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  فصل اّول

  نجابت
 ترس از محکوم شدن به خير به خاطرهای ا در سال

 بعضًا از مطرح کـردن تعاليم مربوط به نجابت و پاک ارتجاع
 از طرف ب در خانواده هماين مطل. اند ردهدامنی خـودداری ک

اّما . توجهی قرار گرفته است مورد بیوالدين و رهبران کليسـا 
 چشـمان شـاهدين اين غفلت وقتی به اوج خود خواهد رسيد که

  دستو آن را به باشند عفتی ناظر نتايج بیان او خداوند و پيرو
او . شيطان عالقه خاصی به اين مورد دارد. فراموشی بسپارند

رای  بهای پليد خود به قلب مسـيحيان جوان نفوذ و هبا وسوس
کند و ممکن است اين ماجرا  خود در آنجا جشـنی به پا می

ر بعضی مـوارد او بـطور د. ها به درازا بکشد برای مدت
 را ، او شخصماند و پس از نـابود کـردن روح مـوقت می
ا که شيطان ربوده است،  آنانی ر تااستوظيفه م. کند ترک می

  .نجات دهيم و زهر قاتلش را از وجود آنها بيرون آوريم
راهنمايی وقتی که برادران و خواهران ما در کليسا 

ه عفت و نجابت برايشان درستی نداشته باشند، قضاوت دربار
متأسفانه افراد زيادی هستند که . بسيار مشکل خواهد بود

ی اين سئواالت، گرفتار  برای درستنکردن جواببخاطر پيدا 
فقط تعداد اندکی . شوند انواع گوناگونی از فسادهای اخالقی می
 حضور خداوند و با از آنها هستند که با دعاهای خالصانه در

 و از آن جربۀ او، جوابها را پيداهای فرزندان با ت راهنمائی
رابطه با نتيجتًا مايلم در . کنندموقعيت سخت نجات پيدا مي
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. آور شوم يادتان جوانمان، چند مطلب را به دوسعفت و نجابت
: کند   ثمره عمل جسم را بيان و به ما اخطار میپولس رسول

يعنی اينکه خدا در مسيح بود و جهان را با خود مصالحه «
داد و خطايای ايشان را بديشان محسوب نداشت و کالم  می

پس برای مسيح ايلچی هستيم که گويا  .مصالحه را به ما سپرد
کنيم  پس بخاطر مسيح استدعا می. کند یخدا به زبان ما وعظ م
زيرا او را که گناه نشناخت، در راه . که با خدا مصالحه کنيد

: ۵ قرنتيان دوم (». تا ما در وی عدالت خدا شويمما گناه ساخت
٢٠-١٩(  

اخطارهای خالصانۀ خداوند در کتاب مکاشفه، بعضًا ما 
انان و ايم لکن ترسندگان و بی«گويد  ترساند، وقتی می را می

پرستان و جميع  بتخبيثان و قاتالن و زانيان و جادوگران و 
 به آتش و دهدروغگويان، نصيب ايشان در درياچۀ افروخته ش

 )٢١:٨مکاشفه (».اين است موت ثانی. يت خواهد بودکبر
و چيزی ناپاک يا کسی که «: گويد کلمات پايانی اين کتاب می

آن نخواهد شد، مرتکب عمل زشت يا دروغ شود، هرگز داخل 
 )٢١:٢٧مکاشفه(» .ی که در دفتر حيات ّبره مکتوبندمگر آنان

اين کلمات نه تنها رهبران، بلکه هر عضو کليسای مسيح را 
دارد که به جوانانمان اخطار دهند که آنها بايد از فکر و  وامی

توانند  با حفظ پاکی خود، آنها می.  باشندبدنی پاک برخوردار
 و به کار گرفته شوند، و خواهند د باشنددر نقشه خداوند مفي

ها و مشکالت دنيوی خالصی پيدا  توانست از خيلی از اسارت
وقتی که کليسا و خانواده از ارزشهای راستين روحانی . کنند

که در خواهيم بود  شاهد ازدواجهايی آن وقتمنحرف شوند، 
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  پيوندای که در ورطه. های پنهانی اتفاق افتاده است آنها طالق
وقتی يکی از زوجين .  شده است افکندهزوجهای دنيای امروز

خوشبختی ديگر  نکند، یبه احساسات قلبی زوج ديگر توجه
 های کوچکشان  قلب.برای آنها تحقق نخواهد يافت] خدا[مقرر 

اميدهای مملو از  شادی و خوشبختی ، همدلی،بجای آرامش
های  یو سوزان پنهانی، و گاهی ناسازگارپوچ، اشکهای تلخ 

 برخورد شديد و افسردگی خواهد شد و زندگی را به آشکار،
 اين نوع پيوندهای ناسالم زوجين را در .نابودی خواهد کشاند

. دهد شيمانی و سرزنشهای دردناک قرار میزندانی از پ
بسياری از خدمات مسيحيان بخاطر همين ازدواجهای گره 

از بين هدف دشمن . خوردۀ ناسالم از هم پاشيده شده است
ر روی زمين و مانع شدن از کار بردن کار خداوند ب

  .لقدس استا روح
ی پايدار  کليساها، جالل بر خداوند به خاطردر عين حال

القدس  و تسخيرناپذيری که بيدار هستند و بر اساس ارادۀ روح
و  ورزند  عشق می خداوندکنند، با حرارت به حرکت می

 در بند گناه گرفتار که که  هستندهايی  روحهمينطور مشوق
خيلی از جوانان،  همچنين فراموش نکنيم با اينکه .شوند نمی

اند، او بيرون در ايستاده، آن را  مسيح را از قلب خود رانده
فقط در صورت دريافت خواهد به درون آيد، ولی  کوبد، می می

ما . دهد ت فروتن الهی او را به ما نشان میاين شخصي. اجازه
  مثبتهای صادق بسياری به او جواب  روح داريم کهايمان

 مطمئنيم که بسياری در حالی که در جاده ما. خواهند داد
کنند تا  ، از او دعوت میدارند طوالنی زندگی قدم بر می
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همانطور که پولس در اين آيه . مشاور و رهبر زندگيشان باشد
لکن هرگاه نکاح کردی، گناه نورزيدی و هر گاه «: گويد می

ولی چنين در جسم زحمت . نکوحه گرديد، گناه نکردباکره م
 ».کشيد، ليکن من بر شما شفقت دارمخواهند 

  )٢٨:٧قرنتيان اول(
 هايی هستند که بر دوست عزيز جوان، امروز هم پولس

خواهند کرد و دلواپس سعادت روحانی شما شما شفقت 
  بدون وقفه با تمامی احساس بفکر وشبانه روز. باشند می

هند شما را از خطرات خوا آنها می. حانی شما هستندمسائل رو
اين غ، کارهای شيطان و اعمال نفس که امروزه در فساد، درو
، آگاه سازند و خدايی عادی شده است ايمانی و بی قرن بی

 اعمال ايمان که همان فساد، دروغ، های بی ثمرات زندگی جان
ی شيطانی و شهوانی بوده و باعث تسخير و نابودی جانها

متأسفانه اين ثمرات .  دهندبسياری شده است را به شما نشان
توان ديد، زيرا شرير  را حتی در بين فرزندان خدا نيز می

زيرا که مسيحيان کاذب و انبيا کذبه ظاهر «: کند سعی می
شده، عالمات و معجزات عظيمه چنان خواهند نمود که اگر 

متی (» .ن را نيز گمراه کردندیممکن بودی برگزيدگا
  آن جوانانی که با خداوند رازگاهان ندارند در.)٢۴:٢۴

 ديد روحانی از آنجايی که.  خطر بيشتری خواهند بودمعرض
اينگونه افراد کم سو شده است، به سادگی فريب و لغزش 

صل پاکدامنی در ازدواج برداشته زمانی که ا. خورند می
. ودشود، نتيجه آن محکوميت در برابر خداوند خواهند ب می

 محکوميت در ازدواج را ببار خواهد ،گناه قبل از ازدواج
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 زنا، زمانی که در حضور خدا و کليسا اعتراف گناِه. آورد
 گناه بجا خواهد  باشد، ضميری آلوده و قلبی آکنده ازنشده

گناه بر همگان آشکار  که آن  خواهد رسيدزمانی. گذاشت
ود و نه زيرا چيزی نهفته نيست که آشکار نش«: خواهد شد

 ای عزيز، اين را .)١٢:٢لوقا(» .مستوری که معلوم نگردد
. بايد قبول کرد که خوشبختی هيچکس بر گناه بنا نشده است

تواند جانی را از بين ببرد  یپدر دروغگويان و دشمن خدا نم
 به ما نشان تجربه در حقيقت. مگر اينکه اول او را فريب بدهد

 و از خود در برابر افتند مینانی که در دام او داده است، آ
، در کنند نمیتمايالت جسمانی دوران ازدواجشان محافظت 

ز ازدواج روابط مخفی قبل ا.  خواهند شدانتها به گناه کشيده
شود و در  می بنا همانند ساختمانيست که بر بنيادی سست

اين نوع روابط مخفی اصوًال بر . ريزد نهايت روزی فرو می
آن دسته از رهبران مسيحی که . اند  شده گذاشتهکاریپايه فريب

، در واقع، گناه دنکن روابط اينچنينی را ترويج و يا پيشنهاد می
  .گذارند را سرپوش می

و توری در دل دختر بچه يک لباس کوتاه همان طور که 
 برد، آفريند و فروتنی را در او از بين می پنج ساله غرور می

تواند شهوات جسمانی  هم چنين يک رابطۀ مخفی نابهنگام می
 ه شخص را از داشتن دلی پاک محرومرا برانگيزد و در نتيج

 والدين و با اينکه اکثر اوقات اين رابطه از چشم. نمايد
کليسا مخفی است، اين جوانان در قلبشان آرامشی اعضای 
 اگر(تواند، در دعای رازگاهان  قلب آنها نمی. ندارند

، به چشمان مسيح بدون )رازگاهانی هنوز وجود داشته باشد
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او هم زمانی جوان بود، و همين .  نگاه کنند،اينکه شرمنده شود
 تا  استاو به ما قوانين اخالقی را داده. جسم را دارا بود

 ۵-۴:٢پولس در اول تسالونيکيان . اشيمبتوانيم همانند او پاک ب
دانيد چه احکام از جانب عيسی  زيرا می« :گويد طور می اين

زيرا که اين است ارادۀ خدا يعنی .  شما داديمخداوند به
تا هر کس از شما بداند . قدوسيت شما تا از زنا بپرهيزيد

ابد، و چگونه بايد ظرف خويشتن را در قدوسيت و عزت دري
» .شناسند هايی که خدا را نمی نه در هوس شهوت، مثل امت

ها رابطه درونی خود با   با عمل نکردن به اين گفتهها بعضی
 .اند  و در نتيجه توسط گناه ربوده شدهاند ا را از دست دادهخد

نجام  آنها را از او آشکار زمانی که کسی گناهشان را بازگو،
 کليسا را ترک ،و توبه، به جای اعتراف کند منع میآن 
  .کنند می

 پذيرد و آنها در مواردی که رابطه زوج نامزد پايان می
يکديگر صرف نظر ای مسائل از ازدواج با  پارهبخاطر 

 از یتواند خاطرات ناخوشايند  میکنند، روابط نامشروع می
يک از طرفين نيز خود بجا بگذارد و بر ازدواج آينده هر 

 باعث خيانت و ناپاکیعلم به واقعيت  .تأثير منفی بگذارد
و آنها را از داشتن نهايت خواهد شد  بیو اندوه ترس، غم 

تقصيرهای شرير «: سازد  میمحرومانه رعشقی پاک و وفادا
سازد، و به بندهای گناهان خود بسته  او را گرفتار می

  )۵:٢٢امثال (» .شود می
 هر خواهش نفسی را در نتيجه اين کامًال عاقالنه است که

ها را  و جلوی تمام هوا حوس با تأمل و بازنگری بررسی کرد
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ا نصيحت فرما تا و به همين نسق جوانان ر«. گرفت
 خود را از هر گونه خواهش .)۶:٢تيطس(» .ندخردانديش باش

اما از شهوت جوانی بگريز «: فسانی پاک و آزاد نگاه داريدن
خوانند، عدالت   که از قلب خالص نام خداوند را میو با آنانی
» .ن و محبت و سالمتی را تعاقب نماو ايما

 به ، وقتی که ما با اميد پيروز شدن.)٢٢:٢تيموتاوس دوم(
، نياز نداريم که درحال نگاه پردازيم مان میسمبارزه با نف

، بلکه بايد  و خيلی آهسته از کنارش بگذريمکردن به عقب
سراسيمه بدويم، و مهم نيست که در چه شرايطی هستيم، 

 های نفسانی خواهش. شهوات نفسانی را لمس هم نبايد کرد
تند که شما فقط  هسای ، گناهان در کمين نشسته جوانیدوران
 خوشبخت کسی است .توانيد نجات پيدا کنيد  از آنها میبا فرار

 از کوچکترين خواهشهای نفس خود به ه باشدکه ياد گرفت
پناه  کالم خدا و يا انجام اعمال روحانی  در ماندنمِن اهمحدود
نامد، به او بگوئيد که  اگر نفس ما اين را ظالمانه می. ببرد

هميشه بايد رای رسيدن آن پاداش  و بيم استپاداش آن عظ
به ما داده  پرهيزکاری  نوعی ازهيچ.  مبارزه آماده بودبرای

 و آنانی که عاشق ی و نجابت برسد پاکنشده است که به پای
  .  بوسيله او پيروز خواهند شد،خداوند باشند

با آن يک خطای بزرگ ديگر هم هست که بيشتر مردم 
 خدا در  و آن دستور بزرگشوند میدست به گريبان 

ايمانان   ناموافق با بی يوِغزيِر«: است ١۵-١۴: ۶قرنتيان دوم
مشويد، زيرا عدالت را با گناه چه رفاقت و نور را با ظلمت 

 و مومن را چه شراکت است؟ و مسيح را با بليعال چه مناسبت
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  »با کافر چه نصيب است؟
ايمانی  ديد پزشکان با شخص بی يک خواهر، طبق صالح

ياد داشته باش، خالق نوع بشر دوست جوان، ب. ازدواج کرد
او . نياز ندارد که در مورد آرايش انسان به او آموزش بدهيم

 اجتماع به ما داده ين اخالقی را بخاطر سالمت بدن وقوان
 نشان دهندۀ عشق او صراحت خدا در برابر گناه نه تنها. است

شان دهندۀ معرفت و حکمت او نيز ست، بلکه ننسبت به ما
نين اخالقی تأثير فيزيکی و يز به اندازۀ قواهيچ چ. باشد می

بعضی اشخاص حاضرند مبالغ گزافی .  بر انسان نداردروانی
روانی خود -بپردازند تا راهی برای کم کردن فشارهای روحی

بيابند تا بتوانند بر نيازهای شديد و غيرعادی نفسشان غلبه 
  .هاست ، مسبب اصلی اين بيماری گناه.کنند

يک . هر انسان ارتباطی تنگاتنگ هستبين بدن و روح 
 مجازات اين .در خفا مرتکب گناهی جنسی شدر خواهر ايماندا

جتًا آشفتگی عصبی گناه، ابتال به يک بيماری جسمی بود که نتي
فکر .  را در او بيدار کرد و تمايالت ناپاکفکرهابا همراه 

 آلود وی نه تنها او را از عضويت کليسا  ناپاک و اعمال گناه
  . دنيا نيز با مردممحروم ساخت، بلکه از روابط اجتماعی

حقيقت اين است که ناپاکی پاداش خوبی به دوست 
ين در مورد زندگی به تصويری دروغدهد بلکه   نمیدارانش
افتد  لکن هر کس در تجربه می«: گويد کالم می. نماياند آنها می

پس . سازد کَشد و فريفته می وقتی که شهوت وی او را می
زايد و گناه به انجام رسيده،  شهوت آبستن شده، گناه را می

  )١۵-١:١۴يعقوب(» .کند موت را توليد می
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 که من برای شما هايی واقعيست دوستان عزيز، اينها مثال
من از آوردن اسم اجتناب کردم زيرا اين کار برای . بيان کردم

ا ست مر ولی عذابی که در انتظار آنها.ای ندارد هيچ کس فايده
ه منظور آگاه کردن خواهم، ب به همين خاطر می .ترساند می

:  با عشق فرياد بزنم که،باره با صدای بلندهمگان، در اين
شود و امکان  ناپاکی نفس با چيزهای کوچک شروع می

هايی  منتظر نشويد که وسوسه. مبارزه کردن با آن وجود دارد
خت از آنها های س هيايد که فقط با دعاها و روزبه سراغ شما ب

 شايد شيطان بر شما ،مراقب باشيد. توانيد يافت رهايی می
شتن نجابت و پاکی مجازات غالب شود و شما بخاطر ندا

گری نمايی، هنگامی که  که در عاقبت خود نوحه«: شويد
گوشت و بدنت فانی شده باشد، و گويی چرا ادب را مکروه 

شدان خود را  و آواز مرخوار شمرد،داشتم، و دل من تنبيه را 
  )١٣-۵:١١امثال(» . به معلمان خود گوش ندادميدم ونشن

 خدا او را هالک اگر کسی هيکل خدا را خراب کند،«
» .کل خدا مقدس است و شما آن هستيد زيرا هيسازد،

های خود در  ای جان، با دانستن ضعف. )٣:١٧قرنتيان اول(
 بدهد  قدرت به تومورد نجابت و پاک دامنی، از خدا بخواه که

 در برابر او هايی محکم  بتوانی بر نفس غلبه کنی و با قدمتا
آيينه مقايسۀ تو خود . بيند راه َروی، زيرا او همه چيزرا می

 مهم نيست که  است، نه مردمی که شايد بگويند،عيسی مسيح
مان عشقی بله، خواندن يک ُر«.  يا نهدر زندگی پيروز باشيم

» .اسی يک مرد اشکالی نداردلبد شن کا، ولی مطالعهگناه است
اين گفتۀ خواهريست که قصد داشت در اين رشته تحصيل 
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ی  گناهت، هدف اصلی وی تحصيل نبود بلکهدر حقيق. نمايد
برای مشروع جلوه دادن » گريزی«زيست، راه   در وی میکه

  .جست خود می
ی فسادهای مخفی قلب جوانان را اميدوارم که خداوند تمام

بايست در اعترافاتمان صريح و روشن  ما می. پاک سازد
 چرک خواهد ، بازاين زخِمدر صورت تعلل، باشيم، زيرا 

  . کرد
در خفا همانند حتی اگر دانيد که  دوستان جوان، شما می

. ايد القدس عمل کرده  در واقع عليه روح،فرزند گناه رفتار کنيد
 سعی حتی وقتی که هيچ کس از عمق گناه شما خبر ندارد و

خود را فريب ندهيد و . درست رفتار کنيددر ظاهر يد که کن می
پس اعضای خود را که بر «. ای تاريک نشويد  آيندهگرفتار

زنا و ناپاکی و هوی و هوس و : زمين است مقتول سازيد
شهوت قبيح و طمع که بت پرستی است که به سبب اينها 

 )۶-٣:۵کولسيان(» .آيد غضب خدا بر ابنای معصيت وارد می
ها و عکسهای شهوانی  بدون هيچ منظوری درگير نوشتهحتی 
بيست و : يکبار واعظی معروف از باالی منبر گفت. نشويد

ای بودم، روزی يکی از  پنج سال پيش وقتی که پسر بچه
من آن را .  من دادکتابی حاوی مطالبی کثيف بههايم  همکالسی

 را کتاب بعد از آن،. نگه داشتمفقط برای پنجاه دقيقه 
گرداندم، ولی آن پنجاه دقيقه همانند يک نقطۀ سياه هميشه به بر

 زانوان خود از از همان روز من بارها برروی. دنبال من بوده
 خارج آن کتاب را از فکر و ذهن منخدا خواستم که خاطره 

از خواندن آن کتاب بر که کنم آسيبی  ولی تصور می. کند
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  .اهد بود تا زمان مرگم با من خو،روحم وارد شده است
، خاطره مشابهی را بعدها واعظی ديگر در يک کنفرانس

 کتابی پر روزی پسری به پسر ديگر،: او گفت. تعريف کرد
پسر فقط برای دقايق کوتـاهی . از عکس های کثيف نشان داد

سالها بعد او . های آن نگاه کرد داشت و به عکسنگاه کتاب را 
 از تمامی که حاضر است نيمیبه يکی از دوستانش گفت 

 آن کتاب را از ذهن او پاک ه خاطراش را بدهد تا فقط دارائی
ريزی قبلی  ها اگر چه با برنامه نگاه کردن به آن عکس. کنند
 لحظات  و ذهنيت او را در تمامی مواقع منحصر به فرد،نبود

   .رساند اش، آسيب می شيرين زندگی
شرمانه بر قلب جوانان   بی،ببينيد که چگونه شيطان

 تا بعدها در کاری که برای خداوند گذارد، أثيرات ننگين میت
  . آفرين شود و جلوی آن را بگيرد دهند، مشکل انجام می

پس خدا را اطاعت نماييد و با ابليس « دوستان جوان، 
هر فرصتی . )۴:٧يعقوب(» . مقاومت کنيد تا از شما بگريزد

کند، از را که باعث شود شيطان به توسط آن نفستان را بيدار 
سی بر گناه از شجاعت بااليی برخوردار باشيد، عي. بين ببريد

و برای هميشه تصميم بگيريد که االن يکبار . پيروز شده است
 پاک نگاه داريد، و همچنين اين اراده را از نظر ذهنیخود را 

  .در خود بپرورانيد که مدافع پاکی ديگران نيز باشيد
ادن عمق اين مطلب که برای نشان د(از اين چند مثال 

ايد  ، شما خودتان متوجه شده)حتی نزديک به کافی نيز نيست
 در اين دنيا هميشه خطرات مختلفی حيات روحانی انسان که

و به سخنان بسيار ديگر، بديشان شهادت «. کنند را تهديد می



١۴ 
 

خود را از اين فرقۀ کجرو «داد و موعظه نموده، گفت که 
 و دامنان تنها پاک. )٢:۴٠نرسوال اعمال(» .گار سازيدرست

توانند ما را از دستان ماهر شرير  ايمانداران به خداوند می
کسی که به راستی راه رود، در امنيت «نجات بدهند، زيرا 

سازد آشکار  سالک گردد، و کسی که راه خود را کج می
  )١٠:٩امثال(» .خواهد شد

دوستان جوانی را که !  دوستان عزيزهوشيار باشيد،
شما از هر کس .  و محافظت کنيداسيد، دوست بداريدشن می

 ی، در نتيجه بهتر از هر کستر هستيد نزديکی به آنهاديگر
 در تنهايی روزه بگيريد و برای همه. دانيد ضعفهايشان را می

با او . داوند شما را مالقات و محافظت خواهد نمودخ دعا کنيد،
  . ی بگذريدها به سادگ توانيد از مراحل سخت ترميم زخم می

با رفتارهای روحانی و نيکو با اطرافيان ارتباط برقرار 
ستن افراد شرير از شما جنگ با شرير باعث دوری ج. يدکن
کند که از   میشود و اين امکان را برای شما فراهم می

ها و قدرت فکرتان برای پيشبرد پادشاهی خداوند  توانائی
  .استفاده کنيد

و  در جايی .لی نيندازيدخود را در چالش بطالت و تنب
و بتواند شما را وسوسه کند که شيطان موقعيتی قرار نگيريد 
 زياد ،شويد صبح که از خواب بلند می. به طرف گناه بکشاند
دن تمامی  ارادۀ پاک بو،به فيض خداوند. در رختخواب نمانيد

: وجود و همچنين افکارتان را در بر گيرد تا بتوانيد بگوييد
سيار با شما نخواهم گفت، زيرا که رئيس اين بعد از اين ب«

  )١۴:٣٠يوحنا(» .آيد و در من چيزی ندارد جهان می
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در . ای نخواهد بود زمانی خواهد رسيد که ديگر وسوسه
ما در اينجا فقط در .  وجود نخواهد داشت»ميوه ممنوعه«آنجا 

ها  اریدر آنجا شما از اين بيگ. ير هستيمحال نبرد با شر
خداوند شما را با مسکن آرام و ابديش در . د يافترهائی خواهي

  . ملکوت پاسخ خواهد داد
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  فصل دوم

  نجابت چيست؟
 را بر اساس کالم پاک  به دقت، جزئيات ذيلوحال با هم

  : خداوند، بررسی خواهيم کرد
آيد؟ معنای بدست آوردن آن  نجابت چيست؟ از کجا می

  ساخت؟شود زندگی خود را با آن عجين  چيست؟ چطور می
تواند جواب  روح افرادی که تولد تازه دارند به سادگی می

شناسند، زيرا در   منبع نجات را میآنان. اين سئوالها را بدهد
تا اين  چقدر اين مطلب ارزشمند است؟. ساکن هستندخداوند 

: يرا دوستان عزيز، ز.حد که بايد تا دم مرگ بدان پايبند ماند
کند زيرا تخم او در  گناه نمیهر که از خدا مولد شده است، «

 زيرا که از خدا تواند گناهکار بوده باشد ماند و او نمی وی می
   )٣:٩اول يوحنا ( ».تولد يافته است

در بسياری از کليساها، اکثر . ولی همه تولد تازه ندارند
ياز دارند که آنها ن.  ايماندار هستند والديِنجوانان فرزنداِن

.  در کنار مردمان خدا ساخته شودشخصيتشان با وقت گذراندن
 تجربه تولد تازه را ز همه مهمتر اين است که آنها بايدولی ا
که قلب مسيح نيز به همين صورت به نيقوديموس گفت . کنند

 جايی باز ند، و برای ميخود را به روی پادشاهی خدا بگشاي
تنها در .  کامل را دريافت کنيدبديل تيدتوان بدين وسيله می. کنيد

. در ما نمايان خواهد شدای  های تازه  قدرت است کهآن زمان
های گناه آلود  ها امکان مبارزه با تمامی خواست اين قدرت

 و گويی که حيات از سر نو دهد  را به ما میطبيعت نفسانی
ای  پس اگر کسی در مسيح باشد، خلقت تازه«. آغاز شده است
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زه شده تاچيزهای کهنه در گذشت، اينک همه چيز : است
های نفس به   ديگر هرگز وسوسه)۵:١٧دوم قرنتيان (» .است

 و زندگی تازه گذرد میدرچيزهای گذشته . رسد سرانجام نمی
 توبه کردن ،اولين قدم برای بدست آوردن اين امکان. شود می
  . است

 اين !خود را به خداوند تسليم کن! ای روح تبديل نشده
وقتی روحی .  استيشتنبهترين راه برای پاک نگاه داشتن خو

 بوسيله قدرت ،که توسط ناپاکی و هوای نفس تسخير شده است
القدس در او نجات پيدا   روحخون عيسی مسيح و ساکن شدِن

روح آزاد . پذيرد کند، اسارتهای روابط گناه آلود پايان می می
ای . تحقق اين امر در ارادۀ شماست. کند  نجات پيدا می،شده

، خود  گناهانت اعتراف کن و در حال به!شکسته روح عزيز
  .را به خداوند تسليم نما

 قرنتس پولس رسول به کليسای. عنی بکارتنجات ي
زيرا که من بر شما غيور هستم به غيرت «: نويسد میاينطور 
ای  زيرا که شما را به يک شوهر نامزد ساختم تا باکره: الهی

ر به مکر ترسم که چنانکه ما ليکن می. عفيفه به مسيح سپارم
ای که  خود حوا را فريفت، همچنين خاطر شما هم از سادگی

:  همچنين)٣-١١:٢قرنتيان دوم(» .در مسيح است، فاسد گردد
شيم، از جسم و از با زانرو که اعضای بدن وی می«

 ما نيز بايد از بکارت )۵:٣٠افسسيان (» .های او استخوان
يسی مسيح درونمان برای داشتن اين نوع ارتباط نزديک با ع

زيرا هر که آنها را بيابد برای او حيات است، «. فظت کنيممحا
:  همچنين)۴:٢٢امثال (» .باشد و برای تمامی جسد او شفا می

شود، خياالت بد و زنا  زيرا که از درون دل انسان صادر می«
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پرستی  و طمع و خباثت و مکر و شهوتو فسق و قتل و دزدی 
تمامی اين چيزهای بد از . ت چشم بد و کفر و غرور و جهالو

مرقس (» .گرداند گردد و آدم را ناپاک می درون صادر می
٢٣-٧:٢١( .  

روزی که پای صليب مسيح ... بکارت يعنی لمس نشدگی
آن تولد روحانی را دريافت کرديم، از راه بخشش و در جلجتا 

را بدور از آيا ما آن . فيض، پاکی درون را به دست آورديم
؟ اگر، اين کار را نکنيم، در دستان گناه نگاه خواهيم داشت

. ايم رابطه خود با عيسی مسيح، مرتکب زنای روحانی شده
ای پاک،  باکرههمچون های او هستيم،  زيرا از بدن و استخوان

ايم که توسط  اگر ما به خودمان اجازه داده. نامزد شده به نام او
در مورد ما چنين نوشته ه در کالم خدا دنيا فريب بخوريم، آنگا

دانيد که دوستی دنيا، دشمنی  ای زانيات، آيا نمی«: شده است
 دوست دنيا باشد، دشمن خدا خواهد خداست؟ پس هر که می

با شخصيت  شخصيت درونی ما )۴:۴يعقوب(» .گردد
وسوسه حوا با نگاهش . ظاهريمان در ارتباطی تنگاتنگ است

با چشمان خود «: نويسد میچنين ايوب  در حالی که، آغاز شد
»  نظر افکنم؟ای چگونه بر دوشيزهام، پس  عهد بسته

  )٣١:١ايوب(
هايمان نيز بايد  عيسی فرمان داد که حتی در نگاه کردن

گويم، هر کس به زنی نظر  ليکن من به شما می«: پاک باشيم
» م در دل خود با او زنا کرده استشهوت اندازد، همان د

  ).۵:٢٨متی (
داشت، با قلب  میدوستش يوحنا، شاگردی که عيسی 

 ست،در دنيارا دنيا و آنچه «: گويد گونه سخن می جوانان اين
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دوست مداريد زيرا اگر کسی دنيا را دوست دارد، محبت پدر 
زيرا که آنچه در دنياست، از شهوت جسم و .در وی نيست

ی از پدر نيست بلکه از جهان خواهش چشم و غرور زندگان
ناپاکی چشمان هميشه باعث . )١۶-١۵: ٢يوحنا اول(» .ستا

طيف ديد چشم . شود های نفس می هبرانگيخته شدن خواست
 که انسان ی و دنيا پر است از چيزهای مختلفبسيار وسيع است

تواند جوان را  مناسب میپوشيدن يک لباس نا. کند را جذب می
  . به ناپاکی چشم بکشاند

به گناه نگاه کردن گران را  دي،عفت يک لباس باز و بی
 شود ريق، ناپاکی و گناه جسم بيدار می بدين ط.کند وسوسه می

و فکر انسان دريست به روی . کند و به فکر انسان راه پيدا می
 و اگر شدی؟ کردی آيا مقبول نمی اگر نيکويی می«. قلب او

، در کمين است و اشتياق تو دارد، نيکويی نکردی، گناه بر در
   )۴:٧پيدايش (» . ر وی مسلط شویاما تو ب

او تمامی . کند گناه پاکی درون انسان را نابود می
] های زشت عادت کردن به خصلت[های پليدی و اعتياد  جاذبه

اين گناهان . کند همچون زنجيری به يکديگر متصل میرا 
 و روح و جسم انسان را به تباهی هستندبسيار ابلهانه 

هزا کننده نزد آدميان اه است و استفکر احمقان گن«. کشانند می
در رابطه با گناه نتايج فراوان . )٢۴:٩امثال (» .مکروه است

خود را فريب مدهيد، خدا را «. شود بيان کرد و متنوعی را می
ی بکارد، همان را زيرا که آنچه آدم. توان کرد استهزاء نمی

   )۶:٧غالطيان (» .درو خواهد کرد
  ندک  اول روح را فلج می،گناه

  سازد گير می و سپس جسم را زمين
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  برد او روح و جسم را با هم از بين می
  .کشاند و روزهای زندگی را به خاموشی می

. دارد از نظر روحانی فقير نگاه میرا  قلب ما ،ناپاکی
» .، زيرا ايشان خدا را خواهند ديدخوشبحال پاکدالن«
 ز درجه ا از شخصی پرسيده شد که چگونه به اين)۵:٨متی(

 فکری را با من هر«: او جواب داد.  عالی رسيده استتقدس
.  فکرهايتان را از گناه دور بداريد».معيار خداوند سنجيدم

 بايد مغز و فکرتان را از ،برای اينکه ا زناپاکی بدور باشيد
 در طی حيات زمينی ما هيچ چيزی برايمان .کالم خدا پر کنيد

اگر شما .  نيستبدتر از سپری کردن زندگی با مغز خالی
 اجازه بدهيد که گناه شما را از خود پر کند، او شما را به جهنم

دهم از که بايد ترسيد، از  بلکه به شما نشان می«. خواهد افکند
بلی . او بترسيد که بعد از کشتن، قدرت دارد که به جهنم بيفکند

 ناپاکی پنهان در )١٢:۵لوقا (» .گويم از او بترسيد به شما می
خود را بر همگان  و کند خود را در عمل نمايان می ،فکر

در «. با افکار مقدس پاک نگاه داريدخود را . سازد آشکار می
» .ن استست تفکر کنيد، نه در آنچه بر زميدر باالآنچه 

   )٣:٢کولسيان (
آن را برای . مغز و حافظه در جوانان قدرت فراوان دارد

نجيب در جهت  ترس از خدا کمک بزرگی. مسيح بکار گيريد
ترس يهوه آغاز علم است، ليکن جاهالن « است؛ و پاک ماندن

 يوسف اين )١:٧امثال(» .شمارند حکمت و ادب را خوار می
با خالص و پاک نگاه داشتن  پسداشت، در دل خود ترس را 

بزرگتری از من «، بر گناه غالب آيدبدن خود از گناه توانست 
، جز تو، داشته نشدهيغ در اين خانه نيست و چيزی از من در
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رت پس چگونه مرتکب اين شرا: باشی چون زوجۀ او می
زمانی . )٣٩:٩پيدايش (» بزرگ بشوم و به خدا خطا ورزم؟
دست خود را بر پسر «: که خدا ابراهيم را آزمود به او گفت
ا که اآلن دانستم که تو از دراز مکن، و بدو هيچ مکن، زير

خود را از من دريغ يگانۀ ترسی، چونکه پسر  خدا می
:  در مورد خنوخ نوشته شده است)٢٢:١٢پيدايش (» .نداشتی

ياب شد، زيرا خدا او را بر رفت و نا و خنوخ با خدا راه می«
 که خدا را د بسياری ديگر نيز بودن)۵:٢۴پيدايش (» .گرفت

نجابت در . خشنود ساختند زيرا که فرامين او را نگاه داشتند
چه چيز به «. باشد امين خدا نيز میبر گيرندۀ پيروی از فر

؟ به نگاه داشتنش موافق سازد مرد جوان راه خود را پاک می
کالم تو را در دل خود مخفی «. )١١٩:٩مزامير (» .کالم تو

کاش «. )١١٩:١١مزامير (» .داشتم که مبادا به تو گناه ورزم
» .حکم شود تا فرايض تو را حفظ کنمهای من مست که راه

 ما بياد برای نگاه داشتن فرامين، آنها را. )١١٩:۵(مزامير 
  . بدانيم و همچنين آنها را بپذيريم

 پرگو تلف کند، اما احمِق دانا دل، احکام را قبول می«
چراغ و ) ايشان( زيرا که احکام  «)١٠:٨امثال (» .هد شدخوا
، طريق حيات آميزنور است، و توبيخ تدبير) ايشان (تعليم
   )۶:٢٣امثال (» .است

عقل و قلب خود را از کالم خداوند اشباع : جوانان عزيز
بريد  کتب را تفتيش کنيد، زيرا شما گمان می: مسيح گفت. کنيد

ست که به من شهادت نی داريد و آنهاکه در آنها حيات جاودا
ای پدران، به شما نوشتم زيرا «: يوحنای رسول گفت. دهد می

ن، به شما نوشتم از ای جوانا. شناسيد او را که از ابتداست می
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آن جهت که توانا هستيد و کالم خدا در شما ساکن است و بر 
ايد  شما خوانده شده. )٢:١۴اول يوحنا (» .ايد شرير غلبه يافته

خواهيد آن را برای  چطور می. که انجيل را موعظه کنيد
دانيد؟ آنانی که آگاه  ديگران بيان کنيد وقتی که خودتان نمی

وشايندی را از سليمان حکيم دريافت  توصيف ناخ،نيستند
ترس يهوه آغاز علم است، ليکن جاهالن حکمت و «: کنند می

احمق از فطانت  «.)١:٧امثال (» .شمارند ادب را خوار می
» .گر تا آنکه عقل خود را ظاهرسازدشود، م مسرور نمی

صحبت اين آيات در مورد عقل يک مسيحی . )١٨:٢امثال (
. کنند شخص مغرور صحبت میطه با کنند، بلکه در راب نمی

 سخناِن. بالند بسياری از جوانان به عقل خود میآه، که 
 ، بعضًا شرم آورشان، تمامأ گناه آلود از آنمحتوا، يا بدتر بی

 در توان هويت آنها را می.  و بهمين خاطر غير قابل بياناست
مادری به پسر خود در اين رابطه .  مشاهده کردگفتارشان
از : نصيحت مرا هرگز فراموش نکن«: سدنوي میاينچنين 

اعمال و سخنان مخفی دوری کن، هرگز به چيزی که بايد در 
 شیآن هميشه باعث ناخوکه ده  مگوش زمزمه کرد گوش فرا

: حرفی مفرط او نوشتدر رابطه با پر» .تو خواهد شد
 که بايد کم حرف  به تو نشان دهادالقدس بر تو باد و روح«

همچنان «. ی از بدترين دشمنان نجابت است يک، زبان».بزنی
اينک . گويد  عضوی کوچک است و سخنان کبر آميز میزبان

و زبان آتشی . سوزاند آتش کمی چه جنگل عظيمی را می
آن عالم ناراستی در ميان اعضای ما زبان است که تمام ! است

سوزاندو از جهنم سوخته  آاليد و دايره کائنات را می بدن را می
حوش و طيور و حشرات و وزيرا که هر طبيعتی از ! شود می
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 .شود و رام شده است حيوانات بحری از طبيعت انسان رام می
شرارتی . تواند رام کند لکن زبان را کسی از مردمان نمی

خدا و پدر را به آن متبارک ! سرکش و پر از زهر قاتل است
ده خوانيم و به همان مردمان را که به صورت خدا آفري می
از يک دهان برکت و لعنت بيرون . گوييم اند، لعن می شده
آيا چشمه از . ای برادران، شايسته نيست که چنين شود! آيد می

شود ای  سازد؟ يا می يک شکاف آب شيرين و شور جاری می
ر، زيتون يا درخت مو، انجير بار برادران من که درخت انجي
. ازدوجود ستواند آب شيرين را م آورد؟ و چشمۀ شور نمی

کيست در ميان شما که حکيم و عالم باشد؟ پس اعمال خود را 
: ٣ يعقوب(» . بسازداز سيرت نيکو به تواضع حکمت ظاهر

۵-١٣(   
در بسياری جاها به نجابت گفتار حکم نموده کالم خداوند 

د، بلکه آنچه چ سخن بد از دهان شما بيرون نيايهي«: است
نوندگان را فيض  تا شبحسب حاجت و برای بنا نيکو باشد

ای خداوند، «: زند  داود فرياد می.)۴:٢٩افسسيان (» .رساند
» هايم را نگاه دار  فرما و دِر لببر دهان من نگاهبانی

کثرت کالم از گناه «: نويسد  سليمان می)١۴١:٣مزامير (
» .، عاقل استهايش را ضبط نمايد باشد، اما آنکه لب خالی نمی

 سخنان خود را باز ،معرفتصاحب «. )١٠:١٩امثال (
» .، مرد فطانت پيشه استدارد، و هر که روح حليم دارد می

و نه قباحت و «: گويد و پولس رسول می. )١٧:٢٧امثال (
ينها شايسته نيست بلکه زبانی که ا گويی و چرب بيهوده

  . )۵:۴افسسيان (» .شکرگزاری
: کند ای که يک فرد نجيب را توصيف می واين هم آيه
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 و اگرکسی در سخن گفتن لغزيم  همگی ما بسيار میزيرا«
جسد خود را تواند عنان تمام  نلغزد، او مرد کامل است و می

بينيد که سرچشمه نجات بدن از  آيا می. )٣:٢يعقوب (» .بکشد
 اگر  که چه پيروزی با ارزشی استشود؟ آه کجا آغاز می

 ما در .، دهان خود را مهار نمودبتوان برای نجات بدن
 بايد اصل شمانمان، پوشاکمان، فکرمان و بله در عملمانچ

 يک قدم اشتباه در اين موارد. نجابت را در نظر بگيريم
  .کافيست تا شما دوست عزيز را در اين مسير شکست دهد

ه دانم که چ  به خوبی میمن به علت تجربيات شخصی،
 بر سر کسانی که قلب خود را نجيب و پاک فالکت و باليی

آنها در چيزهای کوچک امين . اند آمده است شتهنگاه ندا
اند که همه درها را به روی شرير  اند و تا جايی پيش رفته نبوده
گردد تا  ميشه بدنبال فرصتی مناسب میشرير ه. اند گشوده
های  ولی آنانی که مدام در جنگ. ا را نابود کنده جان
 جان و ،، روحشوند وحانيشان در برابر گناه پيروز میر
يک نقطه تاريک  بدون حتی و  بطور عجيبی، کامًالشانسمج

 شيطان !های جوان عزيز  ای جان!آه. محافظت شده است
رسند را پهن  خطر به نظر می هايی که بسيار جذاب و بی دام

او هنوز هم مار .  را به دام بيندازدشما، تا بتواند  استکرده
 ايد تا يا آمده شما به اين دنبدانيد که. مراقب باشيد. مکار است

عفتيها خود را دور بداريد،  از بی. کارهای بزرگی انجام دهيد
اراده نمائيد که کامًال .  اينکه از مکرهای او غافل نيستيمبرای

اگر اين فرصت را به خدا بدهيد که راهنمای . مطيع خدا باشيد
. شما باشد، او همه چيز را بسوی کمال هدايت خواهد کرد

انی همانند شما نياز دارد، دقيقًا همانند خداوند عيسی به کس
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ايد که  آيا مشتاق نشده. داريد اش را انجام ارادهقدرت شما . شما
 که دنيا را خواهد؟ به دست پرقدرتی بدانيد او از شما چه می

اگر به اين . ند، اطمينان کنيدک و کنترل میاست نگاه داشته 
باهی دعوت لبيک بگوييد، آيا در اين طريق مرتکب اشت

د احاطه کند ؟ اميدوارم خداوند شما را با نيروی خوخواهيد شد
ها را باال  بايد آستين. تا کار او را به نحو احسن انجام دهيد

   .بزنيد
مرا پيروی «: پولس رسول کارهای عظيمی انجام داد

 آنانی که از آن .کنم  که من مسيح را پيروی میکنيد، چنان
ها و شهواتش مصلوب  باشند، جسم را با هوس مسيح می

بلکه تن «: او همچنين گفت. )۵:٢۴غالطيان (» .اند ساخته
، مبادا چون دارم سازم و آن را در بندگی می خود را زبون می

قرنتيان  اول(» .ديگران را وعظ نمودم، خود محروم شوم
و اگر مسيح در شماست، جسم به سبب گناه مرده «. )٩:٢٧

روميان (» .حيات استما روح، به سبب عدالت، است و ا
 که مرده، از گناه مبرا شده زيرا هر« و همچنين )٨:١٠

  . )۶:٧روميان(» .است
کنم، کسل  دوستان جوان، وقتی من از کالم نقل قول می

 که هنوز از هست  در اين کالممطالب خيلی بيشتری. نشويد
که کالم خدا را خوانده و عمل آنانی . ام نگفتهسخن آنها 
اند در زمينۀ نجابت بطور معقول و  ا توانسته تنه،اند کرده

محسوسی چه در خلوت و چه در اجتماع اطرافشان موفق 
 طعم شکست و  و چه در اين دنيا،آخرتآنها چه در . باشند

راه رفتن در نجابت بوسيلۀ . خواهند چشيدنسرافکندگی را 
سازد که در خيمۀ   آنها را مستحق می،قدرت خدا در اين دنيا
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ای خداوند کيست که «.  در کوه مقدس او ساکن شوندد وخداون
در خيمۀ تو فرود آيد؟ و کيست که در کوه مقدس تو ساکن 

سالک باشد و عدالت را به جا آورد و در گردد؟ آنکه بی عيب 
زيرا که «. )٢-١۵:١مزامير (» .دل خويش راستگو باشد

فيض خدا که برای همۀ مردم نجات بخش است، ظاهر شده، 
دينی و شهوات دنيوی را ترک  کند که بی أديب میما را ت

کرده، با خردانديشی و عدالت و دينداری در اين جهان زيست 
   )١٢-٢:١١تيطس (» . کنيم

 رهايی از گناه در اين دنيا کنند ولی به آنهايی که فکر می
يم که ندارد و در نتيجه نبايد پاک زندگی کرد، مايلم بگوامکان 

توان   ايمان ثابت میبودن را توسطلين قدم بسوی مقدس او
را تقويت قوت هر چيز را دارم در مسيح که م«. برداشت

سخت بودن به معنای غير ممکن . )۴:١٣فليپيان (» .بخشد می
دهد که پاک نگاه داشتن خود در  شرير اينطور تعليم می. نيست

 فشار با  اوقات او گاهی. غيرممکن است،تمامی ابعاد زندگی
،  در ماپاکو به انجام رسانيدن رفتاری ناای سخت  حمله
در شود که  همين باعث می. سازد نابود می و  را خردمانوجدان

ما تمايلی عليه انجام وظايف الهی در ما ايجاد شود و در 
ايم، شکست  نهايت در به پايان رسانيدن راهی که انتخاب کرده

افراد شکست خورده  از اين شرير به طور خاص. بخوريم
آنها خود . دکن  استفاده می)ی در دام فساد و بعضی مطلقهبعض(

ای از زندگی مقدس دست نيافتنی  های زنده هرا تبديل به نمون
ممکن بدانيد که وقتی اين افراد، از غيرپس شما بايد . سازند می

کنند،  بودن اطاعت و شکست ناپذيری نفس و گناه صحبت می
به احتمال . کنند قع دارند وصف حال خود را بازگو میدر وا
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توانيد تحليل کنيد و  ين شخصی را بخوبی میزياد شما چن
شما حق نداريد اين مشکل به تمامی افراد بشر تعميم : بگوئيد
 درست است زيرا  در مورد خودتان شايد اين جمالت.دهيد
شما اينگونه افراد را . خواهيد گناهانتان را ترک کنيد ما نمیش

 بايد با تمايل به حفظ پاکی. د بشناسيدتواني هايشان می از ميوه
.  شروع شود،ايم ترين کارهايی که به آنها اشاره کرده ساده

س به ما القد  روح،زمانی که ما ارادۀ درست را داشته باشيم
  .به هدف را خواهد داديابی  امکان دست
 که ما بايد نهفته است ی نيز در اين مطلبهای ديگر جنبه

هايی  اين گناه بعضی مواقع در خانواده. به آنها نيز توجه کنيم
 اتفاق ،خوابند  در يک اطاق میشانکه پسران و دختران بزرگ

در اکثر مواقع اين موضوع به علت تنگدستی خانواده . افتد می
. باشد  به علت توجه نکردن به نکات اخالقی می بلکهنيست

 ،دانيد، اين نوع ارتباطات فيزيکی نزديک همانطور که می
 ،اين نوع ارتباطات. برد ه معنوی جوانان را از بين میروحي
يکی از بهترين و همين مطلب آورد   به ميان میشرمی بی

 و بعضی مواقع منتهی به گناه دارد برمی را  تقدسهای محافظ
  . شود می

يک مطلب ساده ديگر نيز در زمينه نجابت محافظت شده 
غذا «. ستانه روی و سادگی در تغذيه ا ميوجود دارد و آن

 بله ».د، برای غذا خوردن زندگی نکنيدبخوريد تا زنده بماني
 های شما از پس خود را حفظ کنيد مبادا دل«: کالم هم می

ردد و آن های دنيوی، سنگين گ خوری و مستی و انديشهپر
های ما را  خدا بدن. )٢١:٣۴لوقا(» .روز ناگهان بر شما آيد

ين عادت بدی است که خلق کرده تا از غذا لذت ببرد، ولی ا
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اين به اعتياد پر . برای لذت غذا مدام در حال خوردن باشيم
تواند  که خود نه تنها گناه است بلکه میشود  تبديل میخوری 

  . های ديگر نيز بشود باعث ضعف ما در وسوسه
پس تو ای پسرم بشنو و حکيم باش، و دل خود را در «
باش، و از آنانی از زمرۀ ميگساران م.  مستقيم گردان،طريق
 شما نه )٢٠-٢٣:١٩امثال (» .کنند های خود را تلف می که بدن

تنها بايد از شراب دوری کنيد، بلکه بايد از آنهايی هم که آن 
  . خورند دوری کنيد را می

 بايد روز و شب توسط روح کالم ما، جسم ما و افکار ما
 ما. محافظت شود، زيرا دشمن انسان بدون توقف در کار است

ای معقول خدمت کنيم تا  هايمان را در خداوند به شيوه  بدنبايد
که يکی از خواهران خوبی . های اين دنيا نشوند گرفتار ناپاکی

حتی در همان .  توانا بودبسياراش به خدا  در خدمت وفادارانه
 او از خود در برابر .سنين کودکی، امانتش را اثبات نمود

کرد، بخصوص در  می اطراف محافظت های دنيای آزادی
برای مد لباس او معتقد بود که پول خرج کردن .  پوشاکزمينه

، بخاطر وقتی که فقط هشت سالش بود. کاری بيهوده است
، بسيار قسمت باالتنه لباسش با تور دوخته شده بوداينکه 

 که آن لباس بدن او احساس کرد.  و گريه کردناراحت شد
احترامی قرار گرفته   پاکی و فروتنی او مورد بی ونماست
خدا نبايد همانند دنيا رفتار کند کرد که فرزند  احساس می. است

مائی که هميشه درگير مسأله لباس زيبا و  ُش!آه. و لباس بپوشد
 فرد ، هستيد، فکر نکنيد که اگر از دنيا تقليد کنيدمد روز

   !ايد  شما فريب خورده.ايد موفقی شده
زوج جوان کامًال وابسته تی يک لطفًا توجه کنيد، خوشبخ
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در نتيجه، عزيزان، اگر .  قبل از ازدواج آنهاست زندگیبه
تخار  و با افخواهيد پاک و مقدس در برابر محراب بايستيد می

يی ها  از تمامی گناهان و وسوسهلباس عروسيتان را بپوشيد،
 قرار مدارهای عاشقانه پنهانی نيز از .، دوری کنيدشدکه ذکر 

از برق نگاه . بدنبال منزوی کردن خود نباشيد. اجتناب کنيد
اگر خدا شخصی را . مراقب والدين خود هراس نداشته باشيد

برای زندگی مشترک شما انتخاب کرده باشد، او آن شخص را 
معقول وقت غير های خدا هيچ نقشه. برای شما حفظ خواهد کرد

يش ها داند و نقشه  میراه و نيز زمان رااو . و عجوالنه نيستند
  . ده شده استااز خيلی وقت پيش برای تو آم

آنگاه . خود را به مسيح تسليم کنيدای جوانان عزيز، 
خواهد بود و مسيح آن را کشتی ازدواج شما از محبت پر 

ها و  او شما را به سالمت از ميان صخره. ناخدايی خواهد کرد
با مسيح متحد شويد، آنگاه . ديهای شکسته خواهد گذران کشتی
هيد ديد که مقدس بودن در تمامی روابط و حتی در زندگی خوا

پس از صلح با خداوند، . ودمند استامروز نيز بسيار س
در آغوش بکشيد و با توانيد هر روز، خوشی و شادی را  می

آنگاه تجربه خواهيد . گشت او باشيدزندگی مقدس منتظر باز
 د،شون  در اعماق وجود با هم متحد می،کرد که وقتی دو روح

 زيرا پدر آسمانيمان هرگز نمايد نتيجه بسيار زيبايی رخ می
 ارادۀ خدا در پاکی با هم متحد آنانی که به. کند اشتباه نمی

آنها . شوند، در کنار او با آرامش زندگی خواهند کرد می
ی را تا زمانی که يکها  انتظارات و قدردانی ،ها ها و غم شادی

با يکديگر تقسيم خواهند از آنها چشم بر روی جهان ببندد، 
  .کرد
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  گيری نتيجه

سليمان به پيروانش . ارزش نجابت باالتر از هر ثروتی است
فقيری که در کامليت خود سلوک نمايد، بهتر است از «: نويسد می

   )٢٨:۶امثال (» .ندۀ دو راه اگر چه دولتمند باشدکج رو
نانی که در به جا آوردن وظايف اخالقی مقدسشان ولی آ

 فرزندان خود را با بار سنگين گناه تربيت ،قت هستندد بی
 از زندگی يک ايماندار بدون داشتن نمونه زنده. خواهند نمود
شان، مبارزه با گناهان موروثی برای آنها  والدينمثل زندگی

پس مثل کودکانی خواهند بود که به . بسيار سخت خواهد بود
  .اند راه تاريک گناه افتاده

و تقدس خود را به خدای جسم دوست جوان، پاکی 
در نظر بگيريد که چه . ه کنيدبه زندگی با دقت نگا. نسپاريد

  روزی شما هم شايددانيد که می. در انتظار شما خواهد بود
 بخاطر فرزندان از حاال بايدحتی شما . والدين آينده باشيد

 بدين وسيله به فرزندانتان. به پاکی تمسک جوئيدتان،  آينده
د کرد تا قدرت درونی زندگی مقدس را در خود کمک خواهي

  .بيابند
 زندگی قبل از ازدواجتان با انظباطی آهنين و بکوشيد تا

مصمم در رد کردن هر گونه خواست و نياز اشتباه همراه 
توانيد  نگاهی نورانی و با ديدی حکيمانه میآنگاه، با . باشد

اريک بر  تای ديگر گذشته. فرزندانتان را پند و اندرز بدهيد
بين هيچگاه در نگاه ريز. اهد کرددوش شما سنگينی نخو

فرزندان خود شاهد ظن و شک نخواهيد بود و خواهيد توانست 
 خداوند تقديم ه در طريق راستی بزرگ شده است به ک رانسلی
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 در تاريکی اين دنيا مشعل داران مسيح خواهند اينان. نمائيد
  آمين. تا زمانی که او باز گرددبود 

  

  

القدس تنها در فردی که شخصيت نجيب و  روح«
  )سايپرين( ».شود پاک داشته باشد ساکن می

جايی که فقط برای تمايالت دنيوی تشنه است  «
چشمانی . قادر به تعمق در مورد امور عاليه را ندارد

که قبار تمايالت دنيوی آن را کور کرده است قادر 
» .در امور عاليه با دقت نگاه کندنخواهد بود 

  )ترتوليان(

دانيد که دوستی دنيا، دشمنی  ای زانيات، آيا نمی«
 دوست دنيا باشد، دشمن خواهد خداست؟ پس هر که می

   )۴:۴يعقوب (» .خدا گردد

دنيا را و آنچه در دنياست دوست مداريد زيرا «
اگر کسی دنيا را دوست دارد، محبت پدر در وی 

   )٢:١۵اول يوحنا (» .نيست
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  ه داريدخود را پاک نگا
  

  خود را پاک نگاه دار، ای سرباز مسيح، در اين دنيا
کند به  حد زندگی، ندا صدا می های بی در ميان کشمکش

  . وضوح
  از کالم او اطاعت کن،: کند  تو صحبت میناخدای

  .تا قدرتت همانند روزی که شروع کردی باشد
   

   را خدا برکت داده است، توخود را پاک نگاه دار،
  . های گناه آزاد است  که قلب او از لکه هستیکسیتو 
  زد،  ايستد که شيطان روزی قدم می های او در جايی می قدم

  . او با چشمانی مجذوب خدا را خواهد ديد
  

  خود را پاک نگاه دار، زيرا کسی که ُمرد،
  .طلبد او خود برای تو، خوشنودی را می

  کند،  پس او را بشنو که از آسمان صحبت می
  . های پديد آيد بر وسوسهتا پيروزی 

  
  .القدس، ما را پاک نگاه دار آه ای روح

وقتی که گناه ما را شيفته ! قدرت خود را به ما عطا فرما
  ند، ک می
  های ما معبد توست، خداوندا، بدن

  .پرستش تو در فکر و عمل ما باشد




