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 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح. قائد المجموعة:   َصلِّ وكرِّ
 
 دقيقة(  02)مشاركة   2

  يوحنا1

 

باختصار عّما تعلّمتوه في الوقت الذي قضيتموه مع  كلُّ واحٍد في دورهمن مالحظاتكم(  اقرأوا)أو  شاركوا

ل في المقاطع الكتابية الُمعيّنة   (. 3-1يوحنا 1)الّرب ومن التّأمُّ

 استمع للّشخص الذي يشارك، وتعامل مع كالمه بجدية واقبله. ال تناقش ما يشارك به. اكتِف بكتابة مالحظات. 

 دقائق( 5)حفظ  3

 22: 13المحبّة من خالل التّأديب: أمثال 

 

 .02: 13راجعوا في مجموعاٍت من اثنين. المحبّة من خالل التّأديب: أمثال 

  دقيقة( 55)تعليم  2

 والّزواج ثانية  الطاّلق 

 

الق. س عن الطّ سنستكشف ما يعلِّمه الكتاب الُمقد  واج ثانيةً. الق والزّ يتعلّق بالطّ  الّدرستعليم هذا  :ُمقّدمة

 ، وننظر إلى إمكانية زواج الُمطل ق مرةً ثانية. زنىوسندرس الكلمة 

الق (. يعتبر هللا الطّ 11: 0بجوره" )مالخي الق، وأمقُت أن يغطّي الّرُجل زوجته يقول هللا: "إنّي أمقُت الطّ 

بيعة اآلثمة والفاسدة للبشر، بحّق شريك الحياة، ولذا هو يمقته ويُبِغضه. ولكن بسبب الطّ  اوجائرً  اظالمً  عماًل 

يسمح هللا، إله الكتاب الُمقد س، بالطالق في حالتين فقط: الخيانة الزوجية وعدم التوافُق في الّزواج. تظهر 

وافق في عدم التّ (. أما 1-5: 11ديد )متّى ة أو الفساد الجنسي أو العنف الشّ ة الروحيّ في الوثنيّ  ةالزوجيّ  الخيانة

يستمّر في العيش مع شريك الحياة المؤمن  فيحدث حين يرفض شريك الحياة غير المؤمن أن   واجالزّ 

 (. 11-10: 7كورنثوس 1)

 في ثالث حاالت:  -الق لثالثة أسباب وهكذا، يسمح الكتاب الُمقدس بالطّ 

 ة: الفساد الجنسي والُعنف، ألسباب جسديّ  -
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 عبادة األوثان،  -ة: الفساد الديني ألسباب روحيّ  -

 (. امؤمنً  اوحي )عدم انسجام بسبب كون أحد الّشريكين مسيحيًّ ة: عدم التوافق الرّ ألسباب اجتماعيّ  -

 أ. تعليم العهد القديم بشأن الطاّلق

 

 الق، ومع هذا فقد سمح به في ظروٍف ُمعي نة. أدان العهد القديم الطّ 

  .القانون المدني لدولة إسرائيل. 1

 . 5: 11؛ متّى 2-1: 02؛ 01-05، 11-13: 00تثنية  اقرأ

ة التي كانت ساريةً في دولة إسرائيل في ما يختّص بالفساد الجنسي : اذكر بعض القوانين العامّ شف وناق  اكتش  

 الق؟والطّ 

 .مالحظات

 امن القوانين العاّمة واالعتيادية في إسرائيل، كما كانت جزءً  افر التثنية كانت جزءً هذه القوانين الواردة في سِ 

ريقة التي بها فُِرضت هذه القوانين من القوانين العاّمة التي كانت لدى األمم المحيطة بإسرائيل. ولكن الطّ 

نت بها في العهد القديم تُ ضمن القانون المدني لدولة إسرائيل  ظِهر أنّه تّمت تنقيتها من عناصرها الوثنية وُدوِّ

القوانين التي ينبغي أن تضبط وتحكم العالقات االجتماعية في إسرائيل باعتبارهم وبأنّها وصفت بدقّةً أكثر 

 شعب هللا. 

يريدون أكثر ِمّما كان للنّساء، ا بأن  يعملوا مية مع أّن الرجال في العالم في زمن العهد القديم كانت لهم حرّ 

هذه القوانين وضبطت (، فقد كبحت 3: 11ومع أنّهم كانوا بشكٍل عاّم يطلّقون زوجاتهم "ألي سبب" )متّى 

 يء. يتهم بعض الشّ المدنيّة العاّمة حرّ 

 .القأ. منع الطّ  

بأنّها لم تكن عذراء حين تزّوجها بأن يدفع غرامةً  اوج الذي اتّهم زوجته كذبً نرى أن على الزّ  00في تثنية 

أن يدفع  افتاةً غير متزّوجة يكون عليه هو أيضً  بأن  يطلِّقها. والرجل الذي يغتصبله  اكبيرة وال يكون مسموحً 

 غرامةً كبيرة، وكان يُجبَر على الّزواج منها ويُمنَع من تطليقها. 
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 .ب. منع الّزواج ثانية   

عن منع الرجل الذي طلّق زوجته وتزّوجت بآخر من أن يعود فيتزّوجها. وسبب  2-1: 02كما نقرأ في تثنية 

جاسة تبقى إلى المساء فقط )الويين هذه النّ  ، ألنّ نجاستها الطقسيةهذا المنع من الزواج ثانيةً منها ال يعود إلى 

ِمح لرجٍل آخر بالّزواج منها. ولكّن سبََب منع الزواج تبقى نجسة باستمرار، والّدليل أنّه سُ تُكن (، فلم 15: 15

واإلثم  ةخطي  : فعمل الزوج األول مكروه في عيني الرب ويأتي بالالنجاسة األخالقيةثانيةً من هذه المرأة هو 

ف تجاوزً   لقداسة عالقة الّزواج الكتابيّة.  اإلى األرض. فقد اعتبر الرب هذا الت صرُّ

به فقط، أي أنّه نظّم مماَرسة شّريرة كانت موجودة في  سمحالق بل موسى على الطّ  وبحسب يسوع، لم يوافق

الق كوحدٍة واحدة يُرى بوضوح أّن العهد القديم لم يكن يشّجع الطّ  2-1: 02إسرائيل. وحين يُنظَر إلى تثنية 

 . امطلقً 

 

 .زمن يسوع في ة للقانون المدنيتفاسير اليهود التقليديّ . 2

. كان القانون العاّم في إسرائيل ينّص على أنّه يحّق للرجل أن يطلِّق زوجته حين "يكتشف 1: 02تثنية  اقرأ

 ما".  افيها عيبً 

 َوث دافار"( في العهد القديم؟"ِعر  :في العبرية : ما معنى "عيب" )سؤال

ج رجٌل من فتاٍة ولم ترق له بعد ذلك 2، 1: 02: نقرأ في تثنية تعليم ، ما اعيبً ه اكتشف فيها ألن  : "إذا تزو 

 وصرفها من بيته، ... فإنّه يُحظَر ]عليه[ ... أن يتزّوجها مرةً أخرى." كتاب طالقٍ وأعطاها 

الق. وقد كانوا بالطّ  يُسَمح بحسبهان األسباب التي بشأ اكان الكتبة والفّريسيّون في إسرائيل يتجاَدلون دائمً 

عاشوا في زمٍن سبق زمنهم بفترٍة طويلة. كانت لدى المدرستَين  يبنون آرائهم على آراء رجال )"رابيين"(

 ما".  ابشأن معنى العبارة "عيبً  االرئيسيتَين وسط اليهود آراء مختلفة جدً 

 .أ. مدرسة هلّيل 

(. فقد 3: 11)متّى  وججل أو أي أمٍر يضايق الزّ أي أمٍر مزعج للرّ بحسب مدرسة هلّيل، معنى "عيب ما" هو 

ه جسديّ االق ألّي سبب تقريبً سمحت هذه المدرسة بالطّ  بسيط أو كانت بشعة، وكان  . فإن كان في المرأة تشوُّ

الق ألبسط ، فإنّه يستطيع أن يطلِّقها. كانت هذه المدرسة تسمح بالطّ أّن امرأةً أخرى أكثر جمااًل الّزوج يرى 
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. أو كان يمكنه أن احترق قلياًل  اأن يرفض زوجته إن قّدمت له طعامً وج ، كان يستطيع الزّ األسباب. فمثاًل 

 يطلِّقها إن تكلّمت بصوٍت مرتفع في البيت بحيث كان الجيران يستطيعون سماعها، إلخ. 

 .ب. مدرسة شمعي 

االنحراف األخالقي والحّسية الشهوانية بحسب مدرسة شمعي، كانت معنى العبارة "عيب ما" محضورة في 

م اإلنسان لحواّسه ورغباته ال لعقله أو روحه، وبالتالي استسالهو  الحّسيّة الشهوانيّة. معنى العفّة والّزنىوعدم 

هو الجماع  الزنىفمعناه فقدان العذراوية قبل الزواج. ومعنى  عدم العفّةاالنغماس في الُمتعة الجنسيّة. أّما 

بشكٍل أساسي مع مدرسة شمعي في النظر إلى  الجنسي مع شخٍص آخر غير شريك الحياة. وقد اتّفق يسوع

 أسباب الطاّلق. 

 

 .الّشرح الّصحيح للقانون المدني. 3

 الق في القانون المدني الذي دّونه موسى؟ ما سبب سماح العهد القديم بالطّ : شف وناق  اكتش  

 أ. لم يُسَمح بالطالق ألي سبٍب بسيط، ولم يكن هذا القانون يخّص الّزنى.  

 . 07-02: 00تثنية  اقرأ

 .مالحظات

، ألنّه كان ينبغي قتل مرتكب الّزنى إلى الزنىوقبل كل شيٍء  للكلمات "عيب ما" أن تشير أواًل  ال يمكن

(، وليس تطليقه فقط. يعتقد بعض الُمفسِّرين أن عبارة "عيب ما" تشير إلى مرٍض ما، مثل 12: 02 )الويين

اجح أن هذه العبارة تشير إلى أمٍر أخطر من األسباب البسيطة الرّ  الطفح الجلدي أو اإلعاقة الجسدية، ولكن

 التي تقّدمها مدرسة هلّيل، وإلى أمٍر أقل بشاعة وشّدة من الّزنى. 

 

 ب. كان يُسَمح بالطاّلق عند سماع خبر يتعلَّق بالعّري.  

 . 1: 02تثنية  اقرأ
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 .مالحظات

 "، فالراجح أن  أو العري المعنى الحرفي للكلمات "عيب ما" يمكن أن يتضمن معنى "خبر يتعلّق بالتعّري ألنّ 

أو غير  اكون الشخص شهوانيً ، مثل سلوك جنسي غير الئق أو مزعج أو فيه تعدٍّ وإساءةالمعنى المقصود هو 

 وذا سلوك فاحش، وال يمنتع عن السلوك الجنسي والالأخالقي الخاطئ.  امنضبط جنسيً 

وهكذا، فإن االستنتاج هنا هو أن العهد القديم سمح بالطاّلق عند اكتشاف أي نوعٍ من الّسلوك غير الالئق 

يقصر  ال وعوهذا المعنى قريٌب ِمّما علّمه يسوع في العهد الجديد، باستثناء أن يسالمتعلِّق بالُعري أو الجنس. 

 !اشمل سلوك الرجل في هذا أيضً  إذ  السلوك الجنسي الالئق عند المرأة فقط، حديثه عن 

 

  .تعليم النّبي مالخي بشأن الزواج والطالق. 2

 . 11-12: 0مالخي  اقرأ

 واج والطاّلق؟ : بحسب النّبي مالخي، كيف ينظر هللا للزّ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

لم يِدن هللا السلوك غير األخالقي الق! يُبغض الطّ فاهلل في العهد القديم.  طبيعيالق بأنّه أمٌر ينبغي أال يُنظَر للطّ 

 في إسرائيل.  لرجال ُمعي نينأدان السلوك غير األخالقي  افحسب، ولكنّه أيضً  لنساء ُمعي نات

 

 .أ. الزواج غير القانوني 

بآلهٍة  اتواج من نساء يؤمنبالزّ  عهدهم مع هللايخونون جال غير المتزّوجين في إسرائيل كان بعض الرّ 

" ترجمة لعبارة عبرية تعني حرفية "مقدس يهوه"، وهي في الغالب تشير إلى أجنبية. العبارة "هيكل الّربّ 

(! وكان عقاب هؤالء 00-11: 0"إسرائيل بصفته شعب هللا" أو "جماعة هللا الُمقد سة" )انظر أفسس 

لهؤالء بأن يكونوا  انسلهم من قبولهم كمواطنين ضمن شعب إسرائيل. فلم يكن مسموحً المساومين هو استبعاد 

بائح لهم بأن يقّدموا الذّ  افي صفقات األعمال واإلجراءات القانونية، ولم يعد مسموحً  اناطقين رسميين أو شهودً 

 في الهيكل. 
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 .ب. الطالق غير القانوني 

برفض زواجاتهم أو تطليقهّن.  يتعّدون عهد الزواج مع زوجاتهمكان بعض الرجال )األزواج( في إسرائيل 

 اواحدً بحسب الكتاب الُمقّدس، حين كان الرجل والمرأة يتزّوجان كانا يقفان في محضر هللا، وكان هللا يجعلهما 

ة رغاد( حين يتعاَمل الزوج بطريقة 12: 0اهد" )مالخي كما أّن هللا هو "الشّ (. 1-3: 11؛ متّى 02: 0 )تكوين

 وجة "زوجة صباك" و"شريكتك"، أي صديقتك وقرينتك، و"امرأة عهدك". مع زوجته فيطلّقها. ويدعو هللا الزّ 

الزواج ُمقّدس ومؤّسسة وضعها هللا ال علِن النبي مالخي بأن يُ  ،"بيريت"( :)في العبرية اعهدً الّزواج بدعوة 

الذي فرزه هللا وخّصصه ألجل نفسه في هذا  كان "إسرائيل" هو اسم الشعب(. 12: 0)مالخي  يمكن نقضها

"زرع  :ألنّه كان يريد "ذّريّة هللا" )في العبرية اوروحً  اجل والمرأة جسدً العالم. خلق إله الكتاب الُمقدس الرّ 

هلل في العالم، جماعة من المؤمنين بإله  اُمقد سً  ابً ئ شعشِ ن  يُ  ه يريد أن  إيلوهيم"( أي "ذّريّة صالحة"، أي أنّ 

عامل زوجته بغدٍر وبرفضها وتطليقها فقد (. حّذر هللا من أّن كّل َمن 15: 0الكتاب الُمقد س في العالم )مالخي 

الق، وهو يمقت هللا الطّ تعد ى قصد هللا في ما يتعل ق بالزواج والعائلة وجماعة هللا الُمقد سة في هذا العالم. 

 (! 11: 0)مالخي  اوجورً  اه بجريمة "جور" و"ظلم"، مثلها مثل جريمة القتل ظلمً يدعو

 

 .الق، ولكنّه رحيم نحو الذين يتوبونيمقت الطّ  بّ ج. الرّ  

(. مع أّن هللا يمقت الطالق، فهو 11-11: 1يمقت هللا الطاّلق ويبغض الكذب والمؤامرات الّشّريرة )أمثال 

هللا رحيم مع الّزاني التائب، أي الرجل أو في االعتبار. كون البشرية ساقطة والعالم منهار ساقط يأخذ حقيقة 

(، وتاب )مزمور 11صموئيل 0. فّكر بداود الذي زنى )االمرأة الُمذنِب بالتسبُّب بالطالق، ولكنّه يتوب الحقً 

اود أن يتحم ل عواقب زناه لى حقيقة أن هللا سامحه، ومع هذا كان على على دإ(. وانتبه 1-17: 51

الق، ولكنّها بالطّ  ا(. هللا رحيم تجاه "المرأة العاقر"، أي المرأة التي أذنبت سابقً 12-13: 10صموئيل 0)

 (. 01-11: 21؛ 1: 52فتابت والتصقت باهلل )انظر إشعياء  اعادت الحقً 

 

 القتعليم يسوع المسيح بشأن الطّ . ب

 

 الق؟والطّ واج كيف نظر يسوع إلى الزّ . 1
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 . 11-12: 7كورنثوس 1؛ 1-3: 11متّى  اقرأ

 ظر إلى الّزواج والطاّلق؟ : ما الفرق بين منهجية اليهود ومنهجية يسوع في النّ شف وناق  اكتش  

  .مالحظات

 

 واج. هم هو رسم هللا للزّ م، فالأ. ليس الُمه ّم هو اإلجراءات اليهوديّة في الطاّلق 

الفترة التي عاشها يسوع على األرض، كان الكتبة اليهود والفريسيّون شديدي  راخي األخالقي خاللبسبب التّ 

ه حين يطلِّق شخٌص ما زوجته . فكانوا يقولون إن  رسمه هللا اً الزواج أمرً كون بال  القطريقة الطّ االنشغال ب

أن ورقة تشهد بطالق قانوني  اويصرفها من بيته ينبغي له على األقل أن يعطيها كتاب طالق واضح. فقد ظنّو

يمقت هللا الطاّلق، وهو  !واج أو رباط الّزواج في عيني هللا! لكنّهم كانوا مخِطئينيمكن أن تنهي عهد الزّ 

 اً واج أمرشديد على كون الزّ يعاقب الذين يزنون. لم تكن منهجية يسوع المسيح تعليم طريقة الطالق، بل التّ 

انشغل الكتبة عن الزواج كأمٍر رسمه هللا.  الق منفصاًل لمسيح عن الطّ رسمه هللا! لم يكن تعليم يسوع ا

مبدأ البقاء في حالة ، بينما شّدد يسوع على واجباالستثناءات واألمور التي تسمح بإنهاء الزّ والفريسيون 

 . واجالزّ 

هللا  أمر(. 02: 0جل والمرأة )تكوين واج، وهو ما كان هللا قد أقّره في خلق الرّ كّرر يسوع المسيح رسم هللا للزّ 

. ليس هذا مجّرد وصٍف تاريخي لما يحدث اواحدً  امرأته فيصير معها جسدً جل بأن يترك أباه وأّمه ويتّحد باالرّ 

بين الرجل  أمٌر ذو سلطة أعطاه هللا بشأن ما ينبغي أن يحصلبين الرجل والمرأة حين يتزوجان، ولكنّه 

 زّوجثقافات العالم! وبإحضار حواء إلى آدم،  زمان وفي كلِّ  هللا هذا صالح لكلِّ  ونقانوالمرأة حين يتزّوجان. 

جل )والمرأة( تحَت سلطانه يضع الرّ بأن يترك والديه ويلتصق بامرأته فإنّه  وبأمره الّزوجَ جل. هللا المرأة للرّ 

عن استمرارية االتّحاد  جل مسؤواًل . فهو يحّمل المرأة مسؤولية أال تترك زوجها، ويجعل الرّ مباشرة

في الّروح والجسد. ينبغي للمرأة أن تدرك أن هللا  اوااللتصاق بزوجته. جعلهما هللا مسؤولين بأن يكونا واحدً 

واج طيلة هللا يأمره بأن يقبلها ويلتصق ويتّحد بها في الزّ  قّدمها للّرجل في الّزواج، وعلى الّرجل أن يدرك أنّ 

 حياته. 

 



41الدَّرس -ثامنال الدليل  

ل خارجي هو زنىب. كسر رباط الز   .واج بطالق غير قانوني أو بتدخُّ

قن  اإلنساُن ما قد قرنه هللا!" ولهذا، علّم يسوع أن هللا لم يسمح بالطاّلق عند خلقه اإلنسان. وأمَر قائاًل  : "فال يفرِّ

في وحدٍة واحدة طيلة  امن ربط هللا لرجل وامرأة معً  س ليس أقلّ واج في الكتاب الُمقد  (! الزّ 1: 11)متّى 

واج! فإن كسر الّزوج أو الّزوجة رباط للهروب من الزّ  اخلفيً  احياتهما! والطاّلق في الكتاب الُمقد س ليس بابً 

واج، أو تدخل شخٌص من خارج عالقتهما الّزوجية فتسبّب بكسر رباط الزواج، فإّن ذلك الشخص يكون الزّ 

ه عصى أو عصت هللا، فتجاوز عهد الّزواج ذنِب تجاه هللا، ألنّ ئ المُ بارتكاب الّزنى. فمن ناحية، يخط امذنبً 

ةً عظيمة بحّق شريك حياته، ألنّه يتسبّب بالكثير ية أخرى، فإّن الُمذنِب يخطئ خطي  الذي رسمه هللا. ومن ناح

 ائبالتّ  غيراني ، ال يرث الزّ 12-1: 1كورنثوس 1". وبحسب امن األلم واألذى! ويسوع يدعو الُمذنِب "زانيً 

 ملكوت هللا!

  .أسباب مشروعة للطاّلق. 2

 . 30-31: 5؛ متّى 1: 11متّى  اقرأ

 بب الذي يسمح هللا به للطاّلق؟: بحسب يسوع المسيح، ما السّ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

اقطة والعالم المكسور الفاسد والضاّل في يأخذ هللا في يسوع المسيح حقيقة البشرية السّ  اوفي العهد الجديد أيضً 

للمسيحي  ةة وصيّ ال يعطي أيّ (، فإنّه 11-15: 15االعتبار. فمع أن يسوع المسيح يدين الزنى )انظر متّى 

المؤمن بأن يطلّق الّشريك الّزاني! فقبل كّل شيء وأهم من كلِّ شيٍء آخر، يريد يسوع أن يتوب الّزاني عن 

 (. 1: 11عالقته الزوجية )متّى (، وأن يستمّر في 01، 15-11: 2؛ يوحنا 52-31: 7 ته )لوقاخطيّ 

ولكن في بعض الظروف، ال يتوب الشخص المذنِب )الّزاني(، وال يريد أن يتوب، بل يستمّر في انحرافه 

شخٍص الجنسي أو فساده الروحي أو ُعنفه. بل قد يترك شريك حياته الّزوجية ويدخل في عالقٍة واضحة مع 

يسوع المسيح للمسيحي المؤمن بأن يطلِّق الطّرف  يسمحمنه/ منها. في مثل هذه األوضاع،  اآخر ليس متزّوجً 

 اني )الُمذنِب(. الزّ 

: قائاًل  1: 11يسمح يسوع للمسيحي المؤمن بأن يطلِّق فقط في حالة "عدم األمانة الزوجية". ويعلّم في متّى 

: 5، ويتزّوج بغيرها فإنّه يرتكب الزنى." وفي متّى لغير علّة الّزنى"ولكنّي أقول لكم إّن الذي يطلِّق زوجته 
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من طل ق  كلُّ ‘أّما أنا فأقول لكم:  ’طالق. من طل ق زوجته فليعطها وثيقة‘: ا: "وقيل أيضً يعلّم قائاًل  31-30

" وهكذا، يسمح ’الّزنى. بكتنى. وَمن تزّوج بمطل قٍة فهو ير، فهو يجعلها ترتكب الزّ لغير علّة الّزنىزوجته 

 وجية. يسوع للمسيحي المؤمن بأن يطلِّق فقط في حالة الخيانة الزّ 

 

 .نى"وجية" و"الزّ معنى "الخيانة الزّ . 3

 وجية؟ يانة الزّ خما معنى ال: سؤال

 علِّم.

أشكال األعمال والممارسات  هو كلّ ة "بورنيا" ة، معنى الكلمة اليونانيّ احية الجسديّ من النّ أ.  

 المرتبطة بالجنس غير المشروع.

 . 15-17: 03؛ تثنية 01، 03، 17، 15، 13، 12: 02؛ الويين 03-00، 02، 1 -1 :15الويين  اقرأ

أشكال األعمال والممارسات المرتبطة بالجنس  ( يشمل كل  porneia :الفساد الجنسي أو الّزنى )في اليونانية

: 5هوات الجنسية الخاطئة )متّى غبات والشّ غير صحيحة. يشمل هذا الرّ  -التي يعتبرها هللا غير مشروعة 

(، والكلمات 05: 1؛ أمثال 1: 31(، واألفكار الجنسية المنحرفة )أيّوب 15، 12: 0بطرس 0؛ 07-32

ة الخاطئة، مثل مشاهدة نى كّل أنواع الّسلوكيات الجنسيّ كما يشمل الزّ (. 5-3: 5الجنسية البذيئة )أفسس 

ة اتي ومالمسة جسد آخر غير شريك الحياة بهدف إثارة الرغبة الجنسيّ الّصور واألفالم اإلباحية واالستمناء الذّ 

؛ 02-03، 01: 00واج )تثنية (، والجنس قبل الزّ 5-1: 2تسالونيكي 1؛ 01-15: 5لديه/ لديها )أمثال 

-01: 1ية روم؛ 13: 02؛ 00: 11(، والمثليّة الجنسيّة )الويين 13-7: 5عارة )أمثال (، والدّ 2: 13عبرانيين 

(، وغيرها من 12: 02؛ 02: 11نى )الويين (، والزّ 15: 02؛ 03: 11(، ومضاجعة الحيوانات )الويين 07

 األشكال واألنواع المنحرفة. 

 

 . 2: 13؛ عبرانيين 10-11: 12؛ مرقس 30: 5متّى  اقرأ

أن يتزّوج اإلنسان، بحيث  قبلأشكال وأنواع األعمال المرتبطة بالجنس  يشمل الّزنى/ الفساد الجنسي كل  

العالقات الجنسية الّسّرية وغير الّشرعية  اتكون له عالقة جماع جنسي قبل عالقة الزواج. وهذا يشمل أيضً 
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(، moicheiaعبير عن هذه العمل بالكلمة اليونانية "مويخيا" )الزواج. يتم التّ  بعداآلخر  مع طرف من الجنس

التي تشير إلى الجماع الجنسي مع شخٍص آخر غير شريك الحياة. وباختصار، يمنع الكتاب الُمقد س الجماع 

على  ا: "حافظوا جميعً 2: 13الجنسي مع أّي شخٍص غير شريك الحياة! يعلّم الكتاب الُمقد س في عبرانيين 

)في كرامة الّزواج، مبعدين النّجاسة عن الفراش. فإّن هللا سوف يعاقب الذين ينغمسون في خطايا الّدعارة 

  .(moichos -"مويخوس"  :)في اليونانية والزنى (pornos -"بورنوس"  :اليونانية

ي "الفساد الجنسي" )بورنيا(، ويشير نواح أحدالفرق بين الزنى والفساد الجنسي هو أن "الزنى" )مويخيا( 

ة مع زوج أو نى هو كّل عالقة جنسيّ السلوك الجنسي الذي يضّر برباط الّزواج الُمقد س. الزّ  أنواعِ  إلى كلِّ 

أشكال مغازلة  آخر، وكلّ  الشرعي في الحياة الّزوجية لشخصٍ  زوجة شخٍص آخر. الّزنى هو التّدخل غير

ف جنسي مع  زوج أو زوجة شخٍص آخر ومحاولة إغرائه/ إغرائها واستمالتها له. الّزنى هو سلوك أو تصرُّ

الّشخص المذنب مما قد  أن  تكونَ شخٍص متزّوج آخر أو مع شخٍص ما خارج العالقة الجنسية. الّزنى هو 

د الزوجات( أو الّزواج االّزنى شكل الّزواج من أكثر من  يؤّدي للطاّلق. وقد يتّخذ مرأة في الوقت نفسه )تعدُّ

د األزواج(. وقد يكون الّزنى من خالل العالقة مع عشيقٍة أو  من أكثر من رجل واحد في الوقت نفسه )تعدُّ

فات الجنسيّة يمحظية. وهكذا، مع أن "الفساد الجنسي"  شير بشكٍل خاّص إلى كل أشكال الّسلوكيات والتصرُّ

 العالقة الزوجية.  خارجكلمة "الزنى" تشير بشكٍل خاّص لكل الّسلوكيات الجنيسية  الزواج، فإن قبل

، ولكن  نبطبيعة الحال، ليست الّرغبة الجنسيّة في ذاتها خاطئة أو أثيمة، فهي رغبة وضعها هللا في اإلنسا

انحدرت وفسدت ، ةخطي  ينبغي أن تُضبَط ضمن الحدود التي رسمها هللا. ولكن بسبب سقوط اإلنسان في ال

(. ومع 11: 0بطرس 1؛ 15، 12: 0بطرس 0هوة المنحرفة )ة حتّى صارت رغبةً اتّسمت بالشّ غبة الجنسي  الر  

أّن الّرغبات الجنسيّة والمالمسة الجسديّة والعمل الجنسي ليست خاطئة في ذاتها، إن كانت داخل العالقة 

فاتٍ  تصير أعماالً  اة، ألنّهوجيّ قة الزّ الزوجيّة، فإنّها تكون خاطئة وأثيمة قبل وخارج العال  وسلوكياتٍ  وتصرُّ

 (. 1-7: 15؛ متّى 17: 2ة )يعقوب ا تتسبّب بسقوط اإلنسان في الخطي  عن قصد هللا، وعادةً م خارجةً 

 

ة، الكلمة "بورنيا" تعني كل أشكال األعمال الدينية غير الّصحيحة وغير وحيّ احية الرّ ب. من النّ  

 المشروعة.

 . 21-1: 03؛ 13-1: 11؛ حزقيال 12-1: 3إرميا  اقرأ
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  علِّم.

أشكال الممارسات واألعمال الدينيّة التي يعتبرها هللا غير صحيحة  ( كل  moicheiaيشمل زنى"المويخيا" )

يانة غير وحي أو الدّ وغير مشروعة. هذا يشمل كّل الّديانات غير الُمعلّنة في الكتاب الُمقدس. يبدأ الفساد الرّ 

الديانات التي تنحرف عن عبادة هللا الذي  ّصحيحة باالرتداد عن هللا الذي أعلن نفسه في الكتاب الُمقد س. كلّ ال

أعلن نفسه في أنبياء العهد القديم وفي يسوع المسيح هي فساد ديني. وكّل عبادة لألوثان هي فساد ديني. وكّل 

من الّسحر واالتّصال بالعالم الروحي  وتشمل أشكاالً وزنى ترتبط بالهيكل، ديني يشمل ممارسات دعارة فساد 

أشكال الُعن ف باسم الدين، مثل  أشكال التعليم الذي يتعارض مع ما يعلّمه الكتاب الُمقدس، وكل   الفاسد، وكل  

 اأن يكون إعالنً هو واج (. قصد هللا من الزّ 05: 15ملوك 1ماح )يوف أو الرّ تجريح وتمزيق األجساد بالسّ 

(. وهكذا، فإّن الُعن ف في الزواج فساد روحي! الُعن ف 33-00: 5للعالقة بين هللا واإلنسان )أفسس  وصورةً 

 ج ينبغي اعتباره "زنى"، خيانة لشريك الحياة. االذي يتسبّب بانفساخ الزو

كة يهوذا الجنوبية مالية ومن ثّم مملة نحو هللا دفعا هللا لمعاقبة مملكة إسرائيل الشّ عبادة األوثان والخيانة الدينيّ 

 بسبي شعبيهما إلى بالٍد أجنبية خارج أرضها. 

 

 ج. االستناج بشأن تعليم يسوع المسيح في ما يختّص بالخيانة الزوجيّة.  

 . 5: 01 يوحنا ؛ رؤيا2: 13ين عبرانيّ  اقرأ

لوكيات أشكال السّ  تشمل "الخيانة الزوجية" الفساد الجنسي والفساد الديني. يشمل الفساد الجنسي كل  

فات الجنسيّ والتّ  أشكال عبادة األوثان  يشمل الفساد الديني كلّ بينما ة غير القانونية وغير الالئقة. صرُّ

 والُعن ف داخل الزواج. والممارسات الّسحرية والعرافة والتعاليم والمماَرسات الدينية الخاطئة 

ممارسات دينية فاسدة، فإّن الطرف البريء ال  جنسية أو كان يمارس ةخطي  إن ارتكب شريك حياة مؤمن 

الق، ولكنّه في الوقت نفسه رحيم يؤَمر بتطليق الط رف المذنب، ولكن  مسموح له بأن بأن يطلِّقه. يمقت هللا الطّ 

وشفوق، وال يمكنه أن يسمح بوضٍع يُدفَع فيه الشريك البريء إلى الفساد الجنسي أو الفساد الروحي أو العنف 

الخيانة الزوجية"، يسمح يسوع لـ "على هذه المعاني لـ ااعتمادً الشفقة والرحمة واإلحساس. الشديد الخالي من 

جنسية أو ممارسة دينية  ةخطي  بارتكابه  احين يكون شريك حياته مذنبً  ن يطلّقالمسيح للمسيحي المؤمن بأ

 . فاسدة
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هي مع العالقة الجنسية الّشرعية الوحيدة  في تعليمه بأن   اونختم باالستنتاج بأن الكتاب الُمقد س واضح تمامً 

 اأّن هللا سيدين الفاسد المنحرف جنسيً ج فقط. ويحذِّر الكتاب الُمقدس من اشريك الحياة الّزوجية، وذلك بعد الّزو

 اني! والزّ 

الّديانة الّصحيحة الوحيدة في العالم هي عبادة هللا الذي أعلن نفسه في الّرّب يسوع  وباإلضافة إلى هذا، فإن  

 (. 10: 2 الرسل ( وُرُسل العهد الجديد )أعمال11-12: 23المسيح الذي أعلنه أنبياء العهد القديم )إشعياء 

 

 .وجةَ ألن تصب ح زانية  حين يدفع الطالق الزّ . 2

 أ. 30: 5متّى  اقرأ

 : ما معنى كلمات يسوع المسيح "هو يجعلها ترتكب الّزنى"؟ سؤال

 علِّم.

 .32: 5أ. ترجمة متّى  

. الكلمة األولى، poiei autèn moicheuthènaiاليوناني  صّ نى" ترجمة للنّ العبارة "يجعلها ترتكب الزّ 

poiei مضارع بصيغة اإلثبات مبني للمعلوم. والكلمة الوسطى ضمير "ها" )يجعلها(. أما الكلمة الثالثة ، فعل

فهي مصدر للماضي البسيط في صيغة المبني للمجهول، من الفعل "زنى". وهكذا، فإن الكلمة "ترتكب 

من طل ق زوجته  كلّ إلى: " 30: 5نى" ترد في الحقيقة بصيغة المبني للمجهول. ولذا، ينبغي ترجمة متّى الزّ 

ضةً الرتكاب الزنى(. ومن تزّوج بمطل قة فهو  لغير علّة الزنى، فهو يجعلها تعاني الزنى )أو يجعلها ُمعر 

 نى."يرتكب الزّ 

 

 .وراء الطاّلقالكامن ب. ليس الُمهّم هو إجراء الطاّلق بل الّسبب  

 -"مويخيا"  :نى" )في اليونانية( و"الزّ apolusai -"أبولوساي"  :الق" )في اليونانيةعلينا أن نميّز بين "الطّ 

moicheia أي بين إبعاد المرأة، تطليقها وإطالقها، وارتكاب عمل جنسي مع شخٍص ليس هو شريك زواج ،)

اإلجراءات الصحيحة التي ينبغي اتّباعها في . كان اليهود في أيّام يسوع يفّكرون فقط بوشرعي قانوني



41الدَّرس -ثامنال الدليل  

. كانوا يقولون إنّه حين يطلِق الرجل زوجته إلى خارج بيته ومعها وثيقة طالق، جوارسم الزّ ، وليس بالقالطّ 

جل حرًّ رباط الزوجيّ  فإنّ  ليتزّوج من امرأٍة أخرى. رفض يسوع اإلجراء اليهودي الُمتّبع  اة ينحّل، ويكون الر 

 ! انتهاك حرمة الزواج الذي رسمه هللا إمكانية وجواز في الطالق، وأعاد التأكيد على عدم

 

 ج. الّشريك البريء يعاني بسبب زنى الشريك الُمذن ب.  

. فحتّى إن كانت لم ترتكب خيانة بحّق زوجها، ولكّن تعاني الزنى ةالق هي أّن الزوجالنتيجة األولى لهذا الطّ 

البريء في وجة الّشريَك طالقها هذا يجعل الّزوج هو الّشريك الُمذنِب، والزّ  زوجها طلّقها ألي سبٍب آخر، فإنّ 

 ةخطي  ولكّن الّزوجة البريئة تعاني من . االطاّلق! بتطليق الّزوج لزوجته لسبٍب غير وجيه يصبِح الّزوج زانيً 

نى التي ارتكبها زوجها. وهي نفسها تعاني الّرفض والوحدة، بينما ينظر اآلخرون إلى طالقها بغير فهٍم الزّ 

 وتفهُّم حقيقيين وبعدم تعاطٍف معها. 

 

ض  د.    إلمكانية ارتكاب الّزنى.  االّشريك البريء يصير ُمعرَّ

. فحتّى إن لم تُكن قد خانت زوجها، ومع ة الرتكاب الّزنىضتصبِح ُمعر  وجة البريئة انية هي أن الزّ النتيجة الثّ 

فألَنّها ها لوضٍع قاٍس صعب، وستعاني أكثر فأكثر. ضالق سيعرِّ هذا الطّ  هذا طلّقها زوجها لسبٍب آخر، فإنّ 

ُرفِضت وصارت تشعر بالوحدة، فإنّها تكون شديدة التعرُّض الرتكاب الّزنى بالّدخول في عقِد زواج الحق. 

تصير معر ضةً إلمكانية كسر رباط الزواج من طرفها، واالندفاع نحو عالقة زوجية ثانية مع رجل  افهي أيضً 

لطات المعنيّة )كالكنيسة مثاًل  روف، ال وفي هذه الظّ قد تعاملت كما ينبغي مع القضية. ( آخر قبل أن تكون السُّ

 مذنبةً بارتكابها الّزنى.  ايكون زوجها هو المذنب الوحيد، إذ تصير هي أيضً 

، اقانونيً  اال يقبل يسوع وال يعترف برفض زوجها األّول لها )الذي تمث ل بإعطائها وثيقةَ طالق( باعتباره طالقً 

فض لم يأتِ  اني )من دون جل الثّ بب خيانة زوجية. كما أن يسوع ال يعترف بزواج الّزوجة بالرّ بس ألّن ذلك الر 

لطات المعنيّة( باعتباره زواجً  ، ألنّه لم يحدث طالق قانوني من الّزوج األول. اقانونيً  امصاَدقة قانونية من السُّ

سبب قانوني للطاّلق،  ذاوه ل زوجته لسبب غير الخيانة الزوجية،لهذا يقول يسوع إنّه إن طلّق الّزوج األوّ 

بجعلها  اكما أنّه يكون ُمذنبً بارتكاب الّزنى،  االق، ونتيجة لهذا يكون ُمذنبً فإنّه يكون الّشريك الُمذنِب في الطّ 

تعاني الّزنى. طل ق زوجتَه البريئة لسبٍب غير قانونّي، وعليه أن يتحّمل المسؤوليّة الّرئيسية إن تعر ضت 
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لجديد وحالة الشعور بالّرفض والترك لتجربة الّزواج من شخٍص آخر. إنّه ُمذنِب ألنّه وجة في ظرفها االزّ 

 أوصلها لوضٍع يدفعها بسهولة للّدخول في عالقة زواج ثاٍن غير قانونية. 

ة البريء في االستنتاج: وهكذا يكون معنى "الّزنى" هو فسخ أو حّل رباط الّزواج. فشريك العالقة الّزوجيّ 

ريك البريء يعاني أكثر بسبب زنى الّشريك الُمذنِب. بل إّن الشّ  ةخطي  ر القانوني يعاني بسبب الطاّلق غي

 "زناه" الذي عّرضه الّشريك الُمذنِب له. 

 

 . ا، بل الّزوجة أيض  ةهـ. ليس الّزوج هو الوحيد الذي يمكنه أْن يطلِّق ألسباب مشروع 

لحديثه. فيسوع هنا يتكلّم في الّسياق اليهودي االعتيادي الذي فيه  اأساسً  الزوجيعتمد  30-31: 5مقطع متّى 

بمجّرد إعطائهن  وثيقة تشهد على  اغير قانونيً  اكان األمر االعتيادي هو أن يطلّق األزواج زوجاتهم طالقً 

ها، ويعلّم ما ال حين تكون الّزوجة ُمذنبة بخيانة زوج اتطليقهّن. يعلّم يسوع هنا ما يمكن للّزوج أن يعمله قانونيً 

 يجوز للّزوج أن يعمله إن لم تُكن الّزوجة ُمذنبةً بخيانة زوجها. 

. يكتب متّى بشكٍل تهابخيان اوجة أو ما عليها أن تعمله حين يكون الّزوج مذنبً ولكّن يسوع ال يعلّم ما يمكن للزّ 

. ولكن في اجدً  اوشائعً  امعروفً  اوج لزوجته وتطليقها ألسباٍب تافهة أمرً رئيسي لليهود، الذين كان رفض الزّ 

ما يقوله يسوع عن األزواج يقصد  كل   ، حيث يكتب مرقس إنجيله لغير اليهود، يت ضح أن  10-11: 12 مرقس

 :" )في اليونانيةفيقول لألزواج: "أي من طل ق زوجته وتزّوج بأخرى يرتكب معها الّزنى. ابه الّزوجات أيضً 

صيغة فعل إثبات مضارع ببناء المشترك(. كما أنّه يجعل زوجته ترتكب ، وهي moichatai -"مويخاتيا" 

وجات: "وإن  طل قت الّزوجة زوجها وتزّوجت من آخر، الّزنى إن دخلت  في عقِد زواٍج جديد. ويقول للزّ 

يل ما يعلّمه إنج تجعله يرتكب الّزنى إن هو دخل في عقد زواج جديد. وهكذا، فإن   اترتكب الّزنى." فهي أيضً 

 اقانونيً  اوجة! ولذا، فإنّه مسموح للّزوجة أن تطلّق زوجها طالقً عن الزواج ينطبق بالقدر نفسه على الزّ  متى

 وجية. حين يخون عالقتهما الزّ 

 

 .حين يصبح الّزواج ثانية  زنى. 5

 ب. 30: 5متّى  اقرأ
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 معنى "ومن تزّوج بُمطل قٍة فهو يرتكب الّزنى"؟ : ماسؤال

 علِّم.

 زنى.   وغير قانونيّ  يعتبر يسوع الّزواج ثانية  بشكٍل متسّرع بعد طالق غير شرعيّ أ.  

( ال يقصد أنّه moichatai -"مويخاتاي"  :بقول يسوع "ومن تزّوج بُمطل قٍة فهو يرتكب الّزنى" )في اليونانية

 ةخطي  . فلو كان هذا ما قصده يسوع لكان يسوع يعاقب الّشخص البريء على اأبدً ال يستطيع أن يتزّوج 

، وفي ذلك المقطع، واضح أن 2-1: 02يتكلّم يسوع ضمن سياق تثنية  30-31: 5الّشخص الُمذنِب. في متّى 

 .ايمكنها أن تتزّوج مرةً أخرى وقانونيً المرأة البريئة التي تركها وطلّقها زوجها بغير حّق 

وفرصةً لتمكين زوجها  اكافيً  اين أن يعطوها وقتً رجال اآلخيطلِّق زوٌج مذنب زوجته البريئة، فينبغي للرّ حين 

ة، ولكن يئالُمذنِب من تصحيح خطأه ومصالحتها. ال يجوز لرجٍل آخر أن يندفع للّزواج من الّزوجة البر

الي يشترك في عملية طالق غير قانوني، وبالتّ من  االمتروكة الُمطل قة. فإن أندفع للّزواج منها فإنّه يصير جزءً 

ع. ما يعلّمه متّى   أال يندفعب هو أنّه ينبغي 30: 5ارتكاب الّزنى مع امرأٍة ما كان ينبغي أن يتزّوج منها بتسرُّ

واج من هذا إلغراء الزّ  اأال تستسلم فورً  اوجة الُمطل قة، وعليها هي أيضً للّزواج من الزّ  افورً رجل آخر 

والّسبب وراء ذلك هو أّن الّزوج األّول الُمذنِب، الذي أطلقها وطلّقها لسبب غير شرعي وغير قانوني،  جل.الرّ 

، المتمثّل بزناه تجاه زوجتها )التي طلّقها( وفرصةً لتصحيح خطأه ايمكن أن يتوب، كما ينبغي إعطاؤه وقتً 

ته السابقة. وال يحدِّد يسوع المّدة )تعريضها للّزنى( وطالقه غير الشرعي وغير القانوني(، ومصالحة زوج

 في هذه النُّقطة.  من هذا الزمنية لفترة االنتظار هذه، إذ هو ال يتوّسع أكثر

 

 ب. لم يعلّم يسوع كلَّ شيٍء عن الطاّلق والّزواج ثانية .  

ما يمكن للّزوجة جل اآلخر أن يعمله أو ال يعمله، وليس حقيقة أّن هذا المقطع مبني على ما يمكن للّزوج أو الرّ 

واج ثانيةً في هذا المقطع أن تعمله أو ال تعمله، تُظِهر أن يسوع لم يقصد أن يعلّم كل  شيٍء يتعلّق بالطاّلق والزّ 

(، يتوّسع بولس الّرسول في نقطة الزواج والطالق. فما عمله 7كورنثوس 1وفي مقطع كتابي آخر )الكتابي. 

انة في األخالقيات التي كانت سائدة وسط اليهود في زمنه. وهو هنا راخي واالستهيسوع هنا هو مواجهة التّ 

قاوم يسوع الطاّلق واجه بشكٍل خاّص الّسهولة التي كان الّرجال اليهود يميلون التّباعها في تطليق زوجاتهم. 

اموس ريعة والنّ أكيد على المعنى الحقيقي للشّ ة الخاطئة لشريعة العهد القديم، وأعاد التّ فاسير اليهوديّ ودحض التّ 
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(، ووبّخ الطّرف الُمذنِب، ودافع عن الطّرف البريء، وخالل تعليمه دافع عن قدسية وحرمة 15-17: 5)متّى 

 (! 1-3: 11؛ 30-31: 5رباط الّزواج الذي رسمه هللا )متّى 

 

 ةالق في الكنيسة المسيحيّ تطبيق بولس لتعليم يسوع المسيح عن الطّ ج. 

 

المسيحيّون المؤمنون للكرازة ببشارة اإلنجيل في البالد والمناطق غير اليهودية حين انطلق : ُمقّدمة

)األممية(، واجهوا مشاكل جديدة في ما يتعل ق بالطاّلق والّزواج ثانيةً. وفي هذا الّسياق اإلرسالي، ظهر 

ورنثوس يريدون أن و كزواجهما. وكان مسيحيّ  بعدوجة فقط "الّزواج المختلط"، الذي فيه آمن الّزوج أو الزّ 

يعرفوا إن كان على شريك الحياة المسيحي المؤمن أن يطلّق شريك حياته غير المؤمن. ولذا، يعطي الرسول 

(، فيعلّم 22: 7كورنثوس 1واج ثانيةً )وجيهات بشأن الطاّلق والزّ من التّ  ابولس بإرشاد الّروح القدس مزيدً 

اتج عن كون وافق الروحي، أي عدم االنسجام النّ على أساس عدم التّ بأنّه يمكن للمسيحيّين المؤمنين أن يطلّقوا 

 (. 11-10: 7كورنثوس 1) امؤمنً  اشريك العالقة الّزوجية اآلخر ليس مسيحيًّ 

 

 زواج مختلط يوافق فيه الّشريك غير المؤمن على أن يعيش مع الّشريك المؤمن. . 1

مختلط يوافق فيها الّشريك غير المؤمن على أن يعيش  : ماذا ينبغي أن يُعَمل في عالقة زواجشف وناق  اكتش  

 مع الّشريك المؤمن؟

 . 12-10: 7كورنثوس 1 اقرأ

 .مالحظات

للمسيحي المؤمن أن يتزّوج من شريك  اسول بولس يعلّم بوضوح بأنّه ليس مسموحً الرّ  شديد على أنّ ينبغي التّ 

 (. 1: 7-12: 1كورنثوس 0؛ 31: 7كورنثوس 1؛ 2-3: 7ديانة أخرى )تثنية يعتنق غير مؤمن أو بمؤمن 

أن يكونوا قد تزّوجوا. والرسول بولس يتكلّم عن الّزواج  بعداس يصيرون مسيحيّين مؤمنين بعض النّ  ولكنّ 

للعيش مع الّشريك المسيحي المؤمن في  اوالطاّلق في مثل هذه الحالة. فإن كان الّشريك غير المؤمن مستعدًّ 

وجية أمٌر واج، فال ينبغي للّشريك المؤمن أن يطلِّق الّشريك غير المؤمن! االستمرار في هذه العالقة الزّ الزّ 
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واج ُمقد سون من خالل العالقة بالنسبة هلل، ألن الّشريك غير المؤمن واألوالد الذي أتوا ثمرةً لهذا الزّ  مهمّ 

رف غير المؤمن "قّديس" في المسيح أمام هللا، ريك المؤمن. ال تعني الكلمة "ُمقد س" أّن الطّ الوثيقة بالشّ 

وع من القداسة ال تمكن نسبته لغير المؤمن. فالكلمة هذا النّ  ، ألن  32: 1كورنثوس 1بالمفهوم الذي نراه في 

م جزٌء من دائرة غير المؤمنين. فمن "ُمقد س" تعني "المفروز"، بمعنى أنّه واألوالد ال يعودون يشعرون أنه

خالل الّشريك المؤمن يرتبط الّشريك غير المؤمن واألوالد بمجتمع المؤمنين ويتأثّرون بذلك المجتمع. وفي 

 مثل هذه العالقة الزوجية، يتربّى األوالد داخل الكنيسة المسيحيّة. 

 

 مع الّشريك المؤمن. زواج مختلط ال يوافق فيه الّشريك غير المؤمن على أن يعيش . 2

: ماذا ينبغي أن يُعَمل في الّزواج المختلط الذي فيه ال يقبل الّشريك غير المؤمن بالعيش مع شف وناق  اكتش  

 الّشريك المؤمن؟

 . 11-15: 7كورنثوس 1 اقرأ

 .مالحظات

يجوز الطاّلق.  في الّزواج المختلط الذي فيه ال يستطيع الّشريك غير المؤمن قبول العيش مع الّشريك المؤمن

فإن كان الّشريك غير المؤمن ال يريد أن يعيش مع شريك مؤمن في عالقة الّزواج، فإن على الّشريك 

قائلةً: "ولكن   11-15: 7كورنثوس 1ريك غير المؤمن بأن يطلِّقه. تعلّم رسالة المسيحي المؤمن أن يسمح للشّ 

األخت تحَت ارتباط في مثل هذه الحاالت، وإنّما هللاُ إن  انفصل الطّرف غير المؤمن، فلينفصل، فليس األخ أو 

هي: "إن فصل أو طل ق غير المؤمن نفسه فلينفصل أو  صّ دعاكم إلى العيش بسالم." الترجمة الحرفية لهذا النّ 

قيد العبد بهذه األمور." فالطّرف غير المؤمن، وليس  ايُطل ق. األخ المؤمن أو األخت المؤمنة ليس ُمقي دً 

بأن يمنع غير المؤمن  االطّرف المؤمن، مسؤول مسؤوليّة كاملة عن الطاّلق. وليس المسيحي المؤمن ملزمً 

 من أن يتركه أو يطلِّقه. 

يّين المؤمن أن هللا دعا المسيحطلّق نفسه هو تسبب سماح الطّرف المسيحي المؤمن للطّرف غير المؤمن بأن ي

الم" هنا ليس غياب المشاكل والّشجارات العائلية. الّسالم الذي دعا هللا للعيش في سالم. ومعنى "السّ 

الم الذي ينتج عن . فالسّ سالم الخالص(، وهو 0: 1كورنثوس 1المسيحيّين المؤمن إليه هو نتيجة الخالص )

احية، ومع الناس من ناحية أخرى. وتهديد هذا الخالص يكون سالم األعماق وعالقة المصالحة مع هللا، من ن
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راب حين يريد ض لالضطّ ، يمكن لهذا الّسالم أن يتعرّ فمثاًل  .وحيوافق الرّ عدم التّ الم وإزعاجه يُدعى السّ 

بنشاط في خدمة الكنيسة المسيحية أو حين يريد أن يربّي أوالده في  االطّرف المؤمن أن يكون منخرطً 

الم لالضطراب أو جسدّي. وإن تعر ض هذا السّ  من يرفض هذا بعنٍف كالميّ غير المؤالّشريك  الكنيسة، ولكنّ 

هديد بسبب عدم رغبة الّشريك غير المؤمن بالعيش مع الّشريك المؤمن، فإنّه ينبغي السماح بالطالق. أو التّ 

 به.  يسمحالطاّلق، بل  أال يمنعوحين يرغب الّشريك غير المؤمن بالطاّلق، فعلى الّشريك المسيحي المؤمن 

لكن حين ال يريد الّشريك غير المؤمن بأن يطلِّق، فإّن الّشريك المسيحي يُمنَع من أن يطلِّق. ولكن في حالة كان 

الّشريك غير المؤمن ال يريد أن يطلِّق، ولكنّه مع هذا يستمّر في إساءة معاملة الّشريك المؤمن أو األوالد، فإنّه 

، الذي يشمل الفساد الروحييحي المؤمن أن يطلِّق الّشريك غير المؤمن على أساس مسموٌح للّشريك المس

، الذي يتسبّب باضطراب الّسالم مع هللا ومع اآلخرين. وفي وحيوافق الرّ عدم التّ أعمال الُعن ف، وعلى أساس 

واج، وفي هذه الحالة ة أو الّسلطات الكنيسة بأن تبِطل الزّ ما تقّرر الّسلطات الحكوميّ  اروف، غالبً هذه الظّ 

 الق. ينبغي للّشريك المؤمن أال يمنع الطّ 

 

 د. تطبيق بطرس في العهد الجديد لتعليم العهد القديم عن الطالق 

 

: 0ا النبي مالخي في ريقة التي يعامل بها الّزوج زوجتَه تأثيٌر عظيم على عالقته باهلل وبصلواته! ويخبرنللطّ 

 واج، فإّن هللا ال يعود يستمع ويصغي إلى صلواته ودموعه! حياته في الزّ نّه إن خان شخٍص شريك أ 13-15

: "وأنتُم أيُّها األزواج، إذ تساكنون زوجاتكم، عالمين بأنهُن  أضعف 7: 3بطرس 1سول بطرس في يقول الرّ 

كان رجٌل منكم، أكرموهّن باعتبارهّن شريكاٍت لكم في وراثة نعمة الحياة، لكي ال يعوق صلواتكم شيء." فإن 

يعامل زوجته بخشونة وعدم احترام، فاهلل سيرفض سماع كّل صلوات هذا الّرجل! هذا تحذير لكّل الّرجال 

للنساء بأن ال يستخدمن  افرض إرادتهم في حياتهم الّزوجية. وهذا تحذيٌر أيضً الذين يستخدمون الُعنف في 

لوك والمواقف في للسّ  ولذا، فإنّ (. 1-1: 5بطرس 1ألسنتهّن بحّدٍة مّما يسبّب األذى والجرح ألزواجهّن )انظر 

 . على سماع هللا للّصلوات اً عظيمً  اً وجية تأثيرً العالقة الزّ 

 هـ. التّغيير والّزواج ثانية  والقيادة بعد الطاّلق

 



41الدَّرس -ثامنال الدليل  

 .قالطاّلالتّغيير بعد حصول . 1

بحيث يمكنه  اتان كبيرتان وعظيمتان، فإّن إنجيل يسوع المسيح قوّي جدً الق خطي  نى والطّ : مع أّن الزّ ُمقّدمة

 و كانوا ُمذنبين بالتسبُّب بطالٍق غير شرعي وغير صحيح األسباب. أأن يغيِّر حياة الناس الذين زنوا 

 

 أ. التوبة الحقيقية تقود إلى الغفران. 

 . 7-5: 2؛ متّى 1: 1يوحنا 1؛ 31-35: 13 الرسل ؛ أعمال13: 05أمثال  اقرأ

بارتكابه الّزنى أو طالٍق غير شرعّي وغير  ا: ماذا ينبغي للّشخص أن يعمل إن كان ُمذنبً شف وناق  اكتش  

 صحيح األسباب؟ 

 .مالحظات

ة ويسير في طريق إصالح حياته ينال الغفران والتّغيير. فاهلل يرحم ته توبةً صادقة وحقيقيّ َمن يتوب عن خطي  

 الخاطئ التائب. هللا يغفر ويغيّر بشكٍل جذري حياة الناس بتوبتهم وتقديسهم. 

بتطليقه شريك حياته عن  نعمة هللا ورحمته بطريقٍة خاطئة أواًل  ال ينبغي للمسيحّي المؤمن أن يستغل   ولكن

ي يسمح بذلك، ومن ثّم محاولة الحصول على غفران هللا. من شأن هذا العمل أن يكون قصٍد وبغير سبٍب حقيق

 بمثابة تجريٍب للّرّب. 

 

  ؟ب. كيف تعامل يسوع مع الذين كانوا يعيشون حياة الّزنى 

 . 11-1: 5؛ 11-11: 2؛ يوحنا 52-31: 7لوقا  اقرأ

الق غير القانوني ذي األسباب بحاالت الّزنى والطّ : ماذا تعلّمنا أمثال يسوع في ما يختّص شف وناق  اكتش  

 غير الصحيحة؟ 

 .مالحظات
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: قال هللا عنه (51؛ مزمور 10و 11صموئيل 0عّما ارتكبه من زنى وقتل ) داودتاب ن أ ، بعدفي العهد القديم

 (. 00: 13 الرسل يوافِق قلبي، سيعمل كل  ما أشاء" )أعمال إنّي وجدُت داود بَن يّسى رجاًل "

(. وهذا يشمل الّذين عاشوا في الّزنى. 12: 11؛ 30-31: 5أتى يسوع ليطلب ويخلّص ما قد ضّل وهلك )لوقا 

(. ولم يدن يسوع 7حياةً خاطئة، ولكنّه غفر لها كل  خطاياها )لوقا  تلم يِدن يسوع أو يعاقب المرأة التي عاش

بصفته الُمخل ص، وقد تغيّرت حياتها بالكامل  نى، بل أعلن نفسه لهاالمرأةَ الّسامريّة، التي عاشت في الزّ 

ة التي كانت ، بل حّذرها بأن تترك حياة الخطي  (. كما لم يدن يسوع المرأة التي أُمِسكت وهي تزني2)يوحنا 

 (! 5تحيا فيها )يوحنا 

 

اليوم في الكتاب الُمقدس فهو قادٌر على تغييرهم الذين تر د قصصهم ج. إن كان هللا قد غيّر الّزناة  

 . اأيض  

 . 11-5: 0كورنثوس 0؛ 11: 7؛ 11-1: 1؛ 13-1: 5كورنثوس 1 اقرأ

 أنواع الخطايا الجنسيّة؟  : ما هي بشارة إنجيل يسوع المسيح في ما يختّص بكلِّ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

والّزناة والُمطل قين بدون أسباب  اوجنسيً  ايملك إنجيل يسوع المسيح القوة على أن يغيّر الفاسدين أخالقيً 

 اس في كورنثوس في تلك الفترة. عن مدى فساد النّ  13-1: 5كورنثوس 1صحيحة وشرعية. ونقرأ في 

فيقول الّرسول عن دينونة هللا لكّل أنواع الخطايا الجنسيّة والفساد الجنسي.  11-1: 1كورنثوس 1ونقرأ في 

وال عابدو األصنام وال الفاسقون وال المتخنّثون وال  الّزناةيرثه بولس: "ال تغلطوا: فإّن ملكوت هللا لن 

 مضاجعو الّذكور." 

! كاماًل  اإن الذين عاشوا مثل هذه الحياة يمكنهم أن يخلصوا ويتغيّروا تغيُّرً  اسول بولس يقول أيضً ولكن الرّ 

تبّررتم، باسم الّرّب يسوع المسيح وبروح فهو يكتب: "وهكذا كان بعضكم، إال أنّكم قد اغتسلتُم، بل تقد ستم، بل 

(. وهكذا، مع أّن على شيوخ الكنيسة أن يؤّدبوا الّزاني ومن يطلِّق ألسباب غير 11: 1كورنثوس 1إلهنا" )

أن يسعوا إليصال  يضاً أ (، فإن عليهم5-1: 5كورنثوس 1صحيحة وغير شرعيّة وسط المسيحيّين المؤمنين )

اس ناس أخطأوا، وجميع النّ ال(! جميع 11-5: 0كورنثوس 0وتغيير حياته ) وبةالمتعّدي المخطئ إلى التّ 
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ريك حياتهم، وبعد ذلك بحاجٍة لرحمة هللا ونعمته حتّى يخلصوا ويتغي روا. الذين زنوا أو أخطأوا بتطليق ش

وإن (. 0: 0-5: 1 ايوحن1حقيقية، يمكنهم أن ينالوا رحمة هللا بغفرانه لهم وإعطائهم نعمته ليتغي روا ) تابوا توبةً 

أن يحاول أن يتصالح مع شريك حياته  ا(أو عليه)لم يتزّوج أي من الّشريكين الُمطل قين ثانيةً، فإن عليه 

 (. 11: 7كورنثوس 1الّسابق، ويحاول إصالح رباط الّزوجية السابق )

 .الّزواج ثانية  بعد الطاّلق. 2

واج ثانيةً بعد الطالق قضية محّل جدٍل كثير وسط المسيحيّين. يختلف قادةٌ مسيحيّون مخلصون في : الزّ ُمقّدمة

تفسيرهم للمقاطع الكتابيّة الرئيسيّة. ولكن ينبغي لكّل المسيحيّين المؤمنين أن ينظروا إلى األدلّة التي يقّدمها 

الحكم النهائي بشأن ما ينبغي عمله في كنيستهم. الكتاب الُمقدس ويفّكروا فيها، وعلى شيوخ الكنيسة أن يقّدموا 

 واج ثانيةً بعد الطاّلق: يعلّم الكتاب الُمقدس المبدأَين المهّمين التاليين بشأن الزّ 

ه للُمذن ب المتسبّب بالطّ أ. التّ    .القعليم الُموجَّ

 . 11-12: 7كورنثوس 1؛ 10-11: 12مرقس  اقرأ

 : ماذا ينبغي للّشريك الُمذنب بالتسبُّب بالطاّلق أن يعمل؟ شف وناق  اكتش  

  .مالحظات

ة ُمذنبين لدرجٍة ما في الطاّلق الذي انتهت به وجيّ في كثيٍر من العالقات الّزوجية يكون شريكا الحياة الزّ 

سان ما يكفي من الوقتة. عالقتهما الّزوجيّ  واالهتمام لعالقتهما  ربما كانا مشغولَين بأمور العالم فلم يعودا يكرِّ

، أو أنّهما لم يكونا قد عزما وصّمما ةلبناء عالقتهما الّزوجيّ  االزوجية وعائلتهما. وربما لم يكونا يعمالن شيئً 

على حّل مشاكلهما بالطريقة الكتابية. ولهذا فإن توبة كليهما أمٌر ضروري. ومع هذا، فإّن يسوع وبولس 

ة المذكورة أعاله. ه عن الّشريك اآلخر ألسباٍب غير األسباب الشرعيّ يتكلّمان عن الّشريك الذي يفصل نفس

 ابق أو أن يبقيا متزّوَجين. الق ينبغي أن يتصالح مع شريك حياته السّ في تسبُّبه بالطّ  الّشريك الُمذنِب

(. ولكن البقاء في حالة 7-1: 7كورنثوس 1أو وصيةً ) اأمٌر صالح، بل وممدوح، ولكنّه ليس أمرً  الزواج

(! 11-12: 7كورنثوس 1فقط ) اأو ممدوحً  اجيّدً  االّزواج وصيةٌ أمر الّرّب يسوع المسيح بها، وليس أمرً 

 يأمرالبقاء في حالة العزوبة أو التزّوج في بعض الظروف، فإن الرب يسوع  يمتدح قدسول بولس فبينما الرّ 

 ة! وجيّ ؤمنين بالبقاء في عالقتهم الزّ المسيحيّين الم
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يقول يسوع: "أّي من طلّق زوجته وتزّوج بأخرى، يرتكب معها الّزنى. وإن طلّقت الّزوجة زوَجها وتزّوجت 

، الذي يطلِّق زوجته الطّرف الُمذنِب(. يتكلّم يسوع هناك عن 10-11: 12من آخر، ترتكب الّزنى" )مرقس 

ال يعترف بالطاّلق غير الّشرعي وال يقبله، ألسباب غير مشروعة ويتزّوج ثانيةً أو تتزّوج ثانيةً. فألّن يسوع 

. إنه يعتبر الطاّلق غير الّشرعي والّزواج الثّاني غير فإنّه ال يعترف بالّزواج الثّاني غير الّشرعي وال يقبله

-1: 1كورنثوس 1اني غير التائب من أنّه لن يرث ملكوت هللا )س يحّذر الزّ الّشرعي "زنى". والّرسول بول

11 .) 

الرجال يطلّقون زوجاتهم. أما ما كان  ا، حيث كثيرً ضمن المجتمع اليهودي افي إنجيل متّى يعالج يسوع وضعً 

تمتّع بحّريّةٍ ضمن المجتمعات األمميّة غير اليهودية، حيث كانت المرأة ت افيعالج بولس وضعً  ،كورنثوسفي 

! ومع هذا، فإنّه في الحالتين ما يُقال بشأن األزواج أو هن  َمن يما كانت النّساء  اأكبر وكثيرً  طلِّقن أزواجهن 

 الّزوجات ينطبق بالّدرجة نفسها على الجنس اآلخر. 

 ولسعى إليه شريك حياة مسيحّي مؤمن، ال ينظر هللا إلى الّزواج األ بعد الطاّلق غير الّشرعي، أي بعَد طالقٍ 

. وال يجوز لشريك الحياة الُمذنب بالتسبُّب بالطاّلق أن يتزّوج ثانيةً، بل عليه أن يأخذ اأو منتهيً  بصفته ُمبطاًَل 

حياته  خطواٍت في مسعاه للمصالحة مع شريك حياته البريء. فإن لم يُكن يرغب بأن يتصالح مع شريك

 البريء، فإّن عليه أن يبقى غير متزّوج. 

ولكّن هذا المقطع ال يتوّسع في معالجة ما ينبغي عمله إن  تجاوز الطاّلق إمكانية اإلصالح، أي إن كان 

الّشخص يرى بعض القادة المسيحيّين أّن الطّرف البريء قد تزوج ثانيةً حين تاب الطّرف الُمذنِب عن طالقه. 

. يشّدد هؤالء على العقاب ويؤمنون بأن على الطّرف الُمذنِب أن يتحمل اوز له أن يتزّوج ثانيةً أبدً ال يج الُمذنِب

يعلّم هؤالء أن يتزّوج ثانيةً.  للّزاني التائبعواقب سلوكه الخاطئ. لكن يرى قادة مسيحيّون آخرون أنه يمكن 

؛ 11-1: 5كورنثوس 1؛ 52-27: 7ته )لوقا طي  أن هللا رحيم، وبأن ه سيغفر للّزاني التّائب، وال يعود يذكر خ

ق بسبب أن الّزواج أفضل من  1: 7كورنثوس 1(. وعالوةً على ذلك، تعلّم رسالة 10: 5عبرانيين  التحرُّ

أن هذا المبدأ ينطبق كذلك على الّذنب األصلي، أي الطاّلق، إذ زنى بتطليقه شريك حياته،  ي  . يقينالّشهوة

 ة! مغفور الخطي   اتاب فصار زانيً  هولكنّ 

 

ه للطّرف البريء في عالقة الطاّلق   .ب. التعليم الُموجَّ
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 . 1: 7كورنثوس 1؛ 15: 7كورنثوس 1؛ 31: 7كورنثوس 1 اقرأ

 في الطاّلق أن يعمل؟  للّشريك البريءيمكن : ماذا شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 بأن يبقى غير متزّوج.  افي الطاّلق ُملَزمً  ليس الّشريك البريء

؛ فعل إثباتي dedetai -"ديديتاي"  :)في اليونانية تحت ارتباط وجة تظلّ الزّ  : "إنّ يعلّم الرسول بولس قائاًل 

، فإذا رقد زوُجها، تصيُر حّرةً يحقُّ لها أن تتزّوج من اام مبني للمجهول( ما دام زوجها حيً بزمن الماضي التّ 

البقاء (. المعنى الحرفي للعبارة "تحَت ارتباط" هو 31: 7كورنثوس 1أي رجٍل تريده، إنّما في الّرّب فقط" )

الوحيد الذي ينهي حالة الزواج، األمر تجاه شريك حياتها. الموت هو  اموس والواجبباستمرار ُمقيّدةً بالنّ 

في شرح المقصود في  31بحيث يستطيع أن يتزّوج ثانيةً. تساعد اآلية  االحّي تمامً الحياة ث يحّرر شريك بحي

 . 15: 7كورنثوس 1

تحَت "ولكن  إن انفصل الطّرف غير المؤمن، فلينفصل، فليس األخ أو األُخت : كما يعلّم الرسول بولس قائاًل 

في مثل هذه ، وهي فعل ماضي تام إثباتي مبني للمجهول( ou dedoulotai :)"كعبد"؛ في اليونانية ارتباطٍ 

ق، بينما الطّرف غير المؤمن الالطّرف غير المؤمن هو المسؤول عن الطّ (. 15: 7كورنثوس 1الحاالت" )

لحالة  كعبدٍ  اليس عليه أن يبقى باستمرار ُمقي دً في هذا. المعنى الحرفي للكلمة "تحت ارتباط" هو أنّه  امذنبً  ليس

بأن يبقى غير متزّوج بقية حياته في انتظار  اواج األصلي. وهكذا، فإّن الطّرف المسيحّي المؤمن ليس ملَزمً الزّ 

واج الّسابقة. ولكن  ينبغي للطّرف المؤمن احتمالية أن يتوب الطّرف غير المؤمن ويؤمن، فيعودان لعالقة الزّ 

وقت ليتوب ويسعى إلصالح العالقة الزوجية رف غير المؤمن الُمذنِب ما يكفي من الالبريء أن يعطي الطّ 

ة. ومع إصالح هذه العالقة الزوجيّ محاولة المّدة المعطاة ل س(. ال يحّدد الكتاب الُمقد  30: 5المكسورة )متّى 

واج في عيني هللا، ويكون الطّرف المؤمن الطاّلق الذي يباشر به الطّرف غير المؤمن أنهى رباط الزّ  هذا، فإنّ 

 واج األولى ُملِزمةً. ، فاهلل ال يعود يعتبر عالقة الزّ ألن يتزّوج ثانيةً  اتمامً  احرًّ 

، حيث يقول إّن الطّرف المؤمن البريء ربما لم 1-1: 7كورنثوس 1هذا يتّفق مع ما كتبه الرسول بولس في 

قً  وهكذا، إن لم  بسبب الرغبة الجنسية لديه. اتُكن لديه هبة االمتناع على العالقة الجنسية، وقد يكون متحرِّ

ة بسبب ضغف سيطرته على نفسه جنسي   ةخطي  يمكن أن يجّربه إليقاعه في  الّشيطانيتزّوج ثانيةً، فإّن 

 ورغبته. في مثل هذه األوضاع والحاالت، األفضل لهذا المسيحي المؤمن أن يتزّوج ثانيةً.  
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 ايزول التزام رباط الزوجية قانونيً . فحين 15: 7كورنثوس 1ر يفي تفس 31: 7كورنثوس 1: تساعدنا استنتاج

به الطّرف غير المؤمن، أو بخيانة زوجية )جنسية أو فساد ديني( من  رَ اشَ بموت شريك الّزواج، أو بطالٍق بَ 

 للزواج ثانيةً!  اطرٍف مؤمن، فإن الطّرف المؤمن البريء يصبِح حرًّ 

للتوبة وإصالح عالقة الّزواج  اكافيً  اينبغي للطّرف البريء في الطاّلق أن يعطي الطّرف الُمذنِب وقتً 

المكسورة. ولكن  بعد مروِر وقٍت طويل بما يكفي، إن استمّر الطّرف الُمذنِب في رفضه التّوبة، فإّن الطّرف 

 (. 5-7: 2ولم يحّدد يسوع أو بولس طول هذه المّدة )انظر عبرانيين  بأن يبقى بال زواج. االبريء ليس ُملَزمً 

 

 .بعد الطاّلقالقيادة . 3

 . 0: 3تيموثاوس 1؛ 12، 7: 01ين الويّ  اقرأ

 : ماذا يعلّم الكتاب الُمقدس بشأن وجود شخٍص ُمطل ق في مركٍز قيادّي؟شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 ون منقسمون حول هذا األمر: القادة المسيحيّ 

 .أ. الكاهن في العهد القديم 

 للكاهن أن يتزّوج امرأةً ُمطل قة وحتّى ولو كانت الطّرف البريء.  افي حقبة العهد القديم، لم يكن مسموحً 

 

 .ب. الّشيخ في العهد الجديد 

المرأةٍ  اأن يكون "زوجً  افي حقبة العهد الجديد، من الُمتطل بات الالزم توافرها في الّشخص ليصبِح شيخً 

، إذ يمكن للّشيخ أن امتزّوجً  خ أن يكون رجاًل (. ال يعني هذا الُمتطل ب أنه ينبغي للّشي0: 3تيموثاوس 1واحدة" )

 (. 0-1: 5تيموثاوس 1في النقاء والطهارة )انظر  يكون أعزب. ولكن  ينبغي للشيخ األعزب أن يكون مثااًل 

ه ال يجوز ، فينبغي أن تكون له زوجة واحدة فقط. هذا الُمتطل ب ال يعني كذلك أنّ اولكن إن كان الّشيخ متزّوجً 

كورنثوس 1يتزّوج ثانيةً. فإن ماتت زوجته األولى، فيمكنه أن يتزّوج ثانيةً، ولكن من مؤمنٍة فقط )للّشيخ أن 
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على األمانة الُمطلَقة تجاه زوجته، زوجته  (. ولكن ينبغي للّشيخ، كرجٍل متزّوج، أن يكون مثااًل 31: 7

مرأة أو لديه عشيقة أو محظية/ من أكثر من ا ا! ينبغي أال يكون في أّي حاٍل من األحوال متزّوجً الواحدة

الّزنى أو الفساد الجنسي، الذي يشمل العبث  ةخطي  في  اً حال من األحوال واقع جارية. وينبغي أال يكون في أيِّ 

د والحبّ  في جوٍّ مشحون بعدم اإلخالص  مع نساء أخريات. يبِغض هللا العبَث مع النساء، ألّن له صورة التودُّ

؛ 0-1: 11كورنثوس 0؛ 5-1: 3فس والعواطف )تكوين الّذات وضعف ضبط النّ  ةوعدم األمانة، جو محبّ 

 (. 1-1: 3تيموثاوس 0

 

 .ج. القيادة بعد الطاّلق 

الكنيسة  ما تعتقدهفي منصب قيادي هو مسألة تعتمد على  االسؤال المتعلّق بإمكانية تعيين شخٍص تطل ق سابقً 

ال يمكنه أن  االقادة المسيحيّين مقتنعون بأّن الّشخص الذي تطل ق سابقً الق. بعض بشأن الّزواج ثانيةً بعد الطّ 

 يكون في منصب قيادي في الكنيسة. 

الق، في الطّ  والّضحية الطّرف البريءلكن بعض القادة المسيحيّين اآلخرين يعتقدون أنّه إن كان الّشخص هو 

المتطل بات األخرى لذلك المنصب القيادي، فيمكن تعيينه في ذلك المنصب القيادي  طبق عليه كلُّ وكانت تن

 للقيام بمهّمة قيادية. 

 في الطاّلق ال يجوز تعيينه في منصب قيادي.  الُمذنبيتّفق معظم القادة المسيحيّون على أّن الّرجل 

الق عبر سنوات كثيرة أنّه تاب في الطّ  الُمذنِبولكّن بعض القادة المسيحيّين يشعرون أنّه إن أظهر الّشخص 

في الكنيسة. ويشّدد هؤالء على رحمة  اقياديًّ  اعن خطيته، وأّن حياته تغيّرت، فإنّه يمكن أن يتسلّم ثانيةً منصبً 

ق الكتاب الُمقد س لموضوع تقلُّد المناصب القياديّة بعد 13: 0ائب )يعقوب هللا تجاه الّزاني التّ  (. ال يتطر 

ة هم من عليهم مسؤولية أخذ قراٍر نهائي بشأن هذه القضية، وعلى يّ كنيسة محلّ  ، ولذا فإّن شيوخ كلِّ القالطّ 

 أعضاء الكنيسة أن يحترموا قرار الشيوخ. 

 

 دقائق( 5) صالة  5

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

 صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعل متموه اليوم.  َصلُّوا بالتناُوب
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  اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائي ة أو ثالثي ة وارفعوا صلوات تعكس تجاوبكم مع ما تعل متموه اليوم.أو 

 

 )دقيقتان( واجب بيتي 6

 القادمللّدرس 

 أعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوبًا، أو أطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(.  قائد المجموعة.)

  تالميذ ُجُدد للرب وببناء كنيسة المسيح.تعه د بتدريب : التعهُّد .1

مع شخص آخر أو ضمن مجموعة.  الطالق والزواج ثانية"" المتعلِّق بـ ِعظ أو علّم أو ادرس التعليم .0

شّجع كل مؤمن على أن يكون أمينًا كّل األمانة تجاه شريح حياته الزوجية، وأن يبقض كل أشكال 

 الفساد واالنحراف الجنسيين والطالق.

يوحنا 0؛ و5-2يوحنا 1 يوميًّا تمت ع بخلوة روحي ة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح الخلوة الروحية: .3

ن مالحظاتكيوحنا3و ل. َدوِّ   .. استخدم طريقة الَحّق الُمفض 

  راجع يوميًا سلسلة "الوالدون المسيحيون ". :الحفظ .2

. استفد من منهجية 11ت، والمتعلّق بيوحنّا حّضر لدرس الكتاب التّالي في البي درس الكتاب الُمقد س: .5

 الخطوات الخمسة في دراسة الكتاب الُمقد س. 

 (. 3: 5هللا )مزمور سيفعله صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما  الّصالة: .1

ن مالحظاتك .7 ن أيًضا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع  َدوِّ حول بناء كنيسة المسيح. َدوِّ

 هللا، وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.

 


