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السؤال

ص لِه َذا اْلَبْي ِت"  -والفداء لم يتم بعد؟.
ما المقصود بالخالص في "اْلَي ْوَم َح َص َل َخالَ ٌ

الرد

اإلجابة باختصار شديد في البداية الكالم هو عن بداية طريق الخالص وليس اكتماله بالفداء أي
بدا رب البيت يتوب ويقبل الرب يسوع المسيح الذي هو االنجيل المعاش أي بدا طريق القداسة
وبدا البيت يتقدس فيه
وللتأكيد ما يقوله الرب هنا هو البداية ولكن سيكتمل فيما بعد
مثلما قال قد أكمل رغم الفداء لم يكن تم
انجيل يوحنا 19
ِ ِ
ِ
ان».
َ 28ب ْع َد ه َذا َأرَى َي ُسو ُع أ َّ
ال« :أََنا َع ْْط ََ ُ
َن ُك َّل َش ْيء َق ْد َك َم َلَ ،فل َك ْي َيت َّم اْلك َت ُ
اب َق َ
ِ
ِ
وها ِإَلى
اء َم ْو ُ
َّم َ
وعا َم ْمُل ًّوا َخ ًالَ ،ف َمألُوا ِإ ْسفْن َج ًة م َن اْل َخ ِلَ ،و َو َض ُع َ
َ 29وَك َ
ض ً
ان ِإَن ٌ
وها َعَلى ُزوَفا َوَقد ُ
َف ِم ِه.
ِ
وح.
َسَل َم ُّ
َ 30فَل َّما أ َ
الر َ
ال« َ :ق ْد أُ ْكم َل َ ».وَن َّك َ
س َ ْأر َس ُه َوأ ْ
َخ َذ َي ُسو ُع اْل َخ َّل َق َ
فالرب يقصد ان كل شيء سيكمل
فالرب الذي يعرف ما سيحدث لبيت يقول انه بدأ يحدث خالص لهذا البيت بتوبة رب البيت
وشرحت امر مَابه في ملف
هل وصف التالميذ بانهم اطهار قبل الصلب ينكر اهمية الصلب والفداء ؟ يوحنا 10-9 :13
الذي ال يدركه غير العارفين بالكتاب المقدس هو وجود انواع ومستويات من القداسة والبر والكمال
فقداسة التالميذ نسبية بسبب معموديتهم بالماء والوعد بمعمودية الروح القدس وتْطهيرهم بااليمان

بالمسيح العالم في اعمالهم وعمل المسيح فيهم واعْطائهم ولكن الذي يثبت انهم ال زالوا يحتاجون
خالص دم المسيح
فكل هذا ال يعارض الحاجة الي الخالص فدم المسيح هو الوحيد الذي يكفر عن الخْطايا وبدونه ال
يوجد كفارة وال خالص حتى ولو حاول انسان ان يتْطهر وان يكون بار
وامر اخر كبداية وهو ان خالص المسيح لم يكن عمله في زمانه فقط او مستقبلي فقط بل هو
للماضي وللحاضر والمستقبل فادم خلص بالصليب وداود خلص بالصليب وكل انبياء العهد القديم
واالبرار وايضا التالميذ وكل المسيحيين
واالمر االخر هو ان الخالص طريق فهنا يتكلم عن بداية الْطريق
فعندما يقول
انجيل لوقا 19
ِ
يحا.
ُ 1ث َّم َد َخ َل َو ْ
اج َت َاز في أ َِر َ
ِ
ان َغ ِنًّيا،
ين َوَك َ
يس لْل َع ََّ ِار َ
اس ُم ُه َزَّكاَ ،و ُه َو َرِئ ٌ
َ 2وِإ َذا َر ُج ٌل ْ
ِ
ِ ِ
ام ِة.
َ 3و َ
طَل َب أ ْ
َن َيَرى َي ُسو َع َم ْن ُه َوَ ،وَل ْم َي ْقدْر م َن اْل َج ْمعِ ،أل ََّن ُه َك َ
ان َقص َير اْلَق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اك.
َ 4فَرَك َ
ان ُم ْزِم ًعا أ ْ
َن َي ُمَّر م ْن ُهَن َ
اه ،أل ََّن ُه َك َ
ض ُم َتَقد ًما َو َصع َد ِإَلى ُج َّمْي َزة ل َك ْي َيَر ُ
اء َي ُسو ُع ِإَلى اْلم َك ِ
َن
انَ ،ن َ
َس ِر ْع َواْن ِز ْل ،أل ََّن ُه َيْنََ ِِي أ ْ
ظَر ِإَلى َف ْو ُ
ق َفَر ُ
ال َل ُهَ« :يا َزَّكا ،أ ْ
آهَ ،وَق َ
َ 5فَل َّما َج َ
َ
َم ُك َث اْلَي ْوَم ِفي َبْي ِت َك».
أْ
َسَر َع َوَن َز َل َوَق ِبَل ُه َف ِر ًحا.
َ 6فأ ْ

َ 7فَل َّما أرَى اْلج ِميع ذلِك َت َذ َّمروا َق ِائلِينِ« :إَّنه د َخل لِي ِبيت ِعْند رجل َخ ِ
اطئ».
َ
َُ َ َ َ َ َُ
َ ُ َ ُ
َ
َ 8فوَقف َزَّكا وَقال لِ َّلر ِب« :ها أََنا يا ر ُّب أُع ِْطي ِنصف أَموالِي لِْلمس ِ
اك ِ
َحد
ينَ ،وإ ْ
َ
َ َ
ْ
ِن ُكْن ُت َق ْد َو َشْي ُت ِبأ َ
ْ َ َْ
َ َ
ََ
َ َ
َض َعاف».
أَُرُّد أَْرَب َع َة أ ْ
ِ ِ
َ 9فَقال َل ُه يسو ُع« :اْليوم حصل َخالَ ِ
ِ ِ
يم،
ٌ
َ َُ
َْ َ َ َ َ
ص له َذا اْلَبْيت ،إ ْذ ُه َو أَْي ًضا ْاب ُن إْبَراه َ
ِ
ان َق ْد ج ِ
َن ْاب َن ِ
اإل ْن َس ِ
ص َما َق ْد َهَل َك».
10أل َّ
اء ل َك ْي َي ْْطُل َب َوُي َخل َ
َ َ
فكما شرحت في ملف
امكانية هالك المؤمن
ففي البداية ندرك الخالص
إنجيل لوقا 30 :2
َن َعْيَن َّي َق ْد أَْب َصَرَتا َخالَ َص َك،
أل َّ
تقبل المسيح تبدأ طريق الخالص
سفر أعمال الرسل 47 :13
ور لِألُممِ ،لِ َت ُكو َن أَْن َت َخالَ ًصا ِإَلى أَ ْق َصى األَْر ِ
ض».
هك َذا أ َْو َصاَنا َّ
َن َ
أل ْ
الر ُّبَ :ق ْد أَ َق ْم ُت َك ُن ًا َ
ومن أوائل الخْطوات المهمة المرتَْطة بالخالص هو التوبة مع الحزن على الخْطايا
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 10 :7
ِ
ِ
َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ئ َم ْوًتا.
أل َّ
امةَ ،وأ َّ
َما ُح ْز ُن اْل َعاَل ِم َفُيْنَ ُ
َن اْل ُح ْز َن الذي ب َح َسب َمَ َيئة هللا ُيْنَ ُ
ئ َت ْوَب ًة ل َخالَص بالَ َن َد َ

فزكا بدليل اعترافه واضح انه حزن على خْطاياه ولهذا اعلن (ها أََنا يا ر ُّب أ ِ ِ
َم َوالِي
ُعْطي ن ْص َ
َ
ْ
َ َ
ف أْ
لِْلمس ِ
اك ِ
َض َعاف) وهذا اعال ن عن توبة وندم وحزن على ما
َحد أَُرُّد أَْرَب َع َة أ ْ
ينَ ،وإ ْ
ِن ُكْن ُت َق ْد َو َشْي ُت ِبأ َ
ََ
فعل قبل ان يعرف المسيح .ولكن طريق الخالص لم يكتمل هو فقط بدا
تسير مع المسيح تسير في طريق الخالص
سفر أعمال الرسل 17 :16
ِ
ِ
هذ ِه َّاتَع ْت بوُلس وإَِّياَنا وصر َخ ْت َق ِائَل ًة« ِ ُ :
الناس ُهم ع ِب ُ ِ ِ
ين ُيَن ُادو َن
يد هللا اْل َعل ِيَّ ،الذ َ
هؤالَء َّ ُ ْ َ
َ ََ
ََ ُ َ َ
يق اْل َخالَ ِ
ْط ِر ِ
ص».
َل ُك ْم ِب َ
تستمر كانجيل معاش تمتلك قوة الخالص وتزيد كل يوم
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 16 :1
يح ،أل ََّنه ُق َّوُة ِ
أل َِني َلس ُت أَس َت ِحي ِبِإْن ِج ِ
ص لِ ُك ِل م ْن ُي ْؤ ِم ُن :لِْلَي ُه ِ
هللا لِْل َخالَ ِ
ود ِي أ ََّوالً ُث َّم
يل اْل َم ِس ِ
ُ
ْ
ْ
َ
لِْلُيوَن ِان ِي.
تستمر ايضا في الجهاد وال تهمل
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 3 :2
الر ُّب ِب َّ
الت َكُّلمِ ِب ِهُ ،ث َّم َت َثَّب َت َلَنا ِم َن
َه َمْلَنا َخالَ ًصا ه َذا ِم ْق َد ُارُه؟ َق ِد ْاب َت َدأَ َّ
ف َنْن ُجو َن ْح ُن ِإ ْن أ ْ
َف َكْي َ
ِ
ين َس ِم ُعوا،
َّالذ َ

وهذا العدد مهم النه يقول انه طريق بدأ بكالم الرب كما حدث مع زكا ويكتمل متى تثبت زكا في
الكالم الذي سمعه من الرب يسوع المسيح
وأيضا الْطريق يكمل فَمخافه تتمم الخالص
رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي 12 :2
ِ
ِإ ًذا يا أ ِ
اآلن ِباأل َْوَلى ِجدًّا ِفي
َحََّ ِائيَ ،ك َما أَ َ
س َك َما ِفي ُح ُ
ضورِي َفَق ْطَ ،ب ِل َ
َ
ط ْع ُت ْم ُك َّل حينَ ،لْي َ
ِغَيا ِبيَ ،ت ِم ُموا َخالَ َص ُك ْم ِب َخ ْوف َو ِر ْع َدة،
نهاية الحياة األرضية حينما يحدد المسيح تفرح بالخالص
رسالة بْطرس الرسول األولى 9 :1
َن ِائلِين َغاي َة ِإ ِ
الن ُف ِ
ص ُّ
وس.
يمان ُك ْم َخالَ َ
َ َ َ
فالخالص هو الوصول الي المنتهي اي نهاية طريق الخالص بسالم بعد صبر
إنجيل متى 22 :10
ِ َّ ِ
يع ِم ْن أَج ِل ِ
ِ
ص.
ين ِم َن اْل َج ِم ِ
َوَت ُكوُنو َن ُمَْ َِض َ
اسمي َ .ولك ِن الذي َي ْص ِبُر ِإَلى اْل ُمْن َت َهى َفه َذا َي ْخُل ُ
ْ ْ
إنجيل متى 13 :24
ِ َّ ِ
ص.
َولك ِن الذي َي ْص ِبُر ِإَلى اْل ُمْن َت َهى َفه َذا َي ْخُل ُ
وكل هذا لم يكن له أي فاعلية لوال دم الرب يسوع المسيح

رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 28 :9
ِ
ينَ ،سَي ْظ َهُر َث ِانَي ًة ِبالَ َخ ِْطَّية لِْل َخالَ ِ
ْط َايا َك ِث ِ
ص
يح أَْي ًضاَ ،ب ْع َد َما ُق ِد َم َمَّرًة لِ َك ْي َي ْح ِم َل َخ َ
َ
ير َ
هك َذا اْل َمس ُ
ِِ
ين َيْن َت ِظُروَن ُه.
لَّلذ َ
فهو الذي اعْطانا الخالص كهَة مجانية رغم انها ال تقاس بثمن وبهذا يكتمل طريق الخالص
فاعتقد بهذا فهمنا ما يقوله الرب يسوع المسيح لزكا وبيته انه بدأ طريق الخالص بتوبة زكا
وبسماعه لكالم الرب يسوع المسيح وألنه تاب فالبيت أيضا بدأ يتقدس بسبب ان رب البيت وهو
زكا بدا طريق القداسة فسبب بداية بركة لكل البيت.
فاكتفي بهذا القدر

والمجد هلل دائما

