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كان أحد و اإلذاعة.منذ فترة ليست طويلة إلى برنامج للكتاب المقدس في استمعت 

طرح أحد المستمعين واتصل . ا لإلجابة على األسئلةمتواجد  علماء الكتاب المقدس 

هللا؟" ينونة ا تحت دا والمتحول جنسي  الشاذ جنسي  يقع اإلنسان السؤال التالي: "هل 

أكثر منا نحن المسيحيين. ألننا  يسبقوله شيء كهذا: ل أجاب عالم الكتاب المقدس

جميعنا أخطأنا وكلنا نخطئ. الخطيئة هي الخطيئة. لذلك ، ليس لنا الحق في الحكم 

 على أي شخص.

ا ا نخطئ، فإننا هي نفسها ونحن جميع   الخطيةهذا هو جوابي: "إذا كانت كل و جميع 

ا ، فسي إذا كان. أو إلى الجحيم السماءسنذهب إما إلى  الملك قضي داود هذا صحيح 

ااألبدية الملك هيرودس و ا ، لذ"مع   يننبدأ بمالحظة اللغتفل لك. هذا ليس صحيح 

على أكثر من  انحتوييا ما كتابنا المقدس. إنهمُكتب به نتيلاليونانية والعبرية ال

ن أل "الخطيئة"، وهذه الحقيقة كافيةفي لعتنا هي كلمة كلمة واحدة لا  عشرين تعريف  

 خطية هي ذاتها نفس الخطية. كل  تخبرنا أنه ليست

ن الخطيئة المتعمدة تعريفاتها مالدراسة عن "الخطيئة"، تتراوح لذلك، ففي هذه 

( على الجانب 13: 4الويينإلى خطايا الجهل ) ،على جانب (26:10رانيين)عب

. وفي فاوتة مت ا متباعدةهي أيض   هاالخطايا أو عقوباتعلى حكا  كما إن األ .اآلخر

 ماأ ،ضوء النظا  القضائي اليو ، يمكن أن تتعرض الخطيئة المتعمدة لعقوبة اإلعدا 

في الحالة األولى الضرر لن يتلقى أكثر من صفعة على يده. فن جهل عأخطأ من 

الرب كتاب المقدس، وانظر كيف يجعل تأمل في الالثانية ضئيل. الحالة وفي  ،هائل

ا ا يسوع هذا التمييز واضح   يَْستَِعد   َوالَ  َسيِِّدهِ  إَِراَدةَ  يَْعلَمُ  الَِّذي اْلَعْبدُ  ذلِكَ  في كالمه:"َوأَمَّ

ا فَيُْضَربُ  إَِراَدتِِه، بَحَسبِ  يَْفَعلُ  َوالَ   يَْستَِحق   َما َويَْفَعلُ  يَْعلَُم، الَ  الَِّذي َولِكنَّ  َكثِير 



ا أُْعِطيَ  َمنْ  فَُكل  . قَلِيال   يُْضَربُ  َضَربَاٍت، ا يُوِدُعونَهُ  َوَمنْ  َكثِيٌر، ِمْنهُ  يُْطلَبُ  َكثِير   َكثِير 

 (.48،47:12)لوقا بِأَْكثََر" يُطَالِبُونَهُ 

 حياة في المتعمدة الخطايا الحظ خطورة .المتعمدة الخطيئة عن المزيد فلنفحص اآلن

 أََخْذنَا بَْعَدَما بِاْختِيَاِرنَا أَْخطَأْنَا إِنْ  فَإِنَّهُ  الذي نال الفداء بد  الحمل: " اإلنسان المسيحي،

، َمْعِرفَةَ   نَارٍ  َوَغْيَرةُ  ُمِخيٌف، َدْينُونَةٍ  قُبُولُ  اْلَخطَايَا، بَلْ  َعنِ  َذبِيَحةٌ  بَْعدُ  تَْبقَى الَ  اْلَحقِّ

يَن" تَأُْكلَ  أَنْ  َعتِيَدةٍ   إلى تشير اآلية هذه أن نفهم هل. (27،26:10عبرانيين )اْلُمَضادِّ

الخطية  إن الخطية المتعمدة في منتهى السوء. يقول يوحنا الرسول شديد؟ال هللا غضب

ا عن طبيعة  الَ  هللاِ  ِمنَ  َمْولُودٌ  هُوَ  َمنْ  ُكل   ": اإلنسان المسيحي المتعمدة خارجة تمام 

 هللاِ. بِهَذا ِمنَ  ودٌ َمْولُ  ألَنَّهُ  يُْخِطئَ  أَنْ  يَْستَِطيعُ  َوالَ  فِيِه، يَْثبُتُ  َزْرَعهُ  ألَنَّ  َخِطيَّة ، يَْفَعلُ 

 يُِحب   الَ  َمنْ  َوَكَذا هللاِ، ِمنَ  فَلَْيسَ  اْلبِرَّ  يَْفَعلُ  الَ  َمنْ  ُكل  : إِْبلِيسَ  َوأَْوالَدُ  ظَاِهُرونَ  هللاِ  أَْوالَدُ 

 (.10،9:3األولى يوحنا)أََخاهُ"

 اةحي في فالخطية المتعمدة. عمد عن تخطئ فلن المسيح، أي فيك، إن ابن هللا وطالما

وهي . درجة أعلى من عصيان، وشر إنها. هللا عرش تمرد ضد هي اإلنسان المسيحي

ا للناموس ولكنها كذلك قطع  فعل أنه داود وقد عرف. هللا مع لعالقتك ليست فقط كسر 

 إذا نفسك؛ تخدع ال. الرب خان عندما يهوذا فعل وكذلك الزنا، ارتكب أن بعد ذلك

 عمد، عن وحين تخطئ. فقط بنفسك بل تهتم ، باهلل تهتم ال فأنت عمد، عن أخطأت

 النهاية نفس تنال في عمله. الخطية المتعمدة الشيطان منك يريد ما بالضبط فإنك تفعل

 .القدس تغتفر، وهي المقاومة المستمرة للروح التي ال دينونة ارتكاب الخطيئة

حيث وضع  الوصايا العشر، فيلخطيئة المتعمدة هو لأمثلة تجد فيه فضل مكان إن أ

)رومية اْلَخِطيَِّة" َمْعِرفَةَ  بِالنَّاُموسِ  ألَنَّ  حق ا:"هللا األساس لفهم ما هي الخطيئة. 

 درك ذلك هنا فلن ندركه.إذا لم نف. (20:3

ألن هللا كتب هذه  ةمتعمدخطية هذه الوصايا العشر هو وصية من أي التعدي على إن 

أن فينبغي عليك ا في قلبك. أيض  ا كما كتبهمن الحجر لوحين بإصبعه على الوصايا 

ن يسوع. ال، ع هاكلخلف شعار إنها ال تختبئ  الوصايا.تعرف أفضل من انتهاك هذه 

كسرا  اه ألنهمتطرد آد  وحواء من حضرهللا عن الوصايا العشر كذلك. فاألمر كله 



ي أفيهما ألنه لم يجد  أمات حنانيا وسفيرة في الحالالروح القدس والوصية الثامنة. 

 :الوصايا  بعضتذكير بإذن، إليك لوصية التاسعة. لا همكسربسبب توبة 

 خطيئة متعمدة.فتلك هلل محبتك شيئ آخر أكثر من أحببت أي ن إ

 خطية متعمدة.إن كسرت السبت فتلك 

 خطيئة متعمدة.فتلك  كوأم اكأبإن لم تكر  

 القتل خطيئة متعمدة.

 خطيئة متعمدة ، إلخ. ارتكاب الزنا

ا ال يليق بك اتباع الوصايا العشر يجعلك هذه من وصية ك أي انتهاإن  يسوع. فاسد 

لتوبة افي الكنيسة وقد حان وقت  اأو عيب  سوداء بقعة الوصايا يجعلك هذه ل كانتهاكو

 .اللهوالتظاهر ووالبقاء في الكنيسة وليس مع هللا التصالح و

من هذا نعرف أن هناك الكثير من الوضوح في هذا الجانب من الطيف عندما يتعلق 

نحن نعرف عندما نعبر الخط. وبالطبع ، كل خطيئة متعمدة واألمر بالخطية المتعمدة. 

الروحية الترتيبات من اإلهمال السابق في متأصل ها. لديها نظا  في متأصللها نظا  

س والشهادة. وهذا يعني أنه ال توجد خطيئة متعمدة قراءة الكتاب المقدومثل الصالة 

 المرتد.ا عقلية دائم  فيسبقها . تأتي مصادفة على اإلطالق

ما يتعلق بالخطايا مجموعتين كبيرتين فيا هناك أيض  وبالتعمق في األمر، فإن 

إن عد  اإلنسان. على سبيل المثال،  خطايا ضدتلك خطايا ضد هللا و  هذهف .المتعمدة

تنا في خطيئة ضد إخوعد  محبتنا للقريب كل قلوبنا خطيئة ضد هللا ، ومن هلل محبتنا 

اآلخر. ثم  إلىحد فإننا نخطئ أخطأنا إلى وان إنا نبالطبع أالبشرية. ومن المحتو  

 اْلقَْلب ِمنَ  "ألَنْ ن: خطايا الجسد وخطايا الروح. قال يسوع: االفئتهاتان ا هناك أيض  

ي أَْفَكارٌ  تَْخُرجُ  ، قَْتٌل،: َرةٌ ِشرِّ  (.19:15تَْجِديٌف")متى ُزوٍر، َشهَاَدةُ  ِسْرقَةٌ، فِْسٌق، ِزنى 

طيئة أما مضاجعتها في الفراش فخللروح. غمن نظر إلى امرأة ليشتهيها فتلك خطية 

خطيئة من الجسد ف هقتلأما أن تا خطيئة من الروح؛ إنسان ا مكره أن تمن الجسد. 



خطايا الطبيعة الجسدية التي باسم طايا الروح سمى ختُ كما (. 21-19: 5)غالطية 

 باستمرار.بها يجب صل

أنواع أخرى من الخطايا التي يعبر عنها الكتاب المقدس أنها تأمل في اآلن دعونا ن

 خطايا جهل:

 ) الهدف( العالمةفقدان ( خطيئة 1

 ؛نبغي تقديمه كامال  كان ي التقليل مما( خطيئة 2

  ، إلخ.هللاالتقصير في تمجيد ( خطيئة 3

نأتي إلى التعريف فإننا عندما يتعلق األمر بالخطية التي تنطوي على فقدان العالمة ، 

الثور ولكن التصويب على  امن عالم الرماية. إنهوهو تعريف مستمد األقد  للخطيئة 

معرفة  ايصبح من الصعب أحيان  هشاشتنا وهنا من خالل ضعفنا ومع الخطأ في ذلك. 

. تصويب أو نجحنا فيه مقارنة بارتكاب الخطية او عد  ارتكابهاالأخطأنا  إذا كنا

من كل ما لديه، ال يكون الشخص يقد  عندما يتعلق األمر بالخطيئة ، حيث لم 

ا بالنسبة لنا إ كان التالميذ فمثال ، كامل أ  ال. كل ما لدينا بالكنا قدمنا  نالواضح دائم 

ما عندهم تقدوا العالمة؟ هل قدموا هل افف. اثم ناموبستان يصلون مع يسوع في ال

 .للغايةورقيق ا معهم كامل؟ نحن ال نعرف، ولكن ما نعرفه هو أن يسوع كان لطيف ا الب

الشيطان يحاول الرب!  وامماثلة. سبحالظروف الفي عطوف ا علينا كون يإنه يحبنا وس

ا بالطبع، أن يربكنا، كما يعمل   على أن يقد  أحكامه لكي يحبطنا.دائم 

، نحن الذين نبذل قصارى جهدنا إلرضاء يسوع في كل لحظة، أن إذنيف يمكننا كف

قصى جهدنا. أهللا في كل مرة نبذل أوال ، يسر ربنا. مع نعيش في سال  مع أنفسنا و

فاسترد حفظ قديسيه. قدرته على سهولة نفس قديسيه برداد ا ، إلهنا قادر على استثاني  

موسى بعد أن ضرب الصخرة واسترد جر، مع هااضطجاع ابراهيم إبراهيم بعد 

 لعن رئيس الكهنةبولس بعد أن كما استرد  ه،ديفيد بعد زناواسترد داود مرتين، 

 األمر غير واضح لك:إلى القيا  به إذا كنت ستحتاج (. 5-2: 23)أعمال 

 االستنارة.ا إلى مزيد من دائم  سبحه. فضلك يؤدي عينيك على يسوع وثبت  -1



على الفور واقبلها  منه المغفرة.اطلب فقدانك للعالمة، فشك حول  ن لديكاإذا ك -2

يسرعون في الخروج منه في الوحل و البقاء  خرج من الوحل. يكره محاربو هللاوا

ا  كما فعل بطرس بعد أن أنكر ربنا، فصعد إلى تقوية إخوته. ، تمام  فيه بمجرد دخولهم

 الحال.المثل في افعل 

 تقديرالسوء أنت تسير في النور، فتقبل التعزية مما يلي: مهما كانت تقصيراتك و -3

وسيهتم د  الحمل بكل ذلك. إننا وما إلى ذلك،  قلة الحساسية،االستجابة،  ءبطو، لديك

 فِي َسلَْكنَا إِنْ  "َولِكنْ ل: وقيالرسول يوحنا عن هللا، لكن صلنا نعلم أن جميع اآلثا  تف

 يُطَهُِّرنَا اْبنِهِ  اْلَمِسيحِ  يَُسوعَ  َوَد ُ  بَْعٍض، َمعَ  بَْعِضنَا َشِرَكةٌ  لَنَافَ  الن وِر، فِي هُوَ  َكَما الن ورِ 

بكل سيهتم هو يسوع ، عندما تواصل اتباع لذلك (.7:1َخِطيٍَّة")يوحنا األولى ُكلِّ  ِمنْ 

ننشغل به أن منا  يريدفهو  .والدهال يتصيد األخطاء ألرائع رائع رائع! هللا أمر شيء. 

 لسير معه.واصل اون

ا سلك بد  الحمل، وأنت تفإنك ذلك، ل ما يسمي مثلفي النور، لم تعد خاطئ ا، بل قديس 

 يَْحفَظَُكمْ  "أَنْ أن هللا قادر ... يهوذا الرسول  الرسول إخوته المسيحيين. ويؤكدبولس 

فهل كل (. 24: 1 ذاو)يهاالْبتِهَاِج" فِي َعْيبٍ  باِلَ  َمْجِدهِ  أََما َ  َويُوقِفَُكمْ  َعاثِِريَن، َغْيرَ 

آلخرين؟ هم نحو اتجاهل خطاياإلى شعبه هللا هل دعا وإذن، واحدة؟ بالطبع ال! خطية 

ا  على االطالق ال! نحن ما زلنا مدعوون كسفراء للمسيح لكي ندعو الخطاة إلى أيض 

فإن (. وفي النهاية، 32-24: 1 ميةعميق )رومن هم في فساد التوبة، وهذا يشمل 

 فِي "َكالشَّْمسِ ..  النَّاِر"، لكن سيضيء األبرار أَتُونِ  "فِي... رحون األشرار سوف يط

 .(43،42:13)متى أَبِيِهْم" َملَُكوتِ 
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