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  الروابط

  والطالق البشارة:السادس الجزء 

  ديفيد بالت. د
  

عـايز . 7 كورنثـوس األولـى رسـالة، أدعوك تفتح معايا )وأتمنى إنه يكون معاك(لو كان معاك كتاب مقدس 
 الحلقـةأنـا شـاركتكم . أبقى صريح معاكم، وأنا واقف قدامكم النهارده عايز أعتـرف لكـم إنـي مـش مرتـاح أوي

. وعائالتنـا البشـارةبالذات انه فيه حاجتين بيأثروا النهارده على ي فارقة أوي معايا اللي فات إزاي السلسلة د
  .والشذوذ البشارةهنتكلم عن لحلقة اللي جاية والطالق وا البشارةالنهارده هندرس أكتر عن 

  
حس بتقـل إذا تانـه بمجـرد مـا الكلمـة دي بتتسـمع، نـاس كتيـر بـ".. طـالق"أول لمـا قلـت كلمـة  أنا عارف انـه

هتقابلـه فـي حياتـك هيكـون متـأثر بـالطالق  حـدكـل وا اتقريبً أقول ان أقدر أنا أعتقد إني . اكانش كل الناسم
انه أول أنا عارف .. في عائالتنا، أصحابنا، في كنيستناأو سواء كان تجربة شخصية ومباشرة،  ،بطريقة ما

وفيــه . بــة األمــل، النــدم، الــذنبمــا بــأنطق الكلمــة دي، بنتملــي بمشــاعر مختلفــة منهــا الحــزن، الخســارة، خي
وأنـــا أعتقــد اننـــا مــش هنكـــون بنبــالغ لمـــا نــتكلم عـــن ظهــور الطـــالق فـــي  حاجــات مؤلمـــة أكتــر مـــن الطــالق

في الحقيقة أنا هأتجرأ وأقول ان احنـا مـش هنكـون . مجتمعاتنا أو لما نتكلم عن تأثير الطالق على مجتمعنا
بالنســبة للعيلــة وده  ايس أوي ان ده موضــوع حســاس جــدً بنبــالغ لمــا نــتكلم عــن الحاجــات دي وأنــا مــدرك كــو 

  . سبب عدم ارتياحي
  

ســبب عــدم : الســبب األوالنــي: أحلــل أنــا ليــه مــش مرتــاح، أعتقــد إنــي توصــلت لســببين أساســيين تحاولــلمــا 
ومش بأقصد بالسهولة انه مش صعب أو مش . ارتياحي هو اننا عايشين في مجتمع الطالق فيه سهل أوي

احنا عايشين فـي مجتمـع . د انه سهل أوي انه يحصل أكتر من أي وقت تاني في الماضيمكلف لكن أقص
  ! عنده استعداد عالي للطالق

  
أنــا عــارف ان . النهــارده، أنــا مــش عــايزكم تتــألموا نــي عــايز أكــون راعــي لــيكمتــاني ســبب لعــدم راحتــي هــو إ

بـأتمنى اننـا نتقسـم  أنـا لـو علـي . يالموضوع ده بيكشف جروح لسه حاصلة أو جراح قديمة أو موجودة دلوقت
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مجموعـة للمتجـوزين واللـي مـاأختبروش الطـالق : لمجموعتين ونتكلم عن الطالق واحنا متقسـمين مجمـوعتين
و نفس توجه للمجموعتين هيالفكرة هي ان الكالم اللي ه. والمجموعة التانية للناس اللي مروا بظروف طالق

ل الحــق ده ألنــه بيعتمــد علــى خلفيــة اللــي بيســتقبل الكلمــة لكــن لكــن االخــتالف هــو فــي طريقــة توصــي ،الحــق
  . لألسف مش هنقدر نتقسم مجموعات

  
فيه طرقتين ممكن نتكلم بيهم عـن الطـالق، واحـدة مـنهم هـي الطريقـة الوقائيـة والطريقـة التانيـة هـي الطريقـة 

عشـان . بمختلـف ظـروفكم ناالتجـاهيلكـم عشان كده التحدي اللي فدامي النهارده هو انـي أقـدم  .لتعويضيةا
كده خلينا نصلي ان اهللا يساعدنا بنعمته اننا نشوف ونسمع ونفهم كلمته معناها إيه بالنسـبة لحيـاة كـل واحـد 

  . بمختلف ظروفنا فينا
  

اللي هنعمله النهارده هو اننا هنقرأ اربع فقرات من الكتاب المقدس بيتكلموا عن الطالق وهنبتدي اننا نقرأهم 
دول مش الفقرات الوحيدة اللي بتـتكلم عـن . كلهم وبعد كده هنجمع المعاني منهم. تانية في األولواحد ورا ال

في الكتاب المقدس وهنجّمعهم مـع بعـض  الطالق لكنهم من اكتر الفقرات األساسية اللي بتتكلم عن الطالق
  . ولبيقول إيه هي المعاني المتضمنة للطالق زي ما الكتاب بيقوهنشوف الكتاب المقدس 

  
 بنـاءً  أنا عايز نكون بنفكر في الكنيسة والطالق وهنتكلم عن شوية أفكار عن رد فعل الكنيسة تجـاه الطـالق

شـكله . اهللا بيقول إيه عن الطالق وهنختم بتطبيقات عمليـة ص اللي هنقراها، وبعد كده هنشوفعلى النصو 
النهارده؟ وعشان كده كورنثوس األولى هي إيه الطالق؟ إيه الرسالة المتوجه لكل واحد فينا بمختلف ظروفنا 

تحوا معايا كورنثـوس فمن فضلكم ا. نرجع لبداية الكتاب المقدسبعدها أكتر نص منطقي ممكن نبتدي بيه و 
  .10وعدد  7األولى 

  
هنـا بـولس بـيكلم و  عزوبيـةبولس هو اللي كاتب الكـالم ده واحنـا درسـنا الفقـرة دي قبـل كـده لمـا اتكلمنـا عـن ال

ـــاِرَق اْلَمـــْرَأُة َرُجَلَهـــا، 10"المتجـــوزين وبيقـــولهم،  ، َأْن َال ُتَف بـــِل الـــر ـــا َب ـــا اْلُمَتَزوُجـــوَن، َفُأوِصـــيِهْم، َال َأَن َوإِْن 11َوَأم
ـا اْلَبـاُقوَن، َفـَأُقوُل َلهُـْم َأَنـا، َال 12. اْمَرَأتَـهُ  َوَال َيْتـُرِك الرُجـلُ . َفاَرَقْتُه، َفْلَتْلَبْث َغْيَر ُمَتَزوَجٍة، َأْو ِلُتَصاِلْح َرُجَلَهـا َوَأم

 بِتـي َلَهـا َرُجـٌل 13. ِإْن َكاَن َأٌخ َلُه اْمَرَأٌة َغْيُر ُمْؤِمَنٍة، َوِهَي َتْرَتِضـي َأْن َتْسـُكَن َمَعـُه، َفـَال َيْتُرْكَهـا: الرَواْلَمـْرَأُة ال
َألن الرُجـَل َغْيـَر اْلُمـْؤِمِن ُمَقـدٌس ِفـي اْلَمـْرَأِة، َواْلَمـْرَأُة 14. ْن َيْسُكَن َمَعَها، َفَال َتْتُرْكـهُ َغْيُر ُمْؤِمٍن، َوُهَو َيْرَتِضي أَ 
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ـــا اآلَن َفُهـــْم ُمَقدُســـونَ . َغْيـــُر اْلُمْؤِمَنـــِة ُمَقدَســـٌة ِفـــي الرُجـــلِ  َفـــَأْوَالُدُكْم َنِجُســـوَن، َوَأم اَرَق َغْيـــُر َولِكـــْن ِإْن َفـــ15. َوإِال
  ".َلْيَس اَألُخ َأِو اُألْخُت ُمْسَتْعَبًدا ِفي ِمْثِل هِذِه اَألْحَواِل، َولِكن اَهللا َقْد َدَعاَنا ِفي السَالمِ . اْلُمْؤِمِن، َفْلُيَفاِرقْ 

  
هو انه بيقتبس من يسوع واالناجيل، تعالوا نروح لـ  11و 10عدد  7اللي بيعمله بولس في كورنثوس األولى 

يسوع بيتكلم . كتر من جزئية وبولس بيختار انه يقتبس من الحتة ديأ يسوع تكلم عن الطالق في. 19متى 
.  16: 18بيقتــبس مــن لوقــا  سبــول. 16ولوقــا  10، مــرقس 19فــي متــى : عــن الطــالق فــي الــتالت اناجيــل

يخلينا نبص السبب اللي ه. 19في متى يسوع بيعلم عن الطالق وكمان  12لـ 1عدد من  10برضه مرقس 
معنــاه انهــم الكــالم ده مــش . علــى متــى هــو انــه فيــه حاجــات موجــودة هنــا مــش موجــودة فــي مــرقس ولوقــا

جـة بطـرق سـاعات يسـوع بيقـول نفـس الحا. حكايات مختلفة ومتناقضة لكـن معنـاه انـه مـن اعتبـارات مختلفـة
  .مختلفة في أماكن مختلفة لكنه في االخر هو نفس الحق

  
ُبوُه َقاِئِليَن َلهُ وَ 3" :يقول، 3:19متى  وَن ِلُيَجريِسي َسـَبٍب؟«:َجاَء ِإَلْيِه اْلَفر َق اْمَرَأَتُه ِلُكلُجِل َأْن ُيَطلِللر َهْل َيِحل «

ْن َأْجـِل هـَذا َيْتـُرُك الرُجـُل مِ : َوَقالَ 5َأَما َقَرْأُتْم َأن الِذي َخَلَق ِمَن اْلَبْدِء َخَلَقُهَما َذَكًرا َوُأْنَثى؟ «:َفَأَجاَب َوَقاَل َلُهمْ 4
َفالِذي َجَمَعُه اُهللا . ِإًذا َلْيَسا َبْعُد اْثَنْيِن َبْل َجَسٌد َواِحدٌ 6. َأَباُه َوُأمُه َوَيْلَتِصُق ِباْمَرَأِتِه، َوَيُكوُن االْثَناِن َجَسًدا َواِحًدا

ُقُه ِإْنَسانٌ  ـُق؟َفِلَماَذا َأوْ «:َقاُلوا َلهُ 7. »َال ُيَفرُموَسـى «: َقـاَل َلُهـمْ 8» َصى ُموَسى َأْن ُيْعَطى ِكتَـاُب َطـَالق َفُتَطل ِإن
ِإن َمـْن َطلـَق : َوَأقُـوُل َلُكـمْ 9. َولِكْن ِمَن اْلَبْدِء َلْم َيُكـْن هَكـَذا. ِمْن َأْجِل َقَساَوِة ُقُلوِبُكْم َأِذَن َلُكْم َأْن ُتَطلُقوا ِنَساَءُكمْ 

 َقــٍة َيْزِنــياْمَرَأتَــُه ِإالُج ِبُمَطلــِذي َيتَــَزوَج ِبــُأْخَرى َيْزِنــي، َوالَنــا َوتَــَزو ده كــان  -: َقــاَل َلــُه َتَالِميــُذهُ 10. » ِبَســَبب الز
  »!ِإْن َكاَن هَكَذا َأْمُر الرُجِل َمَع اْلَمْرَأِة، َفَال ُيواِفُق َأْن َيَتَزوجَ « -ردفعلهم

  
تعالوا نرجع لخامس سفر فـي الكتـاب . بيرجع لفقرتين مختلفتين من العهد القديم في النص اللي قدامنا يسوع

هـو لمـا مجموعـة جـت ليسـوع  19السؤال اللي فتح الحـوار فـي متـى . 24المقدس وهو سفر التثنية اصحاح 
اللـي هـو نـاموس اهللا  24ه هـو تثنيـة خلفية الكالم د "َهْل َيِحل ِللرُجِل َأْن ُيَطلَق اْمَرَأَتُه ِلُكل َسَبٍب؟" :ا لهوقالو 

  . وليها مغزي اوأعتقد انها أسئلة مهمة جدً  هنا، وبيسألوا أسئلة عن إيه اللي ناموس اهللا بيسمحه
  

احنـا مـش بنسـأل نـاموس اهللا وقوانينـه بتقـول  ..مش بنسأله في كنايسـنا النهـارده لألسف، فيه سؤال مهم جًدا
" هو ياتري قـانون الحكومـة أو تشـريع الدولـة بيقـول إيـه عـن الطـالق؟" :لقوانين اهللا ونقو  بنتخطىعادًة . إيه
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وهو ده اللي احنا محتاجين نشوف قوانين اهللا بتقول إيه . ولو قانون البلد بيسمح بالطالق يبقى أكيد موافقين
إيــه عــن  كلمــة اهللا بتقــول. وأتمنــي ان ده يكــون الســؤال اللــي احنــا بنســأله النهــاردههمــا كــانوا بيســألوه زمــان 

   :موسى بيقول 24لنا إيه؟ تثنية ل الكتاب المقدس بيقو لكن العالم بيقول إيه عن الطالق؟ : الطالق؟ مش
  
 َوَكَتــَب لَهــا ِكَتــاَب ِإَذا َأَخــَذ َرُجــٌل اْمــَرَأًة َوَتــَزوَج ِبَهــا َفــِإْن لــْم َتِجــْد ِنْعَمــًة ِفــي َعْيَنْيــِه َألنــُه َوَجــَد ِفيَهــا َعْيــَب َشــْيءٍ «
َفـِإْن َأْبَغَضـَها  .َوَمتَـى َخَرَجـْت ِمـْن َبْيِتـِه َذَهَبـْت َوَصـاَرْت ِلَرُجـٍل آَخـرَ . الٍق َوَدَفَعُه ِإلى َيِدَها َوَأْطلَقَها ِمْن َبْيِتـهِ طَ 

َت الرُجــُل اَألِخيــُر الــِذي الرُجــُل اَألِخيــُر َوَكَتــَب لَهــا ِكَتــاَب َطــالٍق َوَدَفَعــُه ِإلــى َيــِدَها َوَأْطلَقَهــا ِمــْن َبْيِتــِه َأْو ِإَذا َمــا
َســتْ . اتَخــَذَها لــُه َزْوَجــة ُل الــِذي َطلَقَهــا َأْن َيُعــوَد َيْأُخــُذَها ِلَتِصــيَر لــُه َزْوَجــًة َبْعــَد َأْن َتَنج ال َيْقــِدُر َزْوُجَهــا اَألو." 

َألن َذِلـَك : "بيكمـل ويقـول. النص كله عشـان تفهمـوا سلسـلة األحـداث اللـي حصـلت هنـا ترجعوا تقرواممكنوا 
 بِإلُهَك َنِصيبً . ِرْجٌس لَدى الر بًة َعلى اَألْرِض الِتي ُيْعِطيَك الراَفال َتْجِلْب َخِطي."  

  
بعدها كمان بكذا صفحة، فيه جزء هنالقي فيه . 19في متى  دي الخلفية الكتابية اللي بتقود للنص الموجود

 فــي السلســلة دي احنــا بصــينا علــى الــنص ده كتيــر.  2ين ق مــن تكــو كالمــه عــن الطــال هفيــيســوع بيقتــبس 
اللــي . هــي آيــة جوهريــة 24:2تكــوين . وأشــجعك انــك تخطــط تحتــه فــي كتابــك لــو انــت مــش مخطــط تحتــه

لكنــه عامــل زي األســاس لكــل حاجــة بعــد كــده،  موجــود قــدامنا هنــا هــو مــش مجــرد قصــة لطيفــة عــن الخليقــة
هتالقـي يسـوع بيقتـبس و  24:2موجـودة فـي تكـوين تـاب المقـدس هتالقي جذور بقية الصورة الموجودة فـي الك

  . 19منهم من متى 
  

هنالقي كلمة اهللا . "ِلَذِلَك َيْتُرُك الرُجُل اَباُه َوامُه َوَيْلَتِصُق ِباْمَراِتِه َوَيُكوَناِن َجَسدا َواِحدا ": بيقول في اقتباسه ده
مـع بعـض؟ عـايز نبتـدي بشـوية تـأمالت وبالطريقـة دي بتقول إيه عن الطالق لو حطينـا األربـع فقـرات دول 

  . ا تأمالت رعوية على النصوص ديأكتره يبالظبط الكنيسة بتتفاعل مع الطالق ود
  
ا وأقصـد بـالكالم ده إنـي أصـدق انـه ن احنا عزلنا نفسنبأالقي إالكنيسة إتجاوبت مع الطالق إزاي ا بأفكر لم

أنا سألت ناس كتير ومش بس من الكنيسة لكن فـي . الكنيسة فيه نقص أو ندرة في التعليم عن الطالق في
إمتي كانت اخر مرة سمعت فيها وعظة عن الطالق؟ فاكر إيـه مـن التعلـيم ده : "كنايس تانية كمان، سألتهم

  "عن الطالق؟
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ودي مشكلة كبيرة لما نالقي ". أنا مش فاكر إني سمعت حاجة عن الطالق أصال"فيه ناس جاوبت وقالت، 

الطــالق ده واقــع فـــي و ُنــص النــاس اللــي فــي الكنيســـة بيتطلقــوا فعــال  المجتمــع اللــي احنــا فيــه وتقريًبـــُنــص ا
  ... احنا عزلنا نفسنا. حياتهم

  
ألن نتيجـة عـدم فهمنـا الكلمـة بتقـول إيـه عـن . مش بس عزلنا نفسنا لكن تاني حاجة هي اننا عزلنا بعضناو 

بنالقـي ان النـاس اللـي اختبـرت الطـالق  ودايًمـا ا مـع بعـضآثر على الطريقة اللي بنتعامـل بيهـ ، دهالطالق
بيمــر بــاألمر ده فانــت تفكيــرك  إنـه لــو فيــه حــد تعرفــهوهــو  ..بينــافيــه فكــر ســائد . فســهم مــن المجتمــععزلـوا ن

اتكلــم فيــه إزاي أو أتعامــل مــع الشــخص ... أنــا مــش عــارف إزاي أتعامــل مــع الموضــوع ده: بيكــون كــاآلتي
وده بسبب اننا عندنا عدم فهم للـي بتقولـه د الشخص ده وهو بيمر بظروف الطالق؟ إزاي؟ أزاي ممكن أسان

 . بينـتج عنـه صـورة االنعـزال ألي حـد بيمـر فـي ظـروف طـالق فـي الكنيسـة اكلمة اهللا عن الطـالق وده غالًبـ
   ...احنا عزلنا نفسنا وعزلنا بعض.. دي مش حاجة كويسة ألن دي مش صورة الجسد الواحد

  
يهم بالنسـبة فـتجاهلنا المشكلة ودي أهم حاجة عملناها في تجاوبنا أو رد فعلنا للطالق هو اننا  وتالت حاجة
جوه الكنيسـة بنالقـي ان احنـا مـش مهتمـين بـالطالق زي مـا المفـروض .. احنا تجاهلنا المشكلة. لي النهارده

أوي علــى األقــل فــي  ةر كبيــ ةغلطــ ينكــون فـــ بنفّضــل اننــا مــانتكلمش عنــه ونفّضــل اننــا مانتعــاملش معــاه ود
لكنها خطية اننا نتكلم عن الطالق بره إطـار الكنيسـة ألنـه المفـروض مش بس غلطة كبيرة و  .إطار الكنيسة

  .اننا نكون بنتكلم عنه جوه إطار الكنيسة ومن الغلط اننا مانعملش كده
  

حـين انهـم المفـروض  لمحـاكم فـيكلة هي ان المسيحيين بيجـروا علـى االمشهتسألوني أقصد إيه بالكالم ده؟ 
تعالوا نرجع لــ كورنثـوس . بيجروا للمحاكم بدل الكنايس... يكونوا بيجروا للكنيسة عشان يتكلموا عن الطالق

لمحكمــة يـروح النهـارده لـو مسـيحي فكـر فـي الطـالق، بيــروح يـتكلم مـع محـامي طـالق وبعـد كـده . 6األولـى 
تعمل كده وده اللي بيتكلم عنه هنا في كورنثوس  دي حاجة غير كتابية انك. أكبر غلط.. الطالق وده غلط

بولس مصدوم وهو بيكتـب . الخالفات اللي بين المؤمنين المفروض انها تتحل في إطار الكنيسة. 6األولى 
  .1:6كورنثوس األولى . اسمعوا بيقول إيه. لمحاكمبيالقي ان المؤمنين بياخدوا بعض لالرسالة و 
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َأَلْسـُتْم َتْعَلُمـوَن   2  َلُه َدْعـَوى َعَلـى آَخـَر َأْن ُيَحـاَكَم ِعْنـَد الظـاِلِميَن َوَلـْيَس ِعْنـَد اْلِقديِسـيَن؟ َأَيَتَجاَسُر ِمْنُكْم َأَحدٌ "
ـْغَرى؟َمَحـاِكِم َأن اْلِقديِسيَن َسَيِديُنوَن اْلَعاَلَم؟ َفِإْن َكاَن اْلَعاَلُم ُيـَداُن ِبُكـْم َأَفـَأْنُتْم َغْيـُر ُمْسـَتْأِهِليَن ِللْ  َأَلْسـُتْم   3  الص

ــاةِ  ــاَألْوَلى ُأُمــوَر َهــِذِه اْلَحَي ــا َســَنِديُن َمَالِئَكــًة؟ َفِب ــاِة   4 !َتْعَلُمــوَن َأنَن ــِإْن َكــاَن َلُكــْم َمَحــاِكُم ِفــي ُأُمــوِر َهــِذِه اْلَحَي َف
َأَهَكَذا َلـْيَس َبْيـَنُكْم َحِكـيٌم َوَال َواِحـٌد َيْقـِدُر َأْن َيْقِضـَي . ِلَتْخِجيِلُكْم َأُقولُ  5 !َفَأْجِلُسوا اْلُمْحَتَقِريَن ِفي اْلَكِنيَسِة ُقَضاةً 

َألن ِعْنـــَدُكْم  اَفــاآلَن ِفــيُكْم َعْيــٌب ُمْطَلًقــ 7 .ِكــن اَألَخ ُيَحــاِكُم اَألَخ َوَذِلــَك ِعْنــَد َغْيـــِر اْلُمــْؤِمِنينَ لَ  6 َبــْيَن ِإْخَوِتــِه؟
؟ .ُمَحاَكَمــاٍت َبْعِضــُكْم َمــَع َبْعــضٍ  ؟ ِلَمــاَذا َال ُتْســَلُبوَن ِبــاْلَحِري َلِكــْن َأْنــُتْم َتْظِلُمــوَن  8 ِلَمــاَذا َال ُتْظَلُمــوَن ِبــاْلَحِري

  ."َوَتْسُلُبوَن َوَذِلَك ِلِإلْخَوةِ 
  

المفروض . ن المسيحيين ياخدوا بعض المحاكم عشان يحلوا الخالفات اللي بينهم قدام الغير مؤمنينحاشا إ
مش عارف . تتحل في إطار الكنيسة، وده اثر على الطريقة اللي بنتعامل بيها مع الطالق ان الحاجات دي

جبنا منين الفكرة اللـي بتقـول ان أحسـن طريقـة نتعامـل بيهـا مـع الصـراعات فـي الجـواز أو الطـالق هـي اننـا 
مــش دي تنــا؟ لنــا إيــه أحســن حاجــة لعائالا يقولــو طــالق وثنيــين وقضــاة وثنيــين نــروح لمحــاميين  اغالًبــ اغالًبــ

نـاس كتيـرة بتتبـع المسـيح  أنـا مـدرك إنـه فـي. ضـوع دهالطريقة الكتابية اللي المفـروض نتعامـل بيهـا مـع المو 
لكن أنا عايز أوضح حاجة مهمـة جـدا وهـي انـك لـو بتاكـل عـيش . في مجال القانون وفعال بيمجدوا المسيح

بتحّقر من تصميم يبقى انت ساعتها  على حساب انك بتسهل وبترخص من الطالق، وبتبني سيرتك المهنية
 مغفرةمن مجد المسيح في الزواج وهتقف قدام دينونة اهللا بسبب األمر ده وأشجعك انك تتوب وتطلب  ..اهللا

  .قبل ما الوقت يفوت
  

 فــي. علـى حاجـة تانيـة نصـوص ومفـيش وقـت نـبص أكتـر مـن أربـع او خمـسوقـت اننـا نتعمـق فـي  مـافيش
وكورنثــوس  18ينــا إزاي نتعامــل مــع الخالفــات فــي الكنيســة، شــواهد زي متــى صــورة فــي العهــد الجديــد بتور 

ولســـه لحـــد النهـــارده بيعملـــوا نفـــس دي حاجـــة الشـــيوخ كـــانوا بيتعمقـــوا فيهـــا . ، وشـــواهد تانيـــة كتيـــرة5األولـــى 
ل لكن كمان كفاية إني أقـو . إزاي نتعامل مع الصراع جوه الكنيسة ااحنا محتاجين اننا نشوف كتابيً . الحاجة

جــوه إطــار الكنيســة  الخالفــاتان الكنيســة هــي المكــان الصــح عشــان تتحــل فيــه الخالفــات، الزم نتعامــل مــع 
أنـا مـش بأحـاول . عشان كده ماينفعش في الكنيسة نتجاهل الطالق ونفضـل بـس نوضـب فـي صـورة الـزواج

لــذات فــي إنــي أكــون شــخص ثــوري هنــا لكــن دي هــي الصــورة الكتابيــة للتعامــل مــع صــراعاتنا مــع بعــض با
  . موضوع الطالق
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األول عـايزين نعـرف  لكـن. فيه حاجتين محتاجين نعملهم اإيه بقى اللي المفروض نعمله في الكنيسة؟ مبدئيً 

؟ بحسب كورنثوس األولى، أول حاجة هي اننا بنشكك في ألمور بطريقة العالمإيه اللي بيحصل لما بنعمل ا
احنــا ". حلــوا الموضــوع ده فــي الكنيســة"بــولس بيقــول، . نينشــهادة الكنيســة لمــا بنعمــل كــده قــدام الغيــر مــؤم

ببســاطة تفتكــروا إيــه الرســالة اللــي . بنجيــب العــار الســم المســيحبنشــكك فــي الكنيســة وتــاني حاجــة هــي اننــا 
؟ مـؤمنين مسـيحيينالق قـدامهم هـي لاللي مش بيؤمن باهللا لما تكون ُنص حاالت الطلنظام الُحكم بنوصلها 

، وعن صورة المسيح وعروسه؟ إيه الرسالة اللـي لي بنوصلها ساعتها عن مجد المسيحلة التفتكروا إيه الرسا
  بنوصلها للعالم لما بنتعامل مع خالفاتنا بالطريقة دي؟ 

  
نعـزي بعـض أول حاجـة هـي اننـا . الكنيسة المفروض تعمل إيـه؟ مسـؤولية الكنيسـة بتتكـون مـن جـزءينطب 

عـن نا مع بعض، احنا مش بننعزل عـن بعـض ومـش بنعـزل نفسـنا بنشارك حيات احنا نريح بعض بالمحبة،و 
احنا بنخدم بعض . احنا مش بنتجاهل بعض، احنا ماشيين السكة مع بعض. بعضالمشاكل اللي في حياة 

ونســاندهم ونقــويهم ونخــدهم ونســاعدهم ونــدعم احنــا بنحتــوي اخواتنــا وأخواتنــا الُمطلقــين . وبنقــف جنــب بعــض
ولمــا يبقـــى اخواتنــا بيمـــروا . احنــا جســـد واحــد، مجتمـــع مــؤمنين. عملــه فـــي الكنيســةده اللــي احنـــا بن. والدهــم

مـش بنتجاهـل صـراعاتهم او بننعـزل عـن األمـور اللـي . بصعاب في جوازاتهم، بنمشي معاهم ومش بنسيبهم
هم وده يقودنا اننا نبكي معا. بنبكي معاهم، ونعزيهم بالمحبة. هما بيعدوا بيها لكن بنمشي معاهم ونساعدهم

  . قدام الكلمة وتطبيقها في حياتهم
  
ــا بنواجــه بعــض . بالمحبــة لكــن كمــان بنعــزي بعــض بــالحق احنــا مــش بــس بنعــزي بعــض: اني حاجــةتــ احن

الزم ناخد بالنا كويس واحنا بنعزي بعض، اننا مانكونش بنعزي بعض بالباطـل وال بالكـدب ألن دي  .بالحق
احنــا بنقــول اللــي احنــا فاكرينــه أحســن حاجــة .. طــالقألن الموضــوع ده دايمــا بيحصــل فــي ال.. مــش تعزيــة

عشـان يناسـب كمـان بنغيـر مـن كـالم الكتـاب المقـدس  اتتقال بغض النظر الكتاب المقدس بيقول إيه وأحياًنـ
  . اللي احنا هنقوله وفاكرين انه أحسن حاجة ممكن تتقال

  
لكن ركزوا كويس أنا بأقول ... سهلةأنا مش بأقول انها .. احنا محتاجين نثق في الكلمة ألن الكلمة صالحة

الحقيقــة مــش دايًمــا حقيقــة ســهلة لكنهــا قاســية وأنــا عــارف انهــا هتكــون قاســية النهــارده وهتكــون صــعبة : إيــه
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وهنشـــوف علـــى المـــدى القصـــير انـــه مـــن الصـــعب اننـــا نواجـــه بعـــض . لكتيـــر مـــن اللـــي بيســـمعوني النهـــارده
لكلمة هتكون بتبـارك حياتنـا ألجيـال كتيـرة جايـه وهتكـون ان ا لكني أصدق ان على المدى الطويل. بالحقيقة

  . الكلمة صالحة ونقدر نثق فيها. سبب رجاء كتابي لكل واحد وحيد بيسمعني النهارده
  

ــٌة ِهــَي ُجــُروُح اْلُمِحــب "بتقــول،  6:27عشــان كــده أمثــال  وأنــا أصــلي انــه لــو فيــه جــروح النهــارده، انكــم  ."َأِميَن
ومـانكونش بنتجاهـل بعــض أو  أنـا بأصـلي اننــا نكـون بنعـزي بعـض بالمحبــة. اؤكمتكونـوا بتسـمعوهم مـن أحبــ

ماينفعش نعزي بعض من . بننعزل عن بعض واننا مانكونش بنسيب بعض نسلك في رحلتنا الروحية لوحدنا
وبرضــه مــش . هنكــون بنتعــزى بجــد لــو كــان الكــدب هــو اللــي مــالي الصــورةمــش ! ، ده خــداعةغيــر مواجهــ

 التعزيـة: ا مع بعـضو الزم االتنين يمش. من غير مانكون بنبكي مع بعض وبنعزي بعض نعلن الحق هنقدر
  ...بينا في الجسد الواحد النهاردهصلي ان االتنين يكونوا موجودين أنا أ. ةوالمواجه

  
اللــي تعزينــا؟ اهللا بيقــول إيــه عــن الطــالق؟ اللــي عــايز أوريهــولكم النهــارده هــو أربــع طيــب إيــه هــي الحقيقــة 

أربـع حقـايق اهللا بيعلـنهم عـن . مبنية على النصوص دي وكتير منهم بيركـزوا علـى نـص معـين مـنهمحقايق 
. خلـق الـزواجاهللا قـول ان يب هللا تجاه الطالق؟ هنبتدي بـالحق األول، الحـق األولإيه هو رد فعل ا. الطالق

ج ويســوع بيقتــبس اهللا خلــق فكــرة الــزوا. 19ومقتبســة فــي متــى  24:2وهــي دي الصــورة الموجــودة فــي تكــوين 
َلْيَســا َبْعــُد اْثَنــْيِن َبــْل َجَســٌد  اِإذً  "بيقــول،  6و  5عــدد 19وفــي متــى  24:2الموجــودة فــي تكــوين مــن الصــورة 

ُقُه ِإْنَسانٌ . َواِحدٌ  ُه َال ُيَفرِذي َجَمَعُه اللاهللا خلق الزواج، هو اللي بيخلي الزواج حقيقية بتحصل". َفال .  
  

واللـي بيقولهولنـا يسـوع . الزواج دائـم. والكتاب المقدس بيعلمنا األمر ده بوضوح زواج دائمالان  أوال ده يعني
وحده هو اللي يقدر يصنع الزواج ونتيجـة الكـالم ده هـو ان اهللا وحـده هـو اللـي  هو ان اهللا 19هنا في متى 

  . هاهللا وحده هو اللي يقدر يصنع الزواج وهو وحده اللي يقدر يكسر . يقدر يكسر الزواج
  

الراجـل ده كتـب مجلـدات مـن الُكتـب عـن . Jay Adams جـي ادمـز كم مقولة لواحـد اسـمهاعايز أشارك مع
أصــله بشــري، يبقــى لــو كــان الــزواج "اســمعوا بيقــول إيــه، بيقــول، . االمشــورة الكتابيــة والمقولــة دي قويــة جــدً 

حـده اللـي ليـه الحـق انـه أسس الزواج، هو و اللي ساعتها البشر ليهم الحق انهم يفّضوه، لكن بما ان اهللا هو 
لـيهم األفـراد . أفـراد وبتخضـع للقواعـد واألحكـام اللـي اهللا حطهـا اتحادتتضمن الزواج هو مؤسسة . يعمل كده
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. إذا اهللا قــال انهــم يقــدروا يعملــوا كــده مــن غيــر ماتتحســب لهــم خطيــةيتجــوزوا تــاني انهــم يتجــوزوا ويتطلقــوا و 
ســجالت لكــن مالهــاش الحــق أو الصــالحية انهــا تحــدد قواعــد الدولــة اخــدت علــى عاتقهــا مهمــة االحتفــاظ بال

  ."االمتياز ده هو هللا وحده. والطالق الزواج
  

. أنـت وأنـا مالنـاش الحـق أو الصـالحية اننـا نحـدد قواعـد الـزواج والطـالق. تعالوا نتعمق أكتر فـي الموضـوع
لسؤال اللي بيواجهنا النهارده لما ده هو هللا وحده وهي دي النقطة اللي نقدر نبتدي من عندها ألن ااالمتياز 

يكــون اتجــاه قلوبنــا هــل هـــ ُنخِضــع حياتنــا للكلمــة؟ مــاينفعش نقــرا الكلمــة النهــارده و : نقــرأ النصــوص دي هــو
." أنــا هأســتنى وأشــوف الكلمــة بتقــولي إيــه النهــارده وبعــد كــده هــأفكر إذا كنــت هأطيعهــا أو ال"نقــول، يخلينــا 

هل احنا بـ ُنخِضع حياتنا للكلمة؟ ده من اختصاص اهللا، هو وحده . ساسه اهللاالتجاه ده مش بُيكرم اهللا وال أ
عشان كده، احنا محتاجين نسمع اهللا بيقول إيه عن الـزواج . يقدر يصنع الزواج وهو وحده اللي يقدر يكسره

  . والطالق
  

ُقُه ِإْنَسانٌ . "الزواج دائم ُه َال ُيَفرِذي َجَمَعُه اللوالفكـرة دي موجـودة مـن . عهـدجواز دائـم لكنـه ال ومش بس". َفال
كنت باتكلم مع محـامي كـان بيفكرنـي . إلهنا إله بيحفظ العهد. البدء في التكوين واحنا اتكلمنا عنها قبل كده

العقد بيتفسخ، انت بتروح لسلطة أعلى وتقول، ولما . فسخبالفروق بين العقد والعهد ومنها ان العقد ممكن يت
  .وفعال بيتحاسب وبعد كده العقد بيتفسخ" حاسب بسبب العقد المكتوبالشخص ده الزم ي"
  

الشــخص ده دخــل معايــا فــي " لمــا بتــروح لســلطة أعلــى بتقــول،. العهــد بقــى مختلــف، العهــد مــاينفعش يتفســخ
 الفكرة اللي اتكلمنا عنها هـي حقيقـة ان الجـواز. إلهنا إله حافظ العهد. الزم يلتزم بيه .".الزم يلتزم بيهعهد و 

الجـواز . سته، المسيح وكنيسته، المسيح وشعبههو انعكاس ألغلى عهد وهو عالقة العهد بين المسيح وعرو 
  . هو اإلعالن للعالم عن عهد المسيح مع شعبه

  
عـــايزين تشـــوفوا إزاي شـــعب . إزاي المســـيح بيحـــب شـــعبه؟ شـــوفوا إزاي الـــزوج بيحـــب مراتـــهعـــايزين تشـــوفوا 

ونتيجــة لكــده، الطــالق بيشــوه عهــد المســيح مــع كنيســته . ة بتحــب جوزهــاالمســيح بيحبــه؟ شــوفوا إزاي الزوجــ
والحقيقة هي انه لو جه اليوم اللي المسـيح فيـه هيطلـق شـعبه، يبقـى . وبيقدم للعالم كدبة عن المسيح وشعبه

لكن لحد ما اليوم ده ييجـي، . ساعتها مش هيبقى فيه مشكلة ان الراجل يطلق مراته أو الست تتطلق جوزها
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ظ مــن أجــل مجــد المســيح، ألنــه ُيحفــ أصــال مــش هييجــي، يبقــى فكــرة الجــواز هتفضــل عبــارة عــن عهــدوهــو 
عشـان كـده احنــا بنـبص علــى النصـوص اللــي قـدامنا بمنتهــى . إعـالن للعـالم اللــي حوالينـا عــن عهـد المســيح

ثقافــة  فــي وســطألن مجــد المســيح فــي العــالم مــرتبط بصــورة الجــواز و  –التواضــع وبمنتهــى الجــرأة النهــارده 
اهللا خلـق الـزواج . لى النصوص فـي ضـوء األهميـة األبديـة لفكـرة الـزواجاحنا الزم نبص عمستعدة للطالق، 

  . وهو دائم وكمان هو عهد
  

ـــاني  ـــه هـــو ، حـــقت ـــانيإي ـــره الطـــالق: رد فعـــل اهللا تجـــاه الطـــالق؟ الحـــق الت ـــي لســـه . اهللا بيك ـــنص الل ده ال
اهللا . عشـان لـو حـابين تكتبـوا الشـاهد 16:2تاخد مـن مالخـي من مالخي، م اماقريناهوش لكنه ُمقتبس حرفيً 
ونتيجـة ده اهللا بيكـره . في أساسه ضد هدف اهللا للجواز فـي الخليقـةالطالق . بيكره الطالق، اهللا خلق الجواز

بيـتكلم عـن اهللا وعالقتـه مـع شـعبه اللـي همـا اسـرائيل الغيـر  8:3الحاجـة الرئعـة هـي انـه فـي إرميـا . الطالق
طيـب مـا هنـا بيـتكلم عـن اهللا وعالقتـه بشـعبه فـنفهم إيـه لمـا نسـمع ان . هنا بيستعمل كلمة طـالقمخلصين و 

  اهللا بيكره الطالق وهو بيذكر الكلمة دي لما بيتكلم عن شعبه؟
  

. المعنـى األول هـو ان اهللا بيكـره أسـباب الطـالق. يـينهتالقـي ان الكـالم ده ليـه معن 2ي لما تفصـص مالخـ
نتيجــة  االخطيــة هــي ســبب الطــالق والطــالق هــو دايًمــ... نتيجــة للخطيــة اق هــو دايًمــالطــال... ركــزوا معايــا

ُموَسـى لهـم ان ل يسـوع بيقـو  . 19متـى وهو ده اللـي يسـوع بيـذكره فـي  24من تثنية الخطية وهو ده الهدف 
ْوَجـُة َوِثيَقـَة َطـَالقٍ  السـبب اللـي خللـى الطــالق . وِبُكمْ َقَسـاَوِة ُقلُـ ِبَسـَببِ  -بسـبب إيــه؟–...َأْوَصـى ِبـَأْن ُتْعَطـى الز

نتيجـة للخطيـة واحنـا  االطالق هـو دايًمـ. يظهر في الصورة هي ان قلوبكم بقت قاسية تجاه اهللا وتجاه بعض
  . اتكلمنا عن الجزئية دي

  
لـو . أو مثاليـة ونتيجه لكده، مفيش جـوازات كاملـة. طول الُعمر اشخصين خاطيين جدً  الجواز بيوحد ما بين

أن مجــرب ومراتــي . وعنــدك صــورة مثاليـة وجميلــة للجـواز، أنــا بأقولــك انهـا مــش هتحصـلب، عـاز انـت لســه 
ر أوي عـن ان الجـوازات غيـر هتسـمعوا كـالم كتيـ  Heatherهيـزرلـو اتكلمتـوا مـع . كمان مجربة أكتـر منـي

يسمعني هـو كل راجل ب. الجوازات غير مثالية عشان الخطية موجودة في صورة الرجل والمرأة. بالمرة مثالية
. فـي جوازاتنـا بشـارةاحنـا محتـاجين ال ُعرضه للخطية اللي بتأثر على طريقة تواصلنا مع بعض وعشـان كـده

  . وبيقود للطالق احنا اتكلمنا عن الموضوع ده لكن أنا عايز نتكلم عن إزاي ده بيأثر على الطالق
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ركــزوا كــويس فــي اللــي ... نالصــراع ومــش بــس ان الخطيــة بينــتج عنهــا الطــالق لكــن كمــا الخطيــة بتخلــق

من الصعب ان الواحـد يمشـي فـي إجـراءات الطـالق مـن غيـر مـا يخطـي وهـأقولكم انـا أقصـد إيـه ... هأقوله
  . بالكالم ده

  
وده اللــي بنشــوفه فــي الكتــاب المقــدس ان طــرف مــن األطــراف بيســئ للطــرف  الواضــح فــي أغلــب الحــاالت

ان ذنب وده الطــــرف البــــرئ، لكــــن أنــــا ماعتقــــدش طيــــب، ده هــــو الطــــرف المــــ"فيــــه نــــاس بتقــــول، . التــــاني
المصطلحات دي بتتوافق مع الكتاب المقدس عشان مفيش حاجة اسمها طرف برئ، مفيش طرف مفيهوش 

مثال بيبقـى فيـه طـرف مسـئ والطـرف التـاني . احنا اتكلمنا عن حاالت معينة بتبقى أسباب للطالق . خطية
طـالق بحسـب للـي بيمـر بيـه الشـخص الُمسـاء إليـه حتـى إذا كـان ُمساء إليه فالفكرة هنا هي انه مهما كـان ا

ان الطــرف ده مــا يعملــش خطيــة فــي  ااألســباب الكتابيــة وده هنــتكلم عنــه بعــد شــوية، لكــن مــن الصــعب جــدً 
 بيشجع انك تتملي بالمرارة وروح كراهية والحقـد أثناء عملية الطالق بالذات ان الثقافة والمجتمع اللي حوالينا

  ".شوفوا هي عملت لي إيه"أو " شوفوا هو عمل لي إيه"ع وتالقي الشخص ده بيقول، يبتدي يتزر 
  

والموضـوع عمـال يكبـر ويكبـر خدوا بالكم كويس ان دلوقتي خطية طرف من األطـراف بتبـرر خطيـة التـاني 
ة أنــا مـش بــأقول انهــا حاجــ. وشـوية بشــوية بتالقــي ان رغبـة اهللا فــي التصــالح واالســترداد بتخـرج مــن الصــورة

أنـا ماعتقـدش ان . سهلة ألي طرف من األطـراف وأنـا ماعتقـدش كمـان ان الكتـاب المقـدس بيقـول انـه سـهل
الكتـاب المقـدس مـش بيقـول انـه أمـر .. يسوع بيقول انه من السهل اننا مانخطيش في المواقف اللي زي دي

ر المسـيح وكـل انت عنـدك شـخص المسـيح، وحضـو . لنا اننا مش لوحدنا في الظروف ديل سهل لكنه بيقو 
والفكــرة هــي اننــا الزم نهــرب مــن الخطيــة طــول الوقــت ومــانخليش خطيــة  .مــوارد المســيح اإللهيــة متاحــة ليــك

قاوموا الخطيـة، اهربـوا . نتيجة للخطية االطالق هو دايمً  .اهربوا من الخطية طول الوقت. تبرر خطية تانية
  !!ةنتيجة للخطي االطالق هو دايمً ... للمسيح، اهربوا للكلمة

  
هنشوف بعد لحظـات انـه فيـه . بيكون خطيةالطالق في األغلب .. تاني حاجة وعايزكم تركزوا كويس معايا

 بالضرورة يعنيفلما الكتاب المقدس يقول ان اهللا بيكره الطالق، ده مش . خلوا اهللا يسمح بالطالقكذا سبب 
للــي بُيســمح فيهــا بــالطالق الت ااهنشــوف الحــ .انــه ال يمكــن ان الطــالق يحصــل ألي ســبب مــن األســباب
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لكــن . وفــي الحــاالت دي الطــالق فــي حــد ذاتــه مــش خطيــة ابحســب الكتــاب المقــدس وهمــا أســباب قليلــة جــدً 
 الو مرينا بطالق ألسباب تانية غير األسـباب القليلـة جـدً . يعتبر في طبيعته خطية الت دياالطالق بره الح

عشـان كــده الطـالق مــش دايمـٌا لكــن فـي األغلبيــة . المكتوبـة  فــي الكتـاب المقــدس، يبقـى احنــا بنعمـل خطيــة
اهللا بيكـره أسـباب الطـالق وبيكـره . الحاالت القليلة اللـي هنـتكلم عنهـا بعـد دقـايقبيكون خطية طبعا باستثناء 

  . بيكره كمان بيكره عواقب الطالقة اللي بتؤدي للطالق و الخطي
  

بيتكلم عن  14:2 مالخي. 2المكتوب في مالخي  على النسل وده الكالم انقدر نقول ان الطالق بيأثر سلبيً 
 بشـارةاحنا شوفنا ان األسرة هي الطريقة اللي اهللا خلقها عشان الـوالد يتربـوا فيهـا وان ال. األسرة كوحدة واحدة

مـن . بيـرخص مـن الصـورة أو الفكـرة اللـي اهللا قصـد انهـا تكـون تكون بتتقدم وبتنمو جـوه البيـت لكـن الطـالق
ارف هو بيقول إيه وعن التداعيات العاطفية للطفل اللي يالقي نفسه فجأة مش عايش مع الواضح ان اهللا ع

رهـن فـي أو يالقـي نفسـه  ،أبوه أو أمه ويالقي نفسه فجأة في وسط ترتيبـات الحضـانة إذا كانـت لـألم ولـألب
   .وسط صراعات األم واألب

  
و األم لوحــدها قــايمين بالبيــت والقيــود دي مــش ماديــة للبيــوت اللــي فيهــا األب لوحــده أالتــداعيات ال ده غيــر

  . بتبقى بس على األب أو األم لكن على الوالد وغير كده فيه تداعيات اجتماعية وروحية
  

لـو ده حالـك، عشان فيه نـاس بتسـمعني ومتطلقـين وفيـه والد أهـاليهم متطلقـين  هنا أنا عايز أكون حذر جًدا
هــو مــش بيســيبك لوحــدك تمــر بــالظروف . دي بالتــداعيات اهللا مــش بيســيبك لوحــدك تمــر محتــاج تعــرف إن

  .هو مش بيسيبنا عشان احنا شعبه، هنتكلم عن الحتة دي بعد شوية. دي، هو عمره مابيسيبك
  

ــا عــايز أتطلــق عشــان "يقولــك، لــو انــت متجــوز، أنــا بأشــجعك انــك ماتصــدقش أكاذيــب الطــالق لمــا حــد  أن
إيـاكوا . لكنه بيتعقـد أكتـر وأكتـر امش بينتهي أبدً األمر . الكتاب بيقول انه مش هينتهي أو يخلص". صأخل

أنـــا بـــأكره عواقـــب "اهللا بيقـــول، ... والديبقـــى لمصـــلحة األا تصـــدقوا الكدبـــة اللـــي بتقـــول ان ده فـــي االخـــر هـــ
انــه حتــى لــو فيــه طــرف غيــر مــؤمن، افضــلوا متجــوزين مــن أجــل "هنشــوف بعــد شــوية انــه بيقــول، ". الطــالق

الكتاب المقدس انـه مـش بـس بيـأثر علـى الـوالد واحنـا عـارفين كـده . على النسل اثر سلبيً الطالق بيأ." الوالد
الطــالق بيــأثر . التــاثيرات بتســتمر علــى كلــه، ســواء الــوالد أو الــزوج أو الزوجــة، الجــدود أو األحفــاد. كــويس
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تــأثير الطــالق . علــى النســل، احنــا اتكلمنــا فــي النقطــة دي اعلــى النســل وكمــان ليــه تــأثير ســلبي روحًيــ اســلبيً 
 صـورةعرضـنا للخطـر فـي العـالم لـو احنـا  بشـارةاحنـا بنعرقـل نمـو ال. اوخيانـة المسـيح فـي العـالم حقيقيـة جـدً 

ناحيـة المسـيح لألبـد، خلينـا  ينعشان كده، عشـان خـاطر النـاس اللـي متجهـ. ُحب المسيح لشعبه في الزواج
  .ق وبيكره كمان عواقب الطالقاهللا بيكره أسباب الطال. نسمع اهللا بيقول إيه عن الطالق

  
اهللا بيضــبط  وهــ كــده هــو بيكــره الطــالق وتالــت حــق ونتيجــة لــق الــزواجخاهللا : مــع الفكــرتين اللــي ســمعناهم

زي مــا شــوفنا، الطــالق هــو مــش خطــة اهللا األصــلية وده معنــاه انــه عمــره مــا ده كــان إرادتــه لكــن . الطــالق
، كورنثــوس األولــى 16، لوقــا 10، مــرقس 19، متــى 24فــي تثنيــة : الصــورة اللــي بنشــوفها فــي الشــواهد دي

أنـا . هد الواقـعواهللا بيضـبط  واقـعبنشوف في الشواهد دي كلها ان الكتاب المقدس بيعترف ان الطالق ... 7
يز أكــون حــذر فــي اللــي بأقولــه والكــالم اللــي بأختـاره عشــان مــش عــايز أكــون بــأوريكم حاجــة مــش ضــمن اعـ

اهللا بيضـبط الطـالق، أنـا مـش بـأقول ان الكتـاب المقـدس بيعلمنـا ان اهللا عنـده  ولما بأقول ان. تعاليم الكتاب
كــالم بــولس فــي ســاعات النــاس بتســئ فهــم أو تفســير . اقتراحــات للطــالق، ال، دي مــش اقتراحــات مــن اهللا

ـا اآلَخــُروَن، َفـَأُقوُل َلهُـْم َأَنــا، َال الـرب "لمــا بيقـول،  7كورنثـوس األولـى  تقــول، بـولس هنـا بيقــول فالنـاس ب" :َوَأم
ق ما بين لما بيكون بيقتبس من كالم المسيح أو لما بيكون كالمه هو بولس هنا بيفرّ  ،ال"... مش أكتررأيه 

  ."يا روح اهللا، اتكلم انت بأمور جديدة من عندك"ده معناه انه بيقول، " َفَأُقوُل َلُهْم َأَنا، َال الرب "فلما بيقول، 
  

لكــالم ده عشــان لمــا نــبص علــى الحاجــات اللــي هنشــوفها، الزم نفتكــر ان دي مــش مهــم أوي اننــا نعــرف ا
هــو ده االتجــاه اللــي الزم يبقــى فــي قلوبنــا واحنــا بنتقــرب لكلمــة اهللا ونقــرأ عــن . اقتراحــات عشــان نفكــر فيهــا

ـــي بيغيـــروا فـــي كلمـــة اهللا، بيـــزودوا فيهـــا أو بينقصـــوا ســـواء إذا كـــانوا قســـس. الموضـــوع ده ، لكـــل النـــاس الل
لينـا متقدمة هأقول تاني ان دي مش اقتراحات ... يّدي لنفسه الحق دهشيرين، محاميين أو أي حد بيسمح مُ 

اهللا مش بـس بيقتـرح علينـا الحاجـات دي . لكن دي وصايا الكتاب المقدس عشان نطيعها. عشان نفكر فيها
ق واللــي بيعملـه اهللا هـو انــه لنــا إزاي نتعامـل مـع الطـالل لكنـه بيقـو . عشـان نعـرف إزاي نتعامـل مــع الطـالق

فيه سببين للطالق لكتابي، للطالق اللي اهللا بيسمح بيه واللي هنعمله ... بيدينا سببين عشان يضبط الطالق
  . هو اننا نركز على األسباب دي واحد واحد
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 32:5ومتـــى  19هـــو مكتـــوب بالـــذات فـــي متـــى . 16، ولوقـــا 10، مـــرقس 19أول ســـبب مـــذكور فـــي متـــى 
ــه فــي كورنثــوس األولــى برضــه وبُيشــ فــي كورنثــوس  تكلم عــنهم مــع بعــض، الســبب األولوبــولس بيــ 7ار لي

لكن الفكرة هي اننا الزم نفهم الموضوع من أوله عشان . 15 – 12، والتاني من 11و  10، عدد 7األولى 
األولـى  الخلفيـة. كل سبب من أسـباب الطـالق اللـي قـدامنا ليـه خلفيـة مختلفـة. النصين ليهم خلفيات مختلفة

اللــي  كالمــه عــن، بــولس بيفــّرق 7فــي كورنثــوس األولــى . هــي الطــالق بــين المــؤمنين، اللــي بيتبعــوا المســيح
 15لعـدد  12مـن عـدد  7لكـن اللـي بيقولـه هنـا فـي كورنثـوس األولـى  .يسوع بيقول انه طالق بين المؤمنين

سـبب مـنهم بيتعامـل مـع . لطـالقعشـان كـده، فيـه خلفيتـين ألسـباب ا. هو الطالق بين المؤمن والغير مؤمن
الــزوج والزوجــة مــؤمنين أو ال، فالموضــوع ليــه تــداعيات المــؤمنين والتــاني المــؤمنين والغيــر مــؤمنين فـــ ســواء 

  . وبيفرق احنا اتجاهنا إيه ناحية الطالق في كال الحالتين
  

تقـول انـه فيـه نـاس األحـداث اللـي قـدامنا ب. الطـالق بـين المـؤمنين وهـو 19فـي متـى  هنبتدي بالسـبب األول
هتالقي انهـا بتـتكلم عـن إذا راجـل  24والخلفية هي انك لما تروح لتثنية  24وبتسأله عن تثنية راحت ليسوع 

ِإَذا َأَخَذ َرُجٌل اْمَرَأًة َوتَـَزوَج ِبَهـا َفـِإْن " –اتجوز واحدة واصبحت غير مرضية قدامه، اسمعوا الكتاب بيقول إيه 
والجدال فـي يهوديـة القـرن األول هـو معنـى الكـالم ده ... "َعْيَنْيِه َألنُه َوَجَد ِفيَها َعْيَب َشْيءٍ لْم َتِجْد ِنْعَمًة ِفي 

 هأول اتجـاه كـان بيقـول ان د. أساسيين عـن الموضـوع ده ؟ وكان فيه فكرتين"َوَجَد ِفيَها َعْيبَ "إيه؟ يعني إيه 
   .بيشير لسلوك غير محتشم وفي األغلب معناه فجور جنسي

  
. ممكن تتطبق على أي حاجة مش بـس الفجـور الجنسـي "َوَجَد ِفيَها َعْيبَ "تجاه الفكر التاني كان بيقول ان ا

انــه لــو الزوجــة عملــت أي حاجــة ماترضــيش زوجهــا، هــو يقــدر يطلقهــا وده ســبب الســؤال الموجــود فــي متــى 
النــاس كانــت بتفتكــر انــه . الفكــر الســائد وده أصــبح "َهـْل َيِحــل ِللرُجــِل َأْن ُيَطلــَق َزْوَجتَــُه َألي َســَبٍب؟"، 3:19

مـادام عنــدك سـبب ُمقنـع، يبقــى " بتشـبهوا علــى الجملـة دي؟ . مـادام عنـدك ســبب ُمقنـع، يبقـى ممكــن تتطلـق
  !انت بس محتاج تالقي سبب مقنع... هو ده الفكر السائد في عالمنا النهارده". ممكن تتطلق

  
ِإن الـِذي ُيَطلـُق َزْوَجتَــُه : َوَلِكنـي َأقُـوُل َلُكـمْ : "9ي فـي عـدد لهـم اآلتـل فيسـوع بيـرد علـى االتجـاهين دول وبيقـو 

َنى، َوَيَتَزوُج ِبَغْيِرَها، َفِإنُه َيْرَتِكُب الزَنى ِلَغْيِر ِعلةِ  الرائع في األمـر بقـى ان . هنا فيه استثناء واحد مذكور" .الز
ده معناه "فيه ناس قالت، . 7وال في كورنثوس األولى  16في لوقا وال  10االستثناء مش مذكور في مرقس 
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 ِلَغْيـِر ِعلـةِ "، ا، تالقـي ان يسـوع واضـح جـدً 32:5لكنك لما تبص له هنا في متى ". ان ده مش استثناء بجد

ن ده هو السبب األول، السبب األول للطالق بين المؤمنين لكن فيه سبب تاني للطالق بين المـؤمني. "الزَنى
  . والسبب هو زني ماندموش عليه

  
بتقـول ان أي حـد يطلـق مراتـه  19الصـورة الموجـودة قـدامنا فـي متـى . دلوقتي، عايزكم تركـزوا معايـا كـويس

الكلمـة دي هـي . pornayaاللي يسوع بيستخدمها باللغة األصلية للعهـد الجديـد هـي  الكلمة .إال لعلة الزني
أجــزاء وفــي . بتخاطــب الخطيــة الجنســية اتحديــدً باحيــة وهــي ومعناهــا إ  pornographyأصــل كلمــات زي 

بيـتكلم عـن العهـارة أو الخطيـة  امختلفة من الكتاب المقدس بنشوف أنواع من الخطايـا الجنسـية، لكـن تحديـدً 
الخطيـة الجنسـية فـي إطـار ... في إطار الزواج بيكلمنا عن فكرة الخطية الجنسية اللي بتقـود للزنـا. الجنسية
او  pornayaع بيقــول انـــه فيــه ســـبب واحـــد شــرعي بيســـمح بيــه بـــالطالق بــين المـــؤمنين وهـــو يســـو . الــزواج

  .الخطية الجنسية أو الفجور الجنسي
  

حطــوا نفســكم . واضــح ان يســوع اخــد اتجــاه الفكــر الســائد وحصــره لــيهم لكــن عــايزكم تفكــروا معايــا فــي حاجــة
القـديم، فيـه حـد فـاكر إيـه هـو عقـاب الزنـا فـي مـع خلفيـة العهـد ... مكان الناس اللي كانت بتسمع الكـالم ده
ان  يســوع مــش بــيعلمهم. أنــا عايزنــا بــس نســتوعب خطــورة الموقــف. العهــد القــديم؟ المــوت كــان هــو العقــاب

مــش ده اللــي العهــد الجديــد بيعلمهولنــا لكنــه بيقــول انــه فيــه ســبب واحــد لطــالق . بالزنــا الزم يمــوت المــذنب
أنـا عـايزكم تشـوفوا جديـة يسـوع فـي تعاملـه . بـالموت فـي العهـد القـديمتبط اللي كان مـر  ..الزناهو المؤمنين و 
  . نا كان بيقود للموت ودلوقتي بيقود للطالقز ال. مع الطالق

  
لما اقتبس من  5ده بيرجع للفكرة اللي يسوع قالها في عدد ؟ الً ؟ إيه الكلمة دي أصpornayaليه الزنا؟ ليه 

ـُه َوَيْلَتِصـُق ِباْمَرَأِتـِه، َفِإن الرُجلَ "وقال،  24:2تكوين  الزنـا بقـى بيعمـل " .اَواِحـدً  اَوَيِصـيَراِن َجَسـدً  َيْتُرُك َأَبـاُه َوُأم
ــا بييجــي  ــإيــه؟ الزن ــاني للوحــدة ف ــين وحــدة الجســد وبيضــيف حــد ت ــُنص مــا ب دي، وبنالقــي ان الــزوج او ي ال

جسـد الواحــد ويســوع بينبــه مــن خطــورة الطــرف التــاني لمـا بيــّدخل حــد تــاني فــي وحــدة ال هــينيذل وببيــالزوجـة 
 اعشـان دي حاجـة جوهريـة جـدً " ُمحتمـل"أنا بأسـتخدم هنـا كلمـة . وجدية األمر وان ده بيسبب طالق ُمحتمل

 يسـوع مـشهو هنا مش بيحاول يتماشـى مـع فكـر الجمـوع الموجـودة معـاه لكـن الفكـرة هـي ان . 19في متى 
  .هنا يسوع مش بيقولنا وصية... يتطلقواالطرفين الزم  يبقىنه لما الزنا يحصل إ بيقول
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يسوع بيقول ان الطالق ممكن يحصل في موقف زي ده، ممكن يحصل لما الزوج أو الزوجة لكن بدل كده، 

وهنـا بقـى  .الطـالق ُمحتمـل وممكـن. ألسباب أنانية بيختار انه يعّر ويذل ويهين ويخزي وحدة الجسد الواحـد
نجيـل ألن يســوع مـش بيقـول ان العهــد القـديم مــن غيـر االنجيــل، نشـوف تطبيقــات الطـالق حســب االبنبتـدي 

الصورة الموجودة فـي . قول ان الخطية مش نهاية القصةتالعهد الجديد ب بشارة. وان الزنا معناه طالق فوري
الطـالق ممكـن . بتورينا ان يسوع بياخد اتجاه فدائي أو إصالحي تجاه الطالق في حالة وجـود الزنـا 19متى

ان الطــالق بــين المــؤمنين مــش "لموقــف ده لكــن تعــالوا نفهــم مغــزي الكــالم اللــي يســوع بيقولــه، يحصــل فــي ا
الت دي لكنـه افـي الحـ والطـالق ممكـن ،انـت بتواجـه صـراعات فـي الجـواز.. ده قصـد يسـوع". اُمستحب أبـدً 

ور احنــا هنــا مــش بنــد. احاجــة مفروضــة فــي الموقــف ده ألن الطــالق بــين المــؤمنين مــش ُمســتحب أبــدً مــش 
  !على أسباب عشان نتطلق

  
هـم الطـالق ل ، هما كانوا بيـدوروا علـى قـانون يحلـل19دي كانت خلفية الجموع في متى . خدوا بالكم كويس
الزم نكون حذرين . كان ضد العقلية ديويسوع " أقدر أالقي فين قانون يسمح لي بالطالق؟"وكأنهم بيقولوا، 

الصورة هنـا مـش ان طـرف مـن األطـراف . رده زي ما عمل زمانونخلي يسوع يقاوم الفكر والعقلية دي النها
هو ... بيدور على سبب عشان يتطلق لكنه عامل وكأنه بيدور في قانون اهللا وكلمة اهللا على َمخَرج أو َمنفذ

الطـالق ممكـن فـي و  حتـىهو بيقول انه حتى في أسوأ الظـروف، حتـى فـي ظـروف الزنـا، ... ده قصد يسوع
  !!الطالق بين المؤمنين مش أمر محتوم، مش أمر محتوم ..اُمستحب أبدً  الت دي لكنه غيراالح
  

ص، يسـوع بيقـول كُمخلـ. كـن يسـوع بيتحـدى الكـالم دهكان بيفرض الطالق فـي حالـة الزنـا لالقانون اليهودي 
َأَنـا : َك َسْبَع َمراٍت ِفي اْلَيْوِم َقاِئالً َسْبَع َمراٍت ِفي اْلَيْوِم، َوَرَجَع ِإَليْ ) أخوك(َوإِْن َأْخَطَأ ِإَلْيَك "، 17لوقا  مثال في

ــهُ " :يســوع يقــول تعمــل إيــه؟ يقــول" َتاِئــبٌ  ــاْغِفْر َل أنــا مــش .  19فــي متــى  يــتكلماللــي ب صُمخلــنفــس ال ده ".َف
بتقولنـا ان الخطيـة مـش هـي نهايـة  بشـارة، لكـن الحد شريك حياته زنـىبأتظاهر إني أقدر أحط نفسي مكان 

ــا ما. القصــة ــد انــه بيقــولهم فــي متــى أن  19عتقــدش ان يســوع بيقــول انــه مــن الســهل انــك تغفــر، لكنــي أعتق
أنا جيـت عشـان أغفـر لكـم خطايـاكم وأنـا ُمـت علـى الصـليب عشـان أغفـر : "وبيقولنا احنا كمان النهارده انه

شان بتحل محل عدم أمانتك تجاهي وعوعشان أحسبك بار قدام اهللا وعشان كمان أوريك محبة  لك خطاياك
  ."وأّديك القوة انك تحب بنفس الطريقة أوريك
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. فـي موضـوع الطـالق بشـارةوالزم ناخـد بالنـا اننـا مانفقـدش األمـل فـي ال بالنسـبة للطـالق بشارةده مضمون ال

ألنـه لـو كـان أمـر محتـوم، يبقـى ده معنـاه . فكروا فـي الموضـوع. الطالق ممكن تجنبه، هو مش أمر محتوم
يحققــوا ويطيعــوا إرادة اهللا وجــة المؤمنــة هيالقــوا نفســهم ان مفــيش قــدامهم أمــل انهــم ان الــزوج المــؤمن أو الز 

. بتغيــر الطــالق تغييــر جــذري بشــارةألن ال بشــارةفيــه أمــل بســبب ال ادايًمــ. لحيــاتهم وده عمــره مــا كــان الواقــع
. ةبشــار مــن ال فالهــد االمصــالحة هــي دايًمــ.. الطــالق مــش أمــر حتمــي عشــان احنــا بنــدور علــى التصــالح

وهـــو ده اللـــي بيســـعى يســـوع وراه واللـــي كمـــان بـــولس  بشـــارةالهـــدف مـــن ال االمصـــالحة واالســـترداد همـــا دايًمـــ
  . بيسعى وراه

  
دلـــوقتي الحقيقـــة هـــي ان ماحـــدش فينـــا يقـــدر يـــتحكم فـــي حـــد تـــاني، احنـــا مانقـــدرش نـــتحكم فـــي أزواجنـــا أو 

بيبقـى الطرف الُمساء إليه  أحياًنا .ه يتوبالطرف اللي بيزني بيكمل في الخطية وبيرفض ان أحياًنا .زوجاتنا
تالقي الطـرف ده مسـتعد يغفـر وعـايز ف.. بشارة، ألنه مايقدرش يغفر من غير قوة الالبشارةيغفر بقوة  مستعد
يســوع بيقــول ان الطــالق . يتــوب ســتمر فــي الخطيــة اللــي بيعملهــا مــن غيــر مــا، لكــن الطــرف التــاني ميغفــر

 5وكورنثـوس األولـى  18فـي متـى . لـوا المصـالحة هـي الهـدفخ. هممكـن يحصـل لكـن بـس بسـبب األمـر د
فــي . مــش تــايبين بيســتمروا فــي خطيــتهمويوحنــا األولــى، الكتــاب المقــدس بيقولنــا إزاي نتعامــل مــع مــؤمنين 

يسوع بيقول ان الطالق . وهو ده السبب ان احنا الزم نتعامل مع األمر ده في إطار الكنيسة طريقة للتعامل
  . لة دي وهو ده السبب األولممكن في الحا

  
كـان فـي  األول. االخلفيـة مختلفـة تماًمـ اوهنـا طبًعـ. تاني سبب بيتعامل مـع الطـالق بـين مـؤمن وغيـر مـؤمن

حالـة الطـالق بـين مـؤمن وغيـر مـؤمن وده مكتـوب فـي كورنثـوس األولـى لكن ده فـي  ،حالة طالق المؤمنين
، بــولس بيخاطــب كنيســة لســه صــغيرة 7األولــى  فــي كورنثــوس. الســبب هــو التــرك بســبب عــدم الخــالص. 7

أزواج وزوجـات كتيـر كـانوا متجـوزين وبعـد كـده طـرف مـنهم آمـن  فيها مؤمنين ُجداد كتير، والحقيقـة هـي ان
حـد مـن الطـرفين آمـن بالمسـيح . بالمسيح بعـد الجـواز وعشـان كـده بنالقـي طـرف مـؤمن وطـرف غيـر مـؤمن

  إزاي ممكن تتعامل مع موقف زي ده؟ ي؟والتاني ال، طيب الموقف عامل إزاي دلوقت
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اللــي كـــان بيحصـــل فـــي كورنثـــوس فــي الوقـــت ده هـــو ان النـــاس كانـــت بتنشــر التعلـــيم اللـــي بيقـــول انـــه مـــن 
انـت كـده هتبقـى . لـو انـت أو انتـي مسـيحية، طّلـق شـريك حياتـك. طلق زوجك أو زوجتـكانك ت األحسن لك

يوجـه و . "ال" :لهـمل يقـو وبولس بيقاوم الفكـر ده، ف ب من تانيروحي اكتر لو عملت كده وبقيت عاز  شخص
 تعايشـوا بسـالم معـاهما. و زوجتك الغير مـؤمن أو مؤمنـةطلقش زوجك أما ت"المه للطرف المؤمن ويقوله، ك

علشــان روح شــريك حياتــك الغيــر مــؤمن، عشــان خــاطركم وعشــان خــاطر والدكــم وعشــان خــاطر أرواحهــم، 
وبعد كده بولس بيحط ضوابط على الطالق وبيعتـرف انـه فيـه ظـروف  ."فضلوا في الجوازاتعايشوا معاهم وا

أنـا زوجـي أو زوجتـي ِعرفـت المسـيح وأنـا مـاليش عالقـة "يقول فيها الطرف الغيـر المـؤمن الكـالم ده، ممكن 
حياتنا مع بعض اختلفت، هما بيصلوا ويدرسوا كلمة اهللا وبيسـعوا ورا القداسـة وأنـا مـش قـادر . بالموضوع ده

  ".كتر من كدهأستمر أ
  

ينفصل عن الطـرف هو اللي عايز الطرف الغير مؤمن  لوبيقول  15:7زي ما مكتوب في كونثوس األولى 
كونثـوس . المفـروض الطـرف المـؤمن يسـيب الطـرف التـاني يمشـي دي حالـةبولس بيقول انـه فـي ال ،المؤمن
الطـالق في الحقيقـة بـولس بيقـول، ". ْؤِمِن، َفْلَيْنَفِصلْ َوَلِكْن ِإِن اْنَفَصَل الطَرُف َغْيُر اْلمُ "بتقول،  15:7األولى 

زي . بتصلوا من أجل مصالحة أنتم... إياكم تنفروا من الفكرة. في الحالة دي مش بس ممكن لكنه ُمستحب
لـو الطـرف الغيـر مـؤمن قـرر انـه  بـس ،لكنـه حتمـي ..ما اتكلمنا قبل كـده ان الطـالق ُعمـره ماكـان ُمسـتحب

لكــن الطــرف الغيــر  ؤمن هــو اللــي ابتــداهمــألن مــش الطــرف ال ؛طــالق ممكــن وُمســتحبينفصــل، ســاعتها ال
  . مؤمن

  
الطـالق بـين اتنـين مـؤمنين  ..فـيهم هما دول السببين اللي الكتاب المقـدس بيقـول ان الطـالق ممكـن يحصـل

مـش  اطبًعـ. أو طالق بين مؤمن وغير مؤمن بسبب عدم الخالص ،على وجود زنا من غير نية للتوبة بناء
هـو . .غير عملي بـالمرة 19ناس قالت ان يسوع هنا في متى  في .امحتاجين نقول ان دي أسباب قليلة جدً 

يمكن يكـون بيـتكلم عـن شـخص أو طـرف .. وبولس كمان مش عملي !أكيد كان يقصد انه فيه أسباب تانية
حــّور المواضــيع لكــن وأكيــد هنالقــي نــاس تســاعدنا اننــا ن وممكــن نحــاول نّحــور المواضــيع شــوية !غيـر مــؤمن

فـي  االفكـرة واضـحة جـدً و . مـاينفعش انهـا تتفسـر غيـر انهـا خطيـة جنسـية أو فجـور جنسـي  pornayaكلمة 
  . اللي بتتكلم عن مؤمن وغير مؤمن بحسب النص اللي قدامنا 7كورنثوس األولى 

  



 6الروابط 

19 

. .اإلســـاءةي مـــثال ز  ؛لطـــالقتانيـــة لفـــي أســـباب  يكـــوننكـــون عـــايزين بنـــا ســـاعات بنتوقـــع أو واضـــح هنـــا ان
اإلهمــال الجســدي، اإلهمــال الجنســي،  ..واإلهمــال ؛اإلســاءة الجســدية، اإلســاءة اللفظيــة، اإلســاءة العاطفيــة

كـل الحاجـات دي الكتـاب المقـدس بيخاطبهـا بمنتهـى  .واإلهمال العاطفي، افتقاد الُحـب، المسـاندة، التشـجيع
بـأقولكم  أنا مش عايز بطريقة مـا اكـون. واجالجدية، لكن الكتاب المقدس بيخاطب األمور دي في إطار الز 

ومــش المفــروض علــى الــزوج أو الزوجــة أو الــوالد انهــم  امهــم جــدً ده أمــر ال، . .ان اإلســاءة مــش أمــر مهــم
جات في الكتـاب المقـدس اوفي ح. .مفيش مناقشة في األمر ده. وا في بيت بيتأذوا فيه من طرف تانييعيش

مــش  لكــن األمــور دي ،حاجــات دي فــي إطــار الكنيســة بمنتهــى الجديــةبتقــول ان الواحــد الزم يتعامــل مــع ال
  . سببين الطالق هما زنا من غير توبة وعدم الخالص. الطالقاللي تسمح بسباب األ ضمن

  
، بنسـمع ان اللـي يتجـوز 12عـدد ل 10من عدد  10النص اللي في مرقس  إلى جانبعلى الفكرة دي  وبناءً 

فبيقــول انــه الســت دي أحســن انهــا تفضــل غيــر كلم عــن الــزواج مــرة تانيــة، هنــا بيــت. ُمطلقــة فكأنــه زنــى بيهــا
وأنـا عـايز أكـون حـذر فـي الحتـة  .تظهـر لنـا فكـرة الـزواج مـرة تانيـةهنا  .متزوجة أو انها تتصالح مع جوزها

، متـى 19متـى  إنـه ضـمنًيا مـنلكن هـأكتفي إنـي أقـول  ،وقت النهارده نتعمق في الجزئية دي مافيش ..دي
  . بعد األسباب الشرعية للطالقبس  ابيه كتابيً  الزواج التاني بُيسمح 7، كورنثوس األولى 10س ، مرق5
  

قـود توالطالق ألسباب تانية غيـر السـببين دول يعتبـر خطيـة ب ،الفكرة هي اننا عندنا سببين محددين للطالق
هنـا بمنتهـى  كتاب المقـدس بـيعلمال .شوفنا خطورة األمر ده احناوبين الزنا و  وبيتساوى ما بينه. لخطايا أكتر

ــيم عــن لكــم قبــل كــده،  زي مــا قلــت ب اللــي مــش مخلينــا واخــدين بالنــالكــن الســب ..الوضــوح هــو نقــص التعل
والشـبكة دي مالهـاش  ،فـي مجتمعنـا قتـتكلم عـن الطـالشـبكة معينـة ب انه فيـهيجة الكالم ده هو تون .الطالق
بيقـــول ان لـــو الطـــالق حصـــل ألســـباب غيـــر األســـباب لكـــن الكتـــاب المقـــدس . الكلمـــة بتقولـــهبـــاللي عالقـــة 

وهنـا بيتسـاوى مـا  ،المكتوب في الكتاب، ساعتها الطالق يبقى خطية والجواز مرة تانية برضـه يعتبـر خطيـة
المخلص وشريك حياتك مسـتمر فـي لو عندك أسباب كتابية للطالق، لو انت كنت الطرف . بينه وبين الزنا

الطـالق يحصـل والـزواج مـرة تانيـة ممكـن بحسـب الكتـاب، كمـان قـدامنا  عالقة زنا ومش تايب عنها، ممكـن
  . صورة الطرف المؤمن اللي الطرف التاني الغير مؤمن تركه، برضه الزواج التاني ممكن بحسب الكتاب
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أنا اتجوزت تاني بعد ما اتطلقت، وطالقي ماكانش مبنـى "أنا عارف انه فيه ناس منكم ابتدت تفكر وتقول، 
ــاه إنــي بــأزني؟. أو أســباب كتابيــةعلــى أســس  ــدقاي" هــل ده معن ــيكم فــاكرين الســؤال ده كــويس ل ق عشــان خل

  . واهللا بيكره الطالق وكمان اهللا بيضبط الطالق اهللا خلق الزواج. األول عايز أوريكم الحق األخير
  

أكلمــك مــن  لــو انــت متطلــق أو متطلقــة، أنــا عــايز. هــو بيفتــدي الطــالق .اهللا بيفتــدي الطــالق:الحــق الرابــع
أنـا أصـلي ان . أنا أصدق انه فيـه جـروح حديثـة فـي حياتـك وكأنهـا اتقشـرت مـن تـاني.. الشواهد اللي قدامنا

إزاي ممكــن "أنــا متأكــد انــك بتتســاءل، . الحقــايق اللــي شــوفناها تكــون بتجيــب شــفاء جديــد علــى الجــروح دي
  "إزاي أنا ممكن اتشفي؟ ؟في موضوع الطالق بالشكل ده اوالكتاب المقدس صارم جدً  الشفا يحصل

  
فــي منتهــى الجديــة  هالكلمــات دي قاســية عشــان إخــالص المســيح لعروســ. هأقولــك إزاي تحصــل علــى الشــفا

. ده بدايـة الشــفاهـو و  ..عشــان عهـد المسـيح مـع شـعبه ال يمكــن يتفسـخ االكلمـات دي صـعبة جـدً . والصـرامة
كتـابي، عـايز أفكـرك ان المسـيح هـو  طالق في ماضيك، خاصة إذا كان طـالق غيـركان في لو حتى ألن 

ن إ ..لنــا دي الفكــرة اللــي الكتــاب المقــدس بيقولهــا. ليكــي هيكــون زوج ليــك أو الســه زوج لــك أو ليكــي ودايًمــ
من المكان اللي نفسنا نكون فيه، وال المكان اللـي بنتمنـى أو نحـب نكـون فيـه، وال  بيقابلنا وياخدناإلهنا مش 

من المكان اللي احنا موجودين فيه  بياخدناالمفروض نكون موجودين فيه لكنه بياخدنا من المكان اللي كان 
ى، الطالق مش هو الخطية العظم. بيغفر ابيعلمنا ان زوجنا األبدي هو دايمً  ، كمان الكتاب المقدسدلوقتي

  .بشارةلكن هي دي حقيقة الطالق بحسب فكر ال .وال هو الخطية اللي ال تغتفر
  

خطورة وأنا بأقول  إن في أنا مدرك .تاب بيعتبره خطية هو اليزال في نطاق نعمة ربناكالحتى الطالق اللي 
أنـا يمكـن ماعنـديش أسـباب شـرعية للطـالق "يقـول أو تقـول،  نزوج أو زوجة ممكـ إنالخطر هو . الكالم ده

 بشــارةكــده يبقــى انــت مــافهمتش الغــرض مــن ال". لكنــي هــأتطلق وخــالص إلنــي عــارف ان ربنــا هيســامحني
عشان انا عايز كل راجل او ست  لكن أنا هأخاطر إني أتكلم في األمر ده. افهمتش معنى تبعية المسيحوم

وا كويس أوي انك ليك وليكـي زوج أبـدي عظـيم ورحـيم وحنـان وهـو قوتـك أو قِوتـك وهـو سـبب يدركمتطلقين 
مـن أجـل انـه  هللاونسـبح ا ،زوجـك األبـدي علطـول بيغفـر. ، هو يقدر يعضـدك انـت ووالدكوجود كل األشياء

  . أمين ادايمً 
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همــا حصــل فــي الــدنيا، يســوع عمــره مــا معمــره مــا هيتركــك و . أمــين، عمــره مــا هيزنــي أو يخوننــا اإلهنــا دايًمــ
عمــره مــا هيســئ ليــك، هيفضــل يحبــك طــول . مــش هيســيب عروســته وال يتركــك !أبــًدا اهيســيب عروســته أبــدً 

يهـتم  اهيكـون بيصـبر عليـك ودايًمـ اشـتيت بعيـد عنـه، دايًمـمـا  هيقبل انه يـردك ليـه بعـد ادايمً ! الوقت، لألبد
الكــالم ده مـــش هيتغيــر إذا كنـــت . يتلـــذذ بيــكه اونســبح اهللا مــن أجـــل انــه دايًمــ... بيــك ويعضــدك ويحميـــك

اهللا بيفتـــدي . انـــت ليـــك زوج أبـــدي. اتطلقـــت مـــرة وال حتـــى خمســـين مـــرة، ألنـــك جـــزء مـــن عـــروس المســـيح
  .بة للطالقسبالن مون األخبار السارة، مضبشارةده مضمون ال.. الطالق

  
على الكالم ده، إزاي ممكن نطبق الكلمة دي على حياتنا؟ إيه اللي احنا ممكن نستفيده من الكـالم ده؟  بناءً 

صـة بيـه، ولكـل موقـف تفاصـيله الخاالخطر الموجود هنا هو ان كل موقف وكل ظرف مختلف عن التاني، 
عن الجواز فـي مجتمعنـا، بنتكلم و تدي صفحة جديدة لو بنب. عقدة ديفي عوامل كثير مختلفة في الشبكة الم

بتـتكلم عـن الطـالق وعـن نـاس آمنـت بالمسـيح قبـل  مختلفـة مواقففي . وع هيكون أسهل بكتيرالموض طبًعا
.. يهـاالـدنيا الزم تمشـي ب listلسـته أكونش بأديكم ا هنا وم عشان كده أنا عايز اكون حذر .أو بعد الطالق
  . لكن انا أصدق ان فيه تطبيقات كتيرة للكلمة في حياتنا ،بيقاوم الفكر دهألن يسوع كان 

  
اللي اب؟ ز ستفاده من اللي سمعناه النهارده كعُ زب ماتجوزتش، إيه اللي ممكن ن، لو انت أو انتي لسه عاالً أو 

ن اهللا، احنـا هـي هبـة مـ عزوبيـةال. بشارةوبيتنا دي ونستخدمها من أجل تقدم الز نستفاده هو اننا نّطول من ع
اهللا إداك وٕاداكــي الحريــة مــن مشــاكل الجــواز اللــي احنــا .. 7الموضــوع ده فــي كورنثــوس األولــى اتكلمنــا فــي 

لــو انــت متجــوز ". بشــارةمتــداد الاوبيتكم فــي ز اســتغلوا عــ: "ابزّ اتكلمنــا عنهــا والنهــارده الــرب بيقــول لكــل الُعــ
يـا أزواج، خـدوا قـرار . بشـارةاتـك بطريقـة تظهـر الالنهارده، يبقى الدروس المستفادة هي انك تحـب شـريك حي

هــو ده الــدرس . النهــارده فــي قلــوبكم وفــي حيــاتكم انكــم تضــحوا بكــل حاجــة مــن أجــل زوجــاتكم، بُحــب بــاذل
  . هي دي الدروس المستفادة النهارده. زي ما الكنيسة بتحب المسيحزوجات، ِحبوا ازواجكم  ويا. المستفاد

  
ثمينــة وليهــا  بشــارةأد إيــه الطــالق، أنــا أصــدق ان الكلمــة بتشــجعنا اننــا نفتكــر لــو انــت متجــوز وبتفكــر فــي ال

أوال لـو انـت بتفكـر فـي الطـالق، أنـا أشـجعك . هـأقولكم أقصـد إيـه بانهـا ثمينـة وقويـة. ثمينة وليها قـوة... قوة
اتجــاه  تاخــد لكــن الزم ،تاخــد اتجــاه العــالم فــي الطــالق مــا يــنفعش. ابيــة وال ألانــك تفكــر إذا كانــت أســبابه كت
على اللي احنا سمعناه النهارده، هل فيه أسباب كتابيـة شـرعية لطالقـك؟  بناءً . المسيح الفدائي تجاه الطالق
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ولو مفيش، أنا مش بأقصد إني أقلل من الصراع اللي انت بتمر فيه وال من عمق األلم لكنـي عـايز أفكـركم 
 بشـارةال ..عمرها ما بتسيبنا من غير رجـاء بشارةال ..حةفي انها صال بشارةقوة ال. غالية وقوية بشارةأد إيه ال

الموضـوع . اغاليـة جـدً  بشـارةومجـدها، ال بشـارةدي روعـة ال. تقدر تغيـر قلـب أي حـد وتقـدر تغيـر أي موقـف
ك وبين زوجك، لكن الفكرة فـي اللـي بيحصـل قـدام نِ وال بي مش بس الحاجات اللي بتحصل بينك وبين مراتك

  . بيبقى عامل إزاي قدام العالم بشارةالعالم وشكل ال
  

لـو انـت . اهربوا للمسيح لما تظهـر فكـرة الطـالق. وقوتها واهربوا من الخطية بشارةعشان كده افتكروا غلو ال
فــي قلبــك وانــت بتمــر  بشــارةفــي الموقــف ده وفيــه أســباب كتابيــة لطالقــك، بأشــجعك ان تخلــي قــدامك رجــاء ال

ألنــه أول حاجــة، . تكــون بتقويــك انــك يكــون فيــك اتجــاه المســيح بشــارةبــاجراءات الطــالق وانــك تصــلي ان ال
وانـك تصـلي هللا انـه مـن خـالل . حضور المسـيح وكـل قوتـه همـا متـاحين ليـك انهـم يكونـوا حقيقـة فـي حياتـك

  . وقوتها بشارةغلو ال اافتكروا دايمً . يغير قلب شريك حياتك اللي رافض يتوب بشارته
  

، تــتطمن فــي بشــارةعلــى كــالم اهللا، أنــا بأشــجعك انــك تــتطمن بســبب ال لــو انــت متطلــق لســبب كتــابي، فبنــاءً 
، وانت كنت الطرف الغير زاني، والطرف لو انت اتطلقت بسبب كتابي تتجوز تاني،وحدتك أو احتمال انك 

التاني كان هو غير تايب عن الزنـا اللـي فـي حياتـه، أو لـو ان كنـت الطـرف المـؤمن والطـرف الغيـر مـؤمن 
هــو ائتمنــك فــي اللحظــة دي انــك تكــون . أنــا عــايز أشــجعك ان الــرب مــش ســايبك لوحــدك .هــو اللــي ســابك

طالمــا ان  عزوبيــة، تفــرح بالبشــارةانــك تفــرح بقــوة ال عــايز أشــجعك. دي لمجــده عزوبيــةب وهــو يســتخدم الز عــا
قـوة ائتمنـك عليهـا فتكـون بـتعلن عـن  الرب ائتمنك عليها واشجعك كمان انك تفرح في الجـوازة الجايـة لـو هـو

  .من خالل األمور دي بشارةال
  

ب، أنا أصـدق ان الكتـاب المقـدس ز اخر حاجتين، لو انت متطلق عشان سبب غير كتابي ودلوقتي انت عا
هللا وللشــخص اللــي كــان شــريك حياتــك لــو مــاكنتش بيشــجعك انــك تتــوب، وأنــا أقصــد بــالكالم ده انــك تتــوب 

تُـب هللا وللشـخص اللـي كـان شـريك حياتـك . دهتتوب عشان فيه خطية في الطالق اللي حصل . عملت كده
هأقولهــا تــاني، أنــا عــايز أكــون حــذر هنــا عشــان فيــه . بز انــك تمجــد المســيح وانــت عــا بشــارةواتكــل علــى ال

ـــاس بتتـــوب وعـــايزين يرجعـــوا  ـــت بالمســـيح بعـــد الطـــالق أو كمـــان ن ـــي آمن ـــاس الل ـــر للن ظـــروف مختلفـــة كتي
فــي ول ان الفكــرة دي ينفــع تتطبــق علــى كــل النــاس، لكــن أنــا مــش بــأق. يتصــالحوا مــع أزواجهــم أو زوجــاتهم

. وبيتنــاز فــي اننــا نمجــد المســيح بع بشــارةالزم نتكــل علــى الطــالق غيــر كتــابي، ل 7صــورة كورنثــوس األولــى 
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نك تضيع العشر سنين الجايين وال في إالكتاب المقدس  إيه رأيطيب "لنا، ل العالم اللي حوالينا هيبتدي يقو 
أنـا عنـدي زوج أبـدي مسـتنيني " يارب إدينـا حكمـة اننـا نقـول للعـالم" ؟سنة الجايين 40و أ 30أو 20ـيمكن ال

باليـين الباليـين مـن السـنين اللـي بسـنة وال حاجـة مقارنـًة 40ـأو حتى الـ 30، 20ـسنين أو ال 10ـوده يخلي ال
  .عزوبيةوهي دي الفكرة اللي تخلينا نفرح بال. "صالح اهأقضيها مع زوج دايمً 

  
لو انت . تاني، الكتاب المقدس بيشجعك انك تتوب سبب غير كتابي واتجوزتلة، لو انت متطلق خر حاجآ

مـارجعتش للـرب وُتبـت عـن عالقتـك مـع شـريك حياتـك األوالنـي، أشـجعك انـك تعمـل كـده وكمـان انـك تتــوب 
كـده  الكتاب المقدس مش بيقول انـك محتـاج تفسـخ عهـد تـاني لكـن بـدل. في جوازتك دلوقتي بشارةوتظهر ال

أنا مش عايز اننا نكون بنسمع الحاجات . اودي حقايق عظيمة جدً . بيقول، مّجد المسيح في جوازك دلوقتي
دي ونعديها عشان نسمع اللي بعدها واللي بعدها لكن عايز نكون بناخد دقايق قليلة مـع بعـض وأتمنـى اننـا 

  . نستوعب الكالم ده
  

بيســمعوا عــايز أدعــوكم لــو فيــه زوجــين . تجــاوب مــع كلمتــكيــا رب أنــا بأصــلي انــك تظهــر لنــا كلمتــك واننــا ن
وأنا بأدعي الناس اللي اتطلقت انهم يكونوا بيسيبوا . ، أنا بأدعوكم انكم تصلوا مع بعضالكالم ده مع بعض

، شفا لقلبك وتسليم ليه وللي هيعمله فـي حياتـك بسـبب حكمتـه بشارةيجيب على حياتهم شفا جديد بقوة الاهللا 
 بشــارةمــن العــايز نكــون بنتجــه هللا فــي الوقــت ده، نكــون بناخــد الحقــايق اللــي ســمعناها . حــدوداللــي مالهــاش 

عشـــان كـــده أنـــا هأصـــلي مـــن أجلنـــا وأنـــا أصـــدق ان أمانـــة اهللا تـــتكلم لكـــل واحـــد فينـــا . ونجـــري بيهـــا للمســـيح
  .بمختلف ظروفنا وأدعوكم انكم تجروا للمسيح وتحطوا بين إيديه ظروفكم مهما كانت

  

 بتغيـــر بيهـــا جوازاتنـــا بشـــارةومـــن أجـــل الطريقـــة اللـــي ال بشـــارةا الســـماوي، احنـــا بنشـــكرك مـــن أجـــل اليـــا أبويـــ
يا رب، احنا بنسبحك من أجل أمانتك لينا، بنسبحك من أجل انك . وعائالتنا وبالذات النهارده تغير الطالق

وتكـــون ســـبب قـــوة  تكـــون ســـبب شـــفا ورجـــاء عظـــيم النهـــارده بشـــارةيـــا رب بنصـــلي ان ال. عمـــرك مـــا بتســـيبنا
يـا . واحنـا بنتأمـل فـي كالمـك لينـا يا رب احنـا بنسـلمك الوقـت ده واحنـا بنتأمـل فـي أمانتـك تجاهنـا. وتعضيد

رب بنصلي انك تـدينا نعمـة نتواصـل معـاك واننـا نسـمعك واننـا نسـكب قلوبنـا قـدامك واننـا نمشـي معـاك بقـوة 
عـايزكم تحسـوا بحريـة سـواء إذا كنـت عـايز . تـك لينـاواننا مانسمعش كـالم العـالم واننـا نتأمـل فـي كلم بشارةال

أنـا أشـجعكم انكـم تجـروا . تصلي لوحدك أو تصلي مـع حـد أو انـك تركـع قـدام اهللا وتقضـي وقـت تـتكلم معـاه
  .للمسيح، اجروا للمسيح


