هل العدد الذي يقول ورجعوا عن
طرقهم الرديئة فاني ....أغفر خطيتهم
ينفي الخطية االصلية؟  2أيام 14 :7
Holy_bible_1

الشبهة

أحد النصوص التي تنفى توارث الخطيئة األ زلية من كتابكم :قال الرب لكاتب سفر األخبار الثانى:
ِ
ِ
الرِد َيئ ِة
طُرِق ِهمِ َّ
طَلُبوا َو ْج ِهي َوَر َج ُعوا َع ْن ُ
اس ِمي َعَلْي ِه ْم َو َصُّلوا َو َ
(َ 14فِإ َذا َت َو َ
اض َع َش ْع ِبي َّالذ َ
ين ُدع َي ْ
ِ ِ
َفِإِني أَسمع ِمن َّ ِ
ِئ أَْر َض ُه ْم ).أخبار األيام الثاني 14 :7
الس َماء َوأَ ْغفُر َخطَّي َت ُه ْم َوأُْبر ُ
ْ َُ َ
فهذا هو اإلله الرحيم الغفور  ،وبما أن الرب ال يتغير  ،فقد كانت هذه إ ًذا سنته منذ الخلق  ،وتاب

على آدم وحواء  ،وغفر لهما( .أنا الرب ال أتغير) مالخى 6 :3

الرد

سبب الشبهة هو عدم فهم المشكك لما نؤمن به عن دخول الخطية الى العالم
وفي البداية ارجوا الرجوع الى ملف
الخطية األصلية
وكما وضحت باختصار لقب الخطية االصلية أو توارث الخطية هو قد يكون غير دقيق النه قد
يساء فهمه من البعض ولهذا هو غير مكتوب في االنجيل ولكن التعبير الكتابي دقيق جدا عندما
قال في
رومية 12 :5
كانما بانسان واحد دخلت الخطيه الي العالم وبالخطيه الموت وهكذا اجتاز الموت الي جميع الناس
واذا اخطأ الجميع
فيتكلم الكتاب عن دخول الخطيه الي العالم وبالخطيه الموت واخطأ الجميع اذا المقصود بالخطيه
االصليه ليس االكل من الشجره فقط ولكن دخول طبيعة الخطيه في البشريه نتيجة خطية ادم
واقدر ان اطلق عليها دخول طبيعة الخطيه

فنحن لم نرث خطية االكل من الشجره في حد ذاتها وال عقابها ولكن ورثنا نتائجها واول نتيجه
للخطيه هو الموت واصبح الكل يموت كما نري امام اعيينا وهو بسبب فساد الطبيعه البشريه.
باكلهم فسدت البشريه في جسدهم الذي هو اصل كل البشريه مثل العجين الذي دخل عليه خميرة
فاسدة ففسد الكل وما يؤخذ منه كخميرة للتالي.
فاهلل خلق ادم وحواء نفسا طاهره ال تشتهي الشر وطبيعه نقيه تعاين هللا وشهوته الوحيده ان
يكون مع هللا وال يوجد شهوة للجسد بل يفعل كل شئ بالطبيعه الخيره النقيه وكان متوسط في
افعاله بمعني انه لم تكن الروح تشتهي ضد الجسد وال الجسد يشتهي ضد الروح فلهذا لم يكن
يميل الي الجسديات اي الحيوانيات او الطبيعه الشهوانيه الحيوانيه ولم يكن منطلقا في الروحانيات
فقط وهو كان حر تماما في ان يتبع هللا وله الحق ان يختار ولكنه لطبيعته الخيره يختار هللا
ولكن بخطية ادم دخل شئ جديد هو معرفة الشر واشتهاؤه فاختل هذا الميزان فاصبح يشتهي
الطبيعه الحيوانيه وبدا عذابه في محاربة الروح ضد الجسد ونحن ورثنا من ادم ان طبيعتنا روح
ونفس وجسد والعالقه بينهما ومن هذا ورثنا ايضا الصراع بين الروح والجسد الذي نشا من خطية
ادم ودخول طبيعة الخطيه والفساد والشهوه الشريره
اما العقوبه فانا ال اعاقب علي االكل ولكن اعاقب علي خطاياي الشخصيه التي نتجت عن حملي
لطبيعة الفساد من ادم والصراع الداخلي بين الروح والجسد فان اشتهيت الشر اعاقب عليه ولهذا
فنحن نقدم توبه عن خطايانا وليس عن خطية ادم وال نري اي انسان في صالته يقول يارب اغفر

لي اكلي من شجره معرفة الخير والشر ولكن يتوب عن خطيته ويطلب المغفره عن خطيته
الشخصيه
والفرق بين وراثة الخطيه والعقوبه هو الفرق بين عالج المريض وعقاب المجرم وقد يبدي هذا
الكالم بعيد بعض الشئ ولكن المريض الذي يحمل مرض وراثي مثل الضغط او السكر وغيره يعالج
فهو حمل هذا المرض من ابويه ولكن هو الذي يسعي الي العالج فان اهمل جسده يكون مسؤال
عن النتائج ولكن ان اتبع اساليب العالج يكون امينا من ناحية جسده
اما المجرم فال يعاقب علي خطية ابوه مثل السرقه ولكنه يعاقب لو سرق شخصيا  .قد يتاثر بانه
افتقر بسبب سرقة ابوه وعقاب ابوه فاصبحت االسره فقيره بسبب خطية االب فهو ورث نتائج ولم
يرث السرقه  .ولكن هذا االبن قد يكون صالح ويكون مرضي او بسبب فقر االسره يسرق هو
ايضا فيعاقب علي سرقته رغم ان ظروف االسره دفعته الي حد ما الي السرقه.
فنحن كنا في صلب ادم حينما اخطأ وهذا التعبير الذي استخدمه االنجيل في وصف افضلية
كهنوت ملكي صادق عن كهنوت المسيح بان هارون كان في صلب ابراهيم ( عبرانيين ) 7
الخطيه هي تشبه المرض وهذا ما قاله رب المجد
إنجيل مرقس 17 :2
يب ب ِل اْلمر َضىَ .لم ِ
ِ
ِ
ار
آت أل َْد ُع َو أَْبَرًا
َّاء ِإَلى َ
ال َل ُه ْم« :الَ َي ْح َت ُ
ط ِب ٍ َ َ ْ
ْ
اج األَصح ُ
َفَل َّما َسم َع َي ُسو ُع َق َ
طا ًة ِإَلى َّ
الت ْوَب ِة».
َب ْل ُخ َ

وننظر الي سقوط ادم والبشريه معه تحت مرض العصيان فقد مرضت البشريه بدخول طبيعة
الخطيه واصبحنا كلنا نحتاج الي الطبيب وهو الرب والسبب االساسي في المرض هو ادم وانتشرت
منه الطبيعه المريضه لكل البشريه واصبح ذهننا مريض يشتهي الشر وفقدان النعمة اإللهية اظلم
ذهن اإلنسان األول ،فمرضت كل طبيعته ،وبالتالي تم توريث هذه الطبيعة لنسله من بعده .وهذا
ما نفهم به معنى وراثة الخطيه.

فادم يعاقب علي خطيته الشخصيه ونحن فنعاقب علي خطايانا الشخصية ولكن خطية ادم األولى
نتائجها اصبحنا نعرف الشر ولذلك تعبير اننا ورثنا خطية ادم صحيح ولكن غير دقيق وتعبير
الخطيه االصليه قد يكون غير دقيق ولكن التعبير الكتابي وهو دخول الخطيه ادق
بمعصية آدم مرضت الطبيعة البشرية وتورثت هكذا للبشرية من بعد آدم .أي أن الطبيعة البشرية
بسبب خطية آدم سقطت صريعة للمرض .فهذه الطبيعة المريضة هي ما أورثه آدم لنسله من
ورث ،وليس الخطية التي هي ِف ْعل نتيجة اإلرادة الشخصية
بعده ،ذلك ألن الطبيعة هي التي ُت َّ
ورث .وهذا ما دفع هللا إلى إرساله ابنه الوحيد لكي
للمخطئ ،وهو وحده المسئول عنها فهي ال ُت َّ
ُيخلِص ويشفي الطبيعة البشرية التي هلكت.
ولوال نعمة المسيح لما كان من العدل ان نرث هذه الطبيعة وال كان من العدل ان يخلق ادم في
الجنه ونولد نحن في االرض ولكن من عدل هللا ورحمته ايضا ان سمح بذلك وهو اعد لنا نعمه
اعظم بكير في تعويضها عن خسارتنا بسبب طبيعة الخطية فالخطية طردتنا من الجنه االرضية

الي ارض االتعاب ونعمة المسيح رفعتنا من ارض االتعاب الي ملكوت المسيح الذي بمقارنته
الجنه االرضيه ال تساوي شيئا
فنعم هو من العدل والرحمه اني ورثت طبيعة خطية ادم ليحق لي ان انال نعمة المسيح التي هي
اعظم بكثير من جنة ادم.
الشرح التفصيلي الموجود في
رسالة رومية 5
ِ
ِ
َجلَِنا.
هللا َبَّي َن َم َحَّب َت ُه َلَنا ،أل ََّن ُه َوَن ْح ُن َب ْعُد ُخ َ
طا ٌة َم َ
يح أل ْ
ات اْل َمس ُ
َ 8ولك َّن َ
ِِ
ص ِب ِه ِم َن اْل َغ َض ِب!
َ 9ف ِباأل َْوَلى َك ِث ًا
ير َوَن ْح ُن ُم َتَب ِرُرو َن َ
اآلن ِب َدمه َن ْخُل ُ
 10أل ََّنه ِإن ُكَّنا وَنحن أَعداء َق ْد صولِحَنا مع ِ
ير َوَن ْح ُن م َصاَل ُحو َن
هللا ِب َم ْو ِت ْابِن ِهَ ،ف ِباأل َْوَلى َك ِث ًا
ُ ْ
ُ ْ ََ
َ ْ ُ َْ ٌ
ُ
ص ِب َحَي ِات ِه!
َن ْخُل ُ
ِ
 11وَليس ذلِك َفَق ْط ،بل َن ْف َت ِخر أَي ًضا ِب ِ
اهللِ ،بربَِنا يسوع اْلم ِس ِ ِ ِ
اآلن اْل ُم َصاَل َحةَ.
َ
يحَّ ،الذي نْلَنا ِبه َ
ُ ْ
ََْ
َْ
َ َُ َ َ

ِ
ِ
ِ 12م ْن أ َْج ِل ذلِ َك َكأََّنما ِبِإْنس ٍ ِ
ان َواح ٍد َد َخَلت اْل َخطَّي ُة ِإَلى َ
َ َ

مَ ،و ِباْل َخ ِطَّي ِة
اْلعاَل ِ

يع
اج َت َاز اْل َم ْو ُت ِإَلى َج ِم ِ
اْل َم ْو ُتَ ،و َ
هك َذا ْ

ِ
الن ِ
َّ
يع.
اسِ ،إ ْذ أَ ْخ َ
طأَ اْل َجم ُ

النام ِ
َّ
ِ َّ
َن اْل َخ ِطَّي َة الَ ُت ْح َس ُب ِإ ْن َل ْم َي ُك ْن
وس َكاَن ِت اْل َخ ِطَّي ُة ِفي اْل َعاَلمَِ .عَلى أ َّ
َ 13فإن ُه َح َّتى ُ
وس.
ام ٌ
َن ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ 14
ِ
لك ْن َق ْد مَل َك اْلم ْو ُت ِم ْن َ ِ
آد َم،
ين َل ْم ُي ْخطُئوا َعَلى ِشْبه َت َعدي َ
وسىَ ،وذل َك َعَلى َّالذ َ
آد َم إَلى ُم َ
َ
َ
َّال ِذي هو ِم َثال ِ
اآلتي.
َُ
ُ

هك َذا أَْي ًضا اْل ِهَبةُ .أل ََّن ُه ِإ ْن َك َان ِب َخ ِطَّي ِة و ِ
ِ
ِ
ات
س َكاْل َخ ِطَّية َ
َ 15ولك ْن َلْي َ
اح ٍد َم َ
َ
ِ
ِ ِ ِ
اْلك ِثيرونَ ،ف ِباألَوَلى َك ِث ا ِ
ان اْلو ِ
الن ْعم ِة َّال ِتي ِب ِ
يح،
اح ِد َي ُسو َع اْل َم ِس ِ
َ ُ َ
ْ
اإل ْن َس ِ َ
ً
ير ن ْع َم ُة هللاَ ،واْل َعطَّي ُة ب َ
َق ِد ْازَد َاد ْت لِْل َك ِث ِ
ين!
ير َ
ِ
َن اْلح ْكم ِم ْن و ِ
 16وَليس َكما ِبو ِ
َما اْل ِهَب ُة َف ِم ْن
َخ َ
اح ٍد َق ْد أ ْ
اح ٍد لِ َّلدْيُنوَن ِةَ ،وأ َّ
طأَ َ
َ
ََْ َ َ
هك َذا اْل َعطَّيةُ .أل َّ ُ َ
ط َايا َك ِث َيرٍة لِ َّلتْب ِر ِ
ير.
َجَّرى َخ َ

 17أل ََّن ُه ِإ ْن َك َان ِب َخ ِطَّي ِة اْلو ِ
اح ِد َق ْد َمَل َك اْل َم ْو ُت
َ

ِباْلو ِ
اح ِدَ ،ف ِباألَوَلى َك ِث ا ِ
ين
ير َّالذ َ
ْ
ً
َ

النعم ِة وع ِطَّي َة اْل ِب ِر ،سيملِ ُكو َن ِفي اْلحي ِ
يَناُلو َن َفي َ ِ
اة ِباْلو ِ
يح!
اح ِد َي ُسو َع اْل َم ِس ِ
ض َْ َ َ
ْ
ََ
َ
َ
ََْ

َ 18فِإ ًذا َكما ِب َخ ِطَّي ٍة و ِ
الن ِ
يع َّ
اس
اح َد ٍة َص َار اْل ُح ْك ُم ِإَلى َج ِم ِ
َ
َ

لِ َّ ِ
هك َذا
لد ْيُنوَنةَ ،

ير اْلحي ِ
الن ِ ِ
ِب ِبر و ِ
يع َّ
اة.
اح ٍد َص َار ِت اْل ِهَب ُة ِإَلى َج ِم ِ
اس ،ل َتْب ِر ِ َ َ
َ

 19أل ََّن ُه َكما ِبمع ِصي ِ
ان اْلو ِ
ِ
ِ
اح ِد ُج ِع َل اْل َك ِث ُيرو َن
س
ن
اإل
ة
ْ
َ َْ َ
َ
َ

هك َذا أَْي ًضا
ُخ َ
طا ًةَ ،

طاع ِة اْلو ِ
اح ِد َسُي ْج َع ُل اْل َك ِث ُيرو َن أَْبَرًارا.
ِبِإ َ َ َ
وال اعتقد يوجد توضيح وتفصيل اكثر من ذلك
ونري بوضوح اننا كانا حملنا الطبيعه الفاسده التي بسببها اخطئنا واعوزنا مجد هللا فالعالج الوحيد
هو المسيح الذي اعطانا الفداء وحمل خطايانا فهو المضاد ضد الخميره العتيقه بصلبه
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 6 :6

ِ ِ
ِ
ِِ
ود ُن ْس َت ْعَبُد أَْي ًضا
ين ه َذا :أ َّ
يق َق ْد ُصلِ َب َم َع ُه لُِيْب َ
ط َل َج َسُد اْل َخطَّيةَ ،ك ْي الَ َن ُع َ
َعالم َ
َن ِإْن َساَنَنا اْل َعت َ
لِْل َخ ِطَّي ِة.

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 7 :5
ِ
ِ
َن ِف ْص َحَنا أَْي ًضا
يدا َك َما أَْن ُت ْم َف ِط ٌير .أل َّ
ِإ ًذا َنُّقوا ِمْن ُك ُم اْل َخ ِم َيرَة اْل َعت َيقةَ ،لِ َك ْي َت ُكوُنوا َع ِجيًنا َجد ً
ِ
َجلَِنا
بح أل ْ
يح َق ْد ُذ َ
اْل َمس َ
ونلبس المسيح
رسالة بولس الرسول إلى أهل غالطية 27 :3
ِ
ِ
يح:
أل َّ
اع َت َم ْد ُت ْم ِباْل َم ِس ِ
ين ْ
َن ُكَّل ُك ُم َّالذ َ
يح َق ْد َل ِب ْس ُت ُم اْل َمس َ
وبالطبع أساسا مع قبول المسيح ربا وفاديا ومخلصا ايضا حياة التوبة
إنجيل متى 8 :3
َفاصَنعوا أَ ْثم ا ِ
يق ِب َّ
الت ْوَب ِة.
ار َتل ُ
ْ ُ ًَ
فمع االنسان يقبل المسيح فادي وبدم المسيح يكفر عن كل خطاياه أيضا يحتاج أن يتوب عن
خطاياه الشخصية
إنجيل لوقا 47 :24
ِ
اس ِم ِه ِب َّ
ُور َشلِي َم.
ط َايا لِ َج ِم ِ
الت ْوَب ِة َو َم ْغ ِفَرِة اْل َخ َ
َوأ ْ
ُممُِ ،مْب َت َدأً م ْن أ ُ
َن ُي ْكَرَز ِب ْ
يع األ َ

فالعدد الذي استشهد به العدد هو يتكلم عن التوبة أيضا وهذا ال خالف عليه وال يتعارض مع ما
سبق
سفر اخبار األيام الثاني 7
 14: 7فاذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم و صلوا و طلبوا وجهي و رجعوا عن طرقهم
الردية فانني اسمع من السماء و اغفر خطيتهم و ابرئ ارضهم
الكالم هنا عن استجابة الرب لصالة سليمان التي في ملوك األول  8واخبار األيام الثاني  6فالرب
في هذا العدد يؤكد على سليمان أهمية التوبة بتواضع ورفض الخطية
وهذا امر واضح في الكتاب المقدس الذي يخطئ يجب ان يتوب عن خطيته والرب يغفر له خطيته
فيوجد مغفرة لمن يتوب ولكن ثمن خطيته وهو كفارة خطيته يدفعها السيد المسيح الن اجرة
الخطية موت ولهذا المسيح مات عنا .وسبب انه يخطئ هو دخول طبيعة الشر ومعرفة الشر
بخطية ادم ومنه ملكت الخطية ودخل الموت كما شرح معلمنا بولس وقدمته سابقا
فال يوجد مسيحي واحد يقول بان االبن يحمل ذنب الخطايا الشخصية ألبوه ولكن من يخطئ
يعاقب كما قلت سابقا وما ذكره العهد القديم انما هو توضيح ان ال يعاقب ابن علي خطية ابوه
فهذا غير حقيقي الرب يجازي االنسان الشرير علي خطاياه والمدينه الشريره علي كثرة خطاياها
ولكن الذي يرجع ويتوب الرب يغفر له وينقل عنه الخطية وال يميته ولكن اجرة الخطية دفعها
المسيح بدمه وهذا أيضا على مستوى الجماعات ونينوه عندما تابت لم تدمر ولكن عماليق وغيرهم

من الشعوب الذين لم يتوبوا واستمروا في خطاياهم وارادوا نشرها اكثر كانتشار السرطان عاقبهم
الرب بعد ان ترك لهم زمان توبه وكثير من ملوك اس ارئيل كانوا اشرار مثل رحبعام ومنسي وعوقبوا
ولكن بعضهم كان ابناؤهم ابرار مثل يواش ويهوشفاط وغيرهم ولم يعاقب احدهم علي خطية ابوه
ولكن يتعامل هللا مع كل انسان ولكن ان عم الفساد مكان فالكل يعاقب مثل سدوم وعموره فارجوا
ان يدرك المشككين خطؤهم في االستشهاد باالعداد التي تؤكد ان االنسان ال يعاقب علي خطية
ابيه ولكن يعقاب على خطاياه ويحتاج ان يتوب لكي يغفر له الرب يسوع المسيح وأيضا يكفر عن
خطيته فال يموت وينفصل لالبد عن هللا بسبب خطيته.
فنحن لم نموت ابديا امام هللا بسبب اكل ادم من الشجره ولكن جنينا ثمار خطيته وحملنا طبيعة
الخطيه واصبحنا نشتي الشر وكل واحد امام هللا يعاقب علي خطيته الشخصيه التي لم يتوب عنها
والمسيح اتي ليحمل خطايانا جميعا ويكفر عنها فمن يقبل خالصه بااليمان بما فه توبة وقداسة ال
يدان علي خطيه ولكن من يرفضه يدان
إنجيل يوحنا 18 :3
هللا اْلو ِح ِ
اََّل ِذي ي ْؤ ِمن ِب ِه الَ يدان ،و َّال ِذي الَ ي ْؤ ِمن َق ْد ِدين ،أل ََّنه َلم ي ْؤ ِمن ِباس ِم اب ِن ِ
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والمجد هلل دائما

