پاسخ های ایمان مسیحی " شماره چهاردهم "

سؤال  :به تازگی در بعضی از کشورها مساله ازدواج همجنسگرایان و همجنسبازان مطرح شده و بعضی از مسیحیان به
خاطر این مساله تظاهرات کردند و به تصمیم دولت درباره ازدواج دو مرد و دو زن اعتراض کردند ،آیا میتوانیم این
موضوع را در نور کتاب مقدس ببینیم و این سوال را مطرح کنیم که آیا چنین گرایشی در این کتابها مطرح شده است
و چگونه است؟

جواب  :طبعا چون این کتابها پر از مسأیل واقعی انسانها میباشد ،میتوانیم متنهایی درباره این مساله پیدا کنیم ،اول
در کتاب پیدایش  ،۹۱-۹ :۹۱میبینیم که در شهر سدوم ،برای اغلب ساکنان آنجا این رفتار عادت شده بود و به خاطر
این مساله خداوند این رفتار را محکوم کرده و شهر نابود شد ،عالوه بر این در عهد قدیم نیز میتوانیم چند متن دیگر
پیدا کنیم مثل کتاب الویان باب  ۹۱آیه  ۲۲و باب  ۲۲آیه .۹۱
و در کتاب داوران ،باب  ۹۱آیه  ،۲۲و اشعیا نبی نیز باب  ۱آیه  ،۱این رفتار را محکوم کرده است.
اما در عهد جدید ،صریحا پولس در نامه به رومیان باب  ۹آیه  ۲۲-۲۲اعالم میکند:
"از این سبب خدا ایشان را به هوسهای خباثت تسلیم نمود ،به نوعی که زنانشان نیز عمل طبیعی را به آنچه خالف
طبیعت است تبدیل نمودند .و همچنین مردان هم استعمال طبیعی زنان را ترک کرده ،از شهوات خود با یکدیگر
سوختند .مرد با مرد مرتکب اعمال زشت شده ،عقوبت سزاوار تقصیر خود را در خود یافتند"
و نیز در جای دیگر کم و بیش به این موضوع اشاره میکند ( اول قرنتیان :باب  ۲آیه  ۱و  ۹۲و نامه اول به تیمائوس
باب  ۹آیه  ۱و )۹۲

اما میتوانیم تعجب کنیم که ظاهراً عیسی مسیح این موضوع را در گفتارش مطرح نکرده بود پس چرا پولس اینقدر به
این موضوع اشاره کرده است؟
باید یادآوری کنیم که عیسی در محیط یهودی و با یهودیان زندگی میکرد و صحبت می کرد خیلی طبیعی است که
چون این موضوع کامال در عهد قدیم روشن شده بود دیگر حرفی از آن به میان نیاید اما پولس برعکس در محیط بت
پرستان امپرطوری رم ،مسیح را اعالم می کرد و میبایست این موضوع را قاطعانه اعالم کند ،چون کم و بیش مخصوصا
در تمدن یونانی این عادت مشکوک نفوذ کرده بود.
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یاد آوری کنیم که این رفتار بر ضّد طبیعت  ،یعنی بر ضّد طبیعتی که خدا آن را خلق کرده میباشد ،از اول هدف
ازدواج زن و مرد ،جهت تولید مثل و مشارکت زن و مرد و همکاری جهت تعلیم و تربیت بچهها بوده و هست بنابراین
به روشنی باید اعالم کرد که همجنسبازی بر ضّد اراده خدا میباشد ،اما افرادی که از این گرایش رنج می کشند چون
همجنس گرا هستند ,باید به آنها احترام بگذاریم و اگر میتوانیم به آنها کمک کنیم و آنها را طرد نکنیم چون همه ما از
طرف خدا خلق شده ایم و خدا همه را محبت میکند.
در اینجا با قبول ازدواج دو زن و دو مرد در بعضی از کشورها بحثی که پیش میاید مساله به فرزندخواندگی بچهها
میباشد که این ترس وجود دارد که بچه هایی که به فرزند خواندگی پذیرفته میشوند ممکن است به خوبی تربیت
نشده و از نظر روحی و روانی دچار آسیب و مشکل گردند.

همراه با "پیام جدید" از شما خواهشی دارم ،همانطور که البد شنیدید تقریبا یک ماه پیش در رم ،تمام اسقفان یک
سر اسقف" پاتریارک " به اسم رافأییل اول به عنوان خادم تمام کلیساهای کلدانی کاتولیک در جهان انتخاب کردند که
حتما باید در دعای شخصی و در نماز کلیسا برای ایشان ،چون مسئولیت خیلی سنگینی بر عهده دارند نیایش کنیم
عالوه بر این یکی از اولین تصمیمهای این پاتریاک نوین ما ،درباره اوضأع خطیر کلیسا,هم در بغداد ،سوریه و ایران و
جاهای دیگر این است که  ،یک مجمع اسقفان کلدانی)(synode
در ماه ژوئن جمع میشوند و مسأیل مهم کلیساهای ما را بازرسی کرده و تصمیم می گیرند،
بنابراین درباره این جلسات ما باید نیایش کنیم ،چون هر ایماندار نسبت به کلیسا مسئولیت دارد
(حتا اگر اسقف نباشد)!!!
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