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  الروابط
 شذوذ الجنسيوالالبشارة :الجزء السابع 

  ديفيد بالت. د
  

  . ١رسالة رومية ، أدعوك تفتح معايا )وأتمنى إنه يكون معاك(لو كان معاك كتاب مقدس 
  

الجنســي هــو وموضــوع الشــذوذ  البشــارةن إ مقتنــعأنــا . عــايز أكــون صــريح مــن البدايــة علــى قــد مــا أقــدر
وزاد اقتنـاعي  ،مـن المواضـيع المهمـة مـن مـدة طويلـة مقتنـع إنـه. اردهي مجتمعنـا النهـأوي فـ موضوع مهم

 أي اتنـينن قـررت إ اوفيه كاليفورنيا، في أصدرتها المحكمة العليامن وقت قريب لما شوفنا األحكام اللي 
ومـش بـس النهـارده لكـن فـي الكـام . بعـض يتجـوزوا هـمنالدسـتوري إلـيهم الحـق  )من نفس الجنس( مثليين

وبصـراحة أنـا أؤمـن ان  ..فـي الكنيسـةاتوا الموضوع ده كان واخد مساحة كبيـرة فـي مجتمعنـا و سنة اللي ف
وأصـدق  اده موضـوع مهـم جـدً . الطريقة اللي الكنيسـة عالجـت بيهـا الموضـوع ده  ماكـانتش أحسـن حاجـة

  .نه موضوع كتابيكمان إ
  

يحبـــوا يقولـــوا إيـــه عنـــه أو  الحقيقـــة أنـــا مـــش مهـــتم المحكمـــة بتقـــول إيـــه عـــن الموضـــوع ده أو السياســـيين
 .أقــول إيــه عنــه ممكــنكمــان مــش مهــتم أنــا . النشــطاء أو أي طــرف يحــب يقــول إيــه عــن الموضــوع ده

أنــا مهــتم فقــط بــالكالم اللــي اهللا . تقولــوه عــن الموضــوع دهممكــن تحبــوا بصــراحة كمــان مــش مهــتم بــاللي و 
أتكلم بيه قدامكم عن الموضـوع ده ا ه اللي انن السلطمدرك من البداية إو  .عايز يقوله عن الموضوع ده

   .ننا نشوف الكتاب المقدس بيقول إيه عن الموضوع دهإهو ده الهدف . كون مبني على كلمة اهللاا يه
  

ن الكتـاب ده هـو كـالم اهللا أو يمكـن مـايكونوش بيصـدقوا إناس بتسمعني ومش مصـدقة  ن فيإأنا مدرك 
ن إنه على األقل فيه احتمالية إ... يز تبتدي باالفتراض دهنت من الناس دول، أنا عاألو . الً في اهللا أص
علـى  ، ولكن فيمفيش حد فينا عنده معرفة كلية. بمبادئه االكالم ده ألكتر الملحدين تمسكً ... اهللا موجود

نــه إدانــا كــالم مــن إ نــه موجــود و إحتماليــة دي ونفتــرض فخلينــا نبتــدي باال. إن اهللا موجــودحتماليــة ااألقــل 
   .لنان حكماء لو أصغينا للي هو بيقوله نكو ا لمة من عند خالقنا ولو هي بجد من عنده، هدي ك. عنده
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٢ 

  
كتابي وكمـان هو موضوع مهم وهو موضوع . تكلم في الموضوع دهأعشانه  عايزوده يقودنا لتالت سبب 
فــي عالقــات  أعلنــوا إنهــم مــن بعيــد عنــدنا نــاس فــي عيلتنــاوأنــا  Heather هيــزر. هــو موضــوع شخصــي

كان ليهم  نيو أورليانزأنا كان عندي كتير من أصحابي ومعارفي بالذات اللي عايشين في . مثليةسية جن
ات أو االعتراضــات أو حتــى ســوحقيقــة األمــر مــش القــوانين أو المحــاكم أو السيا. مثليــةجنســية عالقــات 

اس ورغبــة ُحــب النــ. متعلــق بنــاس، النــاس همــا جــوهر الموضــوع لكــن الموضــوع ده أساســه.. المناقشــات
 .ا الرغبــة دي مــع نــاس مــن نفــس جنســهمنهــم يتممــوا ويشــبعو إ واســعيده خلــى نــاس  ..النــاس إنهــم يتحبــوا

  . عايز من البداية أضيف طابع شخصي على الصورةعلشان كده 
  

فـي كـل مـا قلـت أعـرف أرد علـى كـل موقـف موجـود بينـا، بـالظبط زي أنا مش هأفترض إنـي خبيـر وٕانـي 
وكتيـر مـنكم  ،ن كتير منكم بيتبعوا المسـيحمدرك إ. مواقف وظروف مختلفة كتيرفي  .وعظة من سلسلتنا

وكمـان كتيـر مـنكم عنـده اتجاهـات أو أفكـار أو رغبـات فـي السـلوك بالمثليـة الجنسـية، وفيـه  ،مش بيتبعـوه
هأقولهـا تـاني، أنـا مـش . خـرأو مـع الجـنس اآل" ةمغـاير "ناس تانية منكم مقررين انهم يكونـوا فـي عالقـات 

من البداية أكون بأضـيف طـابع  زلكن عاي .خبير في كل الظروف الموجودة بينا ينشكل إأفترض بأي ب
بالـذات فـي   ..فـي حيـاة نـاس تانيـة اشخصي علـى األفكـار الموجـودة فـي عالمنـا ألنهـا أفكـار حقيقيـة جـدً 

  . دول يكونوا موجودين بينا ينويمكن الناس التاني ،موضوع المثلية الجنسية
  

مــش هــأكون بــأقول كــل األفكــار لكــن .. الســايدة فــي عــالم المثليــة الجنســيةفكــار األ شــوف بعــضخلونــا ن
  . بعض من األفكار واآلراء والمذاهب السايدة عندهم

  
بيعبروا عنهـا بُجمـل زي  اأو غريزية وغالبً  هي حاجة فطرية الجنسية المثليةن إبتقول األولى الفكرة  -١

  ."واحدة من عطايا اهللا في حياتي هيالمثلية الجنسية . ي بالميول دياهللا خلقن. أنا اتولدت كده"كده، 
  

المسيحيين المثليين "من أبرز المتحدثين عن مؤسسة شخص شاذ جنسًيا، و هو  Mel Whiteميل وايت 
أنـا اتعلمـت إنـي أقبـل وكمـان احتفـل بتـوجهي " :بيقـولميـل ". اوالمثليات وثنـائي الجـنس والمتحـولين جنسـيً 

  ."من عطايا اهللا لي الجنسي ألنه
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التوجـه المثلـي الجنسـي . ، مـاينفعش تتغيـرالمثليـة الجنسـية حاجـة ثابتـةن إسـايدة بتقـول تانيـة فكرة  -٢

ببســـاطة، المثليـــة " :فيـــه دكتـــور نفســـي معـــروف وشـــاذ جنســـًيا بيقـــول! أنـــا مخلـــوق كـــده. مـــاينفعش يتغيـــر
اعيـة قاسـية كنتيجـة لمحاولـة التغييـر مـن يمكن يكون فيه عواقب عاطفيـة واجتم. الجنسية ماينفعش تتغير

. ده ممكـــن يبقـــى ليـــه تـــداعيات ســـلبية! ماتحـــاولش تتغيـــر ؟نتيجـــةوال." ة الجنســـيةمغـــاير المثليـــة الجنســـية لل
  !المثلية الجنسية ثابتة

  
إيـه المشـكلة فـي المثليـة " :الً يقولـوا مـثف. ُحـبعالقـة المثليـة الجنسـية هـي ن إفيه ناس تانية بتعتقـد  -٣

النــاس فــي  شتضــايقعالقــة الكاملــة اللــي بينــي وبينــه مان الإأعتقــد  .ة؟ أنــا وشــريكي بنحــب بعــضالجنســي
  " دي ممكن تبقى حاجة غلط؟ يإزايبقى . حاجة

  
ــة بتقــول. كنــت بــأقراه عــن المثليــة الجنســية "مســيحي"ُيــدعى أشــارك معــاكم مقولــة مــن كتيــب ا هــ  :المقول
فيهـا نفـس قـدر الُحـب الموجـود فـي العالقـة بـين السـت  نيكـو ممكن ستات  ٢ بين العالقة بين راجلين أو"

وعشــان . المسـيح مــات مـن أجــل خطايـا النــوعين سـواء المثليــين الجنسـيين أو الغيــرين الجنسـيين. والراجـل
صـة وهمـا محتفظـين بهـويتهم رية يتقدموا لنعمة المسيح الُمخل كده، المثليين أو المثليات يقدروا بمنتهى الح

  ". الجنسية
  ف من الموضوع ده؟ نخا ليهيوقف األمر ده؟  للي يخلي حدإيه ا

  
الجنسـية المثليـة  الجنسـية هـي عالقـة حـب، يبقـى كمـانالمثليـة طالما : منطقية لي بعدهاالخطوة الو  -٤

  !!مسيحية
  

تـروي بيـري اسـمه  شـاذفيه قائد مسـيحي . الجنسية ناس كتير بتقول يسوع عمره ما قال حاجة عن المثلية
Troy Perry  ،اإلجابـة بسـيطة الجنسـية بالنسـبة للسـؤال اللـي بيقـول يسـوع قالـه إيـه عـن المثليـة"بيقـول ،

أنـا "ناس تانية بتقـول، ." يسوع كان مهتم أكتر بالمحبة. بالمرةحاجة  ماقالشيسوع ماقالش حاجة،  ..أوي
هو . ه شاذ جنسًياإنأعلن  ميل وايت "؟إزاي ده كان ها ينفع لو المثلية الجنسية غلط. وشاذ جنسًيامؤمن 

أقــدر  اأشــكر ربنــا انــه بعــد صــراع تالتــين ســنة، أخيــرً "كــان بيخــدم مــع ُخــدام كتيــر مشــهورين وطلــع يقــول، 



 ٧الروابط 

٤ 

نــاس تانيــة ." واهللا بيحبنــي مــن غيــر أي تحفظــات .فخــور بكــدهو . شــاذ جنســًياأنــا . بالحقيقــةأقــول أنــا مــين 
حاجــة الجنســية المثليــة  تكــونإزاي ى يبقــ. وحضــور اهللا واضــح أنــا بأحضــر كنيســة للشــواذ: "ممكــن تقــول

  " غلط؟
  

ولمـــا  Sylvia Penningtonســـيلفيا بينينجتـــون ، اســـمها شـــواذال فكـــر تعضـــيدفيـــه قسيســـة بتـــدافع عـــن 
وكـل . أنا حسـيت بحضـور الـروح القـدس بيغمرنـي، كـان حواليـا وجوايـا" :قالت للشواذكنيسة حضرت أول 
وح اللــي أنــا حســيت بيــه وكــانوا بيبــادلوا اهللا نفــس الحــب كــانوا بيحســوا برضــه بــنفس الــر  شــواذالمســيحيين ال

  ."واهللا كان موجود وسطينا من غير شك ،كانوا بيعبدوا اهللا. زيي
  
 اللـي حصـل إنهـم !المثلية الجنسـية كتابيـةن ي بعد كده هي الفكرة اللي بتقـول إالخطوة المنطقية الل -٥

فـي الحقيقـة الكتـاب المقـدس  لكـن!! الجنسـية مثليـةفقرات الكتاب المقدس اللي بتتكلم عن الأساءوا تفسير 
واألفكــار دي أفكــار حقيقيــة ومشــاعر  ،ُجمــل زي دي بتتقــال بجــد !وال حاجــة مــش بيــدين المثليــة الجنســية

  . ، مش كالم مختلقحقيقية
  

لكــن بــدل كــده عايزنــا . لكــم رأيــي فــيهم إيــهل تكلــم عــن واحــدة واحــدة مــن اآلراء دي وأقــو إنــي أهــدفي مــش 
ســواء كــان بطريقــة مباشــرة أو غيــر  ،فــي الكلمــة ونشــوف الكلمــة بتخاطــب بعــض األفكــار ده إزاينتعمــق 
  . نكون أمناء في بحثنا في الكلمة ونشوف هي بتقولنا إيه بجد أتمنى .مباشرة

  
احنــا . بــولس بيكتــب مــن مدينــة كورنثــوس لشــعب رومــاإن  ١الــنص اللــي قــدامنا فــي روميــة  نشــوف فــي

المثليـــة و . كورنثـــوس كانـــت مدينـــة مليانـــة بـــالفجور الجنســـي .فاتـــت عـــن كورنثـــوس اللـــي الحلقـــاتاتكلمنـــا 
مـــش مختلفـــة كتيـــر عـــن  فـــي انحـــالل جنســـي،بـــولس بيكتـــب مـــن مدينــة فــــ  .فيهـــا الجنســية كانـــت منتشـــرة

بيتعامــل مــع ن الكتــاب المقــدس مــش إفكرنــا بي ألنــه.. فــي حــد ذاتــه شــيء رائــعودي  .مجتمعنــا النهــارده
ن بــولس ُمحــاط بمجتمــع الصــورة اللــي قــدامنا هنــا هــي إ. رمــلفــن راســه فــي الاداللــي األمــور مــن منطلــق 

وعلشـان كـده بـولس بيكتـب جنسـية،  مغـايرةوثقاقة زي ثقافتنـا فيهـا انغمـاس جنسـي سـواء مثليـة جنسـية أو 
حتي لـو عمـرك . ايز نكون حذرين من البدايةع .وبالذات الخطية الجنسية ،اعن الخطية عمومً الكالم ده 

اآليـات دي . ه ليـكلسه برضه اآليـات دي موجهـ فـ مثلية جنسية،فيها ي حياتك ما جاتلك فكرة أو رغبة ف
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وتعـالوا نشـوف بـولس بيقـول إيـه  ،حـط صـورة المثليـة الجنسـية علـى جنـبنمن البداية  خلونا. بتكلمنا كلنا
  . هنا بشكل عام عن الخطية والخطية الجنسية

  
   :بيقول. نهاية االصحاحلحد  ١٨: ١تعالوا نبتدي برومية 

ــاإلِ ١٨" ــاِس َوإِْثِمِهــِم، الــِذيَن َيْحِجــُزوَن اْلَحــق ِب ــَماِء َعَلــى َجِميــِع ُفُجــوِر الن ــٌن ِمــَن الس . ْثمِ َألن َغَضــَب اِهللا ُمْعَل
ــْم، ١٩ ــا َلُه ــيِهْم، َألن اَهللا َأْظَهَرَه ــُة اِهللا َظــاِهَرٌة ِف ــاَلِم َألن ُأُمــوَرُه غَ ٢٠ِإْذ َمْعِرَف ــِق اْلَع ــُذ َخْل ــرَى ُمْن ــَر اْلَمْنُظــوَرِة ُت ْي

ـُدوُه َأْو ٢١. ُمْدَرَكًة ِباْلَمْصُنوَعاِت، ُقْدَرَتُه السْرَمِديَة وََالُهوَتُه، َحتى ِإنُهْم ِبَال ُعْذرٍ  ا َعَرُفوا اَهللا َلْم ُيَمجُهْم َلمَألن
ــ ــي َأْفَك ــوا ِف ــْل َحِمُق ــٍه، َب ــي َيْشــُكُروُه َكِإل ــُبُهُم اْلَغِب ــَم َقْل ــاُء َصــاُروا ٢٢. اِرِهْم، َوَأْظَل ــْم ُحَكَم ــْم َيْزُعُمــوَن َأنُه ــا ُه َوَبْيَنَم

ــــَالَء،  ، ٢٣ُجَه َوابــــد ــــى، َوالطُيــــوِر، َوال ــــاِن الــــِذي َيْفَن ــــى ِبِشــــْبِه ُصــــوَرِة اِإلْنَس ــــِذي َال َيْفَن ــــَد اِهللا ال َوَأْبــــَدُلوا َمْج
اَفــاتِ  حــْيَن َذَواِتِهــمِ ٢٤. َوالز ــذِلَك َأْســَلَمُهُم اُهللا َأْيًضــا ِفــي َشــَهَواِت ُقُلــوِبِهْم ِإَلــى النَجاَســِة، ِإلَهاَنــِة َأْجَســاِدِهْم َب . ِل

. َلــى اَألَبــدِ إِ  الــِذيَن اْســَتْبَدُلوا َحــق اِهللا ِباْلَكــِذِب، َواتَقــْوا َوَعَبــُدوا اْلَمْخلُــوَق ُدوَن اْلَخــاِلِق، الــِذي ُهــَو ُمَبــاَركٌ ٢٥
  .آِمينَ 
ي َعَلـــى ِخـــَالِف ِلـــذِلَك َأْســـَلَمُهُم اُهللا ِإَلـــى َأْهـــَواِء اْلَهـــَواِن، َألن ِإَنـــاَثُهُم اْســـَتْبَدْلَن االْســـِتْعَماَل الطِبيِعـــي ِبالـــذِ ٢٦

، اْشــَتَعُلوا ِبَشــْهَوِتِهْم َبْعِضــِهْم ِلــَبْعٍض، َوَكــذِلَك الــذُكوُر َأْيًضــا تَــاِرِكيَن اْســِتْعَماَل اُألْنثَــى الطِبيِعــي ٢٧الطِبيَعــِة، 
 َوَكَمـا َلـْم َيْسَتْحِسـُنوا َأْن ُيْبُقـوا ٢٨. َفاِعِليَن اْلَفْحَشاَء ُذُكوًرا ِبُذُكوٍر، َوَناِئِليَن ِفي َأْنُفِسـِهْم َجـَزاَء َضـَالِلِهِم اْلُمِحـق

َمْمُلـوِئيَن ِمــْن ُكــل ِإثْـٍم َوِزًنــا َوَشــّر ٢٩. ٍن َمْرُفــوٍض ِلَيْفَعلُـوا َمــا َال َيِليــقُ اَهللا ِفـي َمْعــِرَفِتِهْم، َأْســَلَمُهُم اُهللا ِإَلـى ِذْهــ
ــاِميَن ُمْفَتــِريَن، ُمْبِغِضــيَنِ ِهللا، ثَــاِلِبيَن ٣٠َوِخَصــاًما َوَمْكــًرا َوُســوًءا،  الً َوَطَمــٍع َوُخْبــٍث، َمْشــُحوِنيَن َحَســًدا َوَقــتْ  َنم

ــَدْيِن،  ُمَتَعظِمــيَن ُمــدِعيَن، ــَر َطــاِئِعيَن ِلْلَواِل ــِدِعيَن ُشــُروًرا، َغْي ِبــَال َفْهــٍم َوَال َعْهــٍد َوَال ُحُنــو َوَال ِرضــًى َوَال ٣١ُمْبَت
َفَقــْط، َبــْل الــِذيَن ِإْذ َعَرُفــوا ُحْكــَم اِهللا َأن الــِذيَن َيْعَمُلــوَن ِمْثــَل هــِذِه َيْســَتْوِجُبوَن اْلَمــْوَت، َال َيْفَعُلوَنَهــا ٣٢. َرْحَمــةٍ 

وَن ِبالِذيَن َيْعَمُلونَ  َأْيًضا ُيَسر."  
  

بنشوف واحدة من أوضح الصور في كل الكتاب واللي  ٢٠:٣لحد رومية  ١٨:١سياق الكالم من رومية 
ن الـنص اللـي قـدامنا فيه ناس بتقول إ. الكالم المكتوب نتواضع قدام الً بتتكلم عن إثم االنسان وتخلينا فع

بيســتخدمش الكلمــة  نــه حتــي مــابيقولــوا إ، ٢٧و  ٢٦عــن المثليــة الجنســية بالــذات فــي عــدد واللــي بيــتكلم 
. وا انــه مــش بيــتكلم عــن الخطيــةســتنتجكــده بيونتيجــة . hamartiaاليونانيــة األصــلية للخطيــة واللــي هــي 

مـات كل ٨لكن المشكلة الوحيدة في الفكرة دي هي انه بدل ما يستخدم كلمة يونانية واحـدة، هـو بيسـتعمل 
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الصـورة . للخطية في كل العهد الجديد وبيتكرروا فـي االصـحاحين دول يُسستخدموا لإلشارةيونانية تانيين 
  .  فساد االنسانمدى هنا بيوصف النص . الخطية في سياق الكالمذكر اللي قدامنا مليانة ب

  
ت ا اننـا للحظـاافتكـرو  .مـرات ٣، وتتكـرر أربـع نقـط أساسـيةعن فكـرة بتتطـور فـي ونشوف في النص هنا 

فــي حياتنــا بيبقــى شــكله عامــل الخطيــة عامــًة تــأثير هــنحط المثليــة الجنســية كخطيــة علــى جنــب ونشــوف 
  . إزاي

  
 عـايز أوريكـم األمـر ده. الخطية بتسبب اضطراب فـي عبادتنـان أول حاجة بيبتدي يتكلم عنها هـي إ -١

ورونـــا صـــورة عـــن عظمـــة اهللا بي ٢٠و  ١٨عـــدد . الخطيـــة بتســـبب اضـــطراب فـــي عبادتنـــا. بيتطـــور إزاي
َألنهُـْم َلمـا ٢١"بيقـول،  ٢١ومجد اهللا وشخص اهللا اللي بُيعلن لكل النـاس طـول الوقـت ولمـا بنوصـل لعـدد 

ــهٍ  ــُكُروُه َكِإل ــُدوُه َأْو َيْش ــوا اَهللا َلــْم ُيَمج ــد عــن مجــد اهللا واتجهــوا نهــم حو والكــالم ده يعنــي إ" َعَرُف ــوا قلــوبهم بعي ل
الخطيـة بتسـبب اضـطراب فـي عبادتنـا وبتشـيل اهللا مـن . هي دي حقيقة الصـورة اللـي قـدامناألمور تانية، 

. الخطيــة بتســبب اضــطراب فــي عبادتنــا. مكانــه كخــالق، بتشــيله مــن العــرش المجيــد وبــتحط بــدائل مكانــه
  طيب إيه اللي بيحصل بعد كده؟

  
ـا َعَرُفـوا ٢١. "قـداتنامعتاضطراب في الخطية بتسبب اضطراب في عبادتنا وبعد كده بتسبب  -٢ هُـْم َلمَألن

ــُدوُه َأْو َيْشــُكُروُه َكِإلــهٍ  ــُبُهُم " :مــش بــس كــده لكــن بيكمــل يقــول" اَهللا َلــْم ُيَمج ــَم َقْل ــْل َحِمُقــوا ِفــي َأْفَكــاِرِهْم، َوَأْظَل َب
 ُهْم ُحَكَماُء َصاُروا ُجَهَالَء، ٢٢. اْلَغِبيـِذي َال َيْفَنـى ِبِشـْبِه ُصـوَرِة وَ ٢٣َوَبْيَنَما ُهْم َيْزُعُموَن َأنَأْبـَدُلوا َمْجـَد اِهللا ال

ــاتِ  اَف حَوالز ، َوابــوِر، َوالــد ــى، َوالطُي لمــا اهللا مايبقــاش  الصــورة اللــي قــدامنا بتوضــح إم" .اِإلْنَســاِن الــِذي َيْفَن
ــا، مركــز عبادتنــا، لمــا ماحســاتناأســاس  ــأثر علــى طريقــة ت ..يبقــاش مركــز قلوبن فكيرنــا، بيــأثر علــى ده بي

  . تفكيرنا بيبقى أحمق وغبيفـ  ..طريقة إيماننا
  
وتالـت .. وطريقة تفكيرنا معتقداتناتنا، الخطية بتسبب اضطراب في عباد... وده بيقودنا لتالت حاجة -٣

َواِت ِلـذِلَك َأْسـَلَمُهُم اُهللا َأْيًضـا ِفـي َشـهَ ٢٤ "بيقـول،  ٢٤عـدد . الخطية بتسبب اضطراب في رغباتنـا حاجـة،
ده معناه ان الشـهوات النجسـة مـش بتيجـي مـن فـراغ لكنهـا بتنبـع مـن قلـب خـاطي، ". ُقُلوِبِهْم ِإَلى النَجاَسةِ 
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بتســـبب اضـــطراب فـــي  ... .الخطيـــة بتســـبب اضـــطراب فـــي رغباتنـــا. مـــن رغبـــة نجســـة ،مـــن فكـــرة شـــريرة
  ...رغباتنافي ، معتقداتناعبادتنا، في 

  
َأْســَلَمُهُم اُهللا َأْيًضــا ِفــي َشــَهَواِت ُقُلــوِبِهْم ِإَلــى . "ضــطراب فــي ســلوكناالخطيــة بتســبب ا آخــر حاجــة،و  -٤

لعـدد  ٢١بتتطـور مـن عـدد  إنهابنشوف . دي الصورة اللي قدامنا" .النَجاَسِة، ِإلَهاَنِة َأْجَساِدِهْم َبْيَن َذَواِتِهمِ 
  . وبعد كده بنشوف انها بتعيد نفسها تاني ٢٤
  

ــوَق ُدوَن ٢٥" :بيقــول... هبيقــول إيــ ٢٥بصــوا عــدد  ــُدوا اْلَمْخُل ــْوا َوَعَب ــِذِب، َواتَق ــَتْبَدُلوا َحــق اِهللا ِباْلَك الــِذيَن اْس
اللي شايفينه قدامنا هو عبادة مضـطربة، تفكيـر مضـطرب، اسـتبدال " .اْلَخاِلِق، الِذي ُهَو ُمَباَرٌك ِإَلى اَألَبدِ 

َأْهـَواِء اْلَهـَواِن،  ِإَلـى).. إيـه؟( َمُهُم اُهللا ِإَلـىِلـذِلَك َأْسـلَ  "ول، بيقـ ٢٦، عدد ٢٥ده في عدد . حق اهللا بالكدب
الحاجـات دي ظهـرت بسـبب عبـادة  ."َألن ِإَناَثُهُم اْسَتْبَدْلَن االْسِتْعَماَل الطِبيِعي ِبالِذي َعَلى ِخَالِف الطِبيَعةِ 

  . قتي سلوك وأفعالواتحولت دلو  ،وبقت رغبات مضطربة ،وتفكير مضطرب ،مضطربة
  

َوَكَمــا َلــْم َيْسَتْحِســُنوا َأْن ٢٨" :يقــول ٢٨عــدد . بنالقــي ان الكــالم ده كلــه اتكــرر تــاني ٢٨ولمــا نــروح لعــدد 
ده التفكيــر (اُهللا ِإَلــى ِذْهــٍن َمْرُفــوٍض  َأْســَلَمُهمُ   )نــهإلعبــادة المضــطربة وقــادتهم ادي ( ُيْبُقــوا اَهللا ِفــي َمْعــِرَفِتِهمْ 

َمْمُلـوِئيَن ِمـْن ُكـل ِإثْـٍم َوِزًنـا َوَشـّر ٢٩. ِلَيْفَعلُـوا َمـا َال َيِليـقُ  )ي بيقـود لرغبـة وسـلوك مضـطربالمضطرب اللـ
  . اإلصحاحخر في آ ئمن السلوك الخاط List بنشوف لستهوبعد كده ." َوَطَمٍع َوُخْبٍث، َمْشُحوِنيَن َحَسًدا

  
لمـا بنعمـل . الخطية مـش بتيجـي مـن فـراغ ..ينفهم الموضوع ده كويس أو  محتاجين. اده أمر خطير جدً 

بقى لسان حالها في وقت لما قلوبنا بي. خطية هي مش بتيجي من فراغ، لكن بيبقى ليها جذور جوه قلوبنا
أنـا " :ننـا نبتـدي نفكـرإنتيجـة الكـالم ده  وقتهـا. "أنا عارف أحسن حاجـة لـّي، مـش اهللا اللـي يعـرف" ما إن

ن الرغبـات فــ نبتـدي وده بيكـو ". شـايفه أحسـن حاجـة لـيّ  عمـل اللـي أنـامش هأسمع هو بيقـول إيـه، أنـا هأ
ولمــا نبتــدي نتصــرف علــى . يبقــى نفســنا فــي حاجــات مــش بتكــرم اهللا ونبتــدي نتصــرف علــى األســاس ده

الخطيـة فـي حيـاة كـل  ياه لو أدركنا أصـل... األساس ده، بنالقي ان أصلها أو جذرها هو من جوه قلوبنا
  !!واحد فينا
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ــا اســتبدلنا خطــة اهللا لحياتنــا إلنــا هــي  بتوريهــا ١رة اللــي روميــة الصــو  ــادة المضــطربة، احن نــه بســبب العب
كلنا، بدون اسـتثناءات، كلنـا اسـتبدلنا خطـة اهللا بتفضـيالتنا . اده أمر خطير جدً . وحطينا بدلها تفضيالتنا

لـى طريقـة تفكيرنـا ومشـاعرنا وده أثـر ع ،رفضـنا مجـد اهللا فـي قلوبنـا ..بادة مضـطربة جـوه قلوبنـاالع. احنا
، ٢٣: ٣عشـان كـده بيقـول الكـالم ده فـي روميـة . ٣ – ١هـو ده الهـدف مـن روميـة مـن . وكمان سـلوكنا

  ".اْلَجِميُع َأْخَطُأوا َوَأْعَوَزُهْم َمْجُد اهللاِ "
  

فكـر فـي دلوقتي اللي عايز نعمله هو اننا ناخد الحاجة اللي نقدر نطبقها في حياة كل واحد فينا وعايزنا ن
ول الكتـاب المقـدس في كتـبكم وتعـالوا نـروح أل ١عايزكم تعّلموا رومية . عالقة الكالم ده بالنشاط الجنسي

عشان نفهم  ا، هو أساسي جدً في كل حلقة في سلسلتنا ديا بنبص عليه النص ده تقريبً . ٢و  ١وتكوين 
، عــايزكم تشــوفوا صــورة ٢و  ١تكــوين وانتــوا بتقلبــوا الكتــاب عشــان توصــلوا ل. الرســالة وعالقتهــا بعائالتنــا

تكلمــش عــن ممارســـة ا ، يســوع مــاتكلمش عــن المثليـــة الجنســية فــي األناجيــل، مــاالً أيــوه فعــ. تصــميم اهللا
نــه لكـن ده مــش معنـاه إ. ى شــريك الحيـاةتكلمــش عـن اإلسـاءة أو االعتــداء علـا الجـنس مـع األقــارب، ومـا

  . مؤيد للحاجات دي
  

. ٢ا يسـوع اتكلـم عـن النشـاط الجنسـي فـي الجـواز، هـو اقتـبس مـن تكـوين يسوع اتكلم عن إيـه؟ لمـ أومال
وحــددت اإلطــار لكــالم اللــي شــكلت  ٢وتكــوين  ١ف الصــورة الموجــودة فــي تكــوين و عشــان كــده عــايز نشــ

طريقـة كـالم العهـد الجديـد عـن النشـاط الجنسـي . النشـاط الجنسـي والجـواز يسوع وكمـان كـالم بـولس عـن
لمـــا الخطيـــة دخلـــت العـــالم عشـــان كـــده  ٣لكـــن ده كـــان قبـــل تكـــوين . ٢و ١ن مبنيـــة بالكامـــل علـــى تكـــوي
َوَرَأى اُهللا ُكـل َمـا ":  ١خر تكوين بيقول في آ.. هي ان كل حاجة كويسة ٢و ١الصورة قدامنا في تكوين 
فـي  حسنة حاجات ٤في الصورة اللي قدامنا؟ عايز أوريكم  الحسنطيب، إيه . "َعِمَلُه َفِإَذا ُهَو َحَسٌن ِجدا

  . الصورة اللي قدامنا
  
َعَلــى " بيقــول إن اهللا خلــق اإلنســان علــى صــورته ٢٧:١تكــوين . حســنأول حاجــة، النشــاط الجنســي  -١

ن آدم وحــوا شــكلهم مختلــف شــوية إش صــدفة اكــانتنهــا مده معنــاه إ" .َذَكــًرا َوُأْنثَــى َخَلَقُهــمْ . ُصــوَرِة اِهللا َخَلَقــهُ 
 ..جـدل فـي مجتمعنـا النهـاردهموضـع حتى الموضوع ده بقى . م بتميزاهللا خلق كل واحد منه. عن بعض

 اوطبًعـ ..حاول يأكـد سـمو الراجـل علـى السـتبياللي تعصب المنتشر و ال ،سبب يرجع للتعصب للذكورةالو 
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سواء الراجل أو . الموجود قدامنا هنا هو مساواة في القيمة وفي االستحقاق. ده مش تعليم الكتاب لينا هنا
. وفي نفس الوقـت همـا االتنـين مخلـوقين بتميـز علـى صـورة اهللا ،تنين مخلوقين على صورة اهللاال ،الست

احنـا . وهـو ده الحاجـة الحسـنة.. الفرق هنا هو في االتجاه الجنسي، الفرق في الجنس بيـنهم همـا االتنـين
. حاجـة كويسـة الفـروق الجنسـية. لنـا عـن العيلـةة دي من خالل اللي الكتـاب بيعلمـه شوفنا ده في السلسل

  . حاجة كويسة امختلفين ومميزين، متساويين في القيمة وفي االستحقاق لكن اختالفهم جنسيً  ءوحوا مآد
  
: َوَباَرَكُهُم اُهللا َوَقاَل َلهُـمْ "لما بيقول،  ٢٨وده اللي بنشوفه في عدد . حسنةالتكاثر حاجة تاني حاجة،  -٢

ــُروا َواْكثُــُروا َواْمــُألوا اَألْرَض  تــانيين كتيــر فــي كــل  ءهــاتوا آدم وحــوا :معنــى الكــالم ده."  ، َوَأْخِضــُعوَهاَأْثِم
ـــه؟ إزاي اإلثمـــار ده هيحصـــل؟ بيقـــول،  ٢٤:٢طيـــب إزاي الكـــالم ده يحصـــل؟  تكـــوين . مكـــان بيقـــول إي

، حسـنةالممارسـة الجنسـية حاجـة " .اِلذِلَك َيْتُرُك الرُجُل َأَباُه َوُأمُه َوَيْلَتِصُق ِباْمَرَأِتِه َوَيُكوَناِن َجَسًدا َواِحـدً ٢٤"
   .حسنةاإلثمار حاجة 

  
مــن قبــل مــا تظهــر الخطيــة فــي . هــو ده تصــميم اهللا مــن بدايــة الــوحي. حســنالجــواز  ،وتالــت حاجــة -٣

، انه يجتمع الرجل مـع المـرأة ويحصـل إثمـار جـوه اإلطـار ده ومعنـى الجـواز االعالم، الجواز أمر رائع جدً 
   .دهو انهم يكونوا جسد واح

  
َوَكاَنـا ِكَالُهَمـا ُعْرَيـاَنْيِن، آَدُم َواْمَرَأتُـُه، ٢٥"، بيقـول، ٢٥بصـوا علـى عـدد . سـنالجـنس ح رابع حاجة، -٤

. نشــيد األنشــاد بيــتكلم عــن الموضــوع ده. والكــالم ده موجــود فــي الكتــاب المقــدس كلــه" .َوُهَمــا َال َيْخَجــَالنِ 
حاجــة مــاينفعش تهملهــا لــو الجــنس أمــر رائــع ودي  نبــولس بيقــول إ. ٥و  ٤، عــدد  ٧ولــى كورنثــوس األ

 ٢و  ١التأكيــدات الموجــودة فــي البدايــة هنــا فــي تكــوين . الكتــاب المقــدس بيقــول الكــالم ده. نــت متجــوزأ
ن تصـــميم اهللا الرائـــع كـــان بيتضـــمن ممارســـة جنســـية رائعـــة وٕاثمـــار وزواج وجـــنس وكـــل إ اواضـــحيين جـــدً 

، مـن بعـد تكـوين دي ن بعض المرحلـةهنالقى إ. وا مع بعضار انهم يجتمعالحاجات دي بتتحقق في إط
ن كـل مـرة الكتـاب المقـدس بيـتكلم عـن الخطيـة الجنسـية، كـل مـرة ما الخطيـة بتـدخل العـالم، هتالقـي إل ٣

ن الخطيـة بتنتهـك وتشـوه إالمشـترك فـي كـل مـرة هـو  القاسـمالكتاب المقدس بيقول انه فيه خطية جنسية، 
ـــا، صـــمم الصـــورة دي وصـــمم . ٢و  ١ الصـــورة الموجـــودة فـــي تكـــوين ـــه كخالقن ألن اهللا بصـــالحه وحكمت

ولمـا الكتـاب المقـدس . الجنس والممارسة الجنسية عشـان نختبـر الِشـبع وتتمـيم األمـر ده فـي إطـار خطتـه
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وده . بيــتكلم عــن موقــف الموضــوع ده مــاتحققش بحســب خطتــه، الكتــاب المقــدس بيســميها فجــور جنســي
فـي وجـود الرجـل والمـرأة مـع بعـض،  ٢و  ١تصميم اهللا الموجود في تكـوين  يعني ان أي ِشبع جنسي بره

  . هيعتبر غير مشروع، غير أخالقي وخطية بحسب الكتاب
  

هنـا مـش بـس . نـص روميـةالخطايا الجنسية الموجودة في  List لستةتكلمناش عن ا مالسه احنا كل ده 
ــتكلم عــن المثليــة الجنســية ــتكلم عــن العالقــة لكــن ،بن أي ممارســة . بــين الراجــل والســت الجنســية كمــان بن

تعتبر غير مشـروعة، غيـر  ٢جنسية بتسعى لتحقيق الِشبع الجنسي بره اإلطار اللي اهللا حطه في تكوين 
  . أخالقية وخطية بحسب ما الكتاب بيعلمنا

  
أو  لكــل واحــد فينــا، كلنــا اســتبدلنا التصــميم والخطــة األصــلية بتفضــيالتنا الشخصــية. اده أمــر خطيــر جــدً 

كلنـا . ننـا اسـتبدلنا مـدح اهللا بملـذاتنا مـن ناحيـة الممارسـة الجنسـيةا أجـرؤ كمـان إنـي أقـول إأنـا هـ. أهوائنـا
إذا كنــت ". أنــا مــش مــذنب بالحاجــات دي كلهــا"كم بيفكــر ويقــول، بعضــ. ملنــا كــده ومفــيش اســتثناءاتع

ت علـى الِشـبع الجنسـي نـت مـذنب عشـان دور أ. نـت مـذنبن المراهقة هنا في مجتمعنا يبقـى أعديت بـ س
كلنــا فــي نفــس المركــب عشــان نبقــى صــرحاء مــع . ٢و  ١بــره تصــميم اهللا األصــلي الموجــود فــي تكــوين 

كلنـا سـمحنا لُمتـع العـالم انهـا تتغلـب ... كلنا سـمحنا لُمتـع العـالم سـواء بـالفكر، بالشـهوة أو بالفعـل. بعض
ومفـيش أي  ٢و ١في تكـوين  المذكورة غير على مدح اهللا في قلوبنا ودورنا على الِشبع من حاجات تاني

  . استثناءات
  

تخاطـب مـش بـس بن الرسالة بتبتدي همه عشان الكتاب المقدس بيعلمنا إمهم اننا نفو  اده أمر خطير جدً 
ننا كلنا اتولدنا بقلـب مليـان ل لنا وبتورينا إالرسالة بتقو . ، لكن الخطية الجنسية بشكل عامالمثلية الجنسية

وبغــض النظــر عــن نــوع . واللــي بتــأثر علــى كــل واحــد مننــا ٣صــورة الموجــودة فــي تكــوين دي ال. كبريــاء
بـة شـريرة ن كـل ميـل أو رغبـة فـي قلوبنـا هـي رغإبيوضـح لنـا  ٢١:٨الشهوة الجنسـية اللـي عنـدنا، تكـوين 

لكـن كلنـا عنـدنا ميـراث  ..ن كل واحد بيسمعني عنده موروثـات بيولوجيـة مختلفـةوده معناه إ. من الطفولة
  . ، احنا كلنا ورثنا الطبيعة الخاطية٣ونتيجة اللي حصل في تكوين  .روحي واحد اسمه الخطية
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اهللا مـش هـو مركـز دنيتـي وخطتـه مـش هأعيشـها "كلنا اتولدنا وقلبنا مليـان كبريـاء وقلوبنـا تالقيهـا بتقـول، 
نكـم تكونـوا مـدركين إ أتمنـي. كلنـا اتولـدنا وقلوبنـا مليانـة كبريـاء". في حياتي ومش هـأعيش أسـتني مديحـه

يسـمح إنـي ا اهللا مـش هـ"نه يقول، إن الكتاب المقدس مش سايب لحد فرصة إده معناه . خطورة األمر ده
انيين ميـول ننـا كلنـا اتولـدنا بقلـب مليـان كبريـاء وكلنـا مليـإالحقيقـة هـي ." أكون اتولدت بميل تجاه الخطية

  . مفيش استثناءات ،كلنا ..تجاه االنحراف الجنسي
   

وأول . أول سبب هو اننا هنا هنبتدي نركـز علـى صـورة المثليـة الجنسـية بالتحديـد. ده أمر خطير لسببين
نقطـة دي كبيـرة أوي عشـان ببسـاطة المثليـة الجنسـية ســواء كانـت فكـر، شـهوة أو ممارسـة فهـي مـش بــس 

كلموا بيشـيروا واللي يسوع وبولس بيت ٢و ١إضافة أو تعديل على تصميم اهللا وخطته األصلية في تكوين 
ليهــا، لكــن المثليــة الجنســية ســواء كانــت فكــر، شــهوة أو ممارســة فهــي تمــرد مباشــر علــى تصــميم اهللا فــي 

تحــدي للصــورة  المثليــة الجنســية هــي. ســوء تفســير لكــن ٢و ١مــش ســوء فهــم لتكــوين  يهــ. ٢و ١تكــوين 
 يتحـــد. رة اإلثمـــارلجنســـية وبتلغـــي فكـــللممارســـة ا الحســـنة، تحـــدي للصـــورة ٢و ١الموجـــودة فـــي تكـــوين 

ها اخـد فكـرة الممارسـة الجنسـية بـره سـياق، وبت٢٤:٢زي ما مكتوب في تكـوين لجواز ل يتصميم اهللا وتحدل
  .٢و ١ببساطة تجاهل تام لتكوين  يه.. األصلي

  
الســبب . ننــا كلنــا بنميــل لالنحــراف الجنســي وكلنــا مــدركين األمــر دهإالســبب التــاني ألهميــة األمــر ده هــو 

 ١ية األمر ده هو انه مش بس المثلية الجنسية هـي اللـي تفسـد الصـورة الموجـودة فـي تكـوين التاني ألهم
أنـا بــ ُأمثـل . العالقة الجنسـية بـين الراجـل والسـت وده يشمللكن كمان الخطية الجنسية بشكل عام،  ٢و 

 الغيـريين الرجـال وهـم :طبقة الناس المسؤولة عن أغلبية المخالفات الجنسية الموجودة في عالمنا النهارده
نكــون ا بيســمعني، هــ اجنســيً  مغــايرأنــا، وكــل شــخص  ..)الطبيعيــين فــي تــوجههم الجنســي تجــاه الســتات(

  . نه فيه خشبة عمالقة في عينينا احنالي في عين الناس التانية في حين إحكماء لو بطلنا نشيل القذى ال
  

واحـد فـي كاليفورنيـا ونسـتغرب د من جـنس أفرالجوازات على أخبار التلفزيون  فينتفرج إننا ش معنى و مال
نضـحك زنـا فـي مسلسـل، أو علـى بـدون غضاضـة وبعـد كـده نقلـب القنـاة ونتفـرج  ..أوي من اللي بنشـوفه

أغلـب بـرامج  بـتمالمغريـة اللـي الصـور فـي ال و تتفيـه الجـنس فـي مسلسـل تـاني، أو نبحلـقعلى تهميش أ
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قوا منتجــاتهم لنــا هــي عبــارة أو نقعــد نتفــرج علــى إعالنــات  ،التلفزيـون عــة بيحــاولوا فيهــا يســوعــن دعــارة مقن
  . مالهوش معنى الكالم ده !!لعبهم على رغباتنا الجنسيةمن خالل  كأتباع المسيح

  
نـاس غيـريين، هـل خطايانـا هـل احنـا كــ .  عشان كـده كـالم الكتـاب المقـدس بيتطبـق علـى كـل واحـد فينـا

بنميــل للفجــور  ، وكلنــاكلنــا مولــودين بقلــوب مليانــة كبريــاء، عشــان هــي خطايــا األغلبيــة؟ أكيــد أل مقبولــة
شــان كلنــا مــذنبين وكلنــا محتــاجين اننــا نفتكــر األمــور لع ..بشــارةده، كلنــا محتــاجين الكــ علشــانو  .الجنســي

  . دي
  

احنـا اتكلمنـا . نتيجة ده الخطية سببت اضطراب في معتقـداتناو . الخطية سببت اضطراب في كل عبادتنا
َوَبْيَنَمـا ُهـْم َيْزُعُمـوَن َأنهُـْم ُحَكَمـاُء َصـاُروا ٢٢. ْل َحِمُقوا ِفي َأْفَكاِرِهْم، َوَأْظَلَم َقْلُبُهُم اْلَغِبي بَ " .في الموضوع ده

  ". اْسَتْبَدُلوا َحق اِهللا ِباْلَكِذبِ  ....َوَأْبَدُلوا َمْجَد اِهللا الِذي َال َيْفَنى٢٣ُجَهَالَء، 
  

خلونــا نفكــر فــي الموضــوع ده علــى . حــق اهللا بالتحمــلنبــدل بنــا حاتنا، إدعتقــتعــالوا نفكــر فــي اضــطراب م
وريهولنا ونروح لثقافة القرن الواحـد وعشـرين، إزاي بت ١تعالوا نتنقل من اللي رومية  .المستوى االجتماعي

 ؟ بنـاءً بإيـه ممكن نفهم الكالم ده في ضوء الثقافة والمجتمع اللي عايشين فيه النهارده؟ يـاترى بـدلنا الحـق
أنـا مــدرك ان الكـالم اللــي . بالتحمــلبتعلمهولنـا، أنــا أصـدق اننــا النهـارده بــدلنا الحـق  ١علـى اللـي روميــة 

الجنسية، فــ االتنـين مـش فـي اإلطـار الصـح،  مغايرةلسه قايله سواء عن الممارسات المثلية الجنسية أو ال
كـــل الممارســـات ... أو طبيعـــيشـــاذ ســـواء كـــان فـــي حيـــاة مراهـــق، حيـــاة حـــد عـــازب، حيـــاة حـــد متجـــوز، 

، بـره صـورة الجـواز ٢٤:٢الجنسية، كلها سواء كانت بالفكر، الشهوة، أو بالسلوك، كلها بره إطـار تكـوين 
لثقافـة وانـه أول أنـا مـدرك إنـي بمجـرد مـا قلـت الكـالم ده، إنـي كـده بأمشـي عكـس تيـار ا. تبقى كلها غلط

 جــات الكتيــرة اللــي هتتقــال احــدة مــن ضــمن الحاودي و  شــخص ُمحتِمــلهــي إنــي مــش  حاجــة هتتقــال علــي
 علي .  

   
 مغـايرةفكـرة إنـي مـش حـد ُمحتِمـل علشـان بـاقول إن العالقـات المثليـة وال. والفكرة دي في حد ذاتها حمقاء

لـو بتـدعوا إن غيـر ُمحتِمـل، يبقـى أنتـوا كـده . فكروا فيها. دي فكرة بتهدم نفسها ..خارج الجواز كلها غلط
 ر يـــإن أمريكـــا زهقـــت مـــن األشـــخاص الغ :بقـــول األمـــر ده بـــاعبر عـــن !بتعبـــروا عـــن عـــدم احتمـــالكم لـــي
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النـاس اللـي بيـدعوا إنهـم محتِملـين، هـم فــي .. بتعبيـر تـاني !ُمحتِملـين، فــ مـش هـا تحـتملهم أكثـر مـن كـده
 .يعنــي بالتــالي هــم نفســهم مــش محتِملــين زي مــا بيــدعوا.. حتِملــينالواقــع غيــر ُمحتِملــين للنــاس الغيــر مُ 

  .البعض يمكن ما يستوعبش الفكرة دي غير لو سمعها تاني
  

احنـا خلقنـا فكـرة إن أي معتقـد، أي فكـرة فـي . الصورة اللي خلقناها عن التحمل هي فـي حـد ذاتهـا حماقـة
بالتـالي، اختالفـك مـع حـد يخليـك شـخص .. كلهـم صـح بـنفس المقـدار، كلهـم حـق بـنفس المقـدار.. العـالم

لـو أنـت وأنـا متفقـين . في حين إن تعريف كلمة االحتمال بيدل ضمنًيا علـى وجـود اخـتالف. غير ُمحتِمل
مش محتاج أتحمل معتقـداتك لـو أنـا . حاجة، يبقى أنا مش محتاج أحتملك؛ ألننا بالفعل متفقينكل على 

أتحملـك  جيسوع المسيح هو رب الكون، يبقى أنا مش محتالو بتؤمن إن . كلها بالفعل متفق معاك عليها
.. مـن ناحيـة تانيـة، لـو بتنكـر إن يسـوع ليـه وجـود، يبقـى أكيـد هـا أختلـف معـاك بكـل قلبـي. في األمـر ده

االحتمــال فــي حــد ذاتــه بيــدل ضــمنًيا علــى وجــود  شــايفين الصــورة هنــا؟. لكــن وقتهــا هــا أكــون باتحملــك
  . اختالف

  
إننــا أخــدنا كــل فكــرة وكــل معتقــد، وحطينــاهم كلهــم علــى نفــس المســتوى مــن الحــق  لكــن اللــي عملنــاه هــو

والنتيجـة، خطيـة عـدم .. فـ اختالفـك مـع أفكـار حـد بقـى معنـاه إنـك غيـر ُمحتِمـل للشـخص ده.. والصواب
ألنك لو اختلفت مع حد وقلـت إنـه غلـط، يبقـى بكـده . االحتمال بقت بتسلبنا سعينا ورا الحق في مجتمعنا

أي حاجة . بناخد خبراتنا ونعليها لمستوى الحقاحنا . همل الحقبت.. تانية للحقكر إن في صورة تنأنت ب
كلنـا محتـاجين ! وأنت ممكن تفكر في حاجـة تانيـة، ودي كمـان حـق.. أنا بافكر فيها أو باحسها هي حق

  .بنبدل حق اهللا بالتحمل!! نقبل بعض ونتعايش
  

افتكـروا احنـا بنـتكلم . بنبـدل كلمـة اهللا بخبـرات البشـر.. عمـقومش بس كـده، كمـان بناخـد األمـر خطـوة أ
ولــو هــو كلمــة اهللا، يبقــى ليــه ســلطان أكثــر مــن كــل خبراتنــا، . بــافتراض إن الكتــاب المقــدس هــو كلمــة اهللا

ده مـا يـنفعش يكـون حـق بشـكل : "بنقول. المشكلة إننا بنشكك في ده. ويبقى هو حق بشكل منفصل عننا
بنقبـل الحـق المطلـق فـي جوانـب كثيـر فـي . بنعيش حياتنا كل يـوم بحقـايق مطلقـةفي حين إننا ".. مطلق
احنــا بنقبــل ده فــي الحســاب، وفــي جوانــب . ، بعيــد عــن آرائــك ومعتقــداتك٤=٢+٢مثــال بســيط، . حياتنــا

الخطر إننا لما نيجي للجوانب المهمة فعًال في حياتنا، بنرمي الحق من الشباك، . عملية كثير في حياتنا
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 خلونـا. مش مبني على أحاسيسنا اللي هي أكثر حاجـة واضـحة لينـا.. إنه مش مبني على خبراتنا ونقول
  .نسيب الجدل الثقافي علة جنب، ونشوف ده في جدل الكنيسة في موضوع المثلية الجنسية

  
. ق فـيهم كلهـمب المقدس، لألسف مـا فـيش وقـت نتعمـفي فقرات مختلفة بتتناول المثلية الجنسية في الكتا

الغريب في الموضوع إن كل واحدة من الفقرات اللي قريتهـا ودرسـتها . شجعك تدون شواهدهم وترجع لهمأ
  . عن الموضوع ده، كل واحدة فيهم ليها تفسيرات جديدة مبدعة، وكلها بتبرر المثلية الجنسية

  
إن تـدمير ناس دلوقتي بتقـول . قصة سدوم وعمورة.. ١٩خلونا نشوف تكوين . ٢و ١شفنا بالفعل تكوين 

حسـب النظريـة دي، . اهللا لسدوم وعمورة ماكانش بسـبب المثليـة الجنسـية، إنمـا بسـبب عـدم كـرم ضـيافتهم
فـي حـين إن كلمـة . لما الرجالة حاوطوا بيت لـوط هـم كـانوا بـس عـايزين يتعرفـوا علـى ضـيوفه مـش أكثـر

ده واضح من فقرات تانيـة حسب اللغة األصلية للعهد القديم بتحمل في طياتها دالالت جنسية، و " يعرف"
وواضــح إن لــو كــان كــل اللــي عــايزين يعملــوه مــع الضــيوف هــو إنهــم ياخــدوا فنجــان قهــوة، فمــا . مختلفــة

إن ســبب دمــار ســدوم وعمــورة بوضــوح  ٧ونشــوف فــي يهــوذا ". َال َتْفَعُلــوا َشــرا : "كــانش لــوط هــا يقــول لهــم
كتـاب بيقـول إن خطيـة سـدوم وعمـورة مـا كـانتش ال. مـش أنـا اللـي بـاقول كـده. والفجور الجنسـيكان الزنا 

  .في سدوم وعمورة كانت الخطية السايدةبدون شك بس المثلية الجنسية أو الفجور الجنسي، لكنها 
  

، "ِإنـــُه ِرْجـــٌس . َال ُتَضـــاِجْع َذَكـــًرا ُمَضـــاَجَعَة اْمـــَرَأةٍ "، ١٣: ٢٠، والويـــين ٢٢: ١٨بعـــد كـــده نشـــوف الويـــين 
". َدُمُهَمـا َعَلْيِهَمـا. ِإنُهَمـا ُيْقـَتَالنِ . َرُجٌل َمَع َذَكٍر اْضِطَجاَع اْمَرَأٍة، َفَقـْد َفَعـَال ِكَالُهَمـا ِرْجًسـاَوإَِذا اْضَطَجَع ١٣"

! ها اهللا هنا هي في سياق عبادة األوثانالبعض قال رًدا على العدد ده إن المثلية الجنسية اللي بيتكلم عن
المشـكلة فـي اإلصـحاح ده ! مشاكل طالما مش مرتبطة بعبادة األوثان بالتالي، المثلية الجنسية ما فيهاش

الجــنس مــع الحيوانــات، زنــا المحــارم، الزنــا، التضــحية : هــو إن العــدد ده حواليــه أعــداد بتشــمل أمــور زي
فهــل ده معنــاه إن األمــور دي مافيهــاش مشــاكل طالمــا هــي مــش جــزء مــن العبــادات الكنعانيــة . باألطفــال

  .د ألالوثنية؟ بالتأكي
  

، ها تالقـي إن بـولس ١٠و ٩: ١؛ تيموثاوس األولى ١٠و ٩: ٦في الواقع، لما توصل كورنثوس األولى 
دول نفــــس . المــــأبونين ومضــــاجعي الــــذكور: لفتــــين للتعبيــــر عــــن المثليــــة الجنســــيةبيســــتخدم كلمتــــين مخت
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ة بـين تعلـيم العهـد وده بيقـول إن فـي صـلة واضـح. ٢٠و ١٨الكلمتين اللي في الترجمة اليونانية لالويـين 
  . القديم عن المثلية الجنسية، وتعليم العهد الجديد عن المثلية الجنسية

  
إن الفقــرة دي بتــتكلم عــن المثليــة الجنســية بــين نــاس تــوجههم الجنســي "ويقولــوا  ١الــبعض بييجــوا لروميــة 

، "نسـي مثلـيتوجـه ج"، أو "توجـه جنسـي"بولس لما كتب الكالم ده ما كانش يعرف حاجـة اسـمها ! مغاير
إيـه اللـي يخلـي نـاس . كالم مش متماسك بالمرة!" بالتالي هو بيدين المثلية الجنسية بين المغايرين جنسًيا

. يشتعلوا بشهوة تجاه بعض وهم أصًال مغايرين جنسًيا؟ الصورة اللي قدامنا في الكتاب المقـدس متماسـكة
هي خطية زيها زي أي خطايا جنسـية تانيـة المثلية الجنسية بتأكد في كل أنحاء الكتاب بصوت واحد إن 

  .دي الصورة اللي بنشوفها في الكلمة. ٢و ١خارج اإلطار اللي اهللا حطه في تكوين 
  

لكن لما تيجي تقرا وتسمع اللي الناس بيقولوه في الكنايس علشان يبرروا المثلية الجنسية، ها تشـوف ُبعـد 
  .رككم لمقولتين، ركزوا بيقولوا إيهخلوني أشا. تام عن كلمة اهللا وهروب لخبرات البشر

  
لدراســة المثليــة  )Methodist(ة لجنــة الميثوديــال، عضــو فــي William Kentنبتــدي بـــ ويليــام كينــت 

النصوص الكتابية من العهد القديم والجديد اللي بتدين المثلية الجنسية، هي غيـر ُمـوحى : "قال. الجنسية
هو صريح كفاية إنـه يعتـرف إن النصـوص دي بتـدين ". تمرةبها من اهللا، ومش إحدى قيم المسيحية المس

  !لكن بعدها هو جريء بما يكفي ألنه يقول إنها مش كلمة اهللا. المثلية الجنسية
  

البروتســتانتية  Wesleyan، مــن جامعــة ويزليــان Gary David Comstockجــاري ديفيــد كومســتوك 
إننـا . المثلية الجنسـيةو اد لفسبين ااواة بولس أمر خطر إننا ما ندركش وما ننتقدش وما ندينش مس: "يقول

، فــ وتدمرنا ثة وما نتحداش فقرات زي دي بتحط من شأننانفضل منحصرين في عاداتنا المسيحية المورو 
الفقرات دي هـا ُتسـتخدم ضـدنا مـرات ومـرات، لحـد مـا المسـيحيين . ده معناه إننا بنشارك بنفسنا في قمعنا

بمعنى ". في إمالء السلوك انون الكتابي، أو على األقل يتشال رسمًيا سلطانهمن القا تتشال ايطالبوا بإنه
  . آخر، كومستوك عايز يتخلص من األعداد دي
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، أسـتاذ العهـد Luke Timothy Johnsonلـوك تيمـوثي جونسـون . لكن آخر مقولة دي هي اللـي قنبلـة
الكتـاب المقـدس مـش : "يقـولب. Emoryفـي جامعـة إمـوري  Candlerالجديد في مدرسة الهوت كاندلر 

هـو ". عن الحب مـا بـين أفـراد مـن نفـس الجـنس بيتكلم في أي موضع منه بشكل إيجابي أو حتى حيادي
إنك لما تبص للعهد القديم والعهد الجديـد مـش هـا تشـوف صـور .. هنا بيعترف باللي الباقيين اعترفوا بيه

الكتــاب المقــدس ده معنــاه إن الســتنتاج إن  لكنــه بيوصــل مــن ده. إيجابيــة لحــب بــين أفــراد الجــنس الواحــد
هم إننا نعبر بوضـوح عـن رفضـنا لوصـايا الكتـاب المقـدس المباشـرة، وبـدل مأعتقد إن من ال: "يقول! غلط
إيـه السـلطة . نلجأ لسلطة تانية واحنا بنعلن إن اتحاد اتنين من نفس الجنس ده شيء مقـدس وحسـنمنها 

ـــا نلجـــأ  ـــالظبط؟ احن ـــا وخبـــرات بشـــكل واضـــح لثدي ب ـــا قـــل خبراتن ـــا لتوجهن ـــنعلن إن قبولن آالف الشـــهود، ف
وبكده، نرفض بشـكل واضـح فذلكـة النصـوص . الجنسي هو في الواقع قبول للطريقة اللي اهللا خلقنا عليها

  ".بية اللي بتدين المثلية الجنسيةالكتا
  

ســلطان الكتــاب لــو احنــا مــش هــا نثــق فــي . هــو عمــره مــا ســأل أهــم ســؤال. خلــوا بــالكم مــن الخطــر هنــا
 البشــرية تكــون مصــدر ســلطاننا، فـــ خبــرة مــين بــالظبط اللــي هــا نثــق فيهــا؟ ةالمقــدس، وهــا نثــق فــي الخبــر 

  في األمر ده؟  ناس بيزعموا إنهم الهوتيين وقادة مؤمنينبيقوله شايفين الخطر هنا؟ شايفين اللي 
  

ه معنــاه إننــا نقــول إن الكتــاب المقــدس فــي الواقــع، علشــان نقــدر نــدافع عــن المثليــة الجنســية قــدام اهللا، فـــ د
كتــاب قــامع كتبــه مجموعــة مــن األشــخاص المغــايرين .. صــلة بينــا، عتيــق، وغيــر قابــل للتطبيــق مــالوش

  .جنسًيا، ومالوش عالقة بينا
  

ولـو مـش متفـق مـع . ونقول كمان إن الكتاب إما إنه مش متفق مع بعضـه أو إنـه مـش متفـق مـع خبراتنـا
  ! كتاب المقدس، وأكيد خبراتنا هي الصحخبراتنا، يبقى نرمي ال

  
لـــو اهللا كـــان عـــارف وقتهـــا اللـــي احنـــا نعرفـــه دلـــوقتي عـــن التوجـــه . ونقـــول كمـــان إن الكتـــاب غيـــر كـــافي

إن الكتـاب غيـر .. دي الصورة اللي الوضـع دلـوقتي بيرسـمها. ، يبقى ما كانش إدانا الوصايا ديالجنسي
  . كافي إنه يقودني النهاردة
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لـو اإلدعـاءات اللـي حركـة المثليـة الجنسـية بتـدعيها، يبقـى أساسـا اإليمـان المسـيحي بالكامــل خلـوا بـالكم، 
فــي . ال تفتكــروا إن كالمــي ده مبالغــة، خلونــا نفكــر فيهــا واحــدة واحــدة مــع بعــض. بقــى معــرض للخطــر

نـا وأيهـا ط، أيها بتناسـب خبراتقرر أي أجزاء الكتاب صح وأيها غلاللحظة اللي ندي نفسنا السلطان إننا ن
يقـرر هـا اللـي  وها نكتشف وقتها إن. مش بتناسبها، وقتها نبقى فتحنا الباب للتشكيك في الكتاب بالكامل

وبكـده نعـرض أسـاس اإليمـان المسـيحي بالكامـل . ، ها يحاول بيـبن الكتـاب ده غلـطإيه الصح وٕايه الغلط
  . للخطر

  
واحنا بنـدعي إننـا حطمـاء، . راب معتقداتناالخطية بتسبب اضطراب عبادتنا، واضط.. عملًيا ١ده رومية 
كل اللي . مش باقول إني عارف كل حاجة. حتى بعد كالمي ده، أنا مش بادعي إني حكيم. بقينا حمقى

إننـا نحتـرم ونكـِرم الحـق ده،  دورنـا كشـعب اهللا.. باقوله هو إن في حق موجود بشكل منفصل عنك وعني
لو اتنازلنا في الحق ده، لو رفعنا خبراتنا فوق الحق، فـ احنا . نتعمق فيه ونشوفه زي ما هو، ونحيا حسبه

ـــا بالكامـــل للخطـــر ـــر جـــًداده أمـــ. بكـــده بنعـــرض إيمانن ـــا، . ... ر خطي ـــة بتســـبب اضـــطراب عبادتن الخطي
  .طراب معتقداتناواض

  
فــي مــزج بــين . النقطتــين دول متعلقــين بــبعض. ، واضــطراب ســلوكناطراب رغباتنــاوالخطيــة بتســبب اضــ

  .خلونا نشوف كام حاجةامتى الرغبة بتبقى خاطئة وٕازاي ده بيقود لسلوك؟ . والسلوكالرغبات 
  

  ".ِلذِلَك َأْسَلَمُهُم اُهللا َأْيًضا ِفي َشَهَواِت ُقُلوِبِهْم ِإَلى النَجاَسةِ . "الخطية بتسبب اضطراب رغباتنا
اســتبدلنا المســئولية عــن رغباتنــا، احنــا . اســتبدلنا المســئولية الجنســية بــالحقوق المزعومــة فــي زمننــا ده احنــا

دي حاجــة احنــا . ســاوينا مــا بــين الرغبــات اللــي عنــدنا والحقــوق اللــي لينــا. مطالبــة بتحقــق الرغبــات ديب
إنمـا بيـدور حـوالين . كـل الجـدل األخالقـي فـي مجتمعنـا مـش بيـدور حـوالين المسـئوليات. عارفينها كـويس

كـل . أو اإلجهـاض، أو المثليـة الجنسـية، أو أًيـا كـانسواء كان الحق في الجنس، أو الطـالق، .. الحقوق
  . لينا الحق في ده أو ده.. الجدل محوره إننا لينا الحق نختار
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بالتـــالي، الكـــالم مـــش المفـــروض يـــدور حـــوالين اللـــي المثليـــين . والعلـــم بيقـــول لنـــا إن جوانـــا الرغبـــات دي
مـش اللـي المثليـين . دي نقلـة كبيـرة. إنمـا المفـروض يـدور حـوالين شخصـهم، هـم مـين.. بيعملـوه) الشواذ(

  !ولو احنا عندنا رغبات، يبقى احنا لينا الحق نحقق الرغبات دي. بيعملوه، لكن هم مين في رغباتهم
  

اســتبدلنا اللــي الكتــاب بيقولــه عــن وكمــان .. احنــا مــش بــس اســتبدلنا مســئوليتنا الجنســية بحقــوق مزعومــة
أنــا مـش بــاقول إن الكتــاب معــارض . هنــا محتـاج أكــون حــريص. رغباتنـا، بــاللي العلــم بيقولـه عــن رغباتنــا

وبغــض النظــر عــن اللــي العلــم . علمــي، أو غيــره.. الكتــاب مــش معــارض للحــق فــي أي شــكل ليــه. للعلــم
بيقــول . فالكتــاب فــي نفــس الوقــت بيــتكلم.. بيقولــه عــن رغباتنــا؛ امتــى بتظهــر، بتيجــي منــين، بتيجــي إزاي

فـي .. نجسـة، مـش حتميـة". لجنسية الغير اليقة هـي نجيـة، مـش حتميـةالرغبات ا"إيه؟ الكتاب بيقول إن 
  .خلونا ننتقل للسلوك، ونربط كل جوانب الموضوع. ها نرجع لألمر ده بعد لحظات. فرق كبير

  
، سلســـلة ١دي نهايـــة روميـــة . فــــ بننفـــذ رغباتنـــا. الخطيـــة بتســـبب اضـــطراب رغباتنـــا، واضـــطراب ســـلوكنا

خلونـا ناخـد الكـالم ده ونطبقـه فـي . مـش بتسـيب حـد يحـس إنـه بـال خطيـة السلسلة دي. األفعال الخاطية
  .الجدل المعاصر عن المثلية الجنسية

  
فــي أبحـــاث كثيــر بتتعمــل دلـــوقتي، وجــدل كبيـــر . اســتبدلنا االلتزامـــات األخالقيــة بالتزامــات طبيعيـــةاحنــا 

الرغبـة الجنسـية، ســواء جـدل حــوالين كـل الجوانـب اللــي ممكـن تشـكل جـزء متعلــق ب. حـوالين األبحـاث دي
بيقولـوا مـثًال إن فـي عوامـل .. في أبحاث ببتكلم بشكل مباشر عن نشاط المثلية الجنسية. مثلية أو مغايرة

كلهــا بتلعــب دور فــي صــورة .. بيولوجيــة، عوامــل جينيــة، عوامــل اجتماعيــة، عوامــل بيئيــة، عوامــل نفســية
كلمة، إنه مش مهم األبحاث دي ها توصـل إليـه، اللي عايز أقترحه بناء على ال. النشاط الجنسي المثلي

  .ده لو وصلت لحاجة أصالً 
  

ســنة بــدأت أالحــظ البنــات، و  ١٣لمــا كــان عمــري : "كاتــب مســيحي كتــب. فكــروا فيهــا مــن الناحيــة دي
ســنة النزعــة  ٢٥بعــد . "ده شــخص مغــاير جنســًيا. "األفضــل أقــول إنــي ابتــديت مــا أالحظــش غيــر البنــات

بـاالحظ فـي أي مكـان أنـا فيـه، بـاالحظ سـتات، . تحكم فيها بقى أزيد ِسنة مش أكثربقت ملمومة أكثر، ال
نسـية مـع وكثير بتجيلي أفكار، أحياًنا باسرح فيها، عـن إزاي اسـتمتع بخبـرات ج. ء معينة في الستاتأجزا
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ة ما هي في النهايـة حاجـة طبيعيـة، مـش كـده؟ يـا تـرى أنـا اتخلقـت بنزعـة للرغبـ. ستات عمري ما قابلتهم
سـنة؟ هـل والـدي، اللـي رغباتـه  ١٣نزعة فضـلت سـايدة لمـده .. في تفاعل جنسي مع ستات كثير مختلفة

شـبه رغبـاتي، دربنـي إنـي أفكـر فــي السـتات بطريقـة معينـة؟ هـل أنــا نتـاج تعـرض طـول الحيـاة إلعالنــات 
أمي وأنـا سنين، أو تصرفات  ٣هل صدمة طالق والدي ووالدتي لما كان عمري وأفالم وأغاني العصر؟ 

  " ل، خلقوا في احتياجات ورغبات جنسية معينة؟فط
  

لكــن وال ســؤال منهــا حــدد إن كانــت الرغبــة اللــي بيعبــر عنهــا . كــل األســئلة دي أســئلة فــي محلهــا، ومثيــرة
ألننــا أخــدنا .. دي حاجــة مهمــة جــًدا. وال ســؤال بيوضــح الجانــب األخالقــي للرغبــات دي. صــح وال غلــط

لكـن المظهـر الخـادع ده مكشـوف . ستخدمناها علشـان نبـرر ونـوحي بـالتزام أخالقـيالتفسيرات الطبيعية وا
  .بوضوح

  
أنــا عــايز ناخــد التفســيرات . وٕان كنــت أتمنــى يكــون الذع.. ســامحوني علــى التشــبيه اللــي جــاي ألنــه الذع

نــا ناخــد خلو . اللــي حركــة المثليــة الجنســية بتقــدمها علشــان يوصــفوا أو يبــرروا الرغبــات أو األفعــال المثليــة
الجمــل واألفكــار والمعتقــدات دي، ونطبقهــا علــى اشــتهاء األطفــال، أو بشــكل أدق، نطبقهــا علــى اشــتهاء 

دي مقارنـة مـش عادلـة، ألن : "أنا مدرك إني بمجرد ما أذكر األمر ده، أي حد ها يقول. األطفال المثلي
دي مقــاالت . الكــالم ده آلــفأنــا مــش بـــ . خليكــوا معايــا لحظــات". ده فيــه تالعــب، فيــه أذيــة لولــد، لطفــل

بـس تـابعوا . مش باقول حتى إن أي حد ليه توجـه مثلـي هـا يوافـق علـى الكـالم ده. حقيقية لشخص مثلي
  .معايا

  
أي شــكل مــن التعبيــر ‘: حــد مشــتهي لألطفــال ممكــن يســألمــين اللــي يقــدر يعــرف إيــه هــو التالعــب؟ "

وج وزوجتـه بيشـمل درجـة الجنسـي بـين ز  حتى التعبيـرالجنسي مش بيحتوي على درجة ما من التالعب؟ 
ـــت إن الطـــرفين المشـــارك. مـــن التالعـــب ـــر أثبت طفـــال بيســـتمتعوا بخبـــرات تهاء األين فـــي اشـــدراســـات كثي

لــو التالعـب اســُتخدم علشـان حــد يحـس باحســاس أحسـن، إيــه اللـي يخلــي ده حاجـة وحشــة؟ فــي . إيجابيـة
ليـه اهللا هـا يـديني الرغبـة . ط؟ أنـا عـايز أعمـل كـدهالنهاية، احنا االثنين بنستمتع، يبقى إزاي ده يكون غلـ
هو إداني العطية دي؟ يسوع عمره ما اتكلم ضد . دي لو مش مقصود إني أتممها؟ هو خلقني بالشكل ده

جربت العـالج . وعندي رغبات ما أقدرش أغيرها. أنا مسيحي. ده كان بيرحب باألطفال بنفسه. األمر ده
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أنـا . ي أقمع توجهي الطبيعي، لكن مش قادر أنكره مهما الناس قالوا ليكثير قالوا ل. النفسي وما نجحش
  ."جزء من أقلية ُمضَطهدة، وعلشان كده أنا استحق الحقوق المدنية أكثر

  
الجـواز مـن نفـس الجـنس كـان كمـان غيـر قـانوني ". أكيد أل، دي حاجة غيـر قانونيـة: "ها تقولوااقتنعتوا؟ 

ــالأنــا مــش باســاوي بــين ا. مــن كــام شــهر ــين بالكامــل، المثليــة واشــتهاء األطف لكــن باوضــح إن فــي . التن
دي الطريقة اللي ". األسباب مش بتعني التبرير. الكتاب المقدس وفي حياتنا األسباب مش بتعني التبرير

  .كالم مش متماسك" اتخلقت عليها
  

ل أقـول، بغـض لكـن للرجـا! ذكرت من فتره إن الخيانة ممكن تكون جزء من جينـات الرجـال Timeمجلة 
النظر عن أد إيه هو غير طبيعي إنك تكون مخلص لزوجتك، فاهللا ها يحاسبك على إخالصك لزوجتك، 

. وها تفضل مسئول قدام اهللا عن إخالصك ليها، بغض النظر عـن اللـي فـي جيناتـك.. للمرأة الواحدة دي
بب ممكن نقدمه للهروب من أي س. احنا كرجال متجوزين مسئولين قدام اهللا إننا نكون مخلصين لزوجاتنا

  . ده مش ها ُيعتبر مبرر قدام اهللا
  

كــن تنتــابهم ش إن الكتــاب المقــدس بينفــي إن بعضــنا، ويمكــن كتيــر مننــا، ممبــنفس الطريقــة، أنــا مــا أظــن
أنا ها أبعد أكثر وأقول إن بما إننا . مثلية جنسية، أو إن البعض ُمعرض لالتجاه للرغبات دي هاأفكار في

ين بقلــب مليــان كبريــاء وكلنــا بنميــل للفســاد الجنســي، كلنــا بنميــل تجــاه رغبــات جنســية آثمــة، كلنــا مولــود
لـو أنـت بتصـارع مــع أفكـار مشـابهة، أتمنـى تشــوف إن . بغـض النظـر عـن الرغبـات دي مثليــة وال مغـايرة

لكـــن أن مـــش مقتنـــع بـــأي حـــال إن الكتـــاب المقـــدس بيـــدي مشـــروعية . طريـــق التفكيـــر ده غيـــر مجـــدي
  . ات ديلإلغواء

  
اللي الكتاب بيقوله إننا مش دايًما بنختار اإلغواءات اللي بنتعرض لها، لكننا نقدر دايًمـا نختـار رد فعلنـا 

ســواء . مــش دايًمـا بنختــار اإلغــواءات اللـي بنتعــرض لهـا، لكننــا نقــدر دايًمـا نختــار رد فعلنـا عليهــا. عليهـا
س ال تفعـل : "تالقي مكان فـي الكتـاب بيقـول كنت بتصارع مع خطية جنسية مثلية أو مغايرة، فـ مش ها

(x) إال بـالطبع لــو حاولــت بجديــة إنـك تتغيــر، صــليت وروحــت مشــورة، واكتشـفت إنــك مــش قــادر تبطــل ،
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هــي عطيــة فطريــة وغيــر قابلــة للتغييــر، . لــو ده الحــال، يبقــي س مــش خطيــة بالنســبة لــك". ده ستتمنــى 
  !وتقدر تنغمس فيها

  
مـش " ده يسـيبني فـين فيمـا يتعلـق بالخطيـة الجنسـية؟: "بتقـول. تاب المقـدسالكالم ده مش موجود في الك

بيقودنا . لكنه بيقودنا لمكان واحد.. مافيش حل بسيط لألمر ده. باحاول بأي شكل ألمح إن ده أمر بسيط
المثلية إيه عالقة البشارة ب: "حد يتسائل. والبشارة هي اللي ليها تأثير جذري على المثلية الجنسية. للبشارة

لمــا نشــوف واقــع إن اإللــه اللــي اتمردنــا عليــه أرســل ابنــه، " الجنســية؟ إيــه اللــي البشــارة بتعملــه فــي حياتنــا؟
.. وعلى الصليب ابنه حمل كل خطايانا الجنسية، كل أفكارنا ورغباتنا وسلوكنا الجنسي اللي خارج خطته

جنســية علــى نفســه بكــل طهارتــه يســوع أخــد كــل خطايانــا ال. اهللا ســكب كــل ده علــى ابنــه علــى الصــليب
  .وغلب الخطية، وقام من الموت. وقداسته

  
  إزاي ده يأثر على المثلية الجنسية؟

َال ُزَناٌة : َال َتِضلوا: "يقول ٩عدد . ٦دي الصورة في كورنثوس األولى . ناتالبشارة بتعيد ترتيب عباد -١
ـاُعوَن َوَال ِســكيُروَن َوَال ١٠ُنوَن َوَال ُمَضــاِجُعو ُذُكـوٍر، َوَال َعَبـَدُة َأْوثَـاٍن َوَال َفاِســُقوَن وََال َمـْأُبو  َوَال َســاِرُقوَن وََال َطم

لكـن بعـدها يخاطـب كنيسـة صـغيرة وسـط المدينـة المنغمسـة فـي " .َشتاُموَن َوَال َخاِطُفوَن َيِرُثوَن َمَلُكوَت اهللاِ 
ْرُتْم ِباْسـِم الـرب َيُسـوَع . َوهَكـَذا َكـاَن ُأَنـاٌس ِمـْنُكمْ ١١" :يقـولالفجور دي، ف ْسـُتْم، َبـْل َتَبـرلِكـِن اْغَتَسـْلُتْم، َبـْل َتَقد

اهللا بنعمتـه بيعيـد ترتيـب .. نشكر اهللا ألجل حياة كل واحد مننا فيما يتعلق باألمور الجنسـية". َوِبُروِح ِإلِهَنا
  .عبادتنا، بحيث يبقى هو األعلى في قلوبنا

  
ــداتنامبتجــدد البشــارة كمــان  -٢ ــاِنُكمْ ". عتق ــْكِلُكْم ِبَتْجِديــِد َأْذَه ــُروا َعــْن َش ــْل َتَغي ". َال ُتَشــاِكُلوا هــَذا الــدْهَر، َب

ألن الكتـاب ده هـو . ونحـاول نعمـل األمـور بطريقتنـا علشان كده ما ينفعش نرمي الكتاب المقدس ونهملـه
محتـاجين نشـوف . جاهلنا كلمـة الحيـاةها نموت من الجوع لو حاولنا نشبع بطرق العالم وات.. كلمة الحياة

مـش بـس لمـا نصـلي صـالة ونكمـل .. دي صورة البشارة اللـي بتجـدد معتقـداتنا. خبز الحياة ونتغذى عليه
محتــاجين البشـارة كــل .. احنــا عايشـين فــي مجتمـع صـعب. البشــارة بتجـدد معتقــداتنا كـل يـوم.. فـي حياتنـا

  .العالم ده يوم علشان تغير بشكل جذري طريقة تفكيرنا بخصوص
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إنه مهما كان شكل الرغبة، مثليـة الجـنس أو مغـايرة .. الجميل في الرغبات. والبشارة بتنعش رغباتنا -٣
ــل وأجمــل  ةالجــنس، فلمــا بنتقــدم للمســيح مــن خــالل البشــارة وتتغلــب مــن ِقَبــل رغبــ أســمى، ألن المســيح أج

كــل يــوم بنســقط .. صــالح ورؤوفهــو . وأعظــم وأكثــر إشــباًعا مــن كــل مســرات العــالم مجتمعــة مــع بعــض
. فيك باالقي فرحي. أنت رغبتي، أنت شبعي، أنت حياتي، أنت مركز كل شيء: "على وجوهنا ونقول له

  .البشارة بتنعش رغباتنا". فيك مسرتي
  
حــد كــان شــاذ جنســًيا شــارك . البشــارة بتفتــدي كــل ســلوكنا الخــاطئ. البشــارة بتفتــدي ســلوكناوأخيــًرا،  -٤

. ، وشـهد إزاي اهللا بيشـفي كـويس جـًدابشارة فـي حياتـه وهـو واقـف مـع زوجتـه وأوالده التسـعةاختباره لقوة ال
. أوالد ٩مــش بــاقول إن كــل شــخص بيصــارع مــع المثليــة الجنســية هــا يتجــوز فــي يــوم مــن األيــام ويجيــب 

ي فــتكــون هــي اللــي العزوبيــة ممكــن . الــزواج ممكــن يكــون فــي الصــورة أو ممكــن مــا يكــونش فــي الصــورة
ياخـد حياتنـا واألشـخاص اللـي خلقنـا نكـونهم، وقتهـا حتـى نتـائج الخطيـة اللـي قادتنـا  لكن لما اهللا. رةالصو 

حيــاة كــل واحــد فينــا اتقصــد إنهــا . للــي احنــا فيــه، اهللا هــا ياخــدها كلهــا ويفتــديها علشــان يســتخدمها لمجــده
  .بتفتدي سلوكناالبشارة . تكون رمز يذكرنا بنعمته، مهما كان ماضينا، ومهما كانت صراعاتنا

  
حاجـــات بنـــاًء علـــى  ٣عـــايز أتحـــدى عيلـــة اإليمـــان دي لمـــا األمـــر يتعلـــق بالمثليـــة الجنســـية أنكـــم تعملـــوا 

  . الكلمة
  
أتمنى نكون كلنا شفنا النهاردة . أقصد بكده إنكم تتجنبوا بالكامل الغضب األخالقي االنتقائي. تدققوا -١

ول لنـا قبـل مـا نـبص للقـذى فـي عـين إخواتنـا، نشـوف الخشـبة الكتـاب بيقـ. إننا كلنا في احتياج لنعمـة اهللا
أي حـد بيسـتخدم لغـة مسـيئة أو هـزار . أتمنى نطبق ده في تعاملنا مـع األمـر ده بالـذات. اللي في عيوننا

مــا فــيش .. مــش محتــرم بخصــوص المثليــة الجنســية، هــو بكــده بيهــين البشــارة اللــي خلصــته مــن خطايــاه
  .محتاجين نتجنب الغضب األخالقي االنتقائي. ح بالمرةمجال للكالم ده في جسد المسي

  
ــا الروحيــة والجنســية أفكــركم واحنــا بننــدب حــال . ده شــيء مهــم جــًدا. ومحتــاجين كمــان نقــيم كتابًيــا حالتن

ـــا بطـــرق معجزيـــة ده مـــا . مجتمعنـــا فـــي الـــزمن ده إن فـــي تـــاريخ شـــعب اهللا، روح اهللا كـــان بيتحـــرك أحياًن
شــعب اهللا جــوه الكنيســة كــانوا إنمــا حصــل لمــا . ســة ابتــدوا يعترفــوا بخطايــاهمحصــلش لمــا النــاس بــره الكني
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احنا محتاجين نتجنب نركز على الخطايـا الجنسـية فـي حيـاة . أمناء بخصوص خطاياهم واعترفوا بيها هللا
عبــث فــي فجــور جنســي، ونســيب نفوســنا ألفكــار ورغبــات احنــا بقينــا قــانعين جــًدا بإننــا ن. فينــاكــل واحــد 
لكننــا الزم نهــرب مــن . وبنغطــي علـى الحاجــات دي كمــا لــو كانـت مــش مشــكلة كبيـرة. جنســية وسـلوكيات

نترنـت، مـن كـل صـورة مـن مـواد إباحيـة فـي حيـاة أي واحـد فينـا، مـن أي أفكـار كل نظـرة بنلقيهـا علـى اإل
 شاحنـــا مالنـــا. محتـــاجين نهـــرب مـــن الفجـــور الجنســـي. ٢و ١مـــش متوافقـــة مـــع خطـــة اهللا فـــي تكـــوين 

خطة اهللا للزواج، لو احنا بنحط خطة  ا عننلإننا نتكلم عن الفساد الجنسي واللي الكتاب بيعلمهمصداقية 
احنـا بكـده بيفوتنـا . خطة اهللا للنقـاوة الجنسـية بقـت مهملـة فـي الكنيسـة. اهللا للزواج على جنب في الكنيسة

علشـان كـده، . دلـوقتي وده بيأثر على قدرتنا علـى إعـالن البشـارة فـي مجتمعنـا. القصد من الموضوع كله
  .وخليكوا أمناء قدام اهللا. أحثكم تقيموا كتابًيا حالتكم الروحية والجنسية

  
موجــودين فــي ) ســحاقية( أو ســت مثليــة) لــوطي(إزاي نســتجيب لرجــل مثلــي . احترســواتــاني حاجــة،  -٢

  ؟ حياتنا، في عائالتنا أو أشغالنا
  

بعــض كعيلــة إيمــان، يبقــى محتــاجين نمشــي لــو هــا نعــيش مــع . أول حاجــة، نعبــر عــن تعــاطف متواضــع
مــن جامعــة ويتــون  Stanton Jonesســتانتون جــونز . جنــب بعــض فــي الرغبــات واإلغــواءات المثليــة

Wheaton لو مش قادر تتعاطف وتحـس بشـخص مثلـي الجـنس بسـبب خـوف أو اشـمئزاز، يبقـى : "قال
ا مـع مـؤمنين تـانيين عـن صـراعاتهم بقى شايع، وبيتشجع كمان، إن الرجال يشاركو ". أنت كده بتخذل اهللا

لكــن الرجــال اللــي بيصــارعوا مــع أفكــار ورغبــات مثليــة مــش بيالقــوا مكــان . مــع الخطايــا الجنســية المغــايرة
دي الصـورة فـي . محتـاجين نشـارك حياتنـا مـع بعـض بصـراحة. دي مشـكلة كبيـرة. يلجأوا ليه في الكنيسة

  ..نعبر عن تعاطف متواضع ... .، نقبل بعض، ونسير مع بعض، نعزي بعض١٢رومية 
  

لمــا تــبص علــى . مــا يــنفعش نعمــل واحــدة مــن غيــر التانيــة .نحــافظ علــى قناعــات راســخةتــاني حاجــة، 
الطوايف الموجودة دلوقتي، ها تالقي فـي قـادة مثليـين سـتات ورجالـة، أخـدوا كلمـة اهللا وقناعـات كلمـة اهللا 

ناحلــة تانيــة، تشــوف نــاس ماســكين  ومــن. ده اســمه خــداع. علــى جنــب تحــت مســمى التعــاطف وحطوهــا
احنـا محتـاجين االتنـين . كتب مقدسة فـي إيـديهم بيحطوهـا فـي وش النـاس، مـن غيـر مـا يسـلكوا بتعـاطف

محتـاجين نسـلك مـع بعـض مـن خـالل الكلمـة، نبكـي مـن خـالل الكلمـة، . مع بعض، التعاطف والقناعات
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، محتــاجين نظهــر تعــاطف متواضــع. نصــلي مــن خــالل الكلمــة، مــع عائالتنــا، مــع أصــدقائنا، مــع بعــض
مـش هـا يكـون سـهل التعامـل مـع شـخص قريـب أعلـن علـى المـأل إنـه فـي . ونحافظ علـى قناعـات راسـخة

  .وقتها أشجعكم تحافظوا على قناعات راسخة وتظهروا تعاطف متواضع. عالقة مثلية
  ...تدققوا، تحترسوا

  
  . ارفعوا عيونكمتالت حاجة،  -٣

المســيح، اهللا  فــي . ي عنــدهاا بيبتــدي كــل شــيء، واللــي محتــاجين نرجــع لهــادي الصــورة اللــ. علــوا مجــده
دي أكثــر حاجـــة .. بصـــراحة. هــو مركـــز كــل شــيء.. مركــز عواطفنــا ورغباتنـــا وأفكارنــا وقلوبنــا وعبادتنـــا

. أســـلمهم لـــذهن مرفـــوض.. احنـــا شـــفنا إن اهللا أســـلمهم لشـــهوات قلـــوبهم النجســـة. ١بتخـــوفني فـــي روميـــة 
هـي . إنما هم مظـاهر قضـاء اهللا.. ت النجسة والذهن المرفوض مش أسباب قضاء اهللاالحظوا إن الشهوا

نيابــة عـن مجتمعنــا وكنيســتنا دي حاجــة تخلينـا كلنــا نســقط علـى وجوهنــا . صـورة لكــون اهللا بيسـيبنا لــذواتنا
جـد عايزينك تسـترد مكانتـك فـي كـل األمـم كملـك الم. يا رب، عايزينك تسترد مكانتك في الكنيسة: "ونقول

محتاجين نتوسل هللا  ".عايزينك أنت. عايزينك أنت. مش عايزين نتسلم لنفوسنا وشهواتنا النجسة. األعظم
يــا رب، أغفــر خطيتنــا، ... نرفــع عيوننــا، نعلــي مجــده... . محتــاجين ككنيســة نصــلي كــده. بالطريقــة دي

  ..أبرئ أرضنا ساعدنا نعلي مجدك
  

مـــا دعانـــاش نكســـب فـــي . دعانـــا نكـــون أمنـــاء.. فـــي أمـــاناهللا مـــا دعانـــاش إننـــا نعـــيش . ونعلـــن البشـــارة
.. دعانا نكرز بالبشارة.. ما دعاناش نتحكم في حكومات. دعانا نربح نفوس وقلوب وأذهان.. االنتخابات

  .نكرز بالبشارة، نحيا البشارة، ونعلن البشارة
  

لـو المسـيح مـش . احابب دلـوقتي نصـلي للمسـيح إنـه يكـون مركـز حياتنـا، مركـز عواطفنـا، مركـز عائالتنـ
ــو بتصــارع مــع رغبــات . اعتــرف بيــه فــي المركــز.. مركــز حياتــك، أشــجعك تحطــه دلــوقتي فــي المركــز ل

يــا : "جنســية ســواء مثليــة أو مغــايرة، وأدركــت إن المســيح مــا كــانش فــي مركــز عبادتــك، أدعــوك تقــول لــه
ويمكــن بعــض . فيهــا تســتقبل البشــارة وتثــقأشــجعك ".. يســوع المســيح، أنــا عــايزك تكــون فــي مركــز حيــاتي

محتـاج المسـيح يكـون فـي المركـز، . أنـا مـا أقـدرش أعمـل ده لوحـدي: "اللي صارعوا خطايا جنسـية يقولـوا
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محتاجين نعيـد . البشارة بتأثر على المعتقدات، على الرغبات، على السلوك". محتاجه يعيد ترتيب العبادة
  .ترتيب عبادتنا

  
يا يسـوع المسـيح، أنـت تكـون فـي . ا نشوفك في مركز قلوبنايا رب، ساعدن. يا رب، بنصلي إنك تساعدنا

بنصلي إنك تساعدنا نكون صرحاء معاك بخصوص صـراعاتنا . مركز قلوبنا، أنت تبقى مركز جنسانيتنا
علشــان . محتاجينــك تعمــل ده. فــي األفكــار والرغبــات والســلوك، وصــراعاتنا إنــك تفضــل فــي مركــز حياتنــا

  .في اسم يسوع بنصلي، آمين. عدنا نكون أمناء معاككده بنصلي في الوقت ده إنك تسا
  
محتاجينـك تكـون .. مركـز أذهاننـا، مركـز قلوبنـا، أفعالنـا، رغباتنـا.. يسوع هو مركز كل شيء في حياتنـا 

  .خلونا نظِهر ده هللا. الكل في الكل


