الحمدودية اخلطية  ... ۲الرد على االنتقادات
للباحث چون تكال
أبريل ۲۰۱۹

المقدمة
[الحق يجعل نفسه واض ًحا ألولئك الذين يحبونه ،ولكنى أظن أنه يحجب نفسه من أمام الماكرين ،ألنهم
يظهرون أنفسهم بأنهم غير مستحقين لرؤية الحق بنظرة واضحة .ومحبو اإليمان غير الملوم يطلبون
الرب "بقلب بسيط" كما هو مكتوب (حك .)1 :1بينما الذين يسيرون في طرق ملتوية ولهم "قلب
معوج" (مز4 :100س) كما قيل في المزامير ،فإنهم يجمعون ،ألجل أغراضهم الخاصة المنحرفة
حج ًجا ماكرة ،لكي يعوجوا طرق الرب المستقيمة ،ويضلوا نفوس البسطاء بجعلهم يظنون أنهم
يتمسكون بأفكار خاطئة ].من الرسالة الثانية للقديس كيرلس الكبير إلى سكسينسوس.

بالرغم من ت َشدُّق البعض بعلم اآلبائيات ،فأنهم يقفون عاجزين عن الرد عندما يجدون أقوال اآلباء
تتعارض كليا ً وبشكل صارم وقاطع مع أفكارهم الخاصة التي ينسبوها زورا ً وتدليسا ً وبهتانا ً آلباء الكنيسة
العِظام.
فبعد نشر مركز كنيسة اإلسكندرية لمقالتي البحثية عن "المحدودية الخطية ...بين القيمة والمقدار"
تبارى الهراطقة للطعن في المقالة بالسخرية لكن لم يستطع أح ٌد منهم أن يجد خطأ واحدا ً في المقالة أو
يجد دليالً واحدا ً يناقض ما أ ّكده البحث! قد أثبتوا من جديد افالسهم وعدم استطاعتهم الرد بأدلة آبائية
وكتابية! فلم يوردوا قوالً آبائيا ً واحدا ً يثبت صحة ادعاءاتهم! وتغاضوا عن عشرات األقوال اآلبائية التي
أوردناها في المقالة األولى! بالرغم من مناداتهم ليل نهار بالرجوع لآلباء واالحتكام ألقوالهم!
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أحدهم تصدّر الهجوم على المقالة البحثية وقال في رده إنه يبحث عن [نصا ً واحدا ً من األسفار ،أو من
اآلباء يقول بأن الخطية هي "اعتدا ٌء على هللا"] ثم يستدرك ويقول[ :صحيح أن داود النبي قال حقاً:
حق ال
"لك وحدك أخطأت" ،وفي َمثَل االبن الضال" :أخطأت إلى السماء ،"...وهذه وغيرها عباراتُ
ٍ
مساس بها ،ولكنها ال تتحدث عن "عدوان اإلنسان" ،أو "اعتداء اإلنسان" على خالقه؛ ألن هذا
متصور]..
االعتداء غير
َّ

https://churchofalex.org/2019/01/05/the_sin/
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وللرد على هذا االدعاء نذكر بعض من آيات الكتاب المقدس -على سبيل المثال ال الحصر -التي تؤكد
أن الخطية هي تعدي على هللا:
وس ت ُ ِهينُ هللاَ؟ أل َ َّن اس َْم ِ
سبَبِ ُك ْم بَيْنَ األ ُ َم ِمَ ،ك َما ه َُو َم ْكتُوبٌ ( ".رومية :2
"أَبِتَعَ ّدِي النَّا ُم ِ
هللا يُ َجد ُ
َّف َ
علَ ْي ِه بِ َ
ش ْي َ
 )24-23وفي قصة حنانيا قال بطرس الرسولَ " :يا َحنَانِيَّاِ ،ل َماذَا َمأل َ ال َّ
وح
علَى ُّ
ِب َ
طانُ قَ ْل َبكَ ِلت َ ْكذ َ
الر ِ
علَى هللاِ" (أعمال )5-4 :5
علَى النَّ ِ
اس بَ ْل َ
ِس مِ ْن ث َ َم ِن ْال َح ْق ِل؟  ...أ َ ْنتَ لَ ْم ت َ ْكذِبْ َ
ْالقُد ُِس َوت َْختَل َ
الكتاب المقدس ساوى بين الخطية والتعدي:
ي التَّعَدِي" ( 1يوحنا )4 :3
ِي أ َ ْيضًاَ .وا ْل َخطِ يَّةُ ِه َ
" ُك ُّل َم ْن يَ ْفعَ ُل ا ْل َخطِ يَّةَ يَ ْفعَ ُل التَّعَد َ
ع ْن آثَامِ ِه ْمَ ،والَ أ َ ْذ ُك ُر َخ َ
طايَا ُه ْم َوتَعَ ِديَات ِِه ْم فِي َما بَ ْعدُ" (عبرانيين ( )12 :8عبرانيين
صفُو ًحا َ
"ألَنِّي أ َ ُكونُ َ
)17 :10
وس َك ُمتَعَ ِدينَ  .أل َ َّن َم ْن َح ِف َ
وسَ ،وإِنَّ َما
ظ ُك َّل النَّا ُم ِ
" َولك ِْن إِ ْن ُك ْنت ُ ْم ت ُ َحابُونَ  ،ت َ ْفعَلُونَ َخطِ يَّةًُ ،م َوبَّخِ ينَ مِنَ النَّا ُم ِ
ار ُمجْ ِر ًما فِي ْال ُك ِّل .أل َ َّن الَّذِي قَالَ« :الَ ت َْز ِن» ،قَا َل أ َ ْيضًا« :الَ ت َ ْقت ُ ْل» .فَإ ِ ْن لَ ْم
َ
عث َ َر فِي َواحِ َدةٍ ،فَقَ ْد َ
ص َ
وس( ".يعقوب )11-9 :2
ت َْز ِن َولك ِْن قَت َْلتَ  ،فَقَ ْد ِ
ص ْرتَ ُمتَعَ ِديًا النَّا ُم َ
ع َلى
علَى ا َّلذِينَ لَ ْم ي ُْخطِ ئُوا َ
لقد اعتبر الكتاب المقدس أن خطية آدم هي تعدي قائالً" :لك ِْن قَ ْد َملَكَ ْال َم ْوتُ َ
َ
َ
َّ
تْ
تْ
صل فِي التعَدِي"
"وآ َد ُم لَ ْم يُ ْغ َو ،لك َِّن ْال َم ْرأَة َ أ ُ ْغ ِويَ ف َح َ
ِش ْب ِه تَعَدِي آ َد َم" (رومية  )14 :5وكذلك قالَ :
ت الَّتِي فِي ْال َع ْه ِد األ َ َّو ِل" (عبرانيين )15 :9
ار َم ْوتٌ ِل ِفدَاءِ التَّعَ ِديَا ِ
(1تيموثاوس ِ " )14 :2إ ْذ َ
ص َ

حرمة في الناموس فيصير فعلها تعدي على الناموس:
الخطية في حد ذاتها ال ت ُحسب لو لم تكن ُم َّ
وس( ".رومية :5
وس كَانَ ِ
سبُ إِ ْن لَ ْم يَ ُك ْن نَا ُم ٌ
"فَإِنَّهُ َحتَّى النَّا ُم ِ
ت ْالخَطِ يَّة ُ فِي ْالعَالَ ِمَ .
علَى أ َ َّن ْالخَطِ يَّةَ الَ تُحْ َ
ضبًاِ ،إ ْذ َحي ُ
وس
ئ َ
وس يُ ْن ِش ُ
ْس نَا ُم ٌ
" )13أل َ َّن ِبالنَّا ُم ِ
غ َ
ْث لَي َ
وس َم ْع ِرفَةَ ْالخَطِ يَّةِ" (رومية " )20 :3أل َ َّن النَّا ُم َ
ْس أ َ ْيضًا تَعَ ّد" (رومية )15 :4
لَي َ
وس .فَإِنَّنِي لَ ْم أ َع ِْرفِ ال َّ
ش ْه َوة َ لَ ْو
وس خَطِ يَّةٌ؟ َحاشَا! بَ ْل لَ ْم أَع ِْرفِ ْالخَطِ يَّةَ إِالَّ بِالنَّا ُم ِ
"فَ َماذَا نَقُولُ؟ َه ِل النَّا ُم ُ
ت ْالخَطِ يَّةُ...
عا َ
ش ِ
وس ْالخَطِ يَّةُ َم ِيّت َةٌ ...لَ َّما َجا َء ِ
ُون النَّا ُم ِ
لَ ْم َيقُ ِل النَّا ُم ُ
صيَّةُ َ
ت ْال َو ِ
وس« :الَ ت َ ْشت َ ِه» ...أل َ ْن ِبد ِ
ٌ
ٌ
ٌ
ْ
صا ِل ُح َم ْوتًا؟ َحاشَا! بَ ِل ْالخَطِ يَّةُ.
ُ
َ
ار لِي ال َّ
وس ُمقَد ٌ
إِذًا النَّا ُم ُ
سة َو َ
َّسَ ،وال َو ِ
صيَّة ُمقَ َّد َ
صا ِل َحة .فَ َه ْل َ
عا ِدلة َو َ
ص َ
ِل َك ْي ت ْ
صيَّةِ( ".رومية -7 :7
َظ َه َر خَطِ يَّةً ُم ْن ِشئَةً لِي بِال َّ
ير ْالخَطِ يَّةُ خَاطِ ئَةً ِجدًّا بِ ْال َو ِ
ِح َم ْوتًاِ ،ل َك ْي ت ِ
َص َ
صال ِ
)13
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القديس أثناسيوس الرسولي يؤكد أن الفداء كان لتحرير البشر من التعدي األول[ :المسيح قدم ذبيحة نفسه
أيضا ً نيابة عن الجميع إذ سلّم هيكله للموت عوضا ً عن الجميع لكي يحرر البشر من تعديهم القديم
2
]their old trespass
ومن الطريف أن تجد أن الشخص الذي هاجم هذه العقيدة قد َّ
سطر بيديه في احدى ترجماته لكتابات
القديس أثناسيوس التالي[ :أما من يتأمل *التعدي األول* والعقوبة التي نفذت وهي عقوبة مزدوجة سوف
يدرك معنى ما نقول ،فقد قيل للعنصر األرضي "تراب أنت والى التراب تعود"(تك .)10 : 3وبعد أن
3
صدر حكم الرب بدأ الفساد يدرب في الجسد ،أما عن النفس فقد قيل لها "موتا تموت "(تك])8 : 2

وكلمة "الخطية" جاءت في اإلنجيل بصور مختلفة:

الشاهد

اآلية باللغة العربية

العبارة كما وردت في ترجمة
 KJVاإلنجليزية

الكلمة في لغتها األصلية
وترجمتها باإلنجليزية

رومية 23 :2

وس ،أَبِتَعَدِي
الَّذِي تَ ْفتَخِ ُر بِالنَّا ُم ِ
هللا؟
النَّا ُم ِ
وس ت ُ ِهينُ َ
أل َ َّن النَّ
ضبًاِ ،إ ْذ
م
ا
وس يُ ْن ِش ُ
ئ َغ َ
ُ
َ
َحي ُ
ْس أَ ْيضًا
ْس نَا ُم ٌ
وس لَي َ
ْث لَي َ
تَ َع ٍد.
لك ِْن قَ ْد َملَكَ ْال َم ْوتُ مِ ْن آد ََم إِلَى
سىَ ،وذلِكَ َعلَى الَّذِينَ لَ ْم
ُمو َ
ي ُْخطِ ئُوا َعلَى ِش ْب ِه تَعَدِي آد ََم،
الَّذِي ه َُو مِ ثَا ُل اآلتِي.
ب
سبَ ِ
فَ ِل َماذَا النَّا ُم ُ
وس؟ قَ ْد ِزي َد بِ َ
ت ،إِلَى أَ ْن يَأ ْ
ِي النَّ ْس ُل
ت
التَّعَ ِديَا ِ
َ
الَّذِي قَ ْد ُو ِع َد لَهُُ ،م َرتَّبًا بِ َمالَئِ َك ٍة
فِي َي ِد َوسِيطٍ .
َوآ َد ُم لَ ْم يُ ْغ َو ،لك َِّن ْال َمرْ أَةَ أ ُ ْغ ِويَتْ
صلَتْ فِي التَّعَدِي
فَ َح َ

through breaking the
law
is,
[there
]is
no
transgression

παράβασις
Definition: a going
aside,
a
transgression
Usage:
a
transgression,
overstepping,
deviation.
NASB Translation:
breaking (1), offense
(1),
transgression
(2), transgressions
(2), violation (1).

رومية 15 :4
رومية 14 :5

غالطية 19 :3

 1تيموثاوس 14 :2
عبرانيين 2 :2
عبرانيين 15 :9

صيَ ٍة نَا َل ُم َجازَ اةً
َو ُك ُّل تَعَ ٍد َو َم ْع ِ
َعا ِدلَةً
َوألَجْ ِل هذَا ه َُو َوسِي ُ
ط َع ْه ٍد
َي يَ ُكونَ ْال َم ْدع ُُّوونَ إِ ْذ
َجدِيدٍِ ،لك ْ
ت الَّتِي
ار َم ْوتٌ ِل ِفدَاءِ التَّ َع ِديَا ِ
ص َ
َ
فِي ْالعَ ْه ِد األ َ َّو ِل يَنَالُونَ َو ْع َد
يِ.
يرا ِ
ث األَبَ ِد ّ
ْالمِ َ

of Adam's transgression,
who
of

because
transgressions, till

was in the transgression
every transgression and
disobedience received
the redemption of the
transgressions
[that
were] under

On the Incarnation, 20 :2

2

 3تجسد ربنا يسوع المسيح كتاب  1جزء 14
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متى 14 :6

اس زَ الَتِ ِه ْم،
فَإِنَّهُ إِ ْن َغفَرْ ت ُ ْم لِلنَّ ِ
ي
َي ْغفِرْ لَ ُك ْم أَ ْيضًا أَبُو ُك ُم ال َّ
س َما ِو ُّ

متى 15 :6
متى 15 :6
مرقس 25 :11

اس زَ الَتِ ِه ْم
َو ِإ ْن لَ ْم تَ ْغف ُِروا لِلنَّ ِ
الَ يَ ْغفِرْ لَ ُك ْم أَبُو ُك ْم أَ ْيضًا زَ الَتِك ْمُ
صلُّونَ  ،فَا ْغف ُِروا
َو َمتَى َوقَ ْفت ُ ْم تُ َ
َي
ك
َي ٌءِ ،ل ْ
ِإ ْن كَانَ لَ ُك ْم َعلَى أ َ َح ٍد ش ْ
يَ ْغف َِر لَ ُك ْم أَ ْيضًا أَبُو ُك ُم الَّذِي فِي
ت زَ الَتِ ُك ْم
س َم َاوا ِ
ال َّ
َو ِإ ْن لَ ْم تَ ْغف ُِروا أَ ْنت ُ ْم الَ َي ْغفِرْ
ت أَ ْيضًا
س َم َاوا ِ
أَبُو ُك ُم الَّذِي فِي ال َّ
زَ الَ ِت ُك ْم
الَّذِي أ ُ ْسل َِم مِ ْن أَجْ ِل َخ َطايَانَا
يرنَا
ِيم ألَجْ ِل تَب ِْر ِ
َوأُق َ
َ
ْس كَا ْل َخطِ يَّ ِة ه َكذَا أ ْيضًا
َولك ِْن لَي َ
ْال ِه َبة ُ
َ
ْ
ٍ
م
د
و
ة
ي
خ
ب
ك
ن
إ
َانَ
ِ طِ َّ ِ َ احِ َ اتَ
ألَنَّهُ ِ
ِيرا نِ ْع َمةُ
ِيرونَ  ،فَبِاأل َ ْولَى َكث ً
ْال َكث ُ
هللا
أل َ َّن ْال ُح ْك َم مِ ْن َواحِ ٍد لِل َّد ْينُونَةِ،
َوأَ َّما ْال ِهبَةُ فَمِ ْن َج َّرى َخ َطايَا
ير
ِيرةٍ لِلتَّب ِْر ِ
َكث َ
ألَنَّهُ ِإ ْن كَانَ ِب َخطِ يَّ ِة ْال َواحِ ِد قَ ْد
َملَكَ ْال َم ْوتُ بِ ْال َواحِ ِد

رومية 18 :5

ار
ص َ
فَإِذًا َك َما بِ َخطِ يَّ ٍة َواحِ َدةٍ َ
ْ
اس لِل َّد ْينُونَ ِة
يع النَّ ِ
ال ُح ْك ُم ِإلَى َجمِ ِ

رومية 20 :5

َي ت َ ْكث ُ َر
َوأَ َّما النَّا ُم ُ
وس فَ َد َخ َل ِلك ْ
ا ْل َخطِ يَّةَُ .ولك ِْن َحي ُ
ت
ْث َكث ُ َر ِ
ْالخَطِ يَّةُ ْ
ت النِّ ْع َمةُ ِجدًّا.
ازدَا َد ِ
ص لِأل ُ َم ِم
ار ْال َخالَ ُ
ص َ
بَلْ بِزَ لَّت ِِه ْم َ
َارتِ ِه ْم
ِإلغ َ
ِنى ل ِْلعَالَ ِم،
فَإِ ْن كَانَتْ زَ لَّت ُ ُه ْم غ ً
ِنى لِأل ُ َم ِم ،فَ َك ْم
َونُ ْق َ
صانُ ُه ْم غ ً
ي ِ م ِْل ُؤ ُه ْم؟
بِ ْال َح ِر ّ
ب لَ ُه ْم َخ َطايَا ُه ْم
َغي َْر َحا ِس ٍ

مرقس 26 :11
رومية 25 :4
رومية 15 :5
رومية 15 :5
رومية 16 :5
رومية 17 :5

رومية 11 :11
رومية 12 :11
 2كورنثوس 19 :5
غالطية 1 :6

سانٌ
سبَقَ ِإ ْن َ
اإل ْخ َوة ُِ ،إ ِن ا ْن َ
أَيُّ َها ِ
ص ِل ُحوا أَ ْنت ُ ُم
فَأُخِ ذَ فِي زَ لَّ ٍة َما ،فَأ َ ْ
وح
ُّ
الرو َحانِ ِيّينَ مِ ثْ َل هذَا ِب ُر ِ
ْال َودَا َعةِ ،نَاظِ ًرا إِلَى نَ ْفسِكَ ِلئَالَّ
ب أَ ْنتَ أَ ْيضًا
ت ُ َج َّر َ
الَّذِي فِي ِه لَنَا ْال ِفدَا ُء ِبدَمِ هُِ ،
غ ْف َرانُ
ب ِغنَى نِ ْع َمتِ ِه
س َ
ا ْل َخ َطايَاَ ،ح َ

أفسس 1 :2

ب
َوأَ ْنت ُ ْم إِ ْذ ُك ْنت ُ ْم أَ ْم َواتًا بِالذُّنُو ِ
َو ْال َخ َ
طا َيا

أفسس 7 :1

men
their trespasses, your
heavenly
their trespasses, neither
forgive your trespasses
you your trespasses.

forgive your trespasses.

παράπτωμα
Definition: a false
step, a trespass
Usage: a falling
away, lapse, slip,
false step, trespass,
sin.
NASB Translation:
transgression
(7),
transgressions (9),
trespass
(1),
trespasses (3).

for
our offences, and
was raised again
not as the offence, so
also
For
if through
the
offence of one many
many offences unto

if
by
one
man's offence death
reigned
by the offence of one
offence might

that the
abound.

][rather
through
their fall salvation
if the fall of them

their trespasses unto
them
in a fault, ye which

the
forgiveness of
sins, according
dead in trespasses and

ص|4

dead in
sins, hath
quickened us together
with
in your sins and ... you
all trespasses
παρανομία
Definition:
lawbreaking
Usage:
a
transgression,
violation of law.
NASB Translation:
transgression (1).
παρακοή
Definition: a hearing
amiss, by implication
disobedience
Usage:
disobedience,
imperfect hearing.
NASB Translation:
disobedience (3).

παραβαίνω
Definition: to go by
the side of, to go
past
Usage: I transgress,
violate,
depart,
desert.
NASB Translation:
break (1), transgress
(1), turned aside (1).
ἁμάρτημα
Definition: a sin
Usage: a fault, sin,
evil
deed.
NASB
Translation
sin (2), sins (2).
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rebuked for his iniquity

َونَحْ نُ أَ ْم َواتٌ بِا ْل َخ َطايَا أَحْ يَانَا َم َع
ِيح
ِ ْال َمس

5 :2 أفسس

َو ِإ ْذ ُك ْنت ُ ْم أَ ْم َواتًا فِي ا ْل َخ َطايَا
،ُ أَحْ يَا ُك ْم َمعَه،س ِد ُك ْم
َ َو َغلَفِ َج
َ يع ْال َخ
طا َيا
ج
ب
م
ِم
َ ُم
ِ َ ِ ْ سامِ ًحا لَ ُك
َ
َّ
يخ تَعَدِي ِه
ب
َو
ت
ى
ل
ع
ل
ص
ح
ُ
ه
ن
ك
َول
َ
ِ
ْ
َ
ِ
َ
َ
ِ

13 :2 كولوسي
16 :2  بطرس2

ان ْال َواحِ ِد
ِ أَنَّهُ َك َما بِ َمع
َ اإل ْن
ِ ْصيَ ِة
ِ س
َ ِيرونَ ُخ
 ه َكذَا،ًطاة
ُ ُج ِع َل ْال َكث
ْ
َ ِأَ ْيضًا ِبإ
سيُجْ َع ُل
د
و
ال
ة
ع
ِ
ِاح
ِ
َ
َ َ طا
ارا
ً ِيرونَ أَب َْر
ُ ْال َكث

19 :5 رومية

all
when

َو ُم ْستَ ِع ّدِينَ أل َ ْن نَ ْنتَق َِم َعلَى ُك ِّل
َ ْ َمتَى َك ِملَت،َان
طا َعت ُ ُك ْم
ْ ِع
ٍ صي

6 :10  كورنثوس1

every transgression and
disobedience received

ًصيَ ٍة نَا َل ُم َجازَ اة
ِ َو ُك ُّل تَعَ ٍد َو َم ْع
ًَعا ِدلَة

2 :2 عبرانيين

disciples transgress the
tradition
..
also
transgress
the
commandment

« ِل َما َذا يَتَعَدَّى تَالَمِ يذُكَ تَ ْقلِي َد
ُّ ال
 فَإِنَّ ُه ْم الَ يَ ْغ ِسلُونَ أَ ْي ِديَ ُه ْم،ُوخ
ِ شي
اب
َ حِ ينَ َما َيأ ْ ُكلُونَ ُخبْزً ا؟» فَأ َ َج
 ِل َماذَا، « َوأَ ْنت ُ ْم أَ ْيضًا:َوقَا َل لَ ُه ْم
سبَب
ِ تَتَعَد َّْونَ َو
َ ِصيَّةَ هللاِ ب
تَ ْقلِي ِد ُك ْم؟
ْ
ِليَأ ْ ُخذَ قُرْ َعةَ ه ِذ ِه الخِ ْد َم ِة
سالَ ِة الَّتِي تَ َعدَّاهَا َي ُهوذَا
ّ ِ َو
َ الر
َب إِلَى َمكَانِ ِه
َ ِليَ ْذه

3-2 :15 متى

one man's disobedience
many were made

to
revenge
disobedience,
your

Judas by transgression
fell, that he might go
 مرات بمعنى خطأ أو4 ذُكِرت
خطية

25 :1 أعمال

ذُكِرت  173مرة بمعنى "تخطى
الحد"
(أ) الذنب ،الخطيئة
(ب) خطأ ،الفشل (بالمعنى
األخالقي) ،فعل خاطئ.

ذُكِرت  43مرة بمعنى "تخطى
الحد"  trespassأو عمل زلة أو
عمل خطية ضد هللا وأحيانا ً عمل
خطية ضد مخلوق

ἁμαρτία
Definition: a sin,
failure
Usage: prop: missing
)the mark; hence: (a
guilt, sin, (b) a fault,
failure (in an ethical
sense), sinful deed.
NASB
Translation
sin (96), sinful (2),
sins (75).
ἁμαρτάνω
Definition: to miss
the mark, do wrong,
sin
Usage: originally: I
miss the mark,
hence (a) I make a
mistake, (b) I sin,
commit
a
sin
(against
;)God
sometimes the idea
of sinning against a
fellow-creature
is
present.
NASB Translation:
commit sin (1),
committed...offense
(1), committing (1),
sin (11), sinned (17),
sinning (4), sins (8).

وكما رأينا في اآليات السابقة أن الخطية هي تعدي على الشريعة ،هي كسر للقانون ،هي تمرد ضد
الوصية ،هي أن يتخطى الشخص الحد الذي وضعه هللا ألجل خالص البشرية.
حرمة في الناموس فيصير فعلها تعدي على الناموس .فما
الخطية في حد ذاتها ال تُحسب إال لو كانت ُم َّ
حرمه هللا ،يصير فعله خطية وعصيان ضد هللا ووصاياه.
ّ
الخطية ما كانت لتكون خطية لو لم يتم النهي عن فعلها .فبالتالي ال يمكن أن نطلق كلمة "الخطية" على
ما لم ينهى عنه هللا أو على ما لم يأمر هللا بنقيضه.
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هذا كان ردا ً على النقطة األولى الذي أثرها ُمن تصدر للرد ،ولكنه وقع في خطأ أخر ،فهو يرى أن
الخطية ال تمثِّل اعتداءِ على هللا ألن هللا ليس كائنا ً ماديا ً لكن من الطبيعي بالنسبة له له أن الخطية تقوم
بدفع أجرتها!

وللرد نقول :ان الخطية ليست شخصا ً حتى يُعاقِب الشخص الذي أخطأ وليس للخطية سلطانا ً ان تعطي
الموت أجرة للخاطئ  ...وكلمة "أجرة" هنا تعني "نتيجة"  ...وكذلك عندما يقول الكتاب تعبير "عبيد
الخطية" ال يعني ان الخطية "شخص" يُعبد بل معناه ان الخطية عندما تتملك الشخص وتسلب ارادته
4
تصير هي المتحكمة فيه وفي شهواته وفي تصرفاته وفي افعاله! فاآلية تتحدث بطريقة .Figurative
يقول القديس أثناسيوس الرسولي "إن الكلمة (المسيح) جاء إلى العالم ،لكي يخلص الناس من خطاياهم،
بتحمله فى نفسه ،الدينونة التي يستحقونها ،بسبب تلك الخطايا"
فهل الخطية بحسب كالم القديس أثناسيوس هي من ت َدين الخاطئ ام هللا؟
فعندما نقول ان "الخطية تسلب االرادة" ال يظن أحد ان الخطية شخص حقيقي يسرق وان االرادة شيء
مادي يُسرق!
اآلية مجاز Figurative 5واستعارة Metaphor 6يشبّه الخطية بشخص  ...فمن الطبيعي ألي عاقل
ان يدرك ان الخطية ليست شخصاً! وبالتالي الخطية لم تدفع اجرا ً وال موتاً! وبالتالي فإنه يناقض نفسه
بإصراره على ان "من يقدم الموت هي الخطية ذاتها وليس هللا" او "الخطية هي التي تكافئنا"
ألن واضع الناموس هو هللا وليس الخطية ،وهو المسئول عن تطبيقه وليس الخطية!

4

Geoffrey W. Bromiley, Theological Dictionary of the New Testament: Abridged in
One Volume (Eerdmans, 1985), 48.
5
)HELPS Word-studies : 3800 (opsōnion
6
Thayer's Greek Lexicon : STRONGS NT 3800: ὀψώνιον
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أما اآلية فقد استخدمت كلمتين مختلفين بالكلية "أجرة" و "هبة "
ع َربِنَا
ي َحيَاةٌ أَبَ ِديَّةٌ بِا ْل َمسِيحِ يَسُو َ
ي َم ْوتٌ َ ،وأ َ َّما ِهبَةُ ِ χάρισμα
ألَنَّ أ ُ َ
هللا فَ ِه َ
جْرةَ  ὀψώνιαا ْل َخطِ يَّ ِة ِه َ
(رومية )23 :6
كلمة "هبة  "χάρισμαفهي تعني انها نعمة غير ُمست َحقةa gift of grace, an undeserved .
.favor
أما كلمة "أجرة  "ὀψώνιαتأتي كـ استحقاق مقابل فعل شيء .وكانت الكلمة ت ُستخدم للداللة على أجرة
الجنود ومرتباتهم ،كما جاء في الكتاب:
سأَلَهُ ُج ْن ِديُّونَ أ َ ْيضًا قَائِلِينَ َ « :و َماذَا نَ ْفعَ ُل نَحْ نُ ؟» فَقَا َل لَ ُه ْم« :الَ ت ْ
َظ ِل ُموا أ َ َحدًاَ ،والَ ت َ ُ
شوا بِأ َ َحدٍَ ،وا ْكتَفُوا
َو َ
ِبعَالَئِ ِف ُك ْم»( .لوقا َ )14 :3م ْن ت َ َجنَّ َد قَ ُّ
ط ِبنَفَقَ ِة نَ ْف ِسهِ؟ ( 1كورنثوس )7 :9
ْس ك َْالخَطِ يَّ ِة ه َكذَا
لذلك الكتاب وضع الكلمتين في مقابلة ومقارنة .وأكد على اختالفهما قائالًَ " :ولك ِْن لَي َ
أ َ ْيضًا ْال ِه َبةُ( ".رومية )15 :5
فالذي يذهب إلى الخطية هو من يختار مصيره بنفسه ُمستعبدا ً من الخطية ونتيجة الختياراته فاهلل يضعه
في المكان الذي اختاره الشخص بنفسه سواء ملكوت السماوات أو الجحيم وهذا هو مقابل الخطية او ما
يستحقه الشخص! فإن كان الشخص اختار ان يعيش حياة الخطية فاهلل يعاقبه ويضعه -وهو حزين جدا ً-
حيث يكون صرير األسنان  ...اما إذا اختار الشخص ان يحيا مع هللا فإن "هبة" هللا هي حياة ابدية في
ملكوت السماوات!
عندما يضع هللا شخصا ً في مكان من اإلثنين فهذا هو مكافأة او عقاب منه! ليه؟ ألنه هو من وضع القواعد
وعلى أساسهم يحكم!
ملحوظة اخري :ان هللا ال يكافئ الشخص بحسب بره ألنه ليس مولود امرأة يتزكى أمام هللا وال يوجد
شخص مستحق الملكوت ولكن إعالن الشخص هلل بالجهاد انه اختار ان يعيش مع هللا ،يحنن قلب هللا
ويقبله وهو غير مستحق  ...لذلك قيل "هبة" وليس "اجرة" هنا! ألن كلمة "هبة  "χάρισμαفهي تعني
انها نعمة غير ُمست َحقة.
فالذي يقول "هنا من يقدم الموت هي الخطية ذاتها وليس هللا" او "ولكن الخطية هي التي تكافئنا" فهو
غير ُمدرك لما يقوله ويُق ِدم على محاولة فارغة لتفريغ اآلية من مضمونها ،وياليته يقول لنا َمن الذي
يعاقب بالموت؟ هل الخطية غير المادية ام هللا الحي؟
وعلى أي حال  ...لو أخذنا بهذا الرأي الملتوي  ...فعلينا ان نجيب هذا السؤالَ :من َوضع قاعدة "أجرة
الخطية هي موت"؟
كما رأينا فأن هذا التعبير مجازي  Metaphor – Figurativeفمن السذاجة أن نظن أن الخطية هي
شخص حقيقي يعاقب بالموت!
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