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 را آه ی گفتگو آرده موضوعی در مورد مسائل جنسیخواهيم راجع به اخالق مسيح یاينك م
 یترين فضيلت اخالق اين صفت نامحبوب. امند مطرح آنيمن ی میمسيحيان فضيلت و پاآدامن

دستور قديم به مسيحيت در اين مورد اين است .  از آن نيستیيز هيچ گری است، ولیمسيح
 ی اين مسئله به قدریول. » آامل نسبت به همسر و يا تجرد آاملی با وفاداریيا زناشوي« آه

 ما است آه ظاهرا يا مسيحيت در اين مورد اشتباه ی غريزیمشكل و مخالف احساسات طبيع
مروزه به خطا رفته است، و به عبارت ديگر يا  ما مثل ایآرده و يا اين آه احساسات جنس

 به خطا یآند آه احساسات جنس ی است فكر می آه مسيحیالبته آس. اين درست است و يا آن
 مسائل یهدف علم الحيات.  اين نظريه داردی هم برای نگارنده داليل ديگریول. رفته است

غذا، تجديد ساختمان و  خوردن ی آه هدف علم الحياتیهمان طور.  توليد مثل استیجنس
 اگر ما هر موقع آه ميل داريم و هر مقدار آه مايل هستيم غذا بخوريم یتقويت بدن است، ول

نامحدود شود  ی اين افراط نمی افراط خواهيم آرد، ولی از ما در خوردن غذا خيلیيقينا بسيار
دازه ده نفر غذا تواند به ان ی نمی دو نفر غذا بخورد، ولی يك نفر ممكن است به جا .بشود
 اين تجاوز ی خود تجاوز آند، ولی از حدود هدف علم الحياتیاشتها ممكن است آم. بخورد
 خود افراط ی جنسی هر وقت خواست در اشتهای اگر جوان سالمیشود، ول ی زياد نمیخيل

 به وجود آيد، در اين صورت پس ینمايد و اگر در هر موقع آه مبادرت به اين آار آرد طفل
  .  نفرات به وجود آوردیا  دهكدهیتواند به اندازه اهال یه سال ماز د

  
 ی احساسات جنسی آه برای از آاریا العاده به درجه افراط آميز و مضحك و فوقاين اشتها 

توان جمعيت  یآنيم، م ی قضيه را مطرح میحال به طريق ديگر. نمايد یمعين شده تجاوز م
 در صحنه نمايش به ی نمود مثال دختری جمع آوریآميز  عمل شهوتی تماشای را برایزياد

توانيد جمعيت  یجا م رسيد آه در آن ی میحال فكر آنيد آه به آشور. شود یتدريج برهنه م
 سن نمايش قرار داده ی آه سرپوش دارد و روی بشقابی را در نمايشگاه صرفا برایعظيم

 یها طور  آردن چراغ قبل از خاموشیآن وقت آهسته روپوش را اندآ. شده جمع آنيد
 یبشقاب گوشت سرخ آرده گوسفند و يا ران خوآبرداريد آه همه بتوانند ببينند و بدانند آه در 

 غذا تبديل به شهوت و حرص ی مردم برای اشتهایآنيد آه در چنين آشور یآيا فكر نم. است
 ی زندگیآميز  هم آه در محيط شهوتی شده؟ به همين طور اشخاصیخارج از حد معمول

شود، آيا متحير و متعجب  ی سن به تدريج برهنه می در روی ببينند دختریاند وقت نكرده
 یشوند آه بخواهند چيزهاي ی آم اشخاص پيدا میشود؟ حال به نكته سوم توجه آنيم، خيل ینم

 ی خوراك غذا را به مصرف ديگریرا آه واقعا غذاييت ندارد بخورند و يا اين آه به جا
 خود ی به غذا از خط سير طبيعیافتد آه اشتها یرت ديگر به ندرت اتفاق مبه عبا. برسانند

 افتد و عالج آن ی زياد اتفاق می مسايل جنسی انحراف از خط سير طبيعیول. خارج شود
  . دشوار و سهمناك است

  



 یدليلش هم اين است آه شما و من در ط. بدبختانه بايد تمام جزييات را در اين جا شرح داد
 ی درباره حس جنسی ظاهر فريب و خوش نمايیل گذشته پيوسته به وسيله دروغ هابيست سا
 در اين خصوص به ما تلقين شده آه ديگر حاضرنيستيم بشنويم آه ی و به قدرايم فريفته شده
باشد، و اگر ما فقط عقيده احمقانه صد  ی ما می هم در رديف ساير تمايالت طبيعیتمايل جنس

 ی ممنوع آرد، ترك آنيم همه چيز به خوبی را بايد به آلید حس جنسگفتن یسال پيش را آه م
 آه به حقايق توجه آنيم و از تبليغات یا لحظه. همين موضوع خطا است. شود یاصالح م

 به علت اين آه یگويند آه مسايل جنس یبه شما م. برآنار شويم خواهيم ديد آه چنين نيست
 در بيست سال گذشته اين موضوع یه است ول در هم آميخته و شلوغ شدیممنوع شده خيل

 بازهم وضعيت آن یشود ول یممنوع نشده تمام روز در اطراف اين موضوع بحث و گفتگو م
 مذاآره در یاگر ممنوعيت در اين موضوع سبب توليد زحمت شده پس بايست. آشفته است

 به نظر نگارنده . اين اصالح به عمل نيامده استیاطراف اين موضوع آن را اصالح نمايد ول
 را یزيرا بشر اصال از اين جهت بحث در موضوعات جنس. عكس اين عمل انجام شده است

مردم عصر جديد هميشه .  در هم آميخته شده استیممنوع ساخته آه اين موضوع خيل
شايد از اين حرف دو .  نيست آه شخص از آن خجالت بكشدی چيزیگويند حس جنس یم

 توليد مثل نمايد و ی ندارد آه بشر به طريق معينیخجلت« :گويند ی میمقصود داشته باشند يعن
مسيحيت . ها چنين است نظرشان درست استاگر مقصود آن. »بخشد ی به او میاين عمل لذت

اصل عمل و يا لذت حاصله از جا است آه موضوع  زند عيب آار اين یهم همين حرف را م
 هم یاگر بشر اصال سقوط نكرده بود لذات جنسگفتند آه  یمعلمين قديم مسيحيت م. آن نيست
  . شد ی اين آه از زمان حاضر آمتر باشد عمال زيادتر میبه جا

  
 و يا بدن یآنند آه مسيحيت احساسات جنس ی از مسيحيان سرسخت اين طور وانمود میبعض

مسيحيت از ميان مذاهب .  اينها در اشتباه هستندیداند ول یو لذات نفس را در نفس خود بد م
و عقيده دارد آه جسم . نمايد ی است آه وجود بدن را آامال تقدير میبزرگ تقريبا تنها مذهب

 جسم ی يك نوعی را بر خود گرفته و حتی بدن بشریخوب است و خود خدا هم يك زمان
.  ما خواهد بودیل و نيرو و جمای شادی و جسم قسمت اصلشود ی هم به ما داده میآسمان

ترين اشعار  تجليل نموده و تقريبا تمام بزرگ رای زناشويیمسيحيت بيش از هر مذهب ديگر
 در نفس خود بد ی بگويد آه حس جنسیاند واگر آس انه دنيا را مسيحيان تنظيم نمودهعاشق

 یيز چیحس جنس «:گويند ی می البته وقتیآند؛ ول ی با او مخالفت میاست مسيحيت فور
 آه اآنون غريزه یشايد مقصودشان اين است وضعيت» نيست آه بايد از آن خجالت آشيد

شان چنين باشد اگر مقصود . خجالت آشيدی نيست آه از آن بايستی بدست آورده چيزیجنس
البته . به نظر نگارنده در اين صورت حتما بايد از آن خجالت آشيد. اند ظاهرا به خطا رفته

 اگر نصف دنيا ی خجالت آشيدن ندارد، ولی برایبرد هيچ دليل یود لذت م خی آه از غذایآس
 تصاوير یغذا را تنها موضوع مورد عالقه خود قرار داده و وقت خود را صرف تماشا

 ولذت بردن از آن تصاوير بنمايد البته از هر حيث بايد از اين آار خجالت ی خوراآیچيزها
 یاجداد ما سلول ها. ئول وضعيت حاضر هستيممنظور اين نيست آه شما و من مس. آشيد
 آه از یاند و ما در حالت داده آه تار و پودشان با اين غريزه بافته شده به ما تحويل یزنده ا

  . نماييم یايم رشد و نمو م  عفت احاطه شدهیتبليغات مناف
  

. ر بياورند ما تحريك گردد تا بتوانند از ما پول دیخواهند غريزه جنس ی هستند آه میاشخاص
باشد در مقابل عرضه  ی احساسات برانگيخته می آه دارایالبته علتش اين است آه شخص
 اين است آه اگر به یال اخالقؤحال س.  آندی آم مقاومت میداشتن فروشندگان ناموس خيل

.  بكنيم؟ اگر واقعا نخواهيم عالج آنيم آسان استیايم چه بايست  مبتال شدهیچنين وضعيت
 است آه اگر شخص آوشش آند آه به قانون مسيحيت رجوع آند و مصمم باشد منظور اين



 را به عقد خود درآورده ی آند و يا اين آه يك زنی خودداری به آلیآه يا از احساسات جنس
 تا یو نسبت به او وفادار بماند، ممكن است مخصوصا در اول آار به آن امر موفق نشود، ول

تواند از نو  ی آه میدو مرتبه برپا خاسته و به بهترين وجه ی آه در مقابل هر شكستیموقع
 خود را آن قدر آسيب یشروع آند، در طريق صحيح قدم خواهد زد و شخصيت مرآز

. رسند ی آه واقعا طالب آمك باشند به آن میآسان. نخواهد زد آه نتوان آن را اصالح آرد
 آسان است آه یخيل. آمك نيستند اشخاص واقعا طالب یالبته اشكال در اين جا است آه بعض

 آه واقعا ی است، در صورتیشخص خود را گول زده و به خود تلقين آند آه طالب چيز
 ی پيوسته برایها پيش گفته است آه در جوان  از مسيحيان معروف مدتیيك. طالب آن نيست
پس از .  فقط بعد از چندين سال به اين هدف موفق شدیآرده ول ی خود دعا میعفت و پاآدامن

خدايا مرا پاك دامن « :گفت ی با زبان خود میچند سال فهميد آه علتش اين بود آه وقت
 ديگر هم ی خواهشمندم چند سالیول« :گفت ی او پيوسته از درون میاحساسات واقع»بساز

  . »صبر آن
  

اآنون قبل . نمايد ی ديگر هم صدق می ما راجع به بسيار موضوع هایاين موضوع در دعاها
 راجع به ی تفاهم نشود آه روان شناسؤس. شود ی داده میخاتمه فصل دوم تذآر ديگراز 

 غلبه برنفس یدانند معن ی از اشخاص نمیبسيار. دهد ی منع نفس چه به ما تعليم میخوددار
 ی نموده ولی آن اين نيست آه شخص علنا احساس تمايلی و معنی است فنیاصطالح. چيست

 عواطف ی از بعضی آن اين است آه شخص به قدریيد، بلكه معننما یدر برابر آن مقاومت م
در نتيجه آن عواطف به فكر . گذارد اصال آنها ظاهر شوند یشود آه نم یخود متوحش م

 آامال آسان یمقاومت در برابر تمايل آشكار. شود ی رسوخ نموده و سبب زحمت میدرون
 یدوم اين است آه گر چه تا حدعالمت ..... نرسانده استیا  صدمهیاست و تاآنون به آس
مبسوط گفتگو شده، بازبايد با آمال وضوح گفت آه قسمت مرآز  یراجع به مسائل جنس

دانند  ی را بزرگترين گناه میعصمت ی فكر آند آه مسيحيان بیاگر آس.  نيستیاخالق مسيح
. ر است از همه گناهان ديگر بديش آمتی بد است، ولیالبته گناهان جسم. به خطا رفته است

 و ی هستند مثال شهوت خطاآار شمردن ديگران، شهوت آقايیبدترين شهوات مطلقا روحان
آنيد آه  یپس مالحظه م.  و شهوت زور و نفرتیگوي ت غيبت و شهویآار ، خرابیبزرگ

 شخصيت ینمايد، يك ی او رفاقت میهرآس در درون خود دو چيز دارد آه با شخصيت بشر
از اين .  استی بدتر از آن يكی شخصيت شيطانیول. یان شخصيت شيطی و ديگریحيوان

رود، ممكن است از  ی آه مرتب هم به آليسا میمحبت ظاهر االصالح یجهت است شخص ب
   . البته بهتر است آه شخص از اين دو نباشدیيك زن فاحشه به جهنم نزديكتر باشد، ول


