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نظرة جديدة عن موضوع الزنا
تلقي الزواج بإمرأة أخرى بينما الزوجة األولي ال تزال تعيش وعلي قيد الحياة في هذه األيام قبوال عاما
شائعا لدي الغالبية من الناس لدرجة أن بعض الرعاة وخدام االرب ال يجرؤون على رفع أصواتهم ضد ذلك خوفا من
فقدان أعضاء الكنيسة .إستبدال خوف هللا في هذه الحالة بخوف البشر .وضع الرب اليوم على قلبي معالجة ومخاطبة
هذه المسألة بكل جرأة بقدر إستطاعتي ولمجد ملكوته ،لذلك دعونا نبدأ.

 .1ما هو الزنا؟
الزنا هو العالقة الجنسية بين شخص متزوج وشخص أخر ليس شريكا للحياه (غير أزواجهن أو زوجاتهم)
هذه خطيئة كبيرة جدا وتستحق الموت رجما في ظل قانون وناموس العهد القديم بينما تستثني تعاليم العهد الجديد
جميع الزناة من الدخول لملكوت هللا .وفيما يلي كلمات الرب يسوع عن الزنا« ... :منْ ط َّلق ا ْمرأت ُه وتز َّوج

ت بِآخر ت ْزنِي (مرقس  .)12-11 :10يسمي الرب
ت ا ْمرأة ز ْوجها وتز َّوج ْ
ب ِ ُأ ْخرى ي ْزنِي عل ْيها .وإِنْ ط َّلق ِ
بهذه الكلمات جميع أنواع الزواج بعد الطالق بالزنا ،سواء كان من طلق الزوج أو الزوجة و يتحدث ببساطة بأن
الزنا هو كسر وإنفصال من الزواج األول للدخول في الزواج الثاني.
يحظر الرب أيضا أي شخص أيا كان هذا الشخص من الزواج من شخص آخر مطلق كما قال الرب يسوع:
ج ٍل ي ْزنِي (لوقا  .)18:16ال يسمح إطالقا لشخص مطلق بالزواج مرة أخرى
ج ب ِ ُمط َّلق ٍة مِنْ ر ُ
 ...و ُكل ُّ منْ يتز َّو ُ
حتى وفاة زوجها  /زوجته األولى .إليكم فيما يلي تعليم بولس الرسول والتي تتفق مع تعاليم الرب يسوع تبارك
س بِال َّر ُج ِل ا ْلح ِّي .ولكِنْ إِنْ مات ال َّر ُجل ُ فقدْ
إسمه " :فإِنَّ ا ْلم ْرأة ا َّلتِي ت ْحت ر ُج ٍل هِي ُم ْرتبِطة بِال َّنا ُمو ِ

الر ُج ِل .فإِذا ما دام ال َّر ُجل ُ ح ّيا ُتدْ عى زانِية إِنْ صار ْت لِر ُج ٍل آخر .ولكِنْ إِنْ مات
وس َّ
تح َّرر ْت مِنْ نا ُم ِ
ل آخر" (رو 3-2 :7؛  1كو.)39:7
س ح َّتى إ ِ َّنها ل ْيس ْت زانِية إِنْ صار ْت لِر ُج ٍ
ال َّر ُجل ُ فهِي ُح َّرة مِن ال َّنا ُمو ِ

وفاة طرف اإلرتباط األول هو الخروج الشرعي الوحيد من الزواج األول للدخول في اإلرتباط الثاني للزواج.
وهذا هو المذهب الرسولي وهو ملزم لكنيسة الرب يسوع المسيح لجميع األوقات واألزمنة .ال يقدم أي إعفاءات أو
إستثناءات وال يقدم ممرات جانبية أو مخارج .يعيد الرب يسوع تقديم األساس الالهوتي والفكري لذلك للفريسيين في
جو وثقافة تمنح جميع حاالت الطالق الحق في الزواج مرة أخرى فيقول" ....أما قر ْأ ُت ْم أنَّ ا َّلذِي خلق مِن ا ْلبدْ ِء

ن
خلقهُما ذكرا و ُأ ْنثى؟» وقالِ « :منْ أ ْج ِل هذا ي ْت ُر ُك ال َّر ُجل ُ أباهُ و ُأ َّم ُه وي ْلتصِ ُق بِا ْمرأ ِت ِه وي ُكونُ االِ ْثنا ِ
ن بل ْ جسد واحِد .فا َّلذِي جمع ُه َّ
هللا ُ ال ُيف ِّر ُق ُه إ ِ ْنسان (مت )6-4 :19
جسدا واحِدا .إ ِذا ل ْيسا ب ْع ُد ْاثن ْي ِ

لذلك فيما يتعلق بالزواج مرة أخرى ،ال يسمح في ملكوت هللا بالحريات التي منحها موسى للسماح بالزواج
بعد الطالق .إنطالقا من هنا حصلنا على نذر وتعهد الزواج " سواء لألفضل أو لألسوأ سنكون معا حتى الموت"
نعلم من خالل النص" فا َّلذِي جمع ُه َّ
هللا ُ  "...أنه ليس لدي أي إنسان سلطة في حل الزواج .هذا يجعل هللا طرف
ثالث في الزواج وأي تفكك لهذا اإلتحاد ليس تفكك للثنائي لكن لألطراف الثالثة وحاشا أن نترك هللا بعيدا.
تذكر أن كل زواج يجب أن يكون إنعكاسا للعالقة الحبية للمسيح والكنيسة ،وإنعكاس لتصميم هللا وقصده
النهائي لوليمة عرس وزواج الخروف ( الحمل) .عندما يكون هناك تفكك للزواج ،هو مثل شخص رش كتابات على
ما كان من المفترض أن تكون قطعة فنية جميلة .تذكر أيضا أن الروح القدس ال يتناقض مع كلمة هللا.
تذكر أنه على الرغم من عدم السماح بالزواج طالما الطرف اآلخر من شريك الحياة علي قيد الحياة لكن
يسمح باإلنفصال أو الطالق في بعض األحيان .نجد أمثلة على ذلك في (مت  9 :19و  1كو  )16-10 :7ومع ذلك،
في إشارة إلى "شرط اإلستثناء واإلستبعاد" في مت  ،19يجب علينا أن نفهم أن هذا اإلستبعاد يقتصر على الطالق
ولكن ال يمتد إلى حق الزواج مرة أخرى وذلك لألسباب التالية )1 :ليس هناك معنى في السياق المباشر حيث قال

الرب يسوع بعد ذلك تماما ان الرجل والمراة جسدا واحدا (شخص واحد) في الزواج و ال يمكن فصلهما )2 .إنه ال
يصلح وال يتناسب مع سياق األسفار األخرى من كلمة هللا في هذا الشأن .و )3يستثنى بحسب  1كو11-10 :7 .
حيث يأمر بولس الرسول كمتحدث عن الرب يسوع في المسائل العقائدية" :وأ َّما ا ْل ُمتز ِّو ُجون ف ُأوصِ يهِ ْم ال أنا ب ِل

ارق ا ْلم ْرأ ُة ر ُجلها .وإِنْ فارق ْت ُه ف ْلت ْلب ْث غ ْير ُمتز ِّوج ٍة أ ْو ِل ُتصال ِْح ر ُجلها .وال ي ْت ُركِ ال َّر ُجل ُ
ال َّر ُّب أنْ ال ُتف ِ
ا ْمرأت ُه" ( 1كو )11-10 :7
هنا يؤكد بولس أن الرب يسوع ال يعترف بالطالق كإنتهاء للزواج .مرة أخرى ،ستستمر عقيدة "جسدا
واحدا" طالما أن الزوج /الزوجة علي قيد الحياة .ال يسمح ألي إنسان كسرها  .بذلك نرى بولس الرسول بعد أن أخذ
من تعاليم الرب وشكلها لتكون عقيدة كنسية .
كل هذا يمكن أن نفهمه بصورة أفضل من خالل النظر والتأمل في زواج هللا نفسه كما تبينه أسفار األنبياء.
نجد هنا أن هللا رفض الزواج مرة أخري على الرغم من قبول الطالق .دعونا نتأمل ذلك وستكون مندهشا:

 .1تزوج هللا من إسرائيل " .ألنَّ ب ْعلكِ هُو صا ِن ُعكِ ر ُّب ا ْل ُج ُنو ِد ا ْس ُم ُه وولِ ُّيكِ ُقد ُ
ُّوس إ ِ ْسرائِيل .إِله ُكل ِّ
ض ُيدْ عى " (اش)5:54
األ ْر ِ
ب إ ِ ْذ زن ِ
 .2إسرائيل يزني وهللا يطلقها .فرأ ْي ُت أ َّن ُه أل ْج ِل ُكل ِّ األ ْسبا ِ
ت ا ْلعاصِ ي ُة إ ِ ْسرائِيل ُ فط َّل ْق ُتها وأ ْعط ْي ُتها
كِتاب طالقِها( ...إرميا )8 :3
 .3ومع ذلك هللا يؤكد لزوجته أنه على الرغم من أنه طلقها وإنفصلت عنه ....ال يزال متزوجا بها ".ا ِْرج ِ ُعوا أ ُّيها
ت عل ْي ُك ْم ( متزوج بكم)( "....ارميا )14:3
سدْ ُ
الر ُّب أل ِّني ُ
ا ْلب ُنون ا ْل ُعصا ُة ي ُقول ُ َّ
صيان ُك ْم ( "...إرميا
 .4هللا يتوسل مع زوجته الزانية أن تعود إليه " .ا ِْرجِ ُعوا أ ُّيها ا ْلب ُنون ا ْل ُعصا ُة فأ ْشفِي ِع ْ
)22:3
ومن الواضح في نظر هللا أن الطالق أبدا ما كان نهاية الزواج .طبق هذا المبدأعلى كل آيات الكتاب حول هذا
الموضوع وستصل الي العقيدة الصحيحة.

 .2أسباب الزنا
سبب الزنا هو شهوة الجسد .وهي تبدأ دائما بنظرة (مت  )28:5ثم تنتقل إلى الفعل .بل هو رجل أو إمرأة
يصبحان أغبياء تماما وأعميان إلى ما يقومان به كما و صفها سليمان " :أ َّما َّ
الزانِي بِا ْمرأ ٍة فعدِيمُ ا ْلع ْق ِل .ا ْل ُم ْهلِ ُك

ن ْفس ُه هُو ي ْفع ُل ُه "(أمثال  )32:6أتحدث في نطاق أوسع ،فإنه يمكن القول أن الزنا هو حالة القلب بال حارس .هو
القلب الذي لم يستشير هللا ،الذي ال يعتبر الضرر واأللم الذي ينتج وراء األمر ،ليس فقط على الشريك اآلخر ،ولكن
أيضاعلى أطفالهم وأطفال أطفالهم .
بطبيعة الحال ،يعتبرذنب تفكك الزواج نادرا من جانب واحد .نادرا ما يكون هناك طرف بريء .غالبا ما يكون
عدم وجود الحب ،والحرمان من الحب من طرف الشريك اآلخر ،وهذا يزيد من عرضة الشريك اآلخر للوقوع في
الخطية .لن يحدث أبدا تفكك للزواج عندما يحب الزوج زوجته دون قيد أو شرط كما أحب المسيح الكنيسة وعندما
تكون الزوجة طائعة لزوجها في كل شيء كما للرب.

يطرح سؤال مشروع جدا خالل هذه اليوم وهذا العصر نفسه :إذا كان هناك حالة طالق واألطفال يستمرون
مع والدتهم ،األ يبرر حاجتها إلي شخص يعولها وأوالدها الزواج مرة أخرى؟ كال ..ليست هناك آية واحدة في الكتاب
المقدس لدعم الزواج في مثل هذه الحالة .بدال من ذلك ،هناك مئات المرات عندما يؤكد هللا انه سوف يرعي ويهتم
بشعبه في كل ظروف الحياة .يوفر هللا عناية خاصة لألرامل واألمهات العازبات مثل المنفصالت واأليتام .

 .3المخرج والحل
أنت تقول لي " :حضرة القس شولتز ،أنا طلقت وتزوجت مرة أخرى ولدي أطفال من كال الزوجتين .أرى
اآلن أنني قد أخطأت من خالل زوجي الثاني .ماذا أفعل اآلن؟ "إسمع هذا يا أخي وأختي الحبيبة .الزنا ليس خطية ال
تغفر .جاء يسوع ليخلص الخطاة ،حتى الزناة والقتلة .إرتكب الملك داود فعلته ،لكنه ندم بشدة (مز  .)51غفر هللا
وصفح له وأصبح هو نعمة لبقية العالم في كل جيل منذ ذلك الحين .هللا يمكن أن يفعل ذلك لك ويجعلك كرمة مثمرة
في جبل صهيون (مدينة إلهنا) .تحتاج أن تغفر لنفسك في اللحظة التي يغفر هللا لك.
قد يكون سؤالك التالي" :هل أعود للشريك األول أم أستمر مع الشريك الحالي؟" والجواب واضح ال لبس فيه
من سفر التثنية :4-1 :24 .ال عودة للشريك األول بسبب النجاسة (ألنها نجسة) .يؤكد الرب يسوع هذا التعليم
بقوله في إنجيل لوقا ،كما ذكر من قبل ،أنه ال ينبغي عليك الزواج من شخص مطلق .لقد تعهدت بالتزام نحو الشريك
اآلخر الثاني .اآلن كن مخلصا .هللا يبارك اإلخالص والمخلصين.
قد تقول " :حضرة القس شولتز ،هذا التعليم صعب وقاسي" وهذا هو بالضبط ما شعر به تالميذ الرب بعد ما
قدم الرب يسوع لهم "عقيدة الالخروج" في مت  .19ضربهم بشدة لدرجة أنهم أرادو أن يتخلوا عن الزواج تماما!
ننظر في كالمهم بالضبط " :قال ل ُه تالم ُ
ِيذهُ« :إِنْ كان هكذا أ ْم ُر ال َّر ُج ِل مع ا ْلم ْرأ ِة فال ُيواف ُِق أنْ

يتز َّوج!"(مت  .)10:19الطريق إلى الحياة ضيق بل وقليلون هناك الذين يجدونه .ثم قال لهم الرب يسوع في
األساس :إذا كنت ال تستطيع التعامل مع هذا األمر كذلك فال تتزوج ( .)12-11يمكنك التمتع بكل ثروات ملكوت هللا
دون الزواج مرة ثانية .نهاية مطاف السعادة ال تأتي من خالل الزواج ولكن من خالل الثبات في المسيح.

سيري البعض منكم بوضوح وأنا أختم هذه األطروحه والمساءلة أن الصورة أكثر وضوحا اآلن .ستكف عن
تبرير زواجك الثاني وستتوب لتدخل في فرح الرب ثم تثمرإلى األبد .وسيستمر البعض اآلخر لتبرير موقفهم من خالل
الزعم بأن لديهم ظروف خاصة .البعض اآلخر سوف يستفسر كثيرا ويسأل "ماذا لو" .أقترح لهذه المجموعة األخيرة
أن تتشاور مع الروح القدس والقديسين الناضجين لديك.
لقد أرحت ضميري مع هذا المقال .أعطيتكم كلمة هللا النقية من هللا وإذا كان لديك أي خالف مع هذا ،يجب
الرجوع لكلمة هللا وليس لي .لقد تممت ووفيت مسؤوليتي بعد كل ما قلت هنا والكرة اآلن في ملعبكم.
وباء الطالق و الزواج الثاني هو تدمير لعائالتنا

ولكنائسنا.
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