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واحد  هو  الكتّيب  هذا  لقراءة  دفعك  ما  يكون   قد 
يصارع  شخًصا  تعرف  رمبا  عديدة.  أسباب  بني   من 
هو  أنت  تكون  رمبا  أو  تساعده.  أن  وتريد  املعركة  هذه  في 
من يحتاج إلى املساعدة. ورمبا أثار هذا الكتّيب اهتمامك 
انتباهك،  شّدت  قد  اإلباحية«  »الصور  كلمة  ألن  فقط 
املوضوعات  هي  ما  لترى  صفحاته  تقلب  وجعلتك 
لديك،  الذي  السبب  كان  أًيا  فيه.  تناَقش  قد  التي  املثيرة 
جعلتني  التي  املهمة  باألسباب  أشاركك  أن  أود  فإنني 

أكتب هذا الكتّيب.

اجلنسي  االحنــراف  طاقــة  هو  سـبب  وأوضح  أول 
يغذيها  والتي  ثقافتنا،  في  استنزافية  بصورة  املوجودة 
هذا الشكل البذيء من الترفيه. فإن هذه الصناعة التي 
وتدمير  أناس  حتطيم  إلى  تؤدي  الدوالرات  مبليارات  تقدر 
اليومية.  حياتنا  على  املستمر  نفوذها  يؤثر  كما  زيجات، 
نواجهها  كيف  لنعرف  زين  مجهَّ نكون  أن  يجب  ولهذا 

ونتعامل مع تأثيرها، ونسلك في النصرة عليها والتحرر 
براثنها. من 

حالًيا.  املتاحة  املصادر  نوعية  وهو  ثاٍن  سبب  وهناك 
تناولت  التي  الكتب  من  العديد  هناك  أن  من  فبالرغم 
اإلباحية،  الصور  بعبودية  احمليطة  املدمرة   القضايا 
بينما  حسًنا،  املشكلة  بتشخيص  يقوم  بعضها  أن  إال 
تقدم  ولكنها  املشكلة  ألصل  اآلخر  البعض  ينتبه  ال  قد 
وصالتي  اليومي.  للصراع  جيدة  عملية   نصيحة 
اجلوهرية  القضية  بتشخيص  الكتّيب  هذا  يقوم  أن 
بالرجاء،  مليًئا  حاًل  يقدم  وأن  وكتابية،  واضحة  بصورة 
العبودية  هذه  على  النصرة  في  للحياة  عملية  وطرًقا 

بالصورة التي  تساعد من يطلبون املعونة.

شخصية  أسباب  بضعة  فلدّي  هذا،  إلى  باإلضافة 
للقيام بهذا العمل، إذ يذهلني عدد القضايا التي تعاملت 
باإلغواءات  مباشًرا  ارتباًطا  ترتبط  والتي  كراٍع  معها 
الصراع  تصاحب  التي  التدميرية  واألمناط   والقيود 
مع الصور اإلباحية. وما سوف جتده في هذه الصفحات 
الرجال  مع  الرعاة  وزمالئي  أنا  نتبعها  التي  العملية  هو 
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متزوجني،  غير  أو  متزوجني  كانوا  سواء   – كنيستي  في 
كباًرا أو صغاًرا – والتي ثبت بنعمة اهلل أنها مثمرة وفّعالة 
يظهر  أن  هو  ورجائي  السنني.  مر  على  هائلة  بصورة 
أنت  حياتك  في  ورمبا  ألمره،  تهتم  من  حياة  في  أيًضا  هذا 

شخصًيا، وحياة رعاتك ، وكنيستك احمللية.

ظل  فقد  للغاية،  شخصية  وبصورة  وأخيًرا، 
قبل.  من  كثيرة  لسنوات  علّي  مسيطًرا  الصراع   هذا 
 فقد تعرضت للصور اإلباحية في سن صغيرة وأدى هذا 
وحتى  مراهقتي  سنوات  في  تبعتني  عبودية  إلى 
بسرور  الكتّيب  هذا  أمر  توليت  وقد  الكلية.  دخولي 
ترسخ  التي  الكتابية  احلقائق  ألن  أيًضا،  بخشية  ولكن 
حياتي  في  منحتني  الصراع  هذا  على  التغّلب  عملية 
تابع  أرجوك  عظيمة.  وحرية  مذهلة  معونة  الشخصية 
لنفسك  أنا  وجدتها  التي  املعونة  جتد  وليتك   القراءة، 

أو ألحد أحبائك.

Brian Croft
املعمدانية أوبيرنديل  كنيسة  الرعاة  كبير 
األمريكية املتحدة  الواليات  كنتاكي،  لويسفيل، 

مقدمة

إننا نعيش اليوم في وقت غير مسبوق. فقد أصبحت 

متاحة  الفاضحة  اجلنسية  واملواد  اإلباحية  الصور 

هذا  ويتأكد  التاريخ.  في  مضى  وقت  أي  من  أكثر   اآلن 

من خالل احملال التجارية التي منر بها، والالفتات اإلعالنية 

عبر  تأتينا  التي  الشرائية  والعروض  الطرق،  على  التي 

البريد، وأرفف املجالت في احملال، بل   والكّم الرهيب من 

الدولية  اإلنترنت  شبكة  على  اإلباحية  اجلنسية  املواقع 

عددها  يزداد  )والتي  اجلنسية  الفضائية  القنوات  وأيّضا 

يوًما بعد يوم(. وُيقّدر احلجم املالي لصناعة اجلنس حول 

العالم بحوالي 57 مليار دوالر، يأتي 12 مليار دوالر منها 

فقط.  املتحدة  الواليات  من  بقليل(  باملائة   20 من  )أكثر 

اإلباحية  الصور  لتأثير  املؤملة  احلقيقة  نعرف  أن  وميكننا 

الذين  والرعاة  بسببها،  انهارت  التي  الزيجات  خالل  من 

الذين  والناس  بسببها،  مناصبهم  من  وُطردوا  ُفضحوا 
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والتي  اجلنسية  بالنزعة  مرتبطة  جرائم  ضحية  راحوا 

نسمعها في نشرات األخبار كل يوم تقريًبا.

الطريقة  هو  النمط  لهذا  الواقعية  اآلثار  أكثر  تكون  رمبا 

داخل  املؤمنني  املسيحيني  على  بعمق  بها  أثّرت  التي 

وحده  إطفاء  رجل  أمهر  وضعت  إذا  احمللية.  الكنيسة 

أبًدا،  تهدأ  وال  النيران  لهب  به  حتيط  يحترق،  مبنى  في 

كمؤمنني  أننا  فمع  وباملثل،  النهاية.  في  يحترق  فسوف 

وعمله،  يسوع  ُمخّلصنا  بشخص  باإلميان  تغّيرنا   قد 
هذه  في  انغماسنا  نتيجة  تأذينا  قد  أيًضا  حنن  أننا  إال 

باجلنس.  امُلتشّبعة  الثقافة 

الدائمة  النصرة  نجد  أن  كمؤمنين  يمكننا  كيف 
على هذا الصراع ونساعد اآلخرين في هذا أيًضا؟

لإلجنيل.  املغّيرة  القوة  خالل  من  أواًل  النصرة  جند  إننا 

فإن  نواجهه،  الذي  اخلطية  قيد  نوعية  عن  النظر  فبغض 
يسوع  شخص  في  والثقة  خطايانا  عن  التوبة  مجرد 
املسيح وعمله ميكن أن يأتيا باحلرية الدائمة التي نطلبها. 

اخلاصة  اخلاطئة  األمناط  مع  التعامل  في  شائع  عيب  هناك 

التركيز  وهو  الفاضحة،  اجلنسية  املواد  إلى  بالنظر 

ذلك  إيقاف  إلى  الهادفة  األساليب   توظيف  على  املفرد 

التعامل  لتفادي  وذلك  السلوك(  )تعديل   السلوك 

مع قضايا القلب األصلية. لكن التغيير احلقيقي واألصيل 

والدائم في هذا الصراع، أو في أي صراع مع اخلطية، البد 

يأتي  سوف  الداخلي  التغيير  فإن  الداخل.  من  يبدأ  أن 

بتغيير دائم في سلوكنا.

بالكنيسة  بالتمام  ملتزمني  نكون  أن  أيًضا  يجب  كما 

هذا  على  الدائمة  النصرة  جند  أن  نريد  كنا  إذا  احمللية 

دورة  كسر  محاولة  في  آخر  شائع  عيب  يوجد  الصراع. 

شريك  وجود  يكفي  بأنه  التفكير  وهو  اإلباحية   الصور 

أو شريكني للمساءلة. لكن السلوك اليومي في النصرة 

متتد  ومساءلة  جماعًيا  جهًدا  يستلزم  الصراع  هذا  على 

مؤمن  مسيحي  عمل  زميل  مجرد  من  أبعد  هو  ما  إلى 

مواقع  عن  أسبوع  كل  مرة  ما  رجل  على  األسئلة  يطرح 
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قادة  يقدم  عندما  تأتي  فالنصرة  زارها.  التي  اإلنترنت 

والتوبيخ،  والرعاية،  الروحي،  اإلرشاد  له  الرجل  ذلك 

اهتماًما  الناس  أكثر  ُيصّلي  وعندما  الزواج؛  ومشورة 

الكنيسة  )أعضاء  الرجل  لهذا  الروحي  بالنضوج 

شركاء  ُيقّدم  وعندما  صراعه؛  وألجل  ألجله  اآلخرون( 

متزوًجا(  كان  )إذا  وزوجته  لرعاته  الرجل  هذا  مساءلة 

الرجل  يشعر  وعندما  املعركة،  هذه  في  تقدمه  عن  تقريًرا 

خلطورة  فعل  كرد  الكنسي  للتأديب  الواضح  باحلضور 

مجرد  من  أكثر  خطر  هناك  يكون  وعندما  خطيته؛ 

االختيار  عليه  وقع  رمبا  الذي  املساءلة  شريك  إحباط 

الوثيق  التداخل  فبدون  الصراع.  هذا  مع  تعاطفه  بسبب 

النصرة  القليلني  سوى  يجد  لن  احمللية،  للكنيسة 

التي  املنتصرة  احلياة  ويعيشوا  خطية  أية  على  الدائمة 

اشتراها املسيح لنا بحياته.

الكنيسة  في  اإلجنيل  خالل  من  تعمل  اهلل  قوة  إن 

والدائمة  احلقيقية  النصرة  على  العثور  ميكن  حتى   احمللية 

اختبار  ميكن  وحتى  اإلباحية،  الصور  مع  الصراع  على 

بالشيء  تقتنع  أن  أصّلي  احلقيقيني.  والغفران  الشفاء 

ذاته وأنت تقرأ هذه الصفحات.


