
 

1 
www.derasaonline.com 

       ؟منھا، وكيف يمكن التخلص المسيحيما ھي الخطية بحسب تعاليم الدين  :عنوان الدرس 

 les_bb_16 :كود الدرس 

  الين أون دراسة :       الكاتب

 

والكتاب المقدس يصف . الخطية ھي كل خطأ يرتكبه اإلنسان ضد إرادة هللا المقدسة أو ضد أخيه اإلنسان في الحياة اليومية

فكل قول أو فكر فعل ضد إرادة ). 3:4يوحنا 1" (ديأيضاً، والخطية ھي التع التعديكل من يفعل الخطية يفعل : "بأنھا التعدي بقوله الخطية

  .هللا يعتبر خطية

. ون بالفعل عندما يقوم اإلنسان بعمل خاطيءكالخطية بالقول عندما ينطق بما ال يجب أن يتفوه به ضد هللا أو ضد اآلخرين، وت وتكون

  .وتكون بالفكر، عندما يفكر اإلنسان بالشّر ويخطط له في فكره

  :الخطية بالفعل

ھي ما يقوم اإلنسان بعمله عن قصد ضد إرادة هللا، كالقتل والزنى والسرقة، والغش في البيع والتعّدي على اآلخرين وكل ما شبه ذلك من 

  ).15-20:13 خروج" (ال تسرق"، "ال تزن"، "ال تقتل: "وهللا سبحانه وتعالى ينھي عن ھذه الخطايا بقوله. الخطايا الفعلية

عندما يستعمل اإلنسان لسانه لقول ما ال يجب قوله، كالشتائم واأللفاظ البذيئة والحلف واللعن، وعندما يشھد اإلنسان  وترتكب الخطية بالقول

ال ). "20:7خروج ( .."ال تنطق باسم الرب إلھك باطالً ": يقول الكتاب المقدس بھذا الصدد.. شھادة زور ويجدف على هللا ويھدد اآلخرين

ً في رسالة يعقوب عن سوء استعمال للسان،). 20:16خروج " (رتشھد على قريبك شھادة زو من الفم الواحد تخرج بركة " ويقول أيضا

من قال ": وأما عن الكالم البطّال، فقد علّم يسوع بھذا الصدد قائالً ). 3:10يعقوب ( "ولعنة، ال يصلح يا إخوتي أن تكون ھذه األمور ھكذا

  ).5:22متى ( "ل يا أحمق يكون مستوجب نار جھنمألخيه رقا يكون مستوجب المجمع، ومن قا

  :الخطية بالفكر

 وكلالداخلية  تكون الخطية بالفكر عندما تراود اإلنسان األفكار الشريرة، والشھوات أو الرغبات الجسدية، والتصور الخاطيء، واألشواق

حدث إال بعد أن يكون اإلنسان قد فّكر بھا وركزھا وحّكمھا ال ت) أي ارتكاب أي عمل خاطيء(والجدير بالذكر أن الخطية الفعلية . كلھاشما 

  .الخطايا الفعلية تولدفالخطية الفكرية إذاّ ھي . وخطط لھا في فكره قبل أن يقدم على ارتكابھا

ً مما لقريبك.. ال تشته بيت قريبك، ال تشته امرأة قريبك: "وينھي الكتاب المقدس عن الخطية الفكرية بقوله ). 20:17خروج " (وال شيئا

). 28-5:27متى " (سمعتم أنه قيل للقدماء ال تزن، وأما أنا فأقول لكم، إن من ينظر إلى امرأة ليشتھيھا فقد زنى بھا في قلبه: "وقال المسيح

). 20-15:19متى ( "ھذه ھي التي تنجس اإلنسان. ألن من القلب تخرج أفكار شريرة، قتل، زنى، فسق، سرقة، شھادة زور، تجديفو

  .وھكذا نالحظ أن الخطية يمكن أن تكون بالقول والفعل والفكر، ومھما كان نوعھا، فإنھا تعّد على شريعة هللا، وأنھا مكروھة لديه
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: والكتاب المقدس يؤكد ذلك بقوله. على ذلك كل إنسان خاطيء، بل مولود بطبيعته في الخطية، الموروثة عن أبوينا األولين آدم وحواء وبناء

  ).3:23رومية (" خطأوا وأعوزھم مجد هللالجميع أ"

لذلك فإن عدل هللا يقضي بأن أجرة الخطية ). 8:34يوحنا (ومن يفعل الخطية يفعل التعدي على هللا، ومن يعمل الخطية ھو عبد للخطية 
  ).6:23رومية " (ھي موت

ة إلى كون هللا عدل يعاقب الخطاة، فھو إله محبة ولكن باإلضاف). 18:20حزقيال (" النفس التي تخطيء ھي تموت"يشير سفر حزقيال بأن 

يصفح عنھم عندما يتوبون إليه توبة صادقة ويرجعون عن خطاياھم، وقد أظھر استعداده لمحو الخطية بواسطة محبته ونعمته المبينة في 

ولكن حيث كثرت الخطية ": المقدس ويقول اإلنجيل. فمھما كانت الخطايا كثيرة وعديدة فإن هللا يمحوھا بفائض نعمته. اإلنجيل المقدس

ً ). 5:20رومية (" ازدادت النعمة جداً  ألنه ھكذا أحب هللا العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي ال يھلك كل من يؤمن به بل تكون ": ويقول أيضا

  ).3:16يوحنا ( "له الحياة األبدية

الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران " بدالً عن الخطاة، وھووُعلق على الصليب ) 15:3كورنثوس 1(نعم إن المسيح مات ألجل خطايانا 

ً ). 1:7أفسس ( "الخطايا ً العالم لنفسه غير حاسب لھم خطاياھم": ويقول الكتاب المقدس أيضا  "إن هللا كان في المسيح مصالحا

الخطايا بتوقف على اإليمان  لذلك فإن غفران). 1:29يوحنا ( "حمل هللا الذي يرفع خطية العالم"فالمسيح ھو ). 5:19كورنثوس 2(

إن اعترفنا بخطايانا فھو أمين وعادل حتى يغفر " :فا سبحانه وتعالى يقول. بالمسيح المخلص واالعتراف أمام هللا بخطايانا والتوبة عنھا

ً ). 1:9يوحنا 1( "لنا خطايانا ويطھرنا من كل إثم والخالصة أنه علينا . )3:19أعمال ( "توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم": ويقول أيضا

  .أن نعترف بخطايانا ونتوب عنھا وهللا يغفر لنا خطايانا

 

  


