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 الزنا موضوع عن جديدة نظرة

 

يام قبوال  عاما  وعلي قيد الحياة في هذه األ عيشتزال تال  ياألول ةالزوج بينماأخرى  ةبإمرأ الزواج قيتل  

من  على رفع أصواتهم ضد ذلك خوفا   نويجرؤ وخدام االرب الرعاة ن بعض الأ عا  لدي الغالبية من الناس لدرجةشائ

 ومخاطبة اليوم على قلبي معالجة . وضع الربالبشربدال خوف هللا في هذه الحالة بخوف ست  إفقدان أعضاء الكنيسة. 

 .لذلك دعونا نبدأ، ستطاعتي ولمجد ملكوتهإقدر بجرأة بكل  هذه المسألة

 

 ما هو الزنا؟. 1

و زوجاتهم( أ غير أزواجهن) أخر ليس شريكا  للحياه الجنسية بين شخص متزوج وشخص الزنا هو العالقة

 تعاليم العهد الجديدتثني بينما تس العهد القديم وناموس في ظل قانون الموت رجما  وتستحق  هذه خطيئة كبيرة جدا  

وَّ م  »الزنا: ...  نيسوع ع الرب ملكوت هللا. وفيما يلي كلماتالدخول لجميع الزناة من  ز  ت  ُه و  ت  أ  لَّق  اْمر  ج  ْن ط 

ْيه ا. ل  ى ي ْزِني ع  وَّ  بُِأْخر  ز  ت  ه ا و  ْوج  ة  ز  أ  ِت اْمر  ق  لَّ إِْن ط  ْزِنيو  ر  ت  ْت بِآخ  سمي الرب ي   (.12-11: 10)مرقس  ج 

 بأن يتحدث ببساطة و الزوج أو الزوجةمن طلق ، سواء كان بالزنا الطالق الزواج بعد نواعأ جميع هذه الكلماتب

 .من الزواج األول للدخول في الزواج الثاني نفصالوإ الزنا هو كسر

 

يسوع: الرب مطلق كما قال  آخر الزواج من شخص من شخصا كان هذا الأي شخصأي  أيضا   الرب حظري  

وَّ  ز  ت  ْن ي  ُّ م  ُكل ُجٍل ي ْزِني... و  ٍة ِمْن ر  ق  لَّ الزواج مرة أخرى ب لشخص مطلق القا  طإ سمح(.  ال ي  18:16)لوقا  ُج بُِمط 

تبارك  يسوعتعاليم الرب  والتي تتفق مع  س الرسولبول عليمفيما يلي تليكم إزوجته األولى.  زوجها / حتى وفاة

ِتي ت  ف  " : سمهإ ة  الَّ ْرأ  ْد  ت  حْ إِنَّ اْلم  ق  ُ ف  ُجل ات  الرَّ ِكْن إِْن م  ل  . و  يِّ ُجِل اْلح  اُموِس بِالرَّ ة  بِالنَّ بِط  ُجٍل ِهي  ُمْرت  ر 

ُجِل.  اُموِس الرَّ ْت ِمْن ن  ر  رَّ ح  ات  ف  ت  ِكْن إِْن م  ل  . و  ر  ُجٍل آخ  ْت لِر  ار  اِني ة  إِْن ص  ى ز  ّيا  ُتْدع  ُجلُ ح  ام  الرَّ ا د  إِذا  م 

هِ  ُجلُ ف  "حُ  ي  الرَّ ر  ُجٍل آخ  ْت لِر  ار  اِني ة  إِْن ص  ْت ز  ْيس  ه ا ل  ى إِنَّ تَّ اُموِس ح  ة  ِمن  النَّ  .(39:7كو 1؛ 3-2: 7)رو  رَّ

 .للزواج الثانيرتباط اإلللدخول في  ولاألخروج الشرعي الوحيد من الزواج الاألول هو  رتباططرف اإلوفاة 

أو  إعفاءاتأي ال يقدم . زمنةواأل وع المسيح لجميع األوقاتيسالرب  لزم لكنيسةم  هو مذهب الرسولي والوهذا هو 

 لفريسيين في ذلك لاألساس الالهوتي والفكري ل تقديم يسوع الرب مخارج. يعيدجانبية أو  ممراتيقدم ال ستثناءات وإ

ِذي فيقول منح جميع حاالت الطالق الحق في الزواج مرة أخرىت ثقافةجو و نَّ الَّ ْأُتْم أ  ر  ا ق  م   ل ق  ِمن  اْلب ْدءِ خ  ".... أ 

هُم   ق  ل  را  خ  ك  ى؟ ا ذ  ُأْنث  ال : و  «  و  ْتُرُك الرَّ مِ »ق  ا ي  ذ  ْجِل ه  ُ جُ ْن أ  ي ُكوُن االِ  ل ِتِه و  أ  ِصُق بِاْمر  ْلت  ي  ُه و  ُأمَّ ب اهُ و  ِن ان  ثْ أ 

اِحدا . ج   دا  و  ِ س  ْينِ يْ ذا  ل  إ ْعُد اْثن  ا ب  س  ب   س  ع  و  د  لْ ج  م  الَِّذي ج  . ف  ُ اِحد  ِ  ال  ُه هللاَّ ُقُه إ رِّ   (6-4: 19)مت  ن  اس  نْ ُيف 

الزواج بلسماح لالحريات التي منحها موسى بفي ملكوت هللا  سمحالزواج مرة أخرى، ال ي  بلذلك فيما يتعلق 

" حتى الموت سنكون معا   لألسوأ لألفضل أوسواء  الزواج " وتعهد على نذر نامن هنا  حصل نطالقا  إبعد الطالق. 

ع  من خالل النص نعلم م  الَِّذي ج  ُ ..."" ف  حل الزواج. هذا يجعل هللا طرف في أي إنسان سلطة  ه ليس لديأن  ُه هللاَّ

 طراف الثالثة وحاشا أن نترك هللا بعيدا .لأللكن  للثنائيتحاد ليس تفكك هذا اإللثالث في الزواج وأي تفكك 

وقصده نعكاس لتصميم هللا إلمسيح والكنيسة، ولة يحبالللعالقة  نعكاسا  إكون يأن  بيجج تذكر أن كل زوا

تابات على لزواج، هو مثل شخص رش كلعندما يكون هناك تفكك وليمة عرس وزواج الخروف ) الحمل(. النهائي ل

 .مع كلمة هللا أن الروح القدس ال يتناقض كون قطعة فنية جميلة. تذكر أيضا  تما كان من المفترض أن 

لكن  ياةعلي قيد الح الطرف اآلخر من شريك الحياة الزواج طالمابح اسمعدم العلى الرغم من  تذكر أنه

ومع ذلك، ( 16-10: 7كو  1و  9: 19مت )نفصال أو الطالق في بعض األحيان. نجد أمثلة على ذلك في اإلبيسمح 

ستبعاد يقتصر على الطالق ، يجب علينا أن نفهم أن هذا اإل19" في مت ستبعادواإل ستثناءارة إلى "شرط اإلفي إش

 ( ليس هناك  معنى في السياق المباشر حيث قال1متد إلى حق الزواج مرة أخرى وذلك لألسباب التالية: يولكن ال 



 

( إنه ال 2ا. مال يمكن فصله في الزواج و )شخص واحد( واحدا   جسدا   ان الرجل والمراة ذلك تماما   بعد يسوع الرب 

 11-10: 7كو.  1 بحسب( يستثنى 3في هذا الشأن. و مة هللامن كل األخرى سفارسياق األ وال يتناسب مع يصلح

وِّ و  ": يةائدلعقائل امسال فييسوع  دث عن الربكمتح س الرسولأمر بوليحيث  ز  ا اْلُمت  مَّ ا ب ِل جُ أ  ن  ُأوِصيهِْم ال  أ  ون  ف 

اِرق   ْن ال  ُتف  بُّ أ  ه ا.  الرَّ ُجل  ُة ر  ْرأ  وِّ و  اْلم  ز  ْير  ُمت  ْلب ْث غ  ْلت  ْتُه ف  ق  ار  ْو ِلُتص  ج  إِْن ف  ْتُرِك الاٍة أ  ال  ي  ه ا. و  ُجل  ُجلُ رَّ لِْح ر 

ُه" ت  أ   (11-10: 7كو  1)  اْمر 

 "جسدا  ستستمر عقيدة  لزواج. مرة أخرى،نتهاء لإعترف بالطالق كييسوع ال  الرب هنا يؤكد بولس أن

 بعد أن أخذ س الرسولنرى بول سان كسرها .  بذلكألي إنسمح ال ي  / الزوجة علي قيد الحياة. طالما أن الزوج" واحدا  

 . يةعقيدة كنس تكونل هاوشكل الرب من تعاليم 

األنبياء.  سفارأ هزواج هللا نفسه كما تبين في ملر والتأبصورة أفضل من خالل النظ هفهمنكل هذا يمكن أن 

 :مندهشا  وستكون نتأمل ذلك دعونا  قبول الطالق. على الرغم منخري رفض الزواج مرة أأن هللا هنا  نجد

 

ه  ُكلِّ  " سرائيل.إ . تزوج هللا من1 اِئيل . إِل  وُس إِْسر  لِيُِّك ُقدُّ و  بُّ اْلُجُنوِد اْسُمُه و  اِنُعِك ر  ِك ُهو  ص  ْعل  نَّ ب  أل 

ى ْرِض ُيْدع   (5:54)اش " األ 

 

ْيُته ا طلقهايسرائيل يزني وهللا إ. 2 ْعط  أ  ْقُته ا و  لَّ ط  اِئيلُ ف  اِصي ُة إِْسر  ِت اْلع  ن  ْسب اِب إِْذ ز  ْجِل ُكلِّ األ  ُه أل  نَّ ْيُت أ  أ  ر  . ف 

ال ِقه ا... اب  ط   (8: 3)إرميا  ِكت 

 

يُّه ا  ".هاب متزوجا  ال يزال نفصلت عنه ....أنه طلقها وإومع ذلك هللا يؤكد لزوجته أنه على الرغم من . 3 ِاْرجُِعوا أ 

ْيُكمْ  ل  ي ُسْدُت ع  نِّ بُّ أل  اُة ي ُقولُ الرَّ  (14:3ارميا ) ) متزوج بكم(...." اْلب ُنون  اْلُعص 

 

ُكْم ..."  ليه.إعود تهللا يتوسل مع زوجته الزانية أن . 4 ان  أ ْشِفي  ِعْصي  اُة ف  ُنون  اْلُعص  يُّه ا اْلب  )إرميا  "ِاْرجُِعوا أ 

22:3) 

الكتاب حول هذا  آيات على كلالمبدأ . طبق هذانهاية الزواج ما كان الطالق أبدا  أن  ومن الواضح في نظر هللا

 .الصحيحة عقيدةال ستصل الي الموضوع و

 

 أسباب الزنا. 2

 مرأةإلى الفعل. بل هو رجل أو إ( ثم تنتقل 28:5 نظرة )متب سبب الزنا هو شهوة الجسد. وهي تبدأ دائما  

ْقِل. اْلُمْهلُِك ": سليمان صفها  وكما  ن بهاإلى ما يقوم يانوأعم تماما   اءغبيأ يصبحان ِديمُ اْلع  ع  ٍة ف  أ  اِني بِاْمر  ا الزَّ مَّ أ 

ُلُه  ْفع  ُه ُهو  ي  ْفس  . هو بال حارس ن الزنا هو حالة القلبأفي نطاق أوسع، فإنه يمكن القول  حدث( أت32:6)أمثال "ن 

، ولكن خرالشريك اآل، ليس فقط على مراأل وراء لم الذي ينتجهللا، الذي ال يعتبر الضرر واأل ستشيرلم يالقلب الذي 

 طفالهم .أ وأطفال همعلى أطفالأيضا  

 

ما يكون  . غالبا  بريءهناك طرف يكون ما  من جانب واحد. نادرا   تفكك الزواج نادرا   ذنبيعتبربطبيعة الحال، 

للوقوع في  خرالشريك اآل ، وهذا يزيد من عرضةخراآل شريكال طرف الحب من عدم وجود الحب، والحرمان من

لزواج عندما يحب الزوج زوجته دون قيد أو شرط كما أحب المسيح الكنيسة وعندما لتفكك  بدا  لن يحدث أالخطية. 

 .زوجها في كل شيء كما للربل ةعائتكون الزوجة ط

 

 يستمرونطالق واألطفال حالة العصر نفسه: إذا كان هناك اليوم وهذا  هخالل هذ سؤال مشروع جدا  يطرح 

هناك آية واحدة في الكتاب  تليس ..الكالزواج مرة أخرى؟ والدها األ يبرر حاجتها إلي شخص يعولها وأ مع والدتهم،

يهتم ي ورعيمن ذلك، هناك مئات المرات عندما يؤكد هللا انه سوف  المقدس لدعم الزواج في مثل هذه الحالة. بدال  

 .واأليتام  نفصالتف الحياة. يوفر هللا عناية خاصة لألرامل واألمهات العازبات مثل الموشعبه في كل ظرب



 

  والحل مخرج. ال3

. أرى تينالزوج لدي أطفال من كالو القس شولتز، أنا طلقت وتزوجت مرة أخرىحضرة  أنت تقول لي: "

. الزنا ليس خطية ال الحبيبة سمع هذا يا أخي وأختيإ؟ "نأفعل اآلماذا . ي الثانيقد أخطأت من خالل زوج نياآلن أن

غفر هللا  (.51، لكنه ندم بشدة )مز هالملك داود فعلت رتكبإغفر. جاء يسوع ليخلص الخطاة، حتى الزناة والقتلة. ت  

كرمة مثمرة   كجعليك ولفعل ذلك يله وأصبح هو نعمة لبقية العالم في كل جيل منذ ذلك الحين. هللا يمكن أن  وصفح

 لك.هللا  في اللحظة التي يغفر أن تغفر لنفسك تحتاج. (مدينة إلهنا)في جبل صهيون 

 

الحالي؟" والجواب واضح ال لبس فيه  م أستمر مع الشريكألول أا للشريك أعود هلسؤالك التالي: "قد يكون 

هذا التعليم  الرب يسوع .  يؤكدنها نجسة(ألة )سانجال بسبباألول للشريك : ال عودة  4-1: 24من سفر التثنية. 

شريك ال لقد تعهدت بالتزام نحوبقوله في إنجيل لوقا، كما ذكر من قبل، أنه ال ينبغي عليك الزواج من شخص مطلق. 

 .والم خلصين . هللا يبارك اإلخالصالثاني. اآلن كن مخلصا   خراآل

 

ما بعد  الرب تالميذ به وهذا هو بالضبط ما شعر" وقاسي التعليم صعبالقس شولتز، هذا حضرة  تقول: "قد 

! عن الزواج تماما   واتخلي أن دوارأنهم أ. ضربهم بشدة لدرجة 19وج" في مت خرالال يسوع لهم "عقيدة الرب قدم

ُجلِ »ِميُذهُ: ال  ت   هُ ال  ل  ق   "ننظر في كالمهم بالضبط:  ْمُر الرَّ ا أ  ذ  ك  ان  ه  ْرأ   إِْن ك  ع  اْلم  ال  يُ م  ْن ِة ف  وافُِق أ 

! ج  وَّ ز  ت  يسوع في لهم الرب  . ثم قال ههناك الذين يجدون ون(. الطريق إلى الحياة ضيق بل وقليل10:19)مت "ي 

(. يمكنك التمتع بكل ثروات ملكوت هللا 12-11تزوج )تال ف مر كذلكاأل األساس: إذا كنت ال تستطيع التعامل مع هذا

 .في المسيح الثبات. نهاية مطاف السعادة ال تأتي من خالل الزواج ولكن من خالل مرة ثانية دون الزواج

 

كف عن ت. سناآل أن الصورة أكثر وضوحا   والمساءلة طروحههذه األ ختمأ نابوضوح وأ البعض منكم سيري

موقفهم من خالل  ثمرإلى األبد. وسيستمر البعض اآلخر لتبريرتدخل في فرح الرب ثم لت توبتوس الثاني تبرير زواجك

لهذه المجموعة األخيرة  قترحأ "ماذا لو". ستفسر كثيرا  ويسأللديهم ظروف خاصة. البعض اآلخر سوف ي بأن الزعم

 الناضجين لديك. تتشاور مع الروح القدس والقديسينأن 

 

ع هذا، يجب نقية من هللا وإذا كان لديك أي خالف مال هللا مع هذا المقال. أعطيتكم كلمة ضميريرحت لقد أ

 .في ملعبكمن اآل الكرةبعد كل ما قلت هنا و ت مسؤوليتي يفوولقد تممت كلمة هللا وليس لي. ل الرجوع

 

 .ناعائالتنا ولكنائسلوباء الطالق و الزواج الثاني هو تدمير 
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