كيف يصف بولس الرسول المسيح
بانه خطية وكيف يعبده بعد هذا
الوصف؟ 2كو 21 :5
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الشبهة

21
َجلِ َنا،
جاء في 2كورنثوس  »20: 5ألََّنهُ (اهلل) َج َع َل الَِّذي لَ ْم َي ْع ِر ْ
ف َخ ِطيَّة(المسيح) َ ،خ ِطيَّة أل ْ

صير نحن بَِّر ِ
اهلل ِف ِ
ِ ِ
يه. «.
ل َن َ َ ْ ُ
وبولس هنا يدعوا المسيح بأنه خطية ،فكيف يكون ربَّه؟.

الرد

الحقيقه ما يقول المشكك نتيجة عدم فهم منه الن هذه االيات من اروع االيات التي توضح كم
نحن مديونين للمسيح الذي دقع ثمن خطايانا وتبريرنا بمحبته
فالمسيح في ذاته بار بال خطية ولكن وضع عليه خطايانا فصار هو خطية ليس النها فعل خطية
ولكن النه حمل عنا الخطية لنتبرر فيه ليصالحنا لنفسه بدون ان يخالف نفسه ( العدل االلهي)
وسبب رفض المشكك لهذا الفكر النه يقيس بمنظار ليس مسيحي فهو يعرف االله الجبار المتكبر
المتعالي  ...ولكن الهنا قريب وحنون ووديع ومتواضع القلب ويحمل عنا االمنا واتعابنا وخطايانا
وهمومنا ويشاركنا في كل شيئ النه اله شركة وليس اله استعباد

وقبل ان اشرح الذي يقوله معلمنا بولس الرسول في كل شاهد اشرح مفهوم العهد القديم الذي
يقصده
اوال لقب خطية
في سفر الخروج والالويين كانت تقدم ذبائح عن الخطايا وهذه الذبيحة كانت تسمي ذبيحة او
محرقة او تقدمة خطية وتسمي فقط خطية رغم انها مقدسة بال خطية
سفر الخروج 36 :29

ير َك علَ ْي ِه ،وتَمسح ُه لِتَ ْق ِد ِ
ِ
يس ِه.
َج ِل ا ْل َكفَّ َارِةَ .وتُ َ
ِّم ثَْو َر َخ ِطيَّة ُك َّل َي ْوم أل ْ
َ ْ َُ
ط ِّه ُر ا ْل َمذ َْب َح ِبتَ ْكف ِ َ
َوتُقَد ُ

سفر الخروج 10 :30
الس َن ِةِ .م ْن َدِم َذ ِبيح ِة ا ْل َخ ِطي ِ
َّة الَِّتي لِ ْل َكفَّ َارِة َم َّرةً ِفي
ون َكفَّ َارةً َعلَى قُُروِن ِه َم َّرةً ِفي َّ
ص َنعُ َه ُار ُ
َ
َوَي ْ
الس َن ِة يص َنع َكفَّارةً علَ ْي ِه ِفي أ ْ ِ
ب».
س أَق َْداس ُه َو لِ َّلر ِّ
َّ َ ْ ُ َ َ
َج َيال ُك ْم .قُ ْد ُ

سفر الالويين 8 :4
ش ْحِم ثَو ِر ا ْل َخ ِطي ِ
س ِائ َر َّ
َّة َي ْن ِز ُع ُه َع ْن ُهَّ .
الش ْح َم الَِّذي ُي َغ ِّ
الش ْحِم الَِّذي َعلَى
َح َ
َو َج ِميعُ َ
شي األ ْ
ْ
اءَ ،و َ
ش َ
ش ِ
اء،
َح َ
األ ْ

سفر الالويين 20 :4
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َّ
صفَ ُح َع ْن ُه ْم.
َوَي ْف َع ُل ِبالث ْو ِر َك َما فَ َع َل ِبثَْو ِر ا ْل َخطيَّة َ .كذل َك َي ْف َع ُل ِبهَ .وُي َكفُِّر َع ْن ُه ُم ا ْل َكاه ُن ،فَ ُي ْ

سفر الالويين 24 :4
ِ ِ
ِ َِّ
ِ
ْس التَّْي ِ
ضعُ َي َدهُ َعلَى َأر ِ
ب .إِ َّن ُه
الر ِّ
ام َّ
َوَي َ
س َوَيذ َْب ُح ُه في ا ْل َم ْوض ِع الذي َيذ َْب ُح فيه ا ْل ُم ْح َرقَ َة أ َ
َم َ
يح ُة َخ ِطيَّة
َذ ِب َ

سفر الالويين 32 :4
ْن َذ ِبيح َة َخ ِطيَّة ،يأ ِْتي ِبها أُْنثَى ِ
الضأ ِ
يح ًة.
« َوِا ْن أَتَى ِبقُ ْرَب ِان ِه ِم َن َّ
صح َ
َ
َ
َ
َ

سفر الالويين 7 :5
َخ َ ِ
ِ
امتَ ْي ِن أ َْو فَ ْر َخ ْي َح َمام إِلَى
يحة ِإل ثْ ِم ِه الَِّذي أ ْ
َوِا ْن لَ ْم تََن ْل َي ُدهُ ِكفَ َاي ًة لِ َ
شاة ،فَ َيأْتي ِب َذ ِب َ
طأَ ِبهَ :ي َم َ
اآلخ ُر ُم ْح َرقَة.
الر ِّ
َّ
يح ُة َخ ِطيَّة َو َ
َح ُد ُه َما َذ ِب َ
ب ،أ َ

سواء ثور او تيس او ضان او حمام او حتي تقدمة الدقيق تسمي قبضة الدقيق هذه خطية
سفر الالويين 11 :5
ش َر ِ
اإليفَ ِة ِم ْن َد ِقيق،
َخ َ
امتَْي ِن أ َْو فَ ْر َخ ْي َح َمام فَ َيأ ِْتي ِبقُ ْرَب ِان ِه َع َّما أ ْ
طأَ ِب ِه ُع ْ
َوِا ْن لَ ْم تََن ْل َي ُدهُ َي َم َ
ان َخ ِطيَّة.
ضعُ َعلَ ْي ِه َزْيتًاَ ،والَ َي ْج َع ُل َعلَ ْي ِه لُ َبا ًنا أل ََّن ُه قُْرَب ُ
قُ ْرَب َ
ان َخ ِطيَّة .الَ َي َ

ونقف ونفكر قليال لماذا تسمت هذه الذبيحة المقدسة باسم ( خطية ) بالطبع ليس النها صنعة
خطايا فما هي الخطية التي صنعها الثور او التيس او الضان او الحمام او حتي قبضة الدقيق؟

فهي تسمي خطية ليس الجل ان ذاتها خطية ولكن الجل انها تقدم عن خطية وتحمل خطية
وتعامل بالحرق كما لو كانت خطية رغم انها بدون خطية وترمز للمسيح الذي سيحمل الخطية .اذا
تاكدنا من العهد القديم ان الذبيحه او التقدمة التي تقدم ثمن للخطية وهي ليست في ذاتها خطية
تسمي خطية مع مالحظة ان هذه الخطية هي مقدسة رغم انه يطلق عليها اسم خطية ولكنها
مقدسة وتقدس ايضا ما لمسته
سفر الخروج 29
َج ِل ا ْل َكفَّارِة .وتُطَ ِّهر ا ْلمذْبح ِبتَ ْك ِفي ِر َك علَ ْي ِه ،وتَمسح ُه لِتَ ْق ِد ِ
يس ِه.
ِّم ثَْو َر َخ ِطيَّة ُك َّل َي ْوم أل ْ
َ ْ َُ
َ
َ َ ُ َ ََ
َ 36وتُقَد ُ
ون
س أَ ْق َداسُ .كل َما َم َّ
س ا ْل َمذ َْب َح َي ُك ُ
ِّس ُه ،فَ َي ُك ُ
ون ا ْل َمذ َْب ُح قُ ْد َ
س ْب َع َة أَيَّام تُ َكفُِّر َعلَى ا ْل َمذ َْب ِح َوتُقَد ُ
َ 37
َّسا.
ُمقَد ً
بل تعتبر قدس اقداس اي من اقدس االشياء بدليل
سفر الالويين 17 :6
ِ ِ
صيبهم ِم ْن وقَ ِائ ِدي .إِ َّنها قُ ْدس أَق َْداس َك َذ ِب ِ
ِ
ِ
يح ِة
يحة ا ْل َخطيَّة َوَذ ِب َ
َ
َ
ُ
َ
يرا .قَ ْد َج َع ْلتُ ُه َن َ ُ ْ
الَ ُي ْخ َب ُز َخم ً
ِ
اإل ثِْم.

سفر الالويين 6

وسى قَ ِائالً:
َ 24و َكلَّ َم َّ
الرب ُم َ
ان الَِّذي تُذْبح ِف ِ
ش ِريع ُة َذ ِبيح ِة ا ْل َخ ِطي ِ
ِِ
َ « 25كلِّم َهار َ ِ ِ ِ
َّةِ :في ا ْل َم َك ِ
يه ا ْل ُم ْح َرقَ ُة،
َُ
َ
ون َوَبنيه قَائالً :هذه َ َ
ْ ُ
ِ ِ
س أَق َْداس.
الر ِّ
ام َّ
تُذ َْب ُح َذ ِب َ
ب .إِ َّن َها قُ ْد ُ
يح ُة ا ْل َخطيَّة أ َ
َم َ
اه ُن الَِّذي يعملُها لِ ْل َخ ِطي ِ
 26ا ْل َك ِ
اع.
االج ِت َم ِ
َّة َيأْ ُكلُ َهاِ .في َم َكان ُمقَدَّس تُ ْؤ َك ُل ِفي َدا ِر َخ ْي َم ِة ْ
ََْ َ
َّسَ .وِا َذا ا ْنتَثََر ِم ْن َد ِم َها َعلَى ثَْوب تَ ْغ ِس ُل َما ا ْنتَثََر َعلَ ْي ِه ِفي َم َكان
ُ 27كل َم ْن َم َّ
س لَ ْح َم َها َيتَقَد ُ
ُمقَدَّس.
يه فَي ْكسر .وِا ْن طُ ِب َخ ْت ِفي إِ َن ِ
ِ ِ
ِ ِ
ف ِب َماء.
َ 28وأ َّ
اء ُن َحاسُ ،ي ْجلَى َوُي ْ
شطَ ُ
اء ا ْل َخ َزف الَّذي تُ ْط َب ُخ ف ُ َ ُ َ
َما إِ َن ُ
ِ
ِ
ِ
س أَق َْداس.
ُ 29كل َذ َكر م َن ا ْل َك َه َنة َيأْ ُك ُل م ْن َها .إِ َّن َها قُ ْد ُ
ففهمنا االن جيدا ان الذبيحه او التقدمة التي تقدم عن الخطايا تسمي خطية وليست لكونها خطية
بل هي تقدمة مقدسة وهي قدس اقداس وكل ما لمسته بدمها يتقدس كل هذا رغم ان اسمها
خطية
هذه هو المفهوم الذي يعرفه معلمنا بولس الرسول اليهودي االصل فهو يشرح ويقول
الشاهد االول
رسالة بولس الرسول الثانية الي أهل كورنثوس 5
 15 :5و هو مات الجل الجميع كي يعيش االحياء فيما بعد ال النفسهم بل للذي مات الجلهم و
قام

هو لم يمت الجل ذاته وبسبب خطاياه ولكنه مات الجل خطايا الجميع .فالجميع كان محكوم عليهم
بحكم الموت بسبب خطاياهم وبسبب طبيعة الخطية التي ولدوا فيها وحملوها اال هو ال نه لم يصنع
خطية وال حمل طبيعة الخطية النه ليس من زرع بشر فهو بتقديم نفسه ذبيحه للخطية عن
الجميع يتمم حكم الموت فينتهي النه تم فيعيش الجميع ليسوا النفسهم النهم المفروض االن
يكونوا اموات بل يعيشوا به وله النه هو بدون حكم موت مات ليعطيهم حياه منه
ومثال جميل يشرح هذا االمر ذكره ابونا انطونيوس فكري في تفسيره
قصة تشرح األية -:سفينة بدأت في الغرق فأنزلوا الركاب في قوارب النجاة حتى تبقى راكبين،
وآخر قارب لم يكن فيه مكان سوى لراكب واحد .وكان أحد الراكبين قديس واآلخر شرير .وأجرى
قائد السفينة قرعة ،فأصابت القديس فبكى الشرير خوفاً من الموت .فقال له القديس خذ مكاني
ِ
وعش بحياتي ووافق ونجا .ولما عاد لمدينته كان كلما يريد أن يصنع الشر يذكر أنه كان من
المفروض أن يكون اآلن ميتاً ،وهو اآلن يحيا ولكن بحياة الرجل القديس ،فكان يمتنع عن الشر.
هذا القديس الذي غرق مع المركب هو المسيح الذي مات ليعطينا حياته .وهذا الشرير هو أنا
وأنت الذين خلصنا بموت المسيح ،وصارت لنا حياته بقيامته (رو  )10 :5فماذا نقدم له إالّ
حياتنا كلها فهو الذي أعطى لنا الحياة .نحن ال نعيش األن ألجل أنفسنا بل ألجل من مات وقام
ليعطينا حياته .لذلك علينا أن نسلك كما يرضيه ،ألننا مدينون بحياتنا للمسيح.

 16 :5اذا نحن من االن ال نعرف احدا حسب الجسد و ان كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد
لكن االن ال نعرفه بعد
فنحن ال نتعامل علي اساس اننا من الجنس الجسدي ( جسد الخطية ) ولكن االن النعرفهم
بواسطة العالقه الجسديه ولكن من خالل المعمودية بالمسيح اي اصبحت حياتنا هي حياة المسيح
واجسادنا اعضاء المسيح
مع مالحظة ان المسيح الذي عرفناه سابقا في صورة االخالء والتواضع واخذنا حياتنا الجديده منه
النعرفه فيما بعد بهذه الصوره ولكن نعرفه بصورة مجده والننا اعضاء فيه فسنتمجد في جسده
الممجد
 17 :5اذا ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة االشياء العتيقة قد مضت هوذا الكل قد
صار جديدا
فما نحن فيه بعد المعمودية هو طبيعه جديدة للمسيح
رسالة بولس الرسول إلى أهل غالطية 20 :2
َحياه َ ِ
ِ
ِ
ِ
س ِد ،فَِإ َّن َما
صلِ ْب ُ
ت ،فَأ ْ
يح َي ْح َيا ف َّي .فَ َما أ ْ َ ُ
َح َيا الَ أََناَ ،ب ِل ا ْل َمس ُ
اآلن في ا ْل َج َ
َم َع ا ْل َمسي ِح ُ
اهلل ،الَِّذي أ ِ
ان ْاب ِن ِ
أْ ِ
اإليم ِ ِ
يم ِ
َجلِي.
س ُه أل ْ
َ
َحبَّني َوأ ْ
َسلَ َم َن ْف َ
ان ،إ َ
َح َياهُ في ِ َ
أما حالتنا القديمة التي خلقها فينا ناموس الخطية فقد إنتهت ،لقد حصلنا على نفس جديدة وجسد
ّ
جديد وعبادة جديدة ومواعيد جديدة وحياة جديدة في عهد جديد.

 18 :5و لكن الكل من اهلل الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح و اعطانا خدمة المصالحة
المسيح في جسده صالحنا مع اهلل بمعني اننا اوال كنا بسبب الخطية في معزل عن اهلل فاخذ جسد
شابها في كل شيئ ما عدا الخطية وقدم جسده عنا ذبيحة خطية ( خطية ) فاصبح ثمن الخطايا
مدفوع واعطانا ايضا جسده لنحيا به فهو بنفسه صالحنا لنفسه
وبعد هذا طلب منا خدمة المصالحه ان نقول لكل الناس اهلل يطلب مصالحتكم وصالحكم بجسده
لنفسه فاقبلوا التصالح مع اهلل
اقبلوا الذي مات الجلكم لكي تقبلوا المصالحة  .فالتبشير هو ان نطلب من بقية الناس ان تقبل
التصالح مع اهلل ونقول لهم تصالحوا مع اهلل الذي بذل جسده لكي يصالحكم
 19 :5اي ان اهلل كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم و واضعا فينا
كلمة المصالحة
اهلل كان في المسيح فهذا اعالن وتكرار من بولس الرسول ان اهلل بكامل الهوته كان في المسيح
رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 16 :3
اع ع ِظيم ُهو ِسر التَّ ْقوى :اهلل َ ِ
َوِب ِ
اءى لِ َمالَ ِئ َكةُ ،ك ِرَز
س ِد ،تََب َّرَر ِفي الر ِ
اإل ْج َم ِ َ
وح ،تََر َ
ظ َه َر في ا ْل َج َ
َ
َ
ُ
ِ
ُمِم ،أُو ِم َن ِب ِه ِفي ا ْل َعالَِمُ ،رِف َع ِفي ا ْل َم ْج ِد.
ِبه َب ْي َن األ َ

رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 9 :2

ِ ِ َّ ِ
ِ ِ ِ
س ِديًّا.
فَِإ َّن ُه فيه َيحل ُكل م ْلء الال ُهوت َج َ

رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 3 :1
ِ
امل ُك َّل األَ ْ ِ ِ ِ
الَِّذي ،و ُهو بهاء م ْج ِد ِه ،ورسم جو َه ِرِه ،وح ِ
ص َن َع ِب َن ْف ِس ِه
ََ
َ َ ُْ َْ
ش َياء ِب َكل َمة قُ ْد َرِتهَ ،ب ْع َد َما َ
َ َ ََ ُ َ
ِ ِ
تَ ْط ِه ا ِ
س ِفي َي ِم ِ
َعالِي،
ين ا ْل َعظَ َمة في األ َ
ير ل َخطَ َايا َناَ ،جلَ َ
ً
واهلل الظاهر في الجسد بهذا الجسد كان مصالحا العالم لنفسه وهنا تاكيد إلى أن المسيح لم يتم
عمل الفداء كإنسان بل تعنى أن اإلله المتأنس هو الذي قام بالفداء.
فهذا الجسد هو الذي قدس العالم لمن يقبل ان هذا هو جسد اهلل ومن يؤمن به
فهو بدفع ثمن الخطايا بجسده اي جسد اهلل وتكفيره بدمه لكل الخطايا اصبحنا غير محسوب لنا
خطايا لمن يقبل ولهذا يضع فينا كلمة المصالحه تشبه انه يمد يده لنا لنتصالح معه اللَّه هو الذي
يطلب من جانبه المصالحة .نحن بادرنا بالعداوة والمقاومة والتمرد والعناد وهو الذي يبادر بالحب
مقدما لنا إنجيله" ،كلمة المصالحة" .وهذا االنجيل الذي
وطلب المصالحة .هو الذي يسعى إلينا
ً
نبشر به ان اهلل صالحنا في جسده فنبشر الناس ليتصالحوا مع اهلل
 20 :5اذا نسعى كسفراء عن المسيح كان اهلل يعظ بنا نطلب عن المسيح تصالحوا مع اهلل
في اآلية  19قال واضعاً فينا كلمة المصالحة ،وألن اهلل أرسلنا كرسل لنخدم عمل المصالحة
فنحن نسعى كسفراء لنقنع الناس أن يتصالحوا مع اهلل .وهنا فالسفير المثالي هو من يحيا
المسيح فيه ،ويقدم صورة المسيح للناس .نطلب عن المسيح نرجو نيابة عن المسيح .مرة أخرى

عجيب أن القاضي يرجو المتهم أن يقبل العفو .والرسل عملهم دعوة الناس أن يكفوا عن الخطية
ويقبلوا أن يعيشوا في الحياة الجديدة فيتصالحوا مع اهلل ،اهلل قدم دمه لغفران الخطية ،وقَدَّم لنا
حياة جديدة
وهذه الحياة الجديده تمت بانه دفع ثمن كل الخطايا .وردا علي من يتسائل كيف دفع المسيح
خطايانا
 21 :5النه جعل الذي لم يعرف خطية خطية الجلنا لنصير نحن بر اهلل فيه
ترتيب العدد في اليوناني هو
(IGNT+) τονG3588 γαρG1063 FOR HIM WHO μηG3361 γνονταG1097 [G5631] KNEW NOT
αμαρτιανG266 SIN υπερG5228 FOR ημωνG2257 US αμαρτιανG266 SIN
εποιησενG4160 [G5656] HE MADE, ιναG2443 THAT ημειςG2249 WE γινωμεθαG1096
δικαιοσυνηG1343 RIGHTEOUSNESS θεουG2316 OF GOD ενG1722

[G5741] MIGHT BECOME

αυτωG846 HIM.

IN

انه الذي ال يعرف خطية الجلنا جعله خطية لنصير نحن بر اهلل فيه
اوال كلمة لم يعرف خطية
تعبير يعرف ( الذي جاء بالنفي )
G1097

γινώσκω
ginōskō

ghin-oce'-ko
A prolonged form of a primary verb; to “know” (absolutely), in a great
variety of applications and with many implications (as shown at left, with
others not thus clearly expressed): - allow, be aware (of), feel, (have)
known (-ledge), perceive, be resolved, can speak, be sure, understand.
... يعرف ولها استخدامات مختلفه بمعني يسمح يظهر او يفعل يشعر يعرف يستقبل يتكلم
فهو في ذاته اليوجد فيه خطية ولم يفعل خطية ولم يظهر اي شيئ فيه خطية فهو في ظاهره وفي
باطنه مقدس بال خطية
ثانيا تعبير جعل
G4160
ποιέω
poieō

poy-eh'-o
Apparently a prolonged form of an obsolete primary; to make or do (in a
very wide application, more or less direct): - abide, + agree, appoint, X

avenge, + band together, be, bear, + bewray, bring (forth), cast out, cause,
commit, + content, continue, deal, + without any delay, (would) do (-ing),
execute, exercise, fulfil, gain, give, have, hold, X journeying, keep, + lay
wait, + lighten the ship, make, X mean, + none of these things move me,
observe, ordain, perform, provide, + have purged, purpose, put, + raising
up, X secure, shew, X shoot out, spend, take, tarry, + transgress the law,
work, yield. Compare G4238.
يجعل ولها استخدامات متنوعة يرتبط يقبل يعين ( يخصص ) يرتبط مع يتحمل يحضر يستمر
يتعامل مع يكتسب عليه.......
وبالفعل استخدمت بمعني وضع عليه وخصص لشيئ
اي ان شيئ ليس من االصل وايضا تعني تخصيص
الذي لم يعرف خطية صار ذبيحة خطية مقدمة عنا .الكلمة العبرية hamaritaالواردة هنا ترجمت
في السبعينية في أسفار الخروج والالويين والعدد "ذبيحة خطية."Sin-offering
وفهمنا من العهد القديم ان خطية مقصود بها ذبيحة وتقدمة الخطية فاهلل جعله ذبيحة خطية اي
انه ليس خطية في ذاته بل خصص كذبيحة خطية ممثال للخطية لكي يقدس الخطاة وهو اسمه
خطية ولكنه قدس اقداس كما اكد لنا العهد القديم ايضا لذلك فهو يقدس كل من يتالمس معه

فذبيحة الخطية اعظم من الخاطي الذي يقدمها النه ال يقدسها بل يتقدس بها الن ذبيحة الخطية
التي تسمي خطية هي قدس اقداس
فهو احتل موضعنا ُحسب كمن هو أعظم الخطاة ولكنه قدس االقداس ،وهبنا أن نحتل موضعه
بر المسيح.
ف ُنحسب في عيني اآلب أبرًا
ار رغم خطايانا ،إذ نحمل ّ
من الجاعل ؟ هو اهلل واهلل في االعداد السابقه كان في الجسد
ومن الذي لم يكن بال خطيه ؟ هو اهلل بجسده
ومن الذي جعل خطية ( ذبيحة خطية ) ؟ هو جسد اهلل ليقدسنا
ولماذا ؟ لنصير نحن في هذا الجسد مبررين في اهلل النه جسد اهلل
كما كان المسيح ممثلنا في الخطية صار ممثلنا في البر .حينما إتحد بنا وهو بار بررنا أي صيرنا
أبر ارً إذ نحمل بره
أب ار ارً .لكن برنا ليس من ذواتنا بل البر الذي في المسيح .اهلل يرانا في المسيح ا
كما كانت ذبيحة الخطية التي هي رمز للمسيح كل من يتالمس معها يتقدس.
ومعني هذه اآلية في عالقتها مع ما سبق أنه لقد أصبح من السهل علينا أن تحقق المصالحة مع
اهلل ألن المسيح الذي لم يعرف الخطية أي لم يرتكبها سمح اهلل أن يحاكم ويدان كخاطئ من أجلنا
حتى يمكن لنا نحن أن نصير أب ار ارً لدى اهلل ،أو لكي نصير نحن بر اهلل بواسطة إتحادنا بالمسيح.
إن عبارة بر اهلل تعنى أن صفة البر هي من صفات اهلل ،ولكن من ناحية أخري قد وهبها للبشر.
وكذلك فإن الرسول لم يقل هنا لكي نصير ب ارً بل قال نصير بر اهلل وذلك لكي يشير إلي عمل

النعمة التي تهب لنا هذا البر .وقوله خطية مجردة أي أنه حمل كل أنواع خطايانا ،وقوله بر أي
أنه أعطانا كل بره.

إذا تعبير جعل الذي لم يعرف خطية خطية الجلنا هو في الحقيقة الظاهرة بوضح تعبير يفيد قداسة
المسيح وانه قدس اقداس اذا هو ليس تعبير اهانة ولكنه تعبير تقديس واحترام واظهار مدي
قداسة جسد المسيح

والمجد هلل دائما

