيیض وو ررحمت خداا رراا بهھ ددست آآوو  
شخصی کهھ بهھ مشاوورر مسيیحی ررجوعع می کند ددرر اايین کتابب "متقاضی" ناميیدهه شدهه٬، وو شخص مشاوورر 

نيیز "مشاوورر" ناميیدهه شدهه ااست.  
شاهھھھرخخ صفویی  
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پنجمسی وو فصل   
ررفع مسائل جنسی  

 
 

ددرر ززندگی ززناشوئی  
 

ً ددرر . کم ااست دنددااشتهھ باشآآنکهھ مسائل جنسی جنبهھٴٔ جسمانی اامکانن  تمامم مواارردد٬، ااگر مسئلهھٴٔ  تقريیبا
ً متوجهھ آآنن شدهه وو يیا خوااهھھھد شد. ددرر  کهھ ما ددرر ددفتر  ددفعاتیجسمانی ووجودد ددااشتهھ باشد٬، ططبيیب يیقيینا

دد کهھ ددليیل شدهه اايیم٬، ططبيیب پس اازز معايینهھ تشخيیص دداا با مسئلهھٴٔ جنسی ررووبرووخودد مشاووررههٴٔ مسيیحی 
. جسمانی ووجودد نداارردد  

 اازز٬، مسائلگونهھ می شماررند ددرر صوررتی کهھ اايین  دد رراا مسئلهھٴٔ ااصلیمسئلهھٴٔ جنسی خو ااکثرااً ضيیانن متقا
.)١۱(کهھ بهھ ااصطالحح پشت پرددهه می باشند اانشعابب يیافتهھیی مسائل دديیگر  

فاشش می  مشاووررهه ددرر جلساتت ااووليیهھٴٔ بوجودد آآمدهه معموالً ااررتباطط با هھھھم مسائلی کهھ اازز شکستهھ شدنن 
٬، )٣۳(٬، خشم وو تنفر)٢۲(ترسسد: نرراا دداارر موااررددوو اايین مسائل معموالً يیک مورردد٬، يیا ترکيیبی اازز اايین  ند.گردد

.)۴(نگراانی٬، تقصيیر٬، حساددتت وو شکاکی٬، وو خستگی  
بنایی مسئلهھٴٔ معموالً ززيیر  هھ خشم وو تنفر ااختصاصص دداادد٬، چونن آآنهھاسؤااالتت ااووليیهھ رراا بايید مربوطط ب
مشاوورراانن می تواانند بهھ بحث  براایی ررسيیدگی بهھ مسائل خشم وو تنفر٬، .جنسی رراا تشکيیل می ددهھھھند

.)۵(دررجوعع کنن“ ر خشم غلبهھ کنيیمچگونهھ ب”  
ااصولل  ااززبراایی صحبت ووقت کافی صحبت می کنند٬، بايید جنسی   اوورراانن ررااجع بهھ رروواابطووقتی مش
اازز ااوولل قرنتيیانن می  ٧۷ددرر فصل رراا  ااصوللد. پايیهھٴٔ اايین نبگذاارر نيیز کالمم خداارروواابط جنسی ددرر ااساسی 

نيیم.بيی  
 
 

جنسی بهھ رروواابط ااصولل کالمم خداا ررااجع  
 

:ددیی اازز اايین ااصولل مشخص شدهه ااندتعداا ددرر کالمم خداا  
 

١۱. پرهھھھيیزرروواابط رراا تشويیق می کند٬، وو بهھ اايین د. خداا نسی ددرر ااززددووااجج خوبب وو مقدسنرروواابط ج   
اازز آآنن هھھھشداارر می ددهھھھد.  

٢۲. ررجوعع  ١۱٩۹وو  ١۱٨۸: ۵لل غزلهھا وو اامثالل دداارردد. بهھ غز دديیگرییبهھ  تعلقبدنن هھھھر يیک اازز ططرفيین    
ت٬، بلکهھ فرضض بر ووجودد آآنن شدهه ااست.کيیف وو لذتت اازز رروواابط جنسی نهھ تنهھا گناهه نيیس يید.کن  

٣۳. نيیازز ااساسس ٬، بلکهھ بر (خودد محورریی) زز هھھھایی خودد باشداايین کيیف وو لذتت نيیز نبايید بر ااساسس نيیا 
. لذتت رراا خودد می ررسدیی کهھ لذتت شوهھھھر اازز جابب ززنش بهھ ااوو (بگونهھ ااباشد  دديیگریی هھھھایی

ق٬، مخالف هھھھمجنس باززیی يیا جل گونهھ . هھھھر)می ددهھھھدااست کهھ بهھ ااوو  ی ززنن ااووحس می کند٬، وول
“»تر ااست.  ددااددنن اازز گرفتن فرخندهه”ددرر اايین خالصهھ می شودد: موضوعع اايین ااصل می باشد.   

۴. صحبتی االبتهھ . ددرر خصوصص ددفعاتت مداامم بر قراارر باشدرروواابط جنسی الززمم ااست مرتب وو  
 رراا دديیگرییجنسی  کهھ هھھھر يیک اازز ططرفيین بايید غريیضهھٴٔ اايین ااست ٬، ااما ااساسس يیادد شدهه نشدهه

.يیا ووسوسهھ٬، بهھ ااوو سراايیت نکند ٬،“هھوتتآآتش ش”کند٬، تا  ااررضاعع  
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۵. رروواابط جنسی ددرر اايین ااست کهھ هھھھر يیک اازز ططرفيین بايید جنسی  ضاععذتت وو ااررااصل ددرر يیافت ل 
 برآآووررددهه کند( کهھ حق ااوو ااست). ااما االبتهھ٬، ااصولل ٬،رراا بهھ ددفعاتی کهھ دديیگریی می خوااهھھھد

مالحظهھٴٔ : ااعتداالل٬، کوشش ددرر برآآوورردد مسرتت دديیگریی٬، وو غيیرهه. مانند ٬،نددديیگریی نيیز حاکم
بايید ااوولويیت بر ددررخوااست رروواابط جنسی ددااشتهھ باشد. ااما اازز جانب دديیگر٬، اايین نبايید  ززووجج

بهھانهھ براایی فرااهھھھم نساختن نيیازز هھھھایی حقيیقی ااستفاددهه گردددد.   
۶. معاملهھ اایی براایی  ٬، هھھھيیچگونهھ شرطط وو“ططرفيین ااززددووااجج حق وو حقوقق”با ااصل  ددرر رراابطهھ 

هھھھيیچ يیک  “).نمی خواابم رراا نکنی٬، با تو تا اايین کارر”شرکت ددرر رروواابط جنسی٬، جايیز نيیست؛ 
اازز ططرفيین حق چنيین معاملهھ اایی رراا نداارردد.  

٧۷. ٬، حق بيیشتریی پولس بهھ مردد. )۶(متقابل ااستيیکسانن وو  ٬،رروواابط جنسی ميیانن ططرفيین ااززددووااجج 
کهھ بهھ معنی  .٬، ااوولويیت ددااررددآآغازز رروواابط ددرر ییدديیگررراا ندااددهه. نتيیجتاً ووااضح ااست کهھ تحريیک 

وو ااگر کند شودد٬، بايید دديیگریی رراا تحريیک ااهھھھد رراابطهھ بر قراارر می خو اازز ططرفيین کهھهھھھر يیک 
ززوورر اادداامهھ ددهھھھد. ططرفف مقابل نخوااهھھھد٬، نبايید با  

 
مختلفی اازز مسئلهھ  نواانن پايیهھ (مبنی)٬، براایی حل اانوااععددرر جلسهھٴٔ مشاووررهه می تواانن اازز اايین ااصولل بع

. ددااستفاددهه کر  
 
 

ررووشش هھھھایی عمومی مشاووررهه  
 

رروواابط جنسی٬، الززمم ااست برنامهھ اایی براایی حل يیکايیک  اددهه اازز ااصولل کالمم خداا مربوطط بهھااستفبا 
دد. يیک مورردد ااستفاددهه قراارر دداا رراابرنامهھ هھھھا  دد٬، ووفرااهھھھم نموآآنن رراا اايیجادد کرددهه  کهھ ززيیر بنایی موااررددیی

نمونهھ اازز ررووشش عمومی ااستفاددهه شدهه اايین ااست:  
فشا بايید تفحص کرددهه وو ااااند رراا ی رراا اايیجادد کرددهه يیا مانعشدهه ااند . موااررددیی کهھ باعث کش مکش ١۱

 ترتيیب فرااهھھھم ساختن فهھرستی“ )٧۷(جلساتت مشاووررههٴٔ خانگی”دد. مشاوورر می توااند اابتداا با اايیجادد نمو
د. ووقتی نالتت ااووليیهھ ممکن ااست جامع وو پهھناوورر باشسؤ. اازز مسائل وو مشکالتت رراا بدست آآوورردد

.ددتفحص نمو بايیدرراا  هھھھر يیکشدند٬، پيیداا خطرناکک نکاتت   
د٬، وو ٬، حل می کنبدوونن نيیازز بهھ کارر بيیشتر ی ررااوواابط جنسمسائل رر خودد ٬،. اادداامهھٴٔ اايین تفحص معموالً ٢۲

ددرر ااست  اايین تغيیيیر ممکن .می باشداايیجادد  شانن فرددییهھٴٔ بهھتر ميیاناابطبخاططر رراانجامم شدهه تغيیيیر 
صوررتت ميیانشانن ااساسی ددرر  گيیردد٬، حتی قبل اازز آآنکهھ تغيیيیرااتت هھھھمانن جلساتت ااووليیهھ صوررتت

ً آآنن نيیز اايین ااست ددليیل ند. شاب گرفتهھ مجدددااً بر شايید می خوااهھھھند رروواابط جنسی  کهھ ططرفيین باططنا
ً نيیز هھھھميینطورر ااکهھ آآنن صد موااررددییدد. ددرر قراارر شو ت)٬، تشويیق کمی الززمم سقق می کند (وو عموما
٬، بدست آآمدهه ااززددووااجج تاززههٴٔ  وو جهھتکهھ اازز تغيیيیر رروواابط  ییيیدرر اامااقدم. عالووهه بر اايین٬، خوااهھھھد بودد

 .ددد رروواابط جسمی فرااهھھھم می کندجبراایی برقراارریی مرراا٬،  رااتت الززمهھتمامم تغيیيی اايیجادد اامکاننخودد 
 بايید اامکانن ررضايیت اازز پيیشرفت کمی کهھ ن تغيیيیر سريیعی ررخخ می ددهھھھد٬، مشاووررووقتی چنيیااما٬، 

تذکر دداادد٬، کهھ ددليیل بهھ متقاضی بايید  . ددرر اايین خصوصصمتقاضی بدست آآووررددهه رراا مد نظر بگيیردد
فرقق . انشانن نبوددههلهھٴٔ ااصلی ددرر ميیمسئبهھ خاططر آآنکهھ  تنهھا٬، شانننسيیج مسئلهھٴٔ رروواابط ساددههٴٔ شدنن  حل

الززمم ااست متقاضيیانن رراا يیادد اوورر تميیز ددااددهه شوند. مشرروواابط ميیانن فرددیی بايید  رروواابط جنسی ووميیانن 
مشکالتت ااست بجایی آآوورردد.  پر ااززتخت خواابی کهھ  ددررنمی تواانن دد کهھ رراابطهھٴٔ جنسی رراا آآوورر سازز

) رراا “ررسدسر   مگذاارريید ررووززتانن ددرر خشم بهھ” .... ( گفتهھ ٢۲۶: ۴پولس ددرر اافسسيیانن عکس آآنچهھ 
کرددنن عع بهھ حل خودد رراا وواارردد تخت خواابب کرددهه ااند. ووقتی شروو مسائل ررووززاانهھوو ٬، اانجامم ددااددهه
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وو مجراایی ااررتباطط ميیانشانن بازز شد٬، وو  ٬،(اازز ططريیق ااعتراافف وو بخشش) دندتعدااددیی اازز اايین مسائل ش
اايیجادد مجددد رروواابط جنسی بر  د٬، اامکاننااططميینانن حاصل کرددن مسئلهھ اایی نبوددننقبل اازز خواابب اازز 

.می شودد قراارر  
ددرر رروواابط جنسی ميیانشانن خالصهھ می  ٬،. بايید تذکر دداادد کهھ تمامم رراابطهھ اایی کهھ با يیکديیگر ددااررند٣۳

٬، مشاوورر بايید . بهھ اايین خاططررراا ددااددالززمم  ااهھھھميیتشودد. ددرر نتيیجهھ بهھ ترکيیب رراابطهھٴٔ هھھھر موررددیی بايید 
وو ااگر وو ٬، ) ررووشن کرددهه٧۷می باشد (ااوولل قرنتيیانن  ااصولی رراا کهھ مربوطط بهھ رروواابط جنسی

بهھ ددليیل ووجودد گناهھھھانی چونن: . مورردد ااجراا قراارر ددهھھھدااررتباططی با ووضعيیت خاصص ططرفيین دداارردد 
 جنسی ممکن ااست یی ددرر رروواابطخوااهھھھی٬، غروورر٬، شهھوتت٬، وو غيیرهه٬، ررفتارر هھھھایی گناهه آآلوددخودد

دد. ززمانی کهھ ااساسس رروواابط ررسيیدگی کربطورر خاصص مورردد هھھھر بهھ الززمم ااست وو ترکيیب يیافتهھ٬، 
ددرر کمک ٬، آآماددههٴٔ ددرريیافت شکل کتابب مقدسی رراا بهھ خودد گرفت وو ر يیافتميیانن ززنن وو شوهھھھر تغيیيی

دد.خوااهھھھند بوخودد وويیژههٴٔ  مسائل جنسی  
٬، وو ههآآنن شد حل٬، چهھ باعث نشانن ددهھھھد کهھ ااشکالل ددرر کجا ااست. ددرر خاتمهھ٬، مشاوورر خوااهھھھد تواانست ۴

ددرر آآيیندهه چنيین مشکالتی براايیشانن اايیجادد نگردددد.کهھ چهھ بايید بکنند   
 

د آآمد٬، وو اايینجا ممکن  نيیست ررااجع بهھ هھھھمهھ صحبت نمشاوورر خوااهھھھ اانوااعع مسائل جنسی خوااصی بدست
وويیهھٴٔ کارر رراا اازز آآنن هھھھا ااستنتاقق نمودد.بتواانن ااصولل وو رر بخاططر آآنن ااست تافوقق ددااددهه شدهه کردد. ددوو نمونهھ   

 
گناهه ااززااحساسس تقصيیر   

 
دد٬، قبل اازز ااززددووااجج٬، يیا ددرر ططولل آآنن خراابب می شو بی بند وو بارریی جنسیمعموالً رروواابط جنسی بخاططر 

ط کهھ شامل رروواابااست آآشتی  جواابب خداا بهھ تمامم اايین هھھھا٬، ااعتراافف ووند. اانجامم نمی گيیريیا هھھھيیچ ووقت وو 
بايید بر قراارر شودد. نمونهھٴٔ  اابطهھ با خداا٬، وو سپس با يیارر ززندگی. اابتداا ررتاززهه اایی ميیانن ططرفيین می باشد

ززيیر نشانن می ددهھھھد چهھ کارر بايید کردد.  
ززددووااجج وو بعد اازز آآنن ددااشتند. ووقتی ااززددووااجج ميینا وو صاددقق هھھھر ددوو٬، رراابطهھٴٔ نامشرووعی رراا قبل اازز اا

کرددند٬، هھھھيیچ کداامم مسيیحی نبوددند. ااما پس اازز هھھھجدهه سالل ااززددووااجج٬، هھھھر ددوو بهھ مسيیح اايیمانن آآووررددهه بوددند. 
صاددقق ددرر ططولل سالل گذشتهھ با ززنن دديیگریی رراابطهھ ددااشت. ااوو نمی خوااست اازز آآنن ززنن جداا شودد. ميینا 

هھ رراا قطع کند. ااوو قبولل کردد؛ ااما اانجامم نداادد. باخبر شدهه بودد وو اازز صاددقق قولل گرفت رراابطاازز موضوعع 
ددرر ططولل آآنن يیک سالل٬، ززندگی ددوو گانهھٴٔ ااوو هھھھمرااهه قولی کهھ ددااددهه بودد٬، ااوو رراا ررنج می دداادد. وو هھھھر چهھ 

بيیشتر می شد. چکارر می تواانست بکند؟ ی ااوو تقويیت می شد٬، ااحساسس تقصيیر ااوواايیمانن مسيیح  
پسرشش وواارردد شد٬، ااما ددرر هھھھمانن  ئلهھٴٔ بهھ مس دد. اابتداا بهھ حواایی ررسيیدگییی بهھ مشاووررههٴٔ مسيیحی آآووررااوو رروو
صاددقق خانن٬، ”مشاوورر گفت٬، کرددهه ااست.  ددرر حقيیقت بهھ چهھ ددليیل مرااجعهھهھٴٔ ااوولل مشخص شد کهھ جلس

د٬، شما بايید اازز گناهھھھتانن توبهھ کنيید وو اازز آآنن ززنن جداا شويید. ااگر می خوااهھھھيید ااززددووااجتانن رراا نجاتت ددهھھھيی
ددررووغغ گفتهھ اايید وو آآنن ززنن رراا ددرر کنارر بهھ ااوو هھ ئيید کالززمم خوااهھھھد بودد بهھ ززنتانن ااعتراافف کنيید. بايید بگو

بهھ ااوو ااططميینانن بدهھھھيید کهھ اايین بارر بهھ قولل وو ااززددووااجج خودد نگاهه ددااشتهھ اايید. بايید ططالب بخشش ااوو بشويید٬، 
“.خودد ووفا خوااهھھھيید کردد٬، وو اازز ااوو نيیز بخوااهھھھيید ددرر اايین ززميینهھ بهھ شما کمک کند  

“.من نمی تواانم”صاددقق گفت٬،   
”.تواانيیم بهھ شما کمک کنيیيیم ااگر اايین کارر رراا نکنيیدما نمی ”مشاوورر ددرر جواابب گفت٬،   

وااهھھھم باشهھ من اايین کارر رراا خ”صاددقق ررااضی شد:  پس اازز صحبت ررااجع بهھ ااحکامم خداا وو فيیض ااوو٬،
وو کمک خوااست٬، وو مشاوورر براایی نتيیجهھ اایی کهھ ددرر هھھھمانن جلسهھ صاددقق بهھ خداا ددعا کردد وو اازز اا“. کردد
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با مشاوورر کردد٬، وو  مجدددیی رراادديیداارر اضایی ددعا کردد. صاددقق هھھھمانن بعد اازز ظظهھر تق بدست خوااهھھھد آآمد
با خودد آآوورردد.نيیز اايین بارر ميینا رراا   

گفتن خودد ااعتراافف کردد٬، وو گفت ددرر هھھھميین  بهھ ددررووغغددرر جلسهھٴٔ ددوومم٬، صاددقق حقيیقت رراا بهھ ميینا گفت. ااوو 
حالل کليید منزلل آآنن ززنن رراا ددرر جيیب ددااررمم. ميینا ددلشکستهھ ماند٬، با ووجودد آآنکهھ خوشش حالل بودد کهھ 

مک می کردد چونن می شنودد (ااحتماالً ووجودد مشاوورر ددرر جلسهھ بهھ آآرراامش ااوو کحقيیقت رراا اازز صاددقق 
من می ”ت صاددقق گف“. پس چکارر کنيیم؟”ميینا گفت٬،  خوااهھھھد شد). می دداانست بهھ مسئلهھ ررسيیدگی
ميینا ددرر جواابب “. مموشوهھھھر مسيیحی کهھ بايیست باشم٬، بشآآنن کمک کنی  خوااهھھھم مراا ببخشی وو بهھ من

ً حقيیقت رراا من تو رراا می بخشم٬، ااگر ووااقع”گفت٬،  ً می خوااهھھھی ااززددووااجمانن رراا  می گوئی ووا ااگر ووااقعا
نتيیجهھ ميینا  د. ددررمد کهھ ددووباررهه عهھد ااززددووااجج رراا می خواان٬، وو بنظر می آآصاددقق گفت بلهھ“. نجاتت بدهھھھی

وو ااوو  ناهه آآلوددیی کهھ با ااوو کرددهه بودد ااعتراافف کرددووهه بر اايین بهھ ررفتارر هھھھایی گصاددقق رراا بخشيید٬، وو عال
شد کهھ ااوو تلفن بهھ آآنن ززنن خوااهھھھد  تصميیم گرفتهھ ددرر هھھھمانن جلسهھمودد. نيیز بخشش صاددقق رراا ددرريیافت ن

دد.کردد وو رراابطهھ رراا با ااوو قطع خوااهھھھد نمو  
آآنن ززنن کهھ ددرر هھھھفتهھٴٔ بعد هھھھر ددوو ددووباررهه بهھ مشاووررهه ررجوعع کرددند. ددرر ططولل هھھھفتهھ صحبت اازز کليید منزلل 

شخصاً  ددقق کليید رراا٬، وولی نمی دداانستند با آآنن چکارر کنند. آآيیا الززمم بودد صاددست صاددقق بودد کرددهه بوددند
بعنواانن خاتمهھٴٔ رراابطهھ  ٬،معتقد بوددند کهھ بايید اازز کليیدددوو ندااززدد؟ هھھھر باززگرددااند؟ يیا آآنن هھھھا رراا بدوورر بيیابهھ ااوو 

صاددقق خانن کليید رراا بمن ”ميیم بگيیرند. مشاوورر گفت٬، ااستفاددهه شودد٬، وولی نمی تواانستند تصبا آآنن ززنن 
اايین کليید هھھھمرااهه بقيیهھٴٔ ”کردد وو گفت٬، پس اازز ددرريیافت٬، آآنن رراا وواارردد پرووندههٴٔ مشاووررههٴٔ آآنهھا “. بدهھھھيید

ااططالعاتت مربوطط بهھ شما ددوورر اازز چشم دديیگراانن ددرر اايین پرووندهه نگاهه ددااشتهھ خوااهھھھد شد. اايین بعنواانن 
ااگر ددرر آآيیندهه مورردد متشابهھی پيیش آآيید٬، اازز آآنن “. ااهھھھد بوددنشانهھٴٔ سر سپرددگی صاددقق خانن بهھ ميینا خو

د. اايین کليید نشانهھٴٔ ااختصاصی ززندگی ااستفاددهه خوااهھھھد ش ٬،موفقيیقتی کهھ حاصل شد اانن يیادد آآوورربعنو
یی هھھھم بنا ٬، ددرر ررااهه ررووززناشوئيیشانن بودد؛ مانند سنگ هھھھائی کهھ قديیميیانن بعنواانن يیاددآآوورر برکت ررووحانی

.)٨۸(می کرددند  
حقيیقت رراا بگويیم؟ چراا بايید ”ررااهه حل کالمم خداا ااعترااضض می شودد کهھ اايین بعضی موااقع ددرر خصوصص 

گر گفتن چنيین موضوعی مسئلهھ رراا مشکلتر نمی مگر کافی نيیست کهھ خودد تصميیم رراا گرفتهھ اامم؟ م
اايین ااعترااضض ممکن ااست بخاططر  .)٩۹(“کند؟ تقصيیر با من ااست وو تنهھا من بايید جورر آآنن رراا بکشم

يیا ااعتقادد ااشتباهھھھی کهھ دداارردد سرچشمهھ بگيیردد. ااما بهھ هھھھر صوررتت ددرر رراابطهھ با  باشد ترسس اازز نتيیجهھٴٔ آآنن
آآنن ررسيیدگی شودد. بطورریی کهھ اامثالل می فرمايید: بايید بهھمسئلهھٴٔ اانگيیزهه مهھم نيیست؛ ااعترااضض ااست کهھ   

 
٢۲٨۸اامثالل   
هھھھر کهھ گناهه خودد رراا بپوشاند٬، کاميیابب نخوااهھھھد شد٬، ااما هھھھر کهھ آآنن رراا ااعتراافف کند وو ترکک نمايید٬، : ١۱٣۳

ررحمت خوااهھھھد يیافت.  
 

ً ااگر بخوااهھھھد اازز مسئل بهھ تخريیب  تا مسئلهھٴٔ موجودد کماکاننااند کمک کرددهه خودد هھ فراارر کند٬، نهھايیتا
. اازز تاثيیریی کهھ تقصيیر بر رروواابط می گذاارردد نمی تواانن ددوورریی کردد. ترسس وئيیش اادداامهھ ددهھھھدشززندگی ززنا

ددرر نهھايیت اانسانن رراا اازز پایی  ٬،اازز صدمهھ بهھ يیارر ززندگیاازز فاشش شدنن حقيیقت٬، وو سپس ااضطراابب ووجداانن 
  ی آآوورردد. مشاوورر بهھ متقاضی بايید بگويید:ددرر م

 ددوو نفردديیگر  تاننووااجقبل اازز ااززدد واانيید اازز موضوعع فراارر کنيید چونن مانندشما نمی ت”
کرددهه. شما بقدرریی صميیمانهھ با هھھھم ااتصالل يیافتهھ اايید کهھ نمی  يیکتنخداا شما رراا  نيیستيید.

؛ تواانيید مسئلهھٴٔ بزررگی رراا بهھ تنهھائی حل کنيید٬، چهھ ررسد بهھ مسئلهھ اایی کهھ ددرر ددست دداارريید
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شما ددرر هھھھمهھ چيیز شريیک هھھھستيید. ززمانی کهھ ددوو نفر پایی بهھ ززندگی مشترکک ااززددووااجج می 
ااگر بر حقيیقت ااستواارر نباشد: يیيیر می کنند٬، وو رروواابطشانن ززيیانن خوااهھھھد دديیدغگذااررند٬، ت  

 
۴اافسسيیانن   

پس٬، اازز ددررووغغ رروویی برتافتهھ٬، هھھھر: ٢۲۵ ررااستی گويیيید٬،   يیک با هھھھمسايیۀ خودد٬، سخن بهھ 
چراا کهھ ما هھھھمهھ٬، ااعضایی يیکديیگريیم.   

 
تقصيیریی کهھ يیکی اازز ططرفيین بهھ ددووشش دداارردد باالخرهه باعث حس دديیگریی خوااهھھھد شد. 

خودد رراا اافشا خوااهھھھد کردد. چونن ااززددووااجج (يیکتن شدنن) هھھھر چهھ پنهھانن ااست خرهه باالتقصيیر 
ززمانن آآنن رراا تعيیيین می کند٬، وو ااگر ددرر ززمانن آآنن اازز قصد رراا رروویی می کند. ووقت ااست کهھ 

ددست برددهه شودد٬، نتايیجی کهھ شيیطانن ددرر نظر دداارردد اايیجادد خوااهھھھد شد. شما نمی تواانيید تنهھا 
“.بهھ مسئلهھ بپرددااززيید  

 
نهھ! نهھ! ”٬، مسئوليیت ررسيیدگی بهھ ززنایی خودد ررووبروو شد٬، ااعترااضض کردد کهھبا تی مرددیی مسيیحی ووق

پس اازز مشاووررههٴٔ الززمم “. اايین بد تريین کارریی ااست کهھ می تواانی اانجامم ددهھھھیکهھ رروواانشناسی بمن گفت 
حقيیقت رراا بهھ ززنش گفت. پس  کردد کهھ ررااهه خداا بهھتر ااست٬، وو ااوو هھھھمرااهه ززنش بهھ جلسهھ آآمدند وو ااووقبولل 

ااوو ااست. ااگر من خودد متوجهھ آآنن شدهه  رااففااعتآآنچهھ مراا ااميیدوواارر می کند ”گفت  اازز ُشک ااووليیهھ٬، ززنن ااوو
متاسف ااست وو می خوااهھھھد آآنن رراا اازز ميیانن اازز اايین بابت بوددمم٬، ددليیلی نبودد باوورر ددااشتهھ باشم کهھ 

“.بردداارردد  
ااست کهھ  بايید گفتهھ شودد. بخشش وو آآشتی چگونهھبايید حقيیقت گفتهھ شودد٬، بلکهھ  آآيیااايین نيیست کهھ  سؤاالل

بخشش گردددد. ميیانن ططرفيین حد عقل بهھ حالت ااووليیهھٴٔ خودد بازز خداا می خوااهھھھد رراابطهھ نظر باشد. بايید مد 
گناهه ررااجع بهھ ااست کهھ هھھھيیچ ووقت  د ططورریی بهھ آآنن نگريیست کهھ عهھدیی؛ بايیددااددهه شدهه بايید ااصيیل باشد

می توااند کهھ موضوعع فاشش گردديیدهه ااست کهھ رروواابط تنهھا ززمانی شدهه صحبت نخوااهھھھد کردد.  اانجامم
تنهھا بهھ اايین صوررتت رراابطهھ می توااند بهھ حالت ااووليیهھٴٔ خودد برگردددد. عالووهه بر راارر بشودد. ددووباررهه بر ق

هھھھر مسئلهھ وو مشکلی کهھ باعث چنيین گناهھھھی شدهه٬، تنهھا ززمانی اايین٬، صرفف نظر اازز ااعتراافف وو آآشتی٬، 
ااست کک وو ررااست با هھھھم صحبت کنند. معموالً تلخی ووقايیع قابل حل ااست کهھ هھھھر ددوو ططرفيین بتواانند ررُ 

:اا مجبورر بهھ ررسيیدگی بهھ آآنن هھھھا می کندکهھ مرددمم رر  
 

٢۲٠۰اامثالل   
کند.  سايید٬، وو کتک٬، ااعماقق ووجودد رراا پاکک می  کنندهه٬، شرااررتت رراا می  ضرباتت مجرووحح: ٣۳٠۰  

 
 

ناآآگاهھھھی ددرر رروواابط جنسی  
 

ااست. اازز  جواانب عملی رروواابط جنسی صحبت کند؟ جواابب مشکلاازز بايید  مشاوورر مسيیحی تا چهھ حد
اگفتنی ااست کهھ ررااجع ی وو شرحح آآنن هھھھا گفتگو نمايید٬، وو االبتهھ نسمج جائی کهھ حق نداارردد اازز نمودداارر هھھھایی

ررااجع بهھ آآنن  کمیااست الززمم بدااند  ممکنرروواابط جنسی صحبت نخوااهھھھد کردد٬، اانجامم مختلف بهھ ططرقق 
صحبت کند٬، وو حتی ررااجع بهھ ساختمانن بدنن وو ططريیق رروواابط جنسی صحبت کند.  

ميیانشانن کهھ بهھ ن مدتت کوتاهه چند مسئلهھ مرضيیهھ وو جعفر چند ماهه بودد ااززددووااجج کرددهه بوددند٬، وو ددرر اايی
٬، شکايیت اازز مشکل ززيیاددیی کهھ ددرر اابتداا ووقتی بهھ جلسهھ مشاووررهه آآمدندرراا حل کرددهه بوددند. آآمدهه بودد 
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رردد وو بعضی موااقع خونن آآلودد بجایی کهھ ززنن رراا با ددبطورریی کرددند٬، صحبت شانن ددااررند رروواابط جنسی 
وو مشکل رراا ددرر ااعصابب ااوو شناسائی  رراا نمی دديید٬، جسمانی. با اايین ووجودد٬، ططبيیب ااشکالل می گذااشت

شودد کهھ مرضيیهھ یی بجعفر سعی می کند وواارردد ددرر”ردد: تعريیف ک مسئلهھ رراا اايین گونهھ. مشاوورر هه بوددکردد
ک وو حساددتت اايین مسئلهھ بهھ ددليیل شَ “. وواارردد آآنن شودد بستهھ وو قفل کرددهه٬، وو ااوو تنهھا بهھ ززوورر می توااند

ااووليین  جنسی نيیز براایی وو رروواابط شد٬،  حل شدند٬، مرضيیهھ آآرراامممسائل  ددوو اايینبوجودد آآمدهه بودد. ووقتی 
. ااما٬، پس اازز حل اايین ددوو مسئلهھ٬، معلومم شد کهھ مسئلهھٴٔ سومی بارر بدوونن آآسيیب جسمانی اانجامم گرفت

ا عجلهھ رروواابط رراا آآغازز کرددند٬، وو آآنن بعدااً نيیز اادداامهھ ووجودد دداارردد. بخاططر مسائل قبلی٬، هھھھر ددوو ططرفيین ب
وو نوااززشش نبودد٬، وو آآنن براایی مرضيیهھ  باززیی بودد کهھ شامل هھھھيیچ نوعع عشقاایی گونهھ يیافت. ررفتارر بهھ 

ناخوشايیند بودد. وو ددرر ررااستایی اايین مسئلهھ٬، بهھ جایی هھھھمرااهھھھی٬، مرضيیهھ حالت ددفاعع اازز خودد رراا گرفتهھ 
بودد٬، وو اايین پس اازز حل ددوو مسئلهھٴٔ قبلی اادداامهھ يیافت. بهھ اايین ددليیل مشاوورر ررااجع بهھ فرقق ميیانن تحريیک 

ک ددووجانبهھ رراا مطابق با ااصولی کهھ ددرر يیميیت تحرحبت کردد٬، وو ااهھھھصووجودد دداارردد ززنن تحريیک مردد وو 
. ووقتی اايین ااصولل رراا مشاوورر ددرر رراابطهھ با مسئلهھ بکارر بهھ آآنن ااشاررهه شدهه٬، فاشش نمودد ٧۷ااوولل قرنتيیانن 

ن ٬، صحبت کند. ددرر اايی(عشق باززیی) بردد٬، الززمم دداانست ددرر مورردد رروواابط عشقی قبل اازز رروواابط جنسی
ً بخاططر وو مردد بکند بحث نيیز الززمم شد صحبت اازز تحريیک عالت جنسی ززنن مرضيیهھ کهھ ٬، خصوصا

مرضيیهھ تشويیق شدهه بودد کهھ ددرر ززمانن تحريیک عالت . )١۱٠۰(تهھ بوددتا کنونن ااررضایی جنسی ندااش
با حرکاتت بدنی خودد بهھ آآنن کمک کرددهه با شوهھھھرشش هھھھمرااهھھھی کند. ٬،جنسيیش  
ی کهھ بر ددگر ططولی نکشيید  تا آآموززشش جزعيیاتت بدنن وو نحوههٴٔ عملی٬، ااصولل رروواابط جنسنتيیجتا٬ً، 

وليیت هھھھایی وو لذتت اازز آآنن مشرووعع ااست٬، وو ااصولل حقوقی وو مسئجنسی ٬، رروواابط ااستخوااهھھھی ااستواارر 
اانجامم گرفت. ططرفيین  
حضورر بايید ددرر ررااجع بهھ مسائل جنسی کهھ ددرر جلساتت مشاووررهه صوررتت می گيیردد گونهھ صحبت  هھھھمهھ

ططرفيین اانجامم گردددد. صحبت هھھھایی اانفرااددیی ممکن ااست ووسوسهھ اانگيیز وو/ يیا باعث تهھمت  هھھھر ددوو
ورر شوهھھھرشش صحبت کردد٬، الززمم ااست بدوونن حض ٬،تت خوااصی الززمم شودد با ززننبشودد. ااگر ددرر صورر

. )١۱١۱(مشاوورر هھھھمکارر خودد رراا ددرر جلسهھ بی آآوورردد  
جنسی ااحساسس شرمم کنند؛ نويیسندهه هھھھایی کتابب  لمشاوورراانن مسيیحی نبايید اازز صحبت ررااجع بهھ مسائ

رروواا رراا بخودد مقدسس چنيین شرمی رراا بخودد ررااهه ندااددند. ااما با ووجودد آآززااددیی بيیانن٬، ررووحيیهھٴٔ کنجکاوویی نا
ند. مشاوورراانن نيیز الززمم ااست قصد خداا بهھ مقاصد دديیگریی هھھھداايیت نکردد وو يیا شنوندهه رراا ااززررااهه ندااددند٬، 

ططبق آآنچهھ ددرر غالططيیانن گفتهھ شدهه٬، ررعايیت شراايیط موجودد رراا بکنند.  
 

۶غالططيیانن   
ددرر عيینبب : ١۱ هھھھوشش باشش کهھ خودد نيیز ددرر ووسوسهھ نيیفتی.  حالل٬، بهھ   

 
 
 

جلق ززددنن گناهه ااست  
 

اازز نظر کاتوليیک هھھھایی رروومی٬، . االبتهھ٬، نن نکرددههررااجع بهھ جلق ززدد یکالمم خداا صحبتد کهھ بنظر می آآيی
نتيیجتا٬ً،  .)١۱٢۲(٬، ااما ددرر حقيیقت اايینطورر نيیستدصحبت اازز جلق ززددنن می کنهھھھست کهھ آآيیهھ اایی ددرر کالمم خداا 

. يیک ند ررجوعع کرددااگر ااشاررههٴٔ مستقيیمی بهھ اايین موضوعع نشدهه٬، بايید بهھ ااصولل کلی کهھ بهھ آآنن رربط دداارر
می بيینيیم: ١۱٢۲: ۶هھمی رراا ددرر ااوولل قرنتيیانن ااصل م  
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۶ااوولل قرنتيیانن   
  ااّما نمی» هھھھمهھ چيیز بر من ررووااست٬،«ااّما هھھھمهھ چيیز مفيید نيیست. » هھھھمهھ چيیز بر من جايیز ااست٬،«: ١۱٢۲

گذااررمم چيیزیی بر من تسلط يیابد.  
 

ددرر دد. هھھھر کهھ بايید گذااشت عاددتت ززندگی بشونرراا يیعنی حتی آآنچهھ براایی شخص مسيیحی جايیز می باشد 
با جواانانن وو نوجواانانن مشاووررهه کرددهه می ددااند کهھ ااکثرااً ددرر دداامم اايین عاددتت گرفتارر شدهه  ٬،وررددییهھھھر م

رراا مقشوشش ساززدد.  شاننااند. جلق ززددنن می توااند چنانن تسلطی بر نو جواانانن بدست آآوورردد کهھ اافکارر
 جواانی خودد ندااشتند. اامرووززهه فرززنداانن رراا دداارردد کهھ وواالديین آآنن هھھھا ددرر ززماننمسئلهھ جواانبی اايین اامرووززهه 

سريیع تر بهھ بلوغغ می ررسند تا ددرر گذشتهھ. بهھ اايین ددليیل نيیز قريیضهھٴٔ جنسی ززووددتر اازز گذشتهھ بوجودد می 
وززشی آآنن هھھھا ددووررههٴٔ آآمبهھ بلوغغ می ررسند. وو اازز ططرفی  ٬١۱٣۳، يیا ٬١۱٢۲، ١۱١۱آآيید. بچهھ هھھھا ددرر حدوودد سنيین 

تحصيیالتت دداانشگاهه ددرر بعضی اازز کشورر هھھھایی غربی هھھھمپایی ددووررههٴٔ ددبيیرستانن . نيیز ططوالنی تر شدهه
نسل قبل می باشد. ززمانی بودد کهھ با تحصيیالتت ددووررههٴٔ اابتداائی می شد ززندگی خوبی رراا ددااشت٬، سپس 
ددووررههٴٔ ددبيیرستانن شد٬، وو حالل دداانشگاهه. کمتر ااشخاصی مانند گذشتهھ ااززددووااجج می کنند؛ وو ددرر نتيیجهھ 

(وو ددرر خصوصص مردداانن شايید بيیشتر  می باشدهھھھواا وو شهھوتت قویی ددرر آآنن ددوورراانن قبل اازز ااززددووااجج کهھ 
. ززمانی کهھ اايین ددووررهه کوتاهه می بودد ٬، وو ددشواارریی هھھھا رراا شديید تر کرددهه ااستوالنی تر شدههااست) طط

بقدرر کافی سخت بودد٬، وولی اامرووزز بهھ ااووجج خودد ررسيیدهه ااست.  
 پولس می گويید کهھ شخص مسيیحی نبايید بگذاارردد هھھھيیچ چيیزیی بر ااوو غلبهھ کند. ااما مشاوورراانن معموالً 

رر مسئلهھٴٔ جلق ززددنن گرفتارر شدهه ااند کهھ نمی تواانند جواانانن (جواانانن مسيیحی) رراا می بيینند کهھ چنانن دد
ررووززاانهھ بهھ چيیزیی جز رراابطهھٴٔ جنسی فکر کنند. وو هھھھر چهھ بيیشتر بهھ جلق ززددنن اادداامهھ می ددهھھھند٬، بيیشتر 

يیشتر آآنن رراا چهھ ب ٬، وو بيیشتر بهھ آآنن می پرددااززند. هھھھربهھ آآنن ااتکاء می کنند٬، بيیشتر آآنن رراا می خوااهھھھند
شوند. جلق ززددنن مسئلهھ اایی جدیی ااست٬، بيیش اازز آآنچهھ  می اانجامم می ددهھھھند٬، بيیشتر وواابستهھ بهھ آآنن

بسيیارریی تصورر می کنند. بچهھ هھھھا نتيیجتاً ددرر خصوصص اايین مسئلهھ محتاجج کمکند.  
بهھ ددليیل گفتگویی کمی کهھ ررااجع بهھ اايین موضوعع ددرر ااجتماعع وو يیا محرمانهھ صوررتت گرفتهھ٬، سهھل ااست 

ررااجع يیز بشماررند. ااما چونن کهھ مشاوورراانن مسائل ددوورراانن بلوغغ خودد رراا فرااموشش کرددهه وو مسئلهھ رراا ناچ
بر . عالووهه بر آآنن نيیست کهھ مسئلهھٴٔ بزررگی نمی باشد ددليیلشدهه٬، چنداانن صحبتی نددرر ااجتماعع بهھ آآنن 

٬، مجالتت٬، ٬، جامعهھٴٔ ما (غربب) اازز شهھوتت ددرر ااکثر تبليیغاتترراا اايیجادد می کنندمسائل ددرروونی کهھ شهھوتت 
اايین تبليیغاتت  ددرررراا می پوشند کهھ وو برنامهھ هھھھایی تلويیزيیونن ااستفاددهه می کند. هھھھمهھ جا ززنانن لباسس هھھھائی 

شدهه ااست. مشاوورراانن بايید توجهھ ددااشتهھ باشند کهھ جواانانن مسئلهھٴٔ بسيیارر بزررگی رراا  بهھ نمايیش گذااشتهھ
ددااررند.   

هھھھست بنگريیم: ٢۲٨۸وو  ٢۲٧۷: ۵حالل بهھ ااصل ددوومی کهھ ددرر متی   
 

۵متی   
“ززنا مکن.”اايید کهھ گفتهھ شدهه٬،   شنيیدهه«: ٢۲٧۷  
گويیم٬، هھھھر  ااّما من بهھ شما می: ٢۲٨۸ با شهھوتت بهھ ززنی بنگردد٬، هھھھماننکهھ   ددمم ددرر ددلل خودد با ااوو ززنا کرددهه  

ااست.  
 

نيیست کهھ براایی خداا (جسمانی) ددرر اايین آآيیاتت عيیسی مسيیح می گويید کهھ تنهھا عکس االعمل ظظاهھھھریی ززنا 
ااهھھھميیت دداارردد٬، بلکهھ فکر وو ررضايیت ددلل نيیز هھھھست کهھ خداا ززنا می نامد. بچهھ اایی کهھ گرفتارر گردداابب 

. )١۱٣۳(نست اازز اايین گناهه ااحتراازز نمايیدجلق شدهه ددرر ااززددووااجج نخوااهھھھد تواا  
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ددرر بچهھٴٔ کوچک ممکن ااست جلق ززددنن ااکتشافی باشد٬، ااما دديیریی نخوااهھھھد کشيید کهھ شامل خيیالبافی 
ززنایی ددلل٬، می گويید رروواابط جنسی با يیارر تصورر شدهه می شودد. عيیسی مسيیح می گويید اايین گناهه ااست. 

ددمم کشی با تفنگ يیا چاغو تنهھا ررااهه خداا آآمانند تنفر ااست کهھ قاتل بوددنن ددرر ددلل بشمارر می آآيید. ددرر چشم 
رردد سوء قصد قراارر گرفتهھ بهھتر ااست کهھ تنهھا ددرر خيیالل االبتهھ براایی کسی کهھ مونيیست. مجرمم بوددنن 
٬، وولی براایی شخص قاتل٬، برتریی موجودد نيیست. هھھھميین ووااقعيیت نيیز مربوطط بهھ ززنا باشد اانجامم گرفتهھ

می باشد.  
نظر گرفتهھ شودد ٬، اايین ااست کهھ کالمم خداا آآنن رراا ددرر ددرر بحث ررااجع بهھ جلق ززددنن ااصل سومی کهھ بايید 

چاررهه نشمرددهه ااست. ددرر جائی کهھ پولس می نويیسد:  
 

٧۷ااوولل قرنتيیانن   
کنند٬، هھھھمسر ااختيیارر کنند٬، ززيیراا ااززددووااجج اازز سوختن ددرر آآتش هھھھوسس بهھتر   ااّما ااگر خويیشتنداارریی نمی: ٩۹

ااست.  
 

ومی ووجودد نداارردد. پولس چاررهه کامالً مشخص ااست: ااززددووااجج يیا خودددداارریی (خويیشتنداارریی). چاررههٴٔ س
بهھتر ااست جلق بزنند تا ”نگفتهھ جلق ززددنن آآززااددیی اازز شهھوتت جنسی ااست (آآتش هھھھوسس). ااوو نمی گويید 

پولس می دداانست: آآنچهھ کسانی کهھ جلق می ززنند دديیر يیا ززوودد متوجهھ آآنن می شوند رراا بسوززند. االبتهھ 
هھھھيیچ شکل نمی تواانن آآنن د. بهھ ٬، بلکهھ سوخت الززمم رراا ااضافهھ می کنجلق ززددنن آآتش رراا اازز بيین نمی بردد

رراا چاررههٴٔ سوختن دداانست.  
 ۴تا  ٣۳: ٧۷لل قرنتيیانن ددرر ااوووو ددرر نهھايیت٬، جلق ززددنن گناهه ااست چونن رراابطهھ جنسی رراا منحرفف می کند. 

بهھ خوددشش نيیست: مطلق جنسی هھھھر شخص رفيیتمشخص ااست کهھ ظظ  
 

  ٧۷ااوولل قرنتيیانن 
مردد بايید ووظظيیفۀ ززناشويیی خودد رراا نسبت بهھ ززنش بهھ: ٣۳ ز بايید ووظظيیفۀ ززناشويیی خودد جا آآوورردد وو ززنن نيی 

رراا نسبت بهھ شوهھھھرشش اادداا کند.  
ززنن بر بدنن خودد ااختيیارر نداارردد بلکهھ شوهھھھرشش٬، وو مردد نيیز بر بدنن خودد ااختيیارر نداارردد بلکهھ ززنش.: ۴  

 
خداا غريیضهھٴٔ جنسی ااشخاصص رراا براایی ااستفاددههٴٔ يیارر مشرووعش اايیجادد کردد. هھھھمانطورر کهھ جایی دديیگر 

ً  ااززست دديیدهه اايیم٬، ددرر رراابطهھٴٔ جنسی٬، ددااددنن بهھتر اا سی کهھ معطوفف بهھ رراابطهھٴٔ جن ٬،ددرريیافت کرددنن. نتيیجتا
 وو دديیگریی تعلق دداارردد٬، نهھ بهھ . حق وو حقوقق جسم اايیمانداارر بهھ عيیسی مسيیحخودد ااست٬، گناهه می باشد

) تنهھا با هھھھمسر خودد ٢۲) هھھھيیچ گاهه نبايید اانفرااددیی باشد٬، وو (١۱خودد. ددرر نتيیجهھ بايید بدااند کهھ رراابطهھٴٔ جنسی (
مشرووعع ااست.   

 
 

می تواانن کنارر گذااشتجلق ززددنن رراا   
 

) رراابطهھٴٔ ١۱مشاوورر چگونهھ صريیحاً می توااند کمک کند؟ ااوو الززمم ااست حد عقل ددوو کارر رراا اانجامم ددهھھھد: (
د. ممکن ااست هھھھمچنيین الززمم بشودد ااعضایی بدنن رراا کهھ مورردد رراا اازز دديیدگاهه کالمم خداا تشريیح کنجنسی 

داا می خوااهھھھد رراا ررووشن ااستفاددهه قراارر می گيیرند رراا تشريیح نمايید وو ططريیق ااستفاددههٴٔ صحيیحی کهھ خ
) ددرر اايین قسمت مشاوورر بايید ررااجع بهھ ٢۲توبهھٴٔ ااشخاصص شدهه ااست. (ساززدد. اايین شرحح معموالً باعث 

مسئلهھ بهھ گونهھٴٔ وويیژهه صحبت کند وو آآنن رراا بهھ جانب حل کالمم خداا هھھھداايیت نمايید. توجهھ ددااشتهھ باشيید کهھ 
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بی آآوورردد. اابتداا نيیز می کند؛ ااوو بايید ررااهه حل عملی رراا بهھ مرحلهھٴٔ ااجراا يیست کهھ ن مشاوورر تنهھا صحبت
جائی کهھ بايید ااططالعاتت الززمم مربوطط بهھ مسئلهھ رراا ددرريیافت کند (شدتت آآنن٬، ززمانی کهھ بطولل اانجاميیدهه٬، 

چهھ نيیازز دداارردد ساختارریی ااست وو غيیرهه) وو کمکی کهھ ددقيیقاً الززمم دداارردد رراا بدهھھھد. آآنددرر آآنن اانجامم می شودد٬، 
دسس خوااهھھھد ددااشت تا آآنن ساختارر طط بهھ مسئلهھٴٔ وويیژههٴٔ ااوو ااست. وو هھھھمچنيین نيیازز بهھ قدررتت ررووحح االقکهھ مربو

ررووحح االقدسس خودد نيیازز بهھ ساختارر رراا نشانن ددااددهه (ددرر کالمم خداا). ااووصحبت رراا بهھ مرحلهھٴٔ ااجراا بگذاارردد. 
ررااهه جديید رراا می کند. ااوو ااصراارر بر “ بهھ خودد اافزووددنن”ررااهه هھھھایی گذشتهھ وو “ اازز خودد بيیروونن کرددنن”
خداا می کند. ااوو ااصولل بنایی  می کند. ااوو هھھھمچنيین صحبت اازز آآموززشش (تمريین) ددرر ررااهه“ اانضباطط”

ساختارر چنيین ااصولی  رراا بر حسب آآنن اانجامم ددهھھھيیم. وو ووقتی چنيین ساختارریی رراا نيیز ددااددهه تا ززندگيیمانن
ددرر خصوصص جواانن مورردد نظر کهھ می خوااهھھھد خوااست خداا رراا ددرر تبديیل بهھ ررااهه عملی می گردددد٬، 

. آآنن خوااهھھھد بوددبراایی شکستن عاددتت بهھ رراابطهھ با مسئلهھٴٔ خودد اانجامم ددهھھھد٬، ااوو ددرر ررااهه صحيیحی   
چيیزیی کهھ متقاضی نيیازز دداارردد٬، ررااهه حل عملی ااست کهھ با شراايیط خوااصص ااوو تطبيیق دداارردد. متقاضيیانن 

می یی می آآووررند. معموالً نيیز بقدرریی ااحساسس شرمم می کنند کهھ مشاووررهه ررووعموماً با ررنج وو عذاابب بهھ 
ایی بسيیارریی هھھھست کهھ االبتهھ کارر هھھھ“. براايیم پيیداا کنيید ررااهھھھیکنيید٬،  کمکخوااهھھھش می کنم بهھ من ”گويیند٬، 

می تواانن کردد. بعنواانن مثالل٬، مشاوورر می توااند بپرسد کجا ااست کهھ معموالً جلق ززددنن اانجامم می شودد. 
ددرر اايین ززميینهھ بهھتر ااست توضيیح بدهھھھد کهھ خوااستن اايین ااططالعاتت بهھ ددليیل کنجکاوویی نيیست٬، بلکهھ اازز 

لومم شد متقاضی قبل اازز . ااگر معصوررتت بگيیرددآآنن ااستفاددهه خوااهھھھد شد ططرحح برنامهھٴٔ ررسيیدگی بهھ مسئلهھ 
خواابب بهھ آآنن می پرددااززدد٬، شايید ااوو رراا تشويیق بهھ نوعع ووررززشی کند کهھ ااوو رراا کامالً خستهھ کرددهه وو 

اانجامم می گيیردد٬، ممکن ااست کس٬، جلق ززددنن صبح هھھھا ددرر تخت خواابب بخواابب می آآوورردد. ااگر بع
هه تا آآنن بخوااهھھھد ساعت شماططهھ اایی رراا ددوورر اازز تخت خواابب بگذاارردد کهھ ناچاررااً بايید اازز تخت بيیروونن آآمد

ب کند. فوررااً ررختخواابب رراا مرترراا خاموشش کند. سپس٬،   
. ددرر اايین رراابطهھ مشاوورر با ددرر نيیازز متقاضی رراا بهھ ترکک عاددتت هھھھداايیت کنند تکاليیف ددااددهه شدهه نيیز بايید

باشد. ااووکهھ مناسب ططرحح رريیزیی کند ططورریی خصوصيیاتت مسئلهھ می توااند تکاليیف رراا  نظر گرفتن  
معيیارر ساختارر بايید کالمم خداا باشد٬، وو معيیارر ددعا هھھھمرااهه ددعا باشد.  هھھھر ساختارر عملی کهھ ددااددهه شدهه بايید

نيیز ررووحح االقدسس.   
 
 

کمک کرددمی تواانن چگونهھ با هھھھمجنس باززاانن   
 

آآنن رراا گناهه بشمارريید  
 

گفت کهھ ددهه سالل ااست مسيیحی ی ااست. تاززگی مردد جواانی شاوورر مسئلهھٴٔ بزررگهھھھمجنس باززیی براایی م
براایی اادداامهھ ددااددنن بهھ  دديیگر بهھانهھ اایی ندااررددچونن  ططر مسئلهھ اایی کهھ دداارردد کمک می خوااهھھھدااست وو بخا

آآنن. اايین مسئلهھ اایی ااست کهھ با مروورر ززمانن بيیشتر خوااهھھھد شد٬، وو ددررخوااست کمک نيیز بيیشتر خوااهھھھد 
ايید شادد باشند اازز آآنکهھ می تواانند جواابب کافی خداا رراا با آآنهھا شريیک نيیز ب“ مسيیحی”شد. مشاوورراانن 

خداا اايین گناهه رراا  .)١۱۴(برسانندنيیز شوند. چونن هھھھمجنس باززیی رراا گناهه می شماررند٬، می تواانند کمک رراا 
:می بخشد وو شخص مبتلی بهھ آآنن رراا پاکک می ساززدد  

 
۶ااوولل قرنتيیانن   

مم عيیسی مسيیِح خدااووند وو توسط ررووحح خداایی ما بعضی اازز شما ددرر گذشتهھ چنيین بودديید٬، ااّما ددرر نا: ١۱١۱
اايید.  شستهھ شدهه٬، تقديیس گشتهھ وو پاررسا شمرددهه شدهه  
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رراا نادديیدهه گرفتهھ وو کوشش ناچيیزیی خداا تاسف ااست کهھ بعضی مشاوورراانن حکم ووااضح کالمم  ااما جایی

ااست کهھ خاددميین ددرر  یآآموززشمعموالً رراا ددرر قبالل آآنن می کنند. اايین رراا می گويیم چونن کوشش نامم برددهه 
مم خداا رراا رردد می کنند٬، وو ررااهه هھھھمجنس باززیی کالن ررااهه بدست آآووررددهه ااند. آآنن هھھھا محکوميیت ووااضح اايی

ورر هھھھمجنس باززیی فج ٬،رراا کهھ می گويیدخداا لبهھٴٔ برندههٴٔ دديیدگاهه ررووحانی کالمم  متعاددلی کهھ سعی می کند
.ک ووااقعی رراا بهھ هھھھمجنس بازز ااررااعهھ نمی ددهھھھنددد. نتيیجتاً کم(نجاست) ااست٬، رراا اازز ميیانن بردداارر  

 
١۱٨۸يیانن الوو  
: وو با ذذکر مثل ززنن جماعع مکن٬، ززيیراا کهھ اايین فجورر ااست.٢۲٢۲  

 
١۱ررووميیانن   
هھھھر: ٣۳٢۲ چند اازز حکم عاددالنۀ خداا آآگاهھھھند کهھ مکافاتت مرتکبانِن چنيین ااعمالی مرگگ ااست٬، نهھ   خوددتنهھا  

کنند. شوند٬، تأيیيید می ددهھھھند٬، بلکهھ کسانی رراا نيیز کهھ مرتکب آآنهھا می  آآنهھا رراا اانجامم می  
 

بگونهھ اایی کهھ خداا نامم برددهه (ااميید ددرر عيیسی مسيیح هھھھست٬،  ٬،اززیی رراا گناهه بشماررندآآنکهھ هھھھمجنس ببجایی 
دد وو مارراا کمک می کند ددست اازز گناهه کرددنن بکشيیم)٬، هھھھنجنس باززاانن رراا چونن ااوو بخاططر گناهھھھانن مرُ 

ً می دداانند. ااگر کسی “ س باززیینيیاززمند بهھ هھھھمجن” يیا  دداارردد٬، بخاططر ترکيیب ژژنتيیک ییززنيیاچنيین ذذااتا
ااميیدیی براايیش وو ددرر نتيیجهھ ٬، ديین خودد٬، هھھھيیچ گونهھ مسئوليیتی نسبت بهھ آآنن ندااررددوواالرروواابط ااجتماعی 

ً با کنُ . )١۱۵(نيیست اايیشانن  .)١۱۶(شمرددهه نشودد حرااممهھھھمجنس باززیی می خوااهھھھند د کرددنن کالمم خداا٬، نهھايیتا
. ددرر نامم می برند آآنکهھ هھھھمجنس باززیی حراامم شمرددهه شدهه رراا بهھ خاططر“ تهھديید بهھ بقایی نژاادد”عيید ب ددليیل

ولس ددرر ررووميیانن چنيین ددليیلی رراا نمی گويید. بلکهھ تائيید بر اانحراافف تمايیالتت جنسی می صوررتی کهھ پ
. )١۱٧۷(ااست ااتفاقاً مخالف عقيیدههٴٔ مصمم ژژنتيیککهھ می خوااند  غيیر ططبيیعیکند. هھھھمجنس باززیی رراا   

 
١۱ررووميیانن   
آآوورر بهھ حالل خودد ووااگذااشت. حتی ززنانشانن٬، رروواابط   پس خداا نيیز اايیشانن رراا ددرر شهھوااتی شرمم: ٢۲۶

رراا با رروواابط غيیرططبيیعی معاووضهھ کرددند.ططبيیعی   
سانن٬، مردداانن نيیز اازز رروواابط ططبيیعی با ززنانن ددست کشيیدهه٬، ددرر آآتش شهھوتت نسبت بهھ   بهھ هھھھميین: ٢۲٧۷

آآوورر شدهه٬، مکافاتِت ددررخورِر اانحراافشانن رراا ددرر   يیکديیگر سوختند. مردد با مردد مرتکب ااعمالل شرمم
  خودد يیافتند.

 
ااما بهھ هھھھمجنس باززاانن ااست.  با محبتکمک  وو د بخاططر نيیت خوششفرهه می ررووند٬، شايیاايین ااشخاصص طط

ی ددرر اايین ررااهه می باشد حکيیمانهھ نيیست. هھھھر قدرر سع فکر آآنکهھ خداا نيیت وو محبتش کمتر اازز اانسانن
ً ددرر نهھايیت “ هھھھمجنس باززییبهھ نيیازز ‘ااميید رراا کمتر می کند. ددرر حقيیقت نامم ساختهھ شدههٴٔ  ٬،بشودد٬، ااتفاقا

يین محرکک ددااددهه تا سرنوشتی شامل يیاسس وو کهھ تسلط کامل خودد رراا بهھ اا می باشدفف متقاضی معر
  .دیی وو دديیگر خصوصيیاتت بدبختی رراا بجایی آآووررددناااميی

اايین ااست کهھ می گويیند٬، بکارر برددهه ااند ررااهه دديیگریی کهھ مسيیحيیانن براایی پذيیرشش هھھھمجنس باززیی 
وو  االبتهھ نمی تواانن رردد کردد کهھ شيیطانن اازز شيیوعع آآنن خرسند ااست“. هھھھمجنس باززیی کارر شيیطانن ااست”

مقصر شناخت بهھ گونهھ اایی کهھ شخص تنهھا ااوو رراا نمی تواانن ااما ٬، وسهھ بهھ آآنن می کندسعی ددرر اادداامهھٴٔ ووس
 ااررووااحح پليید٬، دديیوبهھ مطلق . هھھھمجنس باززیی گناهه ااست٬، نهھ نوعی گرفتارریی ددرر آآنن مسئوليیتی ندااررددمجرمم 
٬، يیا چيیز هھھھایی دديیگر. چنيین عقيیدهه اایی سعی دداارردد آآنچهھ کالمم خداا گفتهھ رراا معتدلل ساززدد٬، وو ددرر نتيیجهھ٬، هھھھا
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اازز ميیانن بر می دداارردد. هھھھيیچ آآيیهھ اایی اازز کالمم خداا  ولل کرددهه اانداازز کسانی کهھ اايین عقيیدهه رراا قب ااميید رراا
  ااست. بهھ شيیطانن ززددگی يیا دديیو ززددگی نکرددههررااجع بهھ عمل هھھھمجنس باززیی ااشاررهه 

نوعع دديیگر ططفرهه ررفتن اازز آآنچهھ کالمم خداا بهھ ططورر ووااضح ررااجع بهھ هھھھمجنس باززیی گفتهھ رراا ددرر نشريیهھٴٔ 
تهھ هھھھا ددوو مرددیی کهھ ددرر اايین مجموعع نوش. )١۱٩۹(می بيینيیم ٬The Returns of Love، “باززددهھھھی عشق”

منتهھی می شودد عمل هھھھمجنس باززیی ددااررند ددرر مورردد اايین رراابطهھ کهھ بهھ رراا هھھھم  گراايیش هھھھمجنسی با
. آآنهھا ميیانن هھھھمجنس گراائی وو هھھھمجنس باززیی فرقق می گذااررند وو تنهھا با گناهه شمرددنن صحبت کرددهه ااند

مشرووعع می نامند. با چنيین ااستداللی هھھھمهھ ااميید بهھ حل اايین عمل هھھھمجنس باززیی٬، هھھھمجنس گراائی رراا 
مهھمل ااست! ددرر “. بسوززند”مسئلهھ اازز ميیانن می رروودد٬، چونن بهھ اايین صوررتت حاضرند ددرر آآتش شهھوتت 

وو ميیل وو عمل هھھھمجنس باززیی رراا گناهه شمرددهه ااست٬،  هھھھر ددووووااقع مهھمل گناهه آآلوددیی ااست. کالمم خداا 
نس باززیی رراا (بگونهھ اایی کهھ عيیسی مسيیح ززنا رراا قتل . پولس گناهه هھھھمجفرقی رراا ميیانن آآنن ددوو نگذااشتهھ

ااست: شناسائی کرددهه ٬،وو عمل“) هھھھواا”٬، “شهھوتت(”شمرددهه) شامل هھھھر ددوو ميیل   
 

١۱ررووميیانن   
سانن٬، مردداانن نيیز اازز رروواابط ططبيیعی با ززنانن ددست کشيیدهه٬، ددرر آآتش شهھوتت نسبت بهھ   بهھ هھھھميین: ٢۲٧۷

اتِت ددررخورِر اانحراافشانن رراا ددرر آآوورر شدهه٬، مکاف  يیکديیگر سوختند. مردد با مردد مرتکب ااعمالل شرمم
  خودد يیافتند.

 
ددرر اايین مقالهھ نيیز صحبت اازز ررسيیدگی بهھ اايین مسئلهھ شدهه کهھ اازز نظر مشاوورر مسيیحی نشانهھ اایی اازز 

گراايیش جنسی من تا آآخر عمر ” ودد. ددرر جائی کهھ نويیسندههٴٔ مقالهھ می گويید٬،پيیشرفت ددرر آآنن دديیدهه نمی ش
ی آآيید کهھ ااميیدیی باقی نماندهه؛ تنهھا يیک ااکتفایی بنظر م٬، وو بهھ اانن ااکتفا کرددهه“ اادداامهھ خوااهھھھد يیافت
نس باززیی خداا اازز هھھھمج“ شستهھ شدنن”کارر ٬، کهھ بهھ هھھھيیچ ووجهھ با ااست نسبت بهھ آآنن یصبورراانهھ وو شوم
. قابل مقايیسهھ نيیست  

 
)٢۲٠۰( ۶ااوولل قرنتيیانن   

بعضی اازز شما ددرر گذشتهھ چنيین بودديید٬، ااّما ددرر نامم عيیسی مسيیِح خدااووند وو توسط ررووحح خداایی ما : ١۱١۱
اايید. هه٬، تقديیس گشتهھ وو پاررسا شمرددهه شدههشستهھ شد  

 
ااشتباهه برددااشت  ٬،وو ررااهه حل خداا براایی آآنن رراااایی کهھ ددااررند٬، جایی تاسف ااست کهھ اايین ددوو مردد مسئلهھ 

کرددهه ااند. بگذاارريید اايینجا مستقيیماً با اايین ددوو صحبت کنم. آآقايیانن٬، ررااهه بهھتریی هھھھست؛ شما الززمم نيیست بهھ 
اايین کارر رراا  تواانيیدمی هھھھانن ررهھھھائی اازز اايین مسئلهھ هھھھستيید٬، عاددتت هھھھمجنس باززیی اادداامهھ ددهھھھيید. ااگر جدااً خواا

با فيیض خداا اانجامم ررسانيید. ما مشاوورراانن مسيیحی بهھ بسايیریی کمک کرددهه اايیم تا اازز بند هھھھمجنس باززیی 
ررهھھھائی يیابند. خداا ررااهه رراا نشانن ددااددهه. شايید٬، ااگر خداا بخوااهھھھد٬، ررووززیی ددنبالهھٴٔ کتابب خودد رراا با ااکتفا بهھ 

شرووعع خوااهھھھيید کردد. ١۱١۱: ۶رراا با ااوولل قرنتيیانن  ررااهه خداا خوااهھھھيید نوشت٬، وو آآنن  
 
 

کمک کرددمی تواانن چگونهھ   
 

هھھھمهھ ااست. گرددنن کشی بر عليیهھ کالمم خداا ددرر هھھھمهھٴٔ ززميینهھ هھھھا ررووااجج دداارردد وو مسيیحيیانن براایی اايین سؤاالل 
امل جواابب بهھ اايین بيیشتر بهھ دداامم آآنن گرفتارر می شوند. عناصر بسيیارریی ش ٬،جواانن نيیز با مروورر ززمانن

ند.سؤاالل می باش  
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می باشد٬، ااميید رراا اايیجادد می کند. بايید اابتداا٬، مشاوورر مسيیحی با تصديیق آآنچهھ هھھھمجنس باززیی  )١۱(
 نهھ چيیزیی کهھ مربوطط بهھ عواامل ژژنتيیکـ وو  یی ااستززندگی گناهه آآلوددصديیق بکند کهھ هھھھمجنس باززیی ت

  ااست: کالمم خداا با صرااحت ررااجع بهھ اايین موضوعع صحبت کرددهه .)٢۲١۱(دداارردد يیا فشارر هھھھایی ااجتمائی
 

١۱٨۸الوويیانن   
: وو با ذذکر مثل ززنن جماعع مکن٬، ززيیراا کهھ اايین فجورر ااست.٢۲٢۲  

 
٢۲٠۰الوويیانن   
: وو ااگرمرددیی با مردد مثل ززنن بخواابد هھھھر ددوو فجورر کرددهه ااند. هھھھر ددوو اايیشانن االبتهھ کشتهھ شوند. خونن ١۱٣۳

اايیشانن بر خودد اايیشانن ااست.  
 

آآنن کسانی  نانن رراا ررهھھھا کردد.مرددمم خداا رراا ررهھھھا کرددند٬، خداا نيیز آآوو ددرر عهھد جديید٬، پولس می گويید چونن 
٬، ددرر ااعمالل منحرفف وو شرمم آآوورر اازز خداا سواا شدند٬، وو ددرر نتيیجهھ پشت بهھ خداا وو معيیارر ااوو کرددندکهھ 

ً اازز  گرفتارر شدند. وو ددرر جائی کهھ صحبت اازز اايین ااعمالل اانحراافی وو شرمم آآوورر می کند٬، صريیهھا
٬، وو ااوولل ١۱٩۹وو پيیداايیش  ٩۹: ۶هھھھمجنس باززیی صحبت می کند. هھھھمجنس باززیی ددرر آآيیاتت ااوولل قرنتيیانن 

٬، وو ززندگی نا نيیز نامم برددهه شدهه ااست. ددرر هھھھر يیک اازز آآنن هھھھا هھھھمجنس باززیی گناهه ١۱٠۰: ١۱موتاووسس تيی
وقعيیت ژژنتيیک يیا ااووضاعع ااجتمائی م. نهھ ووضع غيیر قابل اانکارریی کهھ بخاططر ااست شمرددهه شدهه مسئولل
. می باشد  

باززیی می آآووررند؟ آآيیا بخاططر  دداانن ززنن نما معموالً رروویی بهھ هھھھمجنسچراا مر”ممکن ااست بپرسيید٬، 
باشد٬، وولی ززنن نمائی مردداانن بخاططر موقعيیت ژژنتيیک ددليیل ممکن ااست “ ضع ژژنتيیک آآنن هھھھا نيیست؟وو

بهھ ددنبالل مردد هھھھایی . کسی کهھ هھھھمجنس بازز ااست رروویی آآووررددنن ااوو بهھ هھھھمجنس باززیی رربطی بهھ آآنن نداارردد
کهھ هھھھمجنس بازز می خوااهھھھد ااغواا کند. وو اايینجا ااست کهھ ااميید ووجودد  آآنن هھھھا هھھھستند .)٢۲٢۲(ززنن نما می گردددد

.)٢۲٣۳(ستناهه هھھھنيیست. ااما خداا ددرر کارر ررسيیدگی بهھ گ یددرر تغيیيیر ژژنتيیک یی. ااميیددداارردد  
مشاوورراانن بايید بهھ هھھھمجنس باززاانن نشانن ددهھھھند کهھ عيیسی مسيیح ررااهه حل رراا دداارردد.  ٬،) سپس٢۲(  

 
  ۶ااوولل قرنتيیانن 

بعضی اازز شما ددرر گذشتهھ چنيین بودديید٬، ااّما ددرر نامم عيیسی مسيیِح خدااووند وو توسط ررووحح خداایی ما : ١۱١۱
اايید. ٬، تقديیس گشتهھ وو پاررسا شمرددهه شدههشستهھ شدهه  

 
می نمايید. ممکن ااست بشاررتت ددرر اايینجا الززمم باشد. ااما “ تقديیس”وو “ شستهھ”ااوو هھھھمهھ رراا اازز هھھھر گناهھھھی 

براایی کسی کهھ مسيیح رراا بعنواانن منجی پذيیرفتهھ وو ددرر توبهھٴٔ حقيیقی٬، می خوااهھھھد اازز هھھھمجنس باززیی ددست 
ارر بايید کردد؟ ممکن ااست بگويید کهھ جنس بشويید وو بهھ ددنبالل ززنن يیا شوهھھھریی براایی خودد باشد٬، چک

مخالف براايیش جذاابيیتی نداارردد.   
مانند هھھھر گناهه دديیگریی می تواانن با اازز خودد ددوورر رراا بفهھمد کهھ هھھھمجنس باززیی اابتداا الززمم ااست متقاضی 

. اايین تغيیيیر شامل کارر هھھھایی مختلفی ااست. ااوولل بايید ودد اافزووددنن ررااهه خداا اازز ميیانن برددکرددنن گناهھھھانن وو بخ
کند. ممکن ااست مشاوورر اازز ااوو بخوااهھھھد ددرر  قطعبا هھھھمجنس باززاانن دديیگر رراا قبلی خودد هھھھمهھ گونهھ رروواابط 

هھھھيیچ قدمی مهھم تر اازز . )٢۲۴(هھھھمانن جلسهھ بهھ يیکايیک اايین اافراادد تلفن ززددهه وو رروواابط رراا هھھھمانن جا قطع کند
اايین نيیست.  

. می ااست بعد٬، بايید بفهھمد کهھ هھھھمجنس باززیی گناهھھھی ااست کهھ بر تمامم جواانب ززندگيیش ااثر گذااشتهھ
اايین نوعع ززندگی عنقريیب . )٢۲۵(گی ااوو شرووعع کرددداانن اازز هھھھمجنس باززیی بعنواانن يیک جنبهھ اازز ززنتو
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تبديیل بهھ عاددتت خوااهھھھد شد وو هھھھمهھٴٔ عقايید وو اافکارر ااوو رراا جلب خودد خوااهھھھد کردد. اايین عاددتت نيیز ممکن 
تبليیغاتت هھھھمجنس باززیی٬،  رسد جنبهھٴٔ ژژنتيیکی رراا دداارردد.ب بنظرااست پس اازز مدتی آآنقدرر مستقر گردددد کهھ 

ااعتبارر آآنن رراا بيیشتر می ی کهھ ددااررند٬، وو شکل ظظاهھھھریی کهھ بهھ خودد می گيیرند٬، ااهه ررفتارر مخصوصهھھھمر
دديیدگاهه ژژنتيیک رراا بخودد کهھ کند. ااما براایی شخص مسيیحی٬، ددليیلی نداارردد (بخاططر آآيیاتت مربوطط بهھ آآنن) 

ررااهه ددهھھھد. تنهھا کسانی کهھ خاررجج اازز ملکوتت خدااووند ززندگی می کنند٬، معيیارر وو شراايیط کالمم خداا رراا نمی 
واانند قبولل کنند. کالمم خداا نشانن ددااددهه کهھ هھھھمجنس باززیی (مانند دديیگر اانحراافاتت جنسی) فراا گرفتهھ ت

شدهه می باشد.   
نظر تحريیف شدهه اایی اازز رروواابط جنسی وو رروواابط ااجتماعی معموالً شخصی کهھ هھھھمجنس باززیی می کند 

گانهھ اایی ددااشتهھ ممکن ااست ززندگی ددوو  ٬،مثالل٬، بخاططر آآنکهھ گناهھھھش رراا محفوظظ نگاهه دداارردد دداارردد. بعنواانن
باشد. نتيیجتا٬ً، ززندگی ترسناکک وو تقصيیر کارریی رراا می گذررااند. قسمتی اازز ززندگی هھھھمجنس باززیی ددررووغغ 

راایی جامعهھ گفتن ااست. هھھھر کسی کهھ ززندگی ددوو گانهھ اایی رراا دداارردد ددررووغغ گویی ماهھھھریی می گردددد. ب
ا ووفا کند. ش رراا باوورر کند٬، چونن قسم هھھھائی رراا می خورردد کهھ نمی توااند بهھ آآنهھمشکل خوااهھھھد بودد حرف

باعث نا ااميیدیی مشاوورر نيیز می شودد. ممکن ااست الززمم بشودد ااوو رراا با ددررووغغ گوئی  اايین نکتهھضمنا٬ً، 
خداا اايین ددررووغغ گفتن هھھھا نيیز اامکانن دداارردد بخاططر فراارر اازز فشارریی کهھ اانجامم کارر هھھھايیش موااجهھ کردد. 

هھھھایی فراا . مشخصاتت هھھھمجنس باززیی شباهھھھت بسيیارریی با دديیگر ررفتارر صوررتت گرفتهھ باشند براايیش دداارردد
ونن هھھھمجنس باززیی مانند مانگونهھ بهھ آآنن ررسيیدگی کردد. ااما٬، چگرفتهھ دداارردد. وو ددرر نتيیجهھ٬، بايید هھھھ

شش بر تمامم کهھ نفوذذمی شوند ززناکارریی٬، مستی٬، ااستفاددهه اازز مواادد مخدرر٬، وو غيیرهه٬، هھھھمهھ تبديیل بهھ گناهھھھی 
ددررووغغ مشاووررهه شمردد٬، بلکهھ براایی تنهھا مورردد  ٬،د٬، نبايید هھھھمجنس باززیی ررااقسمت هھھھایی ززندگی می ررس

گفتن وو ترسس وو ددوورریی اازز جامعهھ رراا نيیز بايید ررسيیدگی کردد. نتيیجتا٬ً، بهھ نکتهھٴٔ دديیگر می ررسيیم.  
 
 
 

ساختمانن کل ززندگی  
 

 ساختمانن کل ززندگيیشالززمم ااست متقاضی سر سپرددگی خودد رراا بهھ  براایی مشاووررههٴٔ هھھھمجنس باززاانن٬،
چونن هھھھمجنس باززیی ااعالمم کند. معموالً ووقتی مسئلهھٴٔ متقاضی يیک گناهه ظظاهھھھرااً مشخص وو معلومی 

ً فکر می کند کهھ تنهھا يیک مسئلهھ رراا دداارردد کهھ نيیازز بهھ حل کرددنن دداارردد. حتی ممکن  ااست٬، ااوو ااشتباهھھھا
سعی بر تفحص قسمت هھھھایی دديیگر ززندگيیش دداارردد بسر ررسد. ااما ااشش اازز مشاوورریی کهھ  ااست حوصلهھ

ً ااشش ددرر اايین خصوصص٬، مسئلهھ  ً تاثيیر بر قسمت هھھھایی دديیگر ززندگيیش گذااشتهھ ااست. يیقيینا  خوددااثر قطعا
رراا ددرر ززندگی ااجتمائی ااوو٬، ززندگی ززناشوئی٬، شغل٬، جسم٬، ووضع مالی٬، وو غيیرهه گذااشتهھ ااست. هھھھر 
يیک اازز اايین قسمت هھھھا رراا بايید تفحص کرددهه تخريیب کردد٬، وو ددووباررهه ططبق کالمم خداا ساخت. نمودداارر 

فوقق ممکن ااست بهھ ددررکک آآنن کمک کند.  
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ساختمانن کل ززندگی شامل قسمت هھھھائی می باشد کهھ الززمم بهھ تفحص 
ااست (شغل٬، کليیسا٬، جسم٬، وو غيیرهه). مسئلهھ بهھ تمامم قسمت هھھھا ااثر می 

خداا با مسئلهھ قطع شد وو با  رراابطهھٴٔ هھھھر قسمتگذاارردد٬، وو ززمانی کهھ 
د پر خوااهھھھ٬، خط چيین ددااخل دداايیرهه با هھھھم ووصل شدهه خط مرتبط شد

ساختهھ شدهه  نيیست وو تنهھا براایی ااشاررههٴٔ مطالبشد. نمودداارر باال کامل 
ااست.  

 
ااگر تمرکز مشاووررهه تنهھا بر هھھھمجنس باززیی باشد٬، شکست خوااهھھھد خورردد. ناسالمتی يیا کمبودد خواابب 
(تنهھا يیک قسمت رراا ددرر نظر گرفتن) می توااند مقاوومت متقاضی رراا ددرر مقابل ووسوسهھ کم کند وو ااوو رراا 

قعد وواابستهھ بهھ هھھھمجنس باززیی می توااند باعث مددرر جهھت ررااهه هھھھایی گذشتهھ سوغغ ددهھھھد. حتی صدماتت 
نگراانی بخاططر  ٬،صحيیح کاررالززمم باشد. ناتواانی اانجامم  شکست بشودد. ممکن ااست مرااجعهھ بهھ ططبيیب

بيیکفايیتی ددرر اامورر مالی٬، ضعف رروواابط خانوااددگی وو ااجتمائی٬، وو کمبودد ددعا وو مطالعهھٴٔ کالمم خداا٬، هھھھر 
ند. ااگر هھھھر يیک اازز اايین قسمت هھھھایی ززندگيیش رراا بهھ ررااهه هھھھایی گذشتهھ سوغغ ددهھھھ يیک می تواانند متقاضی

ً الززمم ااست متقاضی ااهھھھميیت  مطابق معيیارر خداا نگردددد٬، ااوو بهھ جانب گذشتهھ نزوولل خوااهھھھد کردد. نتيیجتا
ررسيیدگی بهھ يیکايیک اايین قسمت هھھھا (ساختمانن کل ززندگی) رراا ددررکک کند وو تشويیق شودد رروویی هھھھر يیک 

با قدررتت اازز ررووحح االقدسس کارر کند.  
بدست آآوورردد؛ سپس بايید بهھ الززمم رراا دد هھھھر يیک اازز قسمت هھھھا ااططالعاتت اابتداا مشاوورر بايید ددرر مورر

اايین کارر ممکن ااست شامل  .)٢۲۶(متقاضی کمک کند آآنن قسمت رراا بهھ ططريیق خداا تجديید ساززمانن ددهھھھد
.باشد اايیجادد رروواابط سالم با وواالديین٬، تنظيیم برنامهھٴٔ ررووززاانهھٴٔ ااوو تا بتوااند بقدرر کافی بخواابد٬، وو غيیرهه  

   



 17 

ً باعث کوششی کهھ ددرر ررااهه ززندگی  هھھھواا وو هھھھوسس تنهھا ررااهه نجاتت اازز بازز شدنن سالم بعمل می آآيید٬، نهھايیتا
“.ااززددووااجج اازز سوختن بهھتر ااست: ”خوااهھھھد شدجنسی   

 
٧۷ااوولل قرنتيیانن   

کنند٬، هھھھمسر ااختيیارر کنند٬، ززيیراا ااززددووااجج اازز سوختن ددرر آآتش هھھھوسس بهھتر   ااّما ااگر خويیشتنداارریی نمی: ٩۹
ااست.  

 
عرفی کرددهه ااست.ااززددووااجج ررااهه حلی ااست کهھ خداا براایی فسادد م  

 
٧۷ااوولل قرنتيیانن   

عفتيیهھایی موجودد٬، هھھھر مرددیی بايید با ززنن خودد٬، وو هھھھر ززنی بايید با شوهھھھر خودد رراابطۀ  سبب بی  ااّما بهھ: ٢۲
ززناشويیی ددااشتهھ باشد.  

 
جايیگزيین گردددد. وو ااززددووااجج هھھھایی شادد موفق با ررااهه گناهه آآلودد گذشتهھ بايید شکستهھ شدهه وو با ررااهه جديید خداا 

.)٢۲٧۷(لف صوررتت خوااهھھھد گرفتپيیگردد خداا گانهھٴٔ جنس مخا  
ددرر نتيیجهھ ااميید براایی هھھھمجنس بازز ووجودد دداارردد. اايین ااميید٬، بهھ اايین ووسيیلهھ ااست:  

 
ختن. مسيیح رراا خداا وو منجی خودد شنا١۱   
بت بهھ گناهه هھھھمجنس باززیی کهھ بهھ بخشش سراانجامم می شودد.. قبولل کرددنن٬، ااقراارر٬، وو توبهھ نس٢۲   
توبهھ: . ميیوههٴٔ مناسب٣۳   
)٣۳٣۳: ١۱۵آآنن (ااوولل قرنتيیانن  يیارراانن االف: ترکک عمل هھھھمجنس باززیی وو    
بب : تهھيیهھٴٔ برنامهھٴٔ ررووززاانهھٴٔ جديید.    
پپ : باززساززیی جديید کل ززندگی (تمامم قسمت هھھھایی الززمم) مطابق با کالمم خداا.    
.)٢۲٨۸(تت : ااهھھھميیت وو توجهھ کمتر بهھ تجربيیاتت جنسی    

ایی آآموختن وو بجایی آآووررددنن  ٬، جويیصوررتی کهھ خداا عطيیهھٴٔ صمت مجردد بوددنن رراا ندااددهه . ددرر۴  
شامل عشق ااست٬، بهھ ططريیق ددااددنن خودد بهھ هھھھمسر ددرر ااززددووااجج. ززندگی کهھ       
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پنجمسی وو فهھرست ززيیر نويیس هھھھایی فصل   
 

فروويید  “پانن سکسيیوليیزمم”مشاوورراانن مسيیحی بهھ اايین حقيیقت پی خوااهھھھند بردد٬، خالفف نظريیهھٴٔ ) ١۱(
Freud.  

بيیايید) آآسيیب ترسس اازز حاملگی؛ ترسس اازز آآنکهھ ططرفف مقابل ممکن ااست بهھ ططفل (ااگر بهھ ددنيیا  )٢۲(
ررساند٬، بگونهھ اایی کهھ خودد (مردد يیا ززنن) آآسيیب دديیدهه ااست.  

ممکن ااست اازز آآنن بوجودد آآيید.) رراابطهھٴٔ عصبی٬، تنفر وو اانزجارر٬، وو يیا حتی اانتقامم ٣۳(  
بندیی آآنن دداارردد.) خستگی معموالً لزوومم تغيیيیر برنامهھ وو ززمانن ۴(  
.٣۳١۱) فصل ۵(  
جالت بکشند. پولس می گويید هھھھر يیک اازز اازز پيیشقدمم شدنن براایی رراابطهھٴٔ جنسی خالززمم نيیست ززنانن  )۶(

ططرفيین نيیازز ددااررند٬، وو اازز هھھھر يیک خوااستهھ شدهه نيیازز دديیگریی رراا بر آآووررددهه ساززدد. االبتهھ هھھھر ددوو 
٬، ددرر صوررتت الززمم٬، صحبت کنند.آآنن ططرفيین الززمم ااست اازز ططريیق بر آآوورردد  

اايین ررااهھھھنما رراا می تواانيید ددرر قسمت تکاليیف پيیداا کنيید.) ٧۷(  
ززمم بودد بهھ ااوو ال تعلقرراا نامم بردد. مرددمم م ۴١۱ـ٣۳٧۷: ١۱۵تواانن ااعداادد هھھھایی خداا می “ يیاددآآوورر”اازز ) ٨۸(

يیک متقاضی براایی شهھٴٔ لباسشانن بعنواانن يیادد آآوورریی بدووززند. ررشتهھ هھھھایی الجوررددیی بر هھھھر گو
نواارر چسب کاغذیی وو “. دززبالهھ رراا بيیروونن ببريی”يیاددآآوورریی بر رروویی ددرربب منزلش نوشتهھ بودد 

بر فرضض  تنهھا تکيیهھ بهھد. هھھھيیچ موررددیی رراا ططرقق مختلف ااستفاددهه اازز آآنن رراا بهھ متقاضی نشانن ددهھھھيی
.آآنن کهھ اانجامم خوااهھھھد شد نگذاارريید  

ددررووغغ گفتن ددررددناکک نيیست.  بهھ قدرر هھھھيیچ ووقتاالبتهھ حقيیقت تلخ ااست٬، ااما ”بايید بهھ متقاضی گفت٬، ) ٩۹(
گناهه هھھھميیشهھ ددرردد وو ررنج رراا توليید می کند. ااما توبهھ اانسانن رراا بهھ جانب صلح وو آآرراامش می آآوورردد. 

گوئيید٬، ددرردد آآنن ززوودد فراا می ررسد٬، ااما بهھ ددنبالل آآنن شفا نيیز جارریی می گردددد. ووقتی حقيیقت رراا می 
ررنج شما نيیز تا بعد اادداامهھ خوااهھھھد يیافت وو لزوومم گفتن آآنن ددرر اندااززيید٬، تن حقيیقت رراا بهھ بعد بيیااگر گف

مد نظر شما خوااهھھھد ماند. ززمانی کهھ شخصی حقيیقت رراا اازز قصد نادديیدهه می گيیردد٬، ررنج وو عذاابب 
ززمانن اازز ميیانن نمی رروودد. آآنن معموالً با مروورر  

ووقتی  .ضایی جنسی ددااشتهھ ااند يیا ندااشتهھ ااندنيیستند کهھ اارر مطمئنبسيیارریی اازز ززنانن گفتهھ ااند کهھ ) ١۱٠۰(
ااررضایی مقطع نهھايیت باشد کهھ ندااشتهھ ااند.  مطمئناايین حرفف رراا ميیزنند٬، مشاوورر می توااند 

ددرر ططولل ررووزز ٬، رراا می تواانن با سهھولت شناسائی کردد. ااگر ززنن بهھ گونهھٴٔ صحيیح Orgasmجنسی 
اايین مقطع برسد. ااگر ططريیق جلب رراابطهھٴٔ جنسی کند٬، اامکانن بيیشتریی دداارردد کهھ بهھ  آآماددههٴٔ خودد رراا 

ک خوااهھھھد کردد٬، ددرر عشق باززیی يیارریی شوهھھھرشش رراا بخاططر بسپارردد٬، چگونهھ ميیل ااوو رراا تحريی
ووااقع شودد)٬، اامکانن  اشد (چگونهھ می توااند مورردد مسرتت ااووب کند٬، وو بطورر کل ددرر فکر ااوو

هھھھيیچ چيیزیی بيیشتر اازز ررضایی جنسی برسد. خودد فرااهھھھم می ساززدد تا بهھ مقطع اا ییبيیشتریی رراا براا
آآنکهھ ززنن بدااند مورردد مسرتت شوهھھھرشش قراارر گرفتهھ٬، کمک بهھ ررسيیدنن ااررززاایی جنسی نمی کند.  

) ددرر اايین صوررتت می تواانن اازز مشايیخ کليیسا٬، يیا خاددميین دديیگر٬، وو حتی اازز ززنن مشاوورر (ددرر ١۱١۱(
مشاوورر  ورر يیابند.دهه بانن حضدديینن بعنواانن صوررتی کهھ شخص دديیگریی پيیداا نشودد) می تواا

رردد دديیدهه بانانن بهھ هھھھيیچ ددليیل ددرر چنيین شراايیط نقش متصدیی رراا حفظ کرددهه نگذاامسيیحی بايید 
کنند.صحبت   

ددنن نيیست٬، بلکهھ ناحقی ااوونانن ددرر . گناهھھھی کهھ ددرر اايین آآيیهھ نامم برددهه شدهه جلق زز٩۹: ٣۳٨۸پيیداايیش ) ١۱٢۲(
. هھھھمچنيین بهھ ااست نيین ااززددووااجج الوويیانن)(بهھ حسب قواا برااددرر ززنش نيیآووررددنن فرززنداانی بوااسطهھٴٔ 

ررجوعع نمائيید. ۶وو  ۵: ٢۲۵تثنيیهھ   
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با هھھھم فرقق ددااررند؛ مشاوورراانن مسيیحی اايینطورر ددوو اانگارر گراايیانن (اايیدهه آآليیست) ااددعا ددااررند کهھ اايین  )١۱٣۳(
ددلل گناهه کارر ممکن ااست بخوااهھھھد اايین رراا توجيیهھ نمايید.فکر نمی کنند.   

ترکک گناهه هھھھمجنس باززیی بدست آآمدهه ااست. موفقيیت عالی توسط مشاوورراانن ما ددرر ززميینهھٴٔ ) ١۱۴(  
ااست٬، وو ددرر اادداامهھ سعی کردد “ بازز گشت ناپذيیر”هھھھمجنس باززیی ااوو بودد نوشتهھ  شخصی براایی ما) ١۱۵(

عشق هھھھمجنس بازز٬، ااگر ددرر ااصولل ووااقعی مسيیحيیت ”گناهھھھش رراا با اايین حرفف مشرووعع بساززدد٬، 
“.عشق شهھواانی ااست اانجامم شودد٬، نوعع معتبر  

 ٢۲٢۲١۱ـ ٬٢۲١۱٩۹، صفحاتت “ر بزررگگچت”اززیی بهھ کتابچهھٴٔ  بهھ هھھھمجنس ب براایی بحث بيیشتر ررااجع) ١۱۶(
مرااجعهھ کنيید. (اايین کتابچهھ تا کنونن بهھ ززبانن فاررسی ترجمهھ نشدهه ااست)  

می  )گناههررفتارریی آآموختهھ (هھھھمجنس باززیی ممکن ااست بهھ ططرقق مختلف بوجودد آآيید٬، ااما هھھھمهھ  
آآنن رراا ندااررند٬، گناهه  . ددرر ززنداانن هھھھا٬، خواابب گاهه هھھھایی ااررتشی٬، کهھ ززنانن ااجاززههٴٔ وورروودد بهھباشند

هھ نتواانستهھ ااند کق ززنی (رراابطهھٴٔ جنسی ززنن با ززنن) ميیانن ززنانی هھھھمجنس باززیی فرااوواانن ااست. ططبَ 
شوهھھھریی براایی خودد اانتخابب کنند نيیز ررووااجج دداارردد.   

“ اانحراافف”صحبت اازز گناهه وو  مم خداا ااست. خداا بطورر ووااضحاايین عقيیدههٴٔ غلط وو خالفف کال) ١۱٧۷(
)٬، وو غيیرهه٬، می کند. وو بعضی ااشخاصص هھھھمجنس ٢۲٢۲ :١۱٨۸فجورر (الوويیانن )٬، ٢۲٧۷: ١۱(ررعميیانن 

نيیز نمی شماررند. اايین مسئوليیت رراا نادديیدهه می  گناههباززیی رراا ژژنتيیک نمی شماررند٬، ااما آآنن رراا 
د وو ددرر نتيیجهھ ااميید رراا نيیز کم می کند. نگيیر  

 وواشند نيیاززهھھھایی ذذااتی نيیست؛ آآنهھا محرکک هھھھایی ددررجهھٴٔ ددوو ميیبمحرکک هھھھایی هھھھمجنس گراائی نتيیجهھٴٔ ) ١۱٨۸(
صحبت اازز . تشکيیل شدهه ااند موختهھ کهھ اازز عاددتت بهھ اانحراافف جنسی بوجودد می آآيیدمحرکی آآ

بهھ “ نيیازز”بهھ ززنا کارریی يیا “ نيیازز”گمرااهه کنندهه ااست٬، هھھھمانن قدرر کهھ “ نيیازز بهھ هھھھمجنس باززیی”
مستی گمرااهه کنندهه می باشند. تصورر (يیا عقيیدهه) بهھ آآنکهھ هھھھمجنس باززیی ططبيیعی ااست وو چونن 

.ررووااجج ززيیاددیی رراا دداارردد ٬،ايید آآنن رراا قبولل کرددب آآووررددهه ااند بهھ آآنن ررووییبسيیارریی   
)١۱٩۹ (Alex Davidson )London: The Intervarsity Press, 1970( لقب ددااددهه شدهه بهھ اايین مقالهھ .

کامالً با می کند٬، بر لذتت خودد  ی کهھتاکيید منحرفااست. هھھھمجنس باززیی با  اانگيیزرر ااهھھھانت بسيیا
می ) مخالف ٣۳۵: ٢۲٠۰(ااعمالل “ ااستددااددنن اازز گرفتن فرخندهه تر ”مبنی بر عقيیدههٴٔ کالمم خداا 

  باشد.
ددرر “. بودديیدبعضی اازز شما ددرر گذشتهھ چنيین ”پولس ددرر اايین آآيیهھ ززمانن گذشتهھ رراا بکارر می بردد: ) ٢۲٠۰(

.اايین آآيیهھ ااميید ززيیداایی ووجودد دداارردد  
١۱ررووميیانن ) ٢۲١۱(  

آآوورر بهھ حالل خودد ووااگذااشت. حتی   پس خداا نيیز اايیشانن رراا ددرر شهھوااتی شرمم: ٢۲۶
با رروواابط غيیرططبيیعی معاووضهھ کرددند. ززنانشانن٬، رروواابط ططبيیعی رراا  

سانن٬، مردداانن نيیز اازز رروواابط ططبيیعی با ززنانن ددست کشيیدهه٬، ددرر آآتش   بهھ هھھھميین: ٢۲٧۷
آآوورر شدهه٬،   شهھوتت نسبت بهھ يیکديیگر سوختند. مردد با مردد مرتکب ااعمالل شرمم

مکافاتِت ددررخورِر اانحراافشانن رراا ددرر خودد يیافتند.  
ندااشت٬، خداا نيیز آآنانن رراا بهھ گونهھ کهھ براایی آآنانن شناخت خداا ااررززشی   وو هھھھمانن: ٢۲٨۸

ذذهھھھنی فروومايیهھ ووااگذااشت تا مرتکب ااعمالل ناشايیست شوند.  
هھھھر: ٣۳٢۲ چند اازز حکم عاددالنۀ خداا آآگاهھھھند کهھ مکافاتت مرتکبانِن چنيین ااعمالی مرگگ  

ااست٬، نهھ ددهھھھند٬، بلکهھ کسانی رراا نيیز کهھ مرتکب آآنهھا   آآنهھا رراا اانجامم می خوددتنهھا  
کنند. شوند٬، تأيیيید می  می  
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“ ااعمالل شرمم آآوورر” ٢۲٧۷می کند٬، وو ددرر آآيیهھٴٔ “ آآوورر  شهھوااتی شرمم ”صحبت اازز  پولس ٢۲۶آآيیهھٴٔ  ددرر
تشخيیص “ بهھ ذذهھھھنی فروومايیهھ”هھھھمجنس باززاانن رراا  ٢۲٨۸بکارر می بردد٬، وو ددرر آآيیهھٴٔ رراا “ اانحراافف”وو 

کماً اانسانن حُ “. مرتکبانِن چنيین ااعمالی مرگگ ااست مکافاتت”می گويید  ٣۳٢۲می ددهھھھد٬، وو ددرر آآيیاههٴٔ 
حالت يیا ٬، هھھھمانن گونهھ کهھ ززناکارر نيیز چنيین نيیست. هھھھمجنس بازز (قانوناً) هھھھمجنس بازز نيیست

ااست. عمل گناهه آآلوددیی ااست کهھ می توااند تبديیل بهھ ررااهه  ااوو نيیست٬، بلکهھ عملکسی ووضعيیت 
ااست کهھ شخصی رراا هھھھمجنس بازز می  یززندگی شودد. عمل هھھھمجنس باززیی٬، مانند عمل ززنا٬، ددليیل
گناهه هھھھمجنس باززیی رراا بکند٬، هھھھمانن گونهھ  ناميیم (االبتهھ ناگفتهھ نماند کهھ شخصی می توااند ددرر ددلل

کهھ می توااند ددرر ددلل خودد ززنا کند. ااوو ممکن ااست مانند مرددیی کهھ هھھھوسس ززنی رراا می کند٬، هھھھوسس 
ً بخاططر آآنبهھ مردد  فراا ااست فتارریی کهھ هھھھمجنس باززیی٬، مانند ززنا کارریی٬، رررراا بکند). ااما ددقيیقا

يیل بهھ اانحراافف ددااررند٬، ااشخاصی کهھ ططبيیعت شانن گناهه آآلودد ااست تما ٬، بطوررگرفتهھ (آآموختهھ)
وو ررفتارر هھھھا می تواانند ترکک شدهه جايیشانن رراا هھھھمجنس باززیی می توااند ددرر مسيیح بخشوددهه شودد٬، 

ررووحح االقدسس با ررفتارر هھھھایی سالم پر کند. بعضی اازز هھھھمجنس باززاانن ااميیدشانن رراا بخاططر آآنکهھ 
مشاوورر سعی کرددهه آآنن رراا گناهه نشمارردد٬، اازز ددست ددااددهه ااند.   

س باززیی شدهه٬، اانتخابب شريیکی کهھ شباحت بهھ جنس مخالف دداارردد ی کهھ اازز هھھھمجنخالفف تعريیف) ٢۲٢۲(
کهھ عالقمند بهھ  نشانن می ددهھھھد کهھ گراايیش بهھ رراابطهھٴٔ جنسی با جنس مخالف موجودد ااست. مرددیی

د٬، نيیازز وو هھھھواایی ززنن رراا نشانن می ددهھھھد تا مردد.مردد ززنن نما می باش  
ً ددرر ميیانن هھھھمجنس ب) ٢۲٣۳( نن ررووااجج دداارردد. اززااعقيیدههٴٔ آآنکهھ هھھھمجنس باززیی رريیشهھٴٔ ژژنتيیک دداارردد عموما

رراا  . چنيین عقايیدیی جایی ااميیدنظرشانن اايین ااست کهھ تا پايیانن عمرشانن هھھھمجنس بازز خوااهھھھند ماند
گفت کهھ تصميیم گرفتهھ ووضع خودد رراا قبولل کند  ٬،بازز نمی گذاارردد. هھھھمجنس باززیی کهھ مسيیحی بودد

“ فجورر”ززندگی خودد رراا مطابق با خوااست خداا نمايید. آآنچهھ خداا قسمت هھھھایی وو سعی کند مابقی 
رراا  ااهھھھد بودد٬، ااما ااميید ددرر عيیسی مسيیح هھھھست چونن اايین ااشخاصصناميیدهه هھھھيیچ ووقت مقبولل ااوو نخو

نجاتت ددااددهه وو تغيیيیر می ددهھھھد.  
الززمم شناختهھ  ٬،ااتفاقا٬ً، ددرر جلساتت مشاووررهه می تواانن اازز تلفن براایی قطع رروواابطی کهھ بهھ هھھھر ددليیل) ٢۲۴(

یی ااست.براایی اايین منظورر ددااشتن تلفن ددرر ددفتر مشاووررهه ضرووررشدهه ااستفاددهه کردد.   
رروواابط جنسی نا مشرووعع با جنس مخالف اانشعابب  ااززددرر بعضی اازز موااقع٬، هھھھمجنس باززیی ) ٢۲۵(

يیافتهھ. ددرر چنيین مجامعی ممکن ااست هھھھمجنس باززاانی باشند کهھ ددنبالل شريیک خودد می گرددند.  
مرااجعهھ “ ططرقق مختلف ددرريیافت ااططالعاتت”بيیست وو پنجم٬، ددرر اايین رراابطهھ می تواانيید بهھ فصل ) ٢۲۶(

کنيید.  
صحبت کند وو  هھھھمسر آآيیندهه ااشش ررااجع بهھ گذشتهھٴٔ خودد ٬، هھھھمجنس بازز قديیمی بايید بهھبل اازز ااززددووااججق) ٢۲٧۷(

هھھھمسرشش با اايین  ٬،ممکن ااست ددرر آآيیندههکک شدنش رراا بوسيیلهھٴٔ عيیسی مسيیح بدهھھھد. چونن خبر پا
د. عالووهه بر اايین٬، الززمم ااست ددرر دد ددرردد وو ررنج ددرر ززندگی ززناشوئی کنحقيیقت آآشنا شودد وو اايیجا
اايیجادد شدهه گفت وو هھ بخاططر ناتواانی ددرر رروواابط جنسی وو ااررززاایی هھھھمسرشش مورردد اامکانن ترسی ک

هھھھمچنيین د. کمک بزررگی براایی تغيیيیر ررااهه ااوو باش می توااندخودد د. هھھھمسر با فهھم وو ددررکک گو کن
اايیجادد شودد کهھ شامل اانکارر ااررززاایی شخصی بط جنسی اارروو الززمم ااست جهھت کامالً تاززهه اایی براایی

هھٴٔ مطالعهھٴٔ هھھھمسر می باشد. اايین جهھت تاززهه بوسيیل٬، وو جايیگزيین کرددنن آآنن با ااررززاایی جنسی خودد
براایی ٬، بلکهھ براایی خودد ااوو نيیستکهھ نشانن می ددهھھھد تمايیالتت جنسی  ۵ـ  ٣۳: ٧۷ااوولل قرنتيیانن 

. ززندگی کهھ شامل شهھوتت بوددهه بايید با ززندگی کهھ ٬، صوررتت خوااهھھھد گرفتهھھھمسرشش می باشد
اایی جنسی٬، آآنن رراا آموززدد بجایی ددرريیافت ااررززمحبت ااست تعويیض گردددد. ااوو بايید بيیشامل عشق وو 

بهھ هھھھمسرشش بدهھھھد. ااگر ددرر اايین ررااهه با حمايیت ررووحح االقدسس کوشش کند٬، متوجهھ خوااهھھھد شد کهھ 
)٣۳۵: ٢۲٠۰(ااعمالل “»تر ااست.  ددااددنن اازز گرفتن فرخندهه.... ”  
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 گونهھفف ززندگيیشانن رراا تشکيیل ددااددهه ااست. بهھھھد) براایی بسيیارریی اازز هھھھمجنس باززاانن٬، تمايیالتت جنسی ٢۲٨۸(
(ااوولل “ گذااررمم چيیزیی بر من تسلط يیابد  ااّما نمی”حکم ٬، مخالف دگيیشانن تسلط يیافتهھکهھ بهھ ززن اایی

ددرر جلب٬، بدست  . بعضی اازز مشاوورراانن ررااهه حل هھھھمجنس باززیی رراامی باشد )١۱٢۲: ۶قرنتيیانن 
تمرکزیی کهھ بر جنس مخالف می دداانند. اايین ررااهه٬، عالووهه بر گناهه ززنن باززیی٬،  آآووررددنن٬، وو ااغواایی

. جنسی بوددهه رراا اازز ميیانن نمی بردد رراابطهھٴٔ   
 

 
 


