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 بيان ناشفيل
 ة كتابيَّ  ةجنسيَّ  حياةمن أجل   ائتالف
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مةمُ   قدِّ

هامة و�ربى.    ةانتقايلَّ   مرحلةيعيشون يف  �دون أنفسهم  يف مطلع القرن احلادي والعرش�ن � اإل�يليِّ �املؤمنإن  
ما يعنيه أن ت�ون  ىلع    تعديالت ضخمة  إجراء�تمًعا ما بعد مسييح، رشع يف    أ�رث فأ�رث  فإذ صار املجتمع الغر�

  يرفض به.    �رَُسُّ ة، أو  تصميم وقصد اهللا ألجل احلياة البرش�َّ   روعة  م�ِّ عرص تُ هذا الاعم، لم تعد روح    إ�سانًا. فبوجهٍ 
  كذكرٍ   واجلسدي مقاصده الصاحلة نلا تصميمنا الشخيص    وأن �شمللبرش ملجده،  اهللا قد خلق ا  أن ي�ونالكث�ون  

ها باألحرى جزًءا من خطة اهللا الرائعة، لكنَّ   مثِّلال تُ أو أنىث    ذكرٍ ك  اإل�سانة  و�َّ من الشائع أن نظن أن هُ وصار  وأنىث.  
، استُبِدل السبيل إىل الفرح ا. ومِ للكِّ شخٍص ة  ستقلَّ عن اتلفضيالت المُ   تعب�ٌ  بقصد اهللا الصالح    وادلائم لاكمل  ن َ�مَّ

 حياة اإل�سان، وته� اهللا.  خترب انلظر، واليت إن آجًال أو اعجًال  سم بقرصِ ابلدائل اليت تتَّ  �سبيلِ ملخلوقاته 

ُ   عرصهذا الاليت يتَّسم بها  ة  هذه الروح الالدينيَّ  كنيسة الرب    ستتخ�َّ ة. هل  حتديًا كبً�ا أمام الكنيسة املسيحيَّ شلكِّ  �
الكتابيَّ قنااععن  �سوع املسيح   أنها ستتمسَّ   مع، وشجاعتها، وتندمج  تهاوشفافيَّ ة،  تها  أم  العرص؟    ك ب�لمةِ روح 

�سوع، وت�رز دون خجلٍ  الشجاعة من  و�ستمد  �شهادتها   احلياة،  احلياة؟ وهل ستحتفظ  بأن طر�قه هو طر�ق 
 ىلع تدم� نفسه؟  اعلم يبدو اعزًما �شدةٍ أمام  ،يار املجتمع، واملضادة تلالواضحة

  باألخص  -فيه    اذلي �شغله  اكنواملاألمانة يف جيلنا تع� أن نذيع مرة أخرى قصة العالم احلقيقة،    بأنَّ   �ن ىلع قناعةٍ 
  وهل وحده يدين لكُّ   ؛اللكِّ   س بأنه ال يوجد سوى � واحد، هو وحده خالق وربُّ قدَّ م الكتاب المُ علِّ وأنىث. يُ   كذكرٍ 

قلب، والوالء اتلام. هذا هو السبيل ليس فقط إىل تمجيد اهللا، بل أيًضا  ابع من ال، واحلمد انلاجلز�لإ�سان بالشكر 
معرفة . وال �سعنا أن نعرف أنفسنا  ذلاتهن �ن، ألنه خلقنا  ننىس خالقنا يع� أن ننىس مَ   أنفسنا. فأنْ   إىل معرفةِ 

أنفسنا ةمعرفة حقيقيَّ   اذلي صنعنا ذاك  نعرف    دون أن  ةحقيقيَّ  لم نصنع  تنا و�َّ �ن هُ وو�ن لسنا ألنفسنا.    .. �ن 
عطيتو�ناث،    ذكورٍ كة،  احلقيقيَّ 

ُ
من احلماقة أن �اول أن �عل أنفسنا ما لم �لقنا  فقط  نلا من اهللا. وليس    قد أ

 أيًضا �اولة ميؤوس منها.ها اهللا نلكون عليه، لكنَّ 
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أعظم خ� نلا.  �ذلك للخالص �ساهمان يف جلب أعظم �د هل و  والطر�قة اليت عيَّنها ليقته نؤمن بأن قصد اهللا خل 
الصاحلة بأ�رب  تمدُّ    هذه احلياة بقدرٍ كون نلا  ة. قال �سوع إنه أىت تلكون نلا حياة، وتلر�َّ قدر من احل نا خطة اهللا 

،  فائٍض    أن �دم كنيسة املسيح، و�شهد عالنية عن مقاصد اهللا الصاحلة  ا يفرغبًة منَّ . فهو معنا وليس علينا. ومن َ�مَّ
 اتلايلة. واإلن�ار اتلأ�يد  بنود م قدِّ نُ  ،للبرش ةاجلنسيَّ  احلياةمن جهة  سقدَّ نة يف الكتاب المُ علَ المُ 

 ١  ابلند
 نُ 

ِّ
ب� رجل واحد وامرأة واحدة،    عهديًّا، وجنسيًّا، و��ابيًّا، يدوم مدى احلياة م الزواج يلكون احتاًدا  مَّ أن اهللا َص   دُ ؤ�

 الكنيسة. اليت � ة ب� املسيح وعروسه، إىل عهد املحبَّ  أن يرمزوأن الغرض منه هو  ؛ وزوجة كزوٍج 
د  عدُّ تَ ىلع  أو  د زوجات،  عدُّ تنطوي ىلع تَ عالقة  ة، أو  ثليَّ مِ   شاذة  م الزواج يلكون عالقةمَّ أن ي�ون اهللا قد َص   رُ نكِ نُ 

 د تعاقد �رشي، وليس عهًدا يُقَطع أمام اهللا. أيًضا أن ي�ون الزواج �رَّ  رُ نكِ نُ ة. كما نسيَّ اجلعالقات لل

 ٢ ابلند
 نُ 

ِّ
 ة خارج إطار الزواج، واإلخالص داخل إطار الزواج. علَنة جلميع البرش � العفَّ أن مشيئة اهللا المُ  دُ ؤ�

؛  إطاره   ة سواء قبل الزواج أو خارج ة مشاعر، أو رغبات، أو الزتامات ترب�ًرا ملمارسة عالقة جنسيَّ أيَّ   ت�ونأن    رُ نكِ نُ 
 ر اجلنيس. و أن ت�ون ترب�ًرا ألي شلك من أشاكل الفج أو

 ٣ ابلند
 نُ 

ِّ
�نوُم ،  كأشخاٍص   اهللا  تساو�� أمام�، ىلع صورته، مُ أن اهللا خلق آدم وحواء، أول اكئن� �رش�ِّ   دُ ؤ� بعضهما عن    �َّ

 وأنىث.  بعض كذكرٍ 
 تساو�� يف الكرامة أو القيمة. غ� مُ  منهما  نها اهللا ب� اذلكر واألنىث جتعلاالختالفات اليت عيَّ تلك أن  رُ نكِ نُ 

 ٤ ابلند
 نُ 

ِّ
لق، وأن غرضها هو خ�  يف اخل نها اهللا ب� اذلكر واألنىث تعكس قصد اهللا األص�  ختالفات اليت عيَّ أن اال  دُ ؤ�

 اإل�سان وازدهاره.
 ب عليها. مأساة ينبيغ اتلغلُّ  ت�ون أن ت�ون هذه االختالفات ناجتة عن السقوط، أو أن رُ نكِ نُ 

 ٥ ابلند
 نُ 

ِّ
  ر اإل�سان عن نفسه كذكرٍ تصوُّ   �شأنلقصد اهللا    ةأساسيَّ كر واألنىث  ب� اذلة  اتلناسليَّ   نية ابلِ   يفأن االختالفات    دُ ؤ�

 أو أنىث.
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ر  نها اهللا ب� نوع اجلنس ابليولويج وتصوُّ بطل الصلة اليت عيَّ ة تُ ة أو املشالكت انلفسيَّ هات اجلسديَّ التشوُّ  أنَّ  نكرنُ 
 أو أنىث. اإل�سان عن نفسه كذكرٍ 

 ٦ ابلند
 نُ 

ِّ
ون باضطراباذلين يُ أوئلك  أن    دُ ؤ�

َ
  عون ب�رامةٍ اجلنيس �لوقون ىلع صورة اهللا، و�تمتَّ   تطوُّرهميف    ة ات جسديَّ ودل

وا َهَكَذا ِمْن  يف لكماته عن "بقيمتهم  نا �سوع  ر�ُّ   أقرَّ   وقدمساو�ة جلميع محلة صورة اهللا اآلخر�ن.    وقيمةٍ  ِخْصيَاٌن ُودِلُ
َهاتِِهمْ  مَّ

ُ
لوا نوع جنسهم  أمناء ليسوع املسيح، و�نبيغ أن يتقبَّ  مجيع اآلخر�ن كأتباٍع مع   موضع ترحيب". فهم ُ�ُطوِن أ

 . بقدر معرفتهم بهابليولويج 
هذا الشخص اعجًزا    إىل أن يص�  إ�سانغموض أو اتلباس �يط بنوع اجلنس ابليولويج ألي    أيُّ ي  ؤدِّ يُ   أن  رُ نكِ نُ 

 فرحة للمسيح.  عن أن يعيش حياة مثمرة يف طاعةٍ 

 ٧ ابلند
 نُ 

ِّ
د وفًقا أو أنىث ينبيغ أن   اإل�سان عن نفسه كذكرٍ  ر تصوُّ أن   دُ ؤ� كما    ،سة يف اخللق والفداءقدَّ قاصد اهللا المُ مل يتحدَّ

 س.قدَّ نة يف الكتاب المُ علَ � مُ 
سة يف  قدَّ ًقا مع مقاصد اهللا المُ فِ تَّ أمًرا مُ   ا جنسيًّ   ٌل وِّ تحمُ أو    بأنه مث�ٌّ   هِ عن نفس  ا رً تصوُّ أحدهم    أن ي�ون تب�ِّ   رُ نكِ نُ 

 اخللق والفداء. 

 ٨  ابلند
 نُ 

ِّ
ة ومثمرة  أن يعيشوا حياة غنيَّ   قادرون ىلعاجلنس نفسه    جنيس إىل نوِع   �شعرون با�ذاٍب   نأن أوئلك اذلي  دُ ؤ�

 . طهارةِ يف ال �سلكون، نظ� مجيع املؤمن�،  ح�اإليمان بيسوع املسيح، واسطة ة هللا بمرضيَّ 
  من ع  زتينة، أو أنه  سن الطبييع خلليقة اهللا األصليَّ اجلنس نفسه جزًءا من احلُ   أن ي�ون اال�ذاب إىل نوِع   رُ نكِ نُ 

 . الشخص رجاء اإل�يل

 ٩ ابلند
 نُ 

ِّ
ُ أن اخلطيَّ   دُ ؤ� هها إذ تُ   ة،ه الرغبات اجلنسيَّ شوِّ ة � ه  �شوُّ   وهذا  ؛اجلنيس   الفجورِ   وجتتذبها إىلالزواج،    بعيًدا عن عهدِ   وجِّ

 . الفجور اجلنيس املث�و � �تلف�ب� جنس  الفجور اجلنيسمن   �شمل الكًّ 
 ربًرا لال�راط يف سلوك من الفجور اجلنيس. مُ  الفجور اجلنيس مارسة  الرغبة يفأن ي�ون نمط مستمر من  رُ نكِ نُ 
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 ١٠  ابلند
 نُ 

ِّ
ل ا�رافًا  مثِّ ة؛ وأن مثل هذه املوافقة تُ خطيَّ ُ�َعد    ،نيساجلل  حوُّ اتل، أو ىلع  ث�ملالفجور اجلنيس اىلع    املوافقةأن    دُ ؤ�

 ة. عن األمانة والشهادة املسيحيَّ   ا جوهر�ًّ 
من انلاحية    ةعديمة األهميَّ مسألة    ،ل اجلنيساتلحوُّ ىلع  أو    ،ث�ملالفجور اجلنيس ا ىلع    املوافقة�ون  ت أن    رُ نكِ نُ 

 فاق فيها.  عدم االتِّ ىلع مًعا ن األمناء وملؤمنا  فقينبيغ أن يتَّ  ،ةقيَّ األخال 

 ١١  ابلند
 نُ 

ِّ
أو عن أحدنا    ر،ث إىل أحدنا اآلخ ح�، بما يف ذلك ح� نتحدَّ   يف لكِّ   حبةٍ بم   نقول الصدقأن واجبنا يقتيض أن    دُ ؤ�

 أو أنىث.  كذكرٍ  اآلخر،
 وأنىث. تصميم وقصد اهللا حلملة صورته كذكرٍ  يه� بأسلوٍب م أي إلزام باتللكُّ وجود  رُ نكِ نُ 

 ١٢  ابلند
 نُ 

ِّ
نان أي  مكِّ ة يُ ة، وأن هذا الصفح وهذه القوَّ غ�ِّ ة المُ رحيم والقوَّ لأن نعمة اهللا يف املسيح تمنح الكًّ من الصفح ا  دُ ؤ�

 ، و�سلك كما يليق بالرب. �رةالرشِّ ميت الشهوات تابع ليسوع من أن يُ 
  للكِّ   القداسةاتباع  قدرة ىلع ال نح  ملة، وأن ت�ون نعمة اهللا يف املسيح غ� اكفية لغفران مجيع اخلطايا اجلنسيَّ   رُ نكِ نُ 

 . ةة جنسيَّ نجذب إىل خطيَّ مؤمن �شعر بأنه مُ 

 ١٣  ابلند
 نُ 

ِّ
ن اخلطاة من اتلخ�ِّ أن نعمة اهللا يف املسيح تُ   دُ ؤ� وأن يقبلوا    ،ا لون جنسيًّ تحوُّ أنهم مُ عن أنفسهم    راتهمتصوُّ  عن  م�ِّ

 أو أنىث.  عن نفسه كذكرٍ  ره تصوُّ و لإل�ساننها اهللا ب� نوع اجلنس ابليولويج الصلة اليت عيَّ   إل� بصربٍ 
 علَنة.عن انلفس تتعارض مع مشيئة اهللا المُ رات  تصوُّ بيح تُ نعمة اهللا يف املسيح   أنَّ  رُ نكِ نُ 

 ١٤  ابلند
 نُ 

ِّ
غفران اخلطايا واحلياة   ريتوفَّ ص اخلطاة، وأنه بواسطة موت املسيح وقيامته  خلِّ جاء إىل العالم يلُ أن املسيح �سوع    دُ ؤ�

 ا، و�ً�ا فائًقا. لًِّصا، ور�ًّ ؤمن باملسيح وحده ُ� إ�سان يتوب عن خطاياه، و�ُ  للكِّ ة األبديَّ 
  عن أن ت�ون ذراع الرب قارصةً  رُ نكِ نُ 

ُ
 .خاطئ بعيًدا عن مناهل  أي ي�ونأو أن  ،ص لِّ أن خت
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