هل وصف التالميذ بانهم اطهار قبل
الصلب ينكر اهمية الصلب والفداء ؟
يوحنا 31-9 :31
Holy_bible_1

الشبهة

كيف كانوا أطهاراً وهم يحملون خطية آدم ؟
لقد شهد إلهكم قبل أن يموت على الصليب المزعوم ويفدى البشرية من
ان
ل لَ ُه ِ
م َع ُ
خطيئة أدم أن تالميذه من األطهار باستثناء واحد منهمَ (( :قا َ
س ْ
ي َف َق ْ
ُب ْ
وع:
ي َو َر ْأ ِ
سيَ .قا َ
سيِ ُد لَ ْي َ
س« :يَا َ
ط بَ ْ
س ِر ْ
س ُ
ل أَ ْيضاً يَ َد َّ
جل َ َّ
ل لَ ُه يَ ُ
ط ُر ُ
م
ه َو طَا ِ
جلَ ْي ِ
ج ٌ
حا َ
س لَ ُه َ
ل لَ ْي َ
س َ
«الَّ ِذي َق ِد اغْ َت َ
ه ٌر ُكل ُّ ُهَ .وأَ ْن ُت ْ
ه بَ ْ
ل ِر ْ
ة إِال َّ إِلَى غَ ْ
ل ُ
س ِ
ُم )).يوحنا 31عدد  31-9أال يكذب هذا بدعة الصلب
ه ُرونَ َولَ ِ
طَا ِ
ن لَ ْي َ
س ُكلُّك ْ
ك ْ
والفداء؟

الرد

الذي ال يدركه غير العارفين بالكتاب المقدس هو وجود انواع ومستويات من الطهاره والبر
والكمال فطهارة التالميذ نسبية بسبب معموديتهم بالماء والوعد بمعمودية الروح القدس
وتطهيرهم بااليمان بالمسيح العالم في اعمالهم وعمل المسيح فيهم واعطائهم ولكن الذي يثبت
انهم ال زالوا يحتاجون ان يتطهروا اكثر هو انه قال لهم محتاجين لغسل االرجل باستمرا
وكل هذا ال يعارض الحاجة الي الفداء فدم المسيح هو الوحيد الذي يكفر عن الخطايا وبدونه ال
يوجد كفارة حتي ولو حاول انسان ان يتطهر وان يكون بار
وامر اخر كبداية وهو ان فداء المسيح لم يكن عمله في زمانه فقط او مستقبلي فقط بل هو للماضي
وللحاضر والمستقبل فادم تطهر بالصليب وداود تطهر بالصليب وكل انبياء العهد القديم واالبرا
وايضا التالميذ وكل المسيحيين

ولكن اقسم الرد الي اجزاء
اوال لغويا
اوال كلمة اغتسل ( كله )
G3068

louo
loo'-o
A primary verb; to bathe (the whole person; whereas G3538 means to
 wet a part only, and G4150 to wash, cleanse garments exclusively):wash.
اي تعني االستحمام بالكامل واالغتسال

اما الكلمة الثانية
غسل القدمين
G3538

nipto
nip'-to
To cleanse (especially the hands or the feet or the face); ceremonially
to perform ablution: - wash. Compare G3068.
غسل جزئي مثل اليد او القدم او الوجه وهي في المناسبات

ثالثا كلمة طاهر
G2513

katharos
kath-ar-os'
Of uncertain affinity; clean (literally or figuratively): - clean, clear,
pure.
نظيف طاهر
G2513

katharós; fem. kathará, neut. katharón, adj. Clean, pure, clear, in a
natural sense unsoiled, unalloyed. A primary root, not related to aíro
(G142), to take up or away.
;(I) Particularly (Mat_27:59; Joh_13:10; Heb_10:22; Rev_15:6
Rev_19:8, Rev_19:14; Rev_21:18, Rev_21:21; Rev_22:1).
(II) Clean in the sense that something is lawful to be eaten or used
(Luk_11:41; Rom_14:20, lawful, not forbidden; Tit_1:15; Sept.:
Exo_25:29, Exo_25:36; Eze_36:25; Dan_7:9). In all these passages
there is clear reference to legal or ceremonial cleanness…..
نظيف طاهر نقي بمعني طبيعي عير مترب بمعني يرفع او ياخذ من
باسلوب عملي ( يو  ) 31 :31نظيف بمعني شيئ مسموح به ان يؤكل .....
فالمعني اللغوي هنا انه يتكلم عن النظافة وال يتكلم عن فداء المسيح االساسي لنوال الخالص
والحياة االبدية

ثانيا سياق الكالم
في هذا الموقف وهو قبل الصلب مباشرة فهو في عشاء الفصح في نهاية يوم الخميس قبل ان
يذهب الي بستان جثسيماني ويقبض عليه ويصلب
وهذا الحوار بين السيد المسيح وبطرس في موقف غسل االرجل  .و غسل األرجل له مفهوم
يهودي ومفهوم روماني .والمفهوم اليهودي أن الكاهن يغتسل ويستحم في المرحضة في الهيكل
عند بدء تكريسه وخدمته ككاهن عندما يبلغ من العمر 11سنة .ثم يغسل يديه ورجليه فقط في
المرحضة كلما دخل للخدمة .أما المفهوم الروماني ،فقد كانت هناك حمامات عامة يستحم فيها

الشخص ولكنه يغسل قدميه من األتربة فقط بعد عودته للمنزل .وهذا فيه إشارة لسرى المعمودية
(الغسل الكلي) والتوبة واالعتراف (غسل القدمين) .وبالنسبة إلى التالميذ فهم كانوا قد آمنوا
وتطهروا بإيمانهم ومعمودية المسيح لهم (الغسل الكلي) ،لذلك قال المسيح في (آية )31وأنتم
طاهرون .واآلن وهم قادمون إلى سر التناول ال يحتاجون سوى لغسل األرجل فقط .ونالحظ أن من
إغتسل ال يحتاج ألن يغتسل ثانية وفي هذا إشارة لعدم تكرار المعمودية .أ ّما التوبة فتتكرر مع كل
إحتكاك بالعالم وهذا مثل كل إنسان يخرج فتتسخ قدميه ويحتاج لغسلها .فالتراب الالصق باألرجل
إشارة للخطية التي تأتي من اإلحتكاك بالعالم.
وكل هذا ال يلغي اهمية فداء المسيح فالمسيح تجسد الجل الفداء للبشر كلهم من ادم الي اخر انسان
وايضا في بداية خدمته تعمد ليعطي لمعمودية الماء القدرة علي التطهير فالمعمودية ال تلغي الفداء
بالمسيح بل في المعمودية نموت مع المسيح ونقوم معه حتي لو انسان تعمد قبل صلب المسيح او
بعد صلب المسيح.
انجيل يوحنا 31
 8 :31قال له بطرس لن تغسل رجلي ابدا اجابه يسوع ان كنت ال اغسلك فليس لك معي نصيب
فالذي يغسل حقيقة هو السيد المسيح وبدمه الذي يغفر ويطهر .وهو ليس غسيل عادي بل تطهير
للقلب .إ ًذا غسل األرجل هو عمل تأهيلي لنوال نصيب مع الرب .فهو عمل يتعلق بقضية الخالص،
ضا ،دفع النفوس للتوبة واالعتراف ثم التناول
فهو يشير لتطهير النفوس .وهذا هو عمل الخدام أي ً
الذي يعطي لمغفرة الخطايا .والكنيسة تحث أوالدها على الجهاد ليحيوا في طهارة .معنى كالم السيد
لبطرس ،إن كنت ال تتطهر من خطاياك فلن يكون لك معي نصيب.
 9 :31قال له سمعان بطرس يا سيد ليس رجلي فقط بل ايضا يدي و راسي
بطرس ظن الموضوع تطهي ًرا بحسب العقلية اليهودية التي تفهم أن التطهير يكون بالماء .فطلب
ضا نجد بطرس يريد تغيير فكر المسيح ولكن التطهير في المفهوم
غسل جسمه كله وهنا أي ً
المسيحي هو بدم المسيح وهنا نحصل على مفاعيله في سري المعمودية والتوبة وكالهما غسيل.

 31 :31قال له يسوع الذي قد اغتسل ليس له حاجة اال الى غسل رجليه بل هو طاهر كله و انتم
طاهرون و لكن ليس كلكم
هناك كلمتين في اليونانية بمعنى يغسل وكالهما استخدما في هذه اآلية.
الذي قد إغتسل

غسل رجليه

تشير لإلستحمام الكلي

تشير لغسل اليدين والقدمين

المعمودية

التوبة واالعتراف

فكل هذا ال يلغي الفداء الذي اعطي فاعلية لكل هذا فبدون المسيح ال المعمودية لها تاثير وال التوبة
الن ال يوجد كفارة
ولكن ليس كلكم:هذا تحذير أخير ليهوذا فهو يقصد يهوذا ،الذي لم يجدى معه كل ما صنع المسيح.
وعجيب مع كل محبة المسيح هذه ليهوذا أن تستمر الخيانة في قلب يهوذا ..ومع هذا غسل المسيح
رجلي يهوذا.
فطريق البر الذي بالمسيح يكون باإليمان كمدخل ألننا ننتمى لجسد المسيح ونصير في المسيح
باإليمان ثم المعمودية .والطريق لكى اتحد بالمسيح هو الموت عن العالم .ونالحظ أنه إذا عرفت
المسيح أستطيع أن أترك العالم جزئياً واذا حدث هذا أعرف المسيح أكثر وحينئذ أفرح به فأتخلى
باألكثر عن العالم ،وهكذا إلى أن يصبح العالم كله بالنسبة لى نفاية .ولكن حتى نعرف المسيح
فالثمن هو ترك العالم والموت عن العالم .والمعرفة هنا هي معرفة إختبارية وليست العقالنية
النظرية ،ومن ال يعرف المسيح معرفة إختبارية يسهل خداعه وبهذا قد ينكر المسيح .وكلما عرفت
المسيح يزداد إتحادى به والثبات فيه.

فالبداية بالمعرفه ثم بالمعمودية والموت والقيامه مع المسيح ثم ان اشترك مع المسيح في االمه
بتحمل االم الخدمه وايضا التالم لالخرين حتي الخطاه الن الخطية تحزن الرب فاشترك معه في
االمه بسبب انتشار الخطية
وكل هذا بدون فداء المسيح ليس له فائدة
رسالة رومية 5
يح ألَ ْجلِنَا.
س ُ
َ 8ول ِكنَّ هللاَ بَيَّنَ َم َحبَّتَهُ لَنَا ،ألَنَّهُ َونَ ْحنُ بَ ْع ُد ُخطَاةٌ َماتَ ا ْل َم ِ
ب!
 9فَبِاألَ ْولَى َكثِي ًرا َونَ ْحنُ ُمتَبَ ِّر ُرونَ اآلنَ بِ َد ِم ِه نَ ْخلُ ُ
ص بِ ِه ِمنَ ا ْل َغ َ
ض ِ
صالَ ُحونَ
 31ألَنَّهُ إِنْ ُكنَّا َونَ ْحنُ أَ ْعدَا ٌء قَ ْد ُ
ت ا ْبنِ ِه ،فَبِاألَ ْولَى َكثِي ًرا َونَ ْحنُ ُم َ
صولِ ْحنَا َم َع هللاِ بِ َم ْو ِ
ص بِ َحيَاتِ ِه!
نَ ْخلُ ُ
صالَ َحةَ.
ضا بِاللِ ،بِ َربِّنَا يَ ُ
يح ،الَّ ِذي نِ ْلنَا بِ ِه اآلنَ ا ْل ُم َ
س ذلِكَ فَقَ ْط ،بَ ْل نَ ْفت َِخ ُر أَ ْي ً
َ 33ولَ ْي َ
سو َع ا ْل َم ِ
س ِ
اجتَازَ
ت ا ْل َخ ِطيَّةُ إِلَى ا ْل َعالَ ِمَ ،وبِا ْل َخ ِطيَّ ِة ا ْل َم ْوتُ َ ،وه َك َذا ْ
ِ 31منْ أَ ْج ِل ذلِكَ َكأَنَّ َما بِإ ِ ْن َ
اح ٍد د ََخلَ ِ
ان َو ِ
س ٍ
س ،إِ ْذ أَ ْخطَأ َ ا ْل َج ِمي ُع.
يع النَّا ِ
ا ْل َم ْوتُ إِلَى َج ِم ِ
وس.
ب إِنْ لَ ْم يَ ُكنْ نَا ُم ٌ
س ُ
ت ا ْل َخ ِطيَّةُ فِي ا ْل َعالَ ِمَ .علَى أَنَّ ا ْل َخ ِطيَّةَ الَ ت ُْح َ
س َكانَ ِ
 31فَإِنَّهُ َحتَّى النَّا ُمو ِ
ش ْب ِه تَ َعدِّي آ َد َم،
 31ل ِكنْ قَ ْد َملَكَ ا ْل َم ْوتُ ِمنْ آ َد َم إِلَى ُمو َ
سىَ ،وذلِكَ َعلَى الَّ ِذينَ لَ ْم يُ ْخ ِطئُوا َعلَى ِ
الَّ ِذي ه َُو ِمثَا ُل اآلتِي.
اح ٍد َماتَ ا ْل َكثِي ُرونَ  ،فَبِاألَ ْولَى
س َكا ْل َخ ِطيَّ ِة ه َك َذا أَ ْي ً
َ 35ول ِكنْ لَ ْي َ
ضا ا ْل ِهبَةُ .ألَنَّهُ إِنْ َكانَ بِ َخ ِطيَّ ِة َو ِ
يح ،قَ ِد ْ
ازدَادَتْ لِ ْل َكثِي ِرينَ !
اح ِد يَ ُ
َكثِي ًرا نِ ْع َمةُ هللاَِ ،وا ْل َع ِطيَّةُ بِالنِّ ْع َم ِة الَّتِي بِا ِإل ْن َ
سو َع ا ْل َم ِ
ان ا ْل َو ِ
س ِ
س ِ
اح ٍد لِل َّد ْينُونَ ِةَ ،وأَ َّما ا ْل ِهبَةُ فَ ِمنْ َج َّرى
َ 31ولَ ْي َ
اح ٍد قَ ْد أَ ْخطَأ َ ه َك َذا ا ْل َع ِطيَّةُ .ألَنَّ ا ْل ُح ْك َم ِمنْ َو ِ
س َك َما بِ َو ِ
ير ٍة لِلتَّ ْب ِري ِر.
َخطَايَا َكثِ َ
ض النِّ ْع َم ِة
اح ِد ،فَبِاألَ ْولَى َكثِي ًرا الَّ ِذينَ يَنَالُونَ فَ ْي َ
اح ِد قَ ْد َملَكَ ا ْل َم ْوتُ بِا ْل َو ِ
 31ألَنَّهُ إِنْ َكانَ بِ َخ ِطيَّ ِة ا ْل َو ِ
يح!
اح ِد يَ ُ
َوع َِطيَّةَ ا ْلبِ ِّرَ ،
سو َع ا ْل َم ِ
سيَ ْملِ ُكونَ فِي ا ْل َحيَا ِة بِا ْل َو ِ
س ِ
ت ا ْل ِهبَةُ
ص َ
اح ٍد َ
ص َ
اح َد ٍة َ
ار ِ
س لِل َّد ْينُونَ ِة ،ه َك َذا بِبِ ّر َو ِ
 38فَإ ِ ًذا َك َما بِ َخ ِطيَّ ٍة َو ِ
يع النَّا ِ
ار ا ْل ُح ْك ُم إِلَى َج ِم ِ
س ،لِتَ ْب ِري ِر ا ْل َحيَا ِة.
يع النَّا ِ
إِلَى َج ِم ِ
ضا بِإ ِ َ
سيُ ْج َع ُل
اح ِد َ
اح ِد ُج ِع َل ا ْل َكثِي ُرونَ ُخطَاةً ،ه َك َذا أَ ْي ً
اإل ْن َ
طا َع ِة ا ْل َو ِ
ان ا ْل َو ِ
 39ألَنَّهُ َك َما بِ َم ْع ِ
س ِ
صيَ ِة ِ
ا ْل َكثِي ُرونَ أَ ْب َرا ًرا.

وال اعتقد يوجد توضيح وتفصيل اكثر من ذلك
ويوحنا المعمدان شهد وقال
إنجيل يوحنا 19 :3
سو َع ُم ْقبِالً إِلَ ْي ِه ،فَقَا َل« :ه َُو َذا َح َم ُل هللاِ الَّ ِذي يَ ْرفَ ُع َخ ِطيَّةَ ا ْل َعالَ ِم!
وحنَّا يَ ُ
َوفِي ا ْل َغ ِد نَظَ َر يُ َ

إنجيل يوحنا 11 :3
اشيًا ،فَقَا َل« :ه َُو َذا َح َم ُل هللاِ!».
فَنَظَ َر إِلَى يَ ُ
سو َع َم ِ
المالك
إنجيل متى 13 :3
ش ْعبَهُ ِمنْ َخطَايَا ُه ْم».
ص َ
ستَلِ ُد ا ْبنًا َوتَ ْدعُو ا ْ
سوعَ .ألَنَّهُ يُ َخلِّ ُ
س َمهُ يَ ُ
فَ َ
والمسيح نفسه
إنجيل متى 18 :11
سهُ فِ ْديَةً عَنْ َكثِي ِرينَ ».
ت ِليُ ْخ َد َم بَ ْل لِيَ ْخ ِد َمَ ،ولِيَ ْب ِذ َل نَ ْف َ
اإل ْن َ
ان لَ ْم يَأْ ِ
س ِ
َك َما أَنَّ ابْنَ ِ
إنجيل مرقس 15 :31
سهُ فِ ْديَةً عَنْ َكثِي ِرينَ ».
ت لِيُ ْخ َد َم بَ ْل لِيَ ْخ ِد َم َولِيَ ْب ِذ َل نَ ْف َ
ان أَ ْي ً
اإل ْن َ
ضا لَ ْم يَأْ ِ
س ِ
ألَنَّ ابْنَ ِ
إنجيل يوحنا 33 :31
اف.
صا ِل ُحَ ،وال َّرا ِعي ال َّ
أَنَا ه َُو ال َّرا ِعي ال َّ
صالِ ُح يَ ْب ِذ ُل نَ ْف َ
َن ا ْل ِخ َر ِ
سهُ ع ِ
انجيل يوحنا 1

ان،
اإل ْن َ
َ « 31و َك َما َرفَ َع ُمو َ
س ِ
سى ا ْل َحيَّةَ فِي ا ْلبَ ِّريَّ ِة ه َك َذا يَ ْنبَ ِغي أَنْ يُ ْرفَ َع ابْنُ ِ
 35لِ َك ْي الَ يَ ْهلِكَ ُك ُّل َمنْ يُ ْؤ ِمنُ بِ ِه بَ ْل تَ ُكونُ لَهُ ا ْل َحيَاةُ األَبَ ِديَّةُ.
 31ألَنَّهُ ه َك َذا أَ َح َّ
ب هللاُ ا ْل َعالَ َم َحتَّى بَ َذ َل ا ْبنَهُ ا ْل َو ِحيدَ ،لِ َك ْي الَ يَ ْهلِكَ ُك ُّل َمنْ يُ ْؤ ِمنُ بِ ِه ،بَ ْل تَ ُكونُ لَهُ
ا ْل َحيَاةُ األَبَ ِديَّةُ.
ص بِ ِه ا ْل َعالَ ُم.
س ِل هللاُ ا ْبنَهُ إِلَى ا ْل َعالَ ِم لِيَ ِدينَ ا ْل َعالَ َم ،بَ ْل لِيَ ْخلُ َ
 31ألَنَّهُ لَ ْم يُ ْر ِ
س ِم ا ْب ِن هللاِ ا ْل َو ِحي ِد.
 38اَلَّ ِذي يُ ْؤ ِمنُ بِ ِه الَ يُدَانُ َ ،والَّ ِذي الَ يُ ْؤ ِمنُ قَ ْد ِدينَ  ،ألَنَّهُ لَ ْم يُ ْؤ ِمنْ بِا ْ

إنجيل يوحنا 53 :1
س َما ِء .إِنْ أَ َك َل أَ َح ٌد ِمنْ ه َذا ا ْل ُخ ْب ِز يَ ْحيَا إِلَى األَبَ ِدَ .وا ْل ُخ ْب ُز
أَنَا ه َُو ا ْل ُخ ْب ُز ا ْل َح ُّي الَّ ِذي نَزَ َل ِمنَ ال َّ
س ِدي الَّ ِذي أَ ْب ِذلُهُ ِمنْ أَ ْج ِل َحيَا ِة ا ْل َعالَ ِم».
ْطي ه َُو َج َ
الَّ ِذي أَنَا أُع ِ

إنجيل يوحنا 31 :35
سهُ ألَ ْج ِل أَ ِحبَّائِ ِه.
ض َع أَ َح ٌد نَ ْف َ
س ألَ َح ٍد ُحب أَ ْعظَ ُم ِمنْ ه َذا :أَنْ يَ َ
لَ ْي َ

وتنبا رئيس الكهنة
إنجيل يوحنا 51 :33
اح ٍد.
َولَ ْي َ
َن األُ َّم ِة فَقَ ْط ،بَ ْل لِيَ ْج َم َع أَ ْبنَا َء هللاِ ا ْل ُمتَفَ ِّرقِينَ إِلَى َو ِ
سع ِ

وسفر اعمال الرسل
سفر أعمال الرسل 18 :1
ان ا ْل َخطَايَا،
اح ٍد ِم ْن ُك ْم َعلَى ا ْ
س ِم يَ ُ
فَقَا َل لَ ُه ْم بُ ْط ُر ُ
سو َع ا ْل َم ِ
س « :تُوبُوا َو ْليَ ْعتَ ِم ْد ُك ُّل َو ِ
يح لِ ُغ ْف َر ِ
س ِ
س.
فَتَ ْقبَلُوا ع َِطيَّةَ ُّ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الر ِ

سفر أعمال الرسل 13 :5
س َرائِي َل التَّ ْوبَةَ َو ُغ ْف َرانَ ا ْل َخطَايَا.
صا ،لِيُ ْع ِط َي إِ ْ
سا َو ُم َخلِّ ً
ه َذا َرفَّ َعهُ هللاُ بِيَ ِمينِ ِه َرئِي ً

سفر أعمال الرسل 11 :31
س ِم ِه ُغ ْف َرانَ ا ْل َخطَايَا».
لَهُ يَ ْ
ش َه ُد َج ِمي ُع األَ ْنبِيَا ِء أَنَّ ُك َّل َمنْ يُ ْؤ ِمنُ بِ ِه يَنَا ُل بِا ْ

سفر أعمال الرسل 18 :31
اإل ْخ َوةُ ،أَنَّهُ بِه َذا يُنَادَى لَ ُك ْم بِ ُغ ْف َرا ِن ا ْل َخطَايَا،
فَ ْليَ ُكنْ َم ْعلُو ًما ِع ْن َد ُك ْم أَيُّ َها ِّ
الر َجا ُل ِ

سفر أعمال الرسل 38 :11
ان إِلَى هللاَِ ،حتَّى يَنَالُوا
ان ال َّ
ت إِلَى نُو ٍرَ ،و ِمنْ ُ
لِتَ ْفت ََح ُعيُونَ ُه ْم َك ْي يَ ْر ِجعُوا ِمنْ ظُلُ َما ٍ
ش ْيطَ ِ
س ْلطَ ِ
َّسينَ .
صيبًا َم َع ا ْل ُمقَد ِ
اإلي َما ِن بِي ُغ ْف َرانَ ا ْل َخطَايَا َونَ ِ
بِ ِ

وايضا يؤكد معلمنا بولس الرسول
رسالة بولس الرسول إلى أهل غالطية 1 :3
ب إِ َرا َد ِة هللاِ َوأَبِينَا،
س َ
اض ِر الش ِِّّري ِر َح َ
الَّ ِذي بَ َذ َل نَ ْف َ
سهُ ألَ ْج ِل َخطَايَانَا ،لِيُ ْنقِ َذنَا ِمنَ ا ْل َعالَ ِم ا ْل َح ِ
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 39 :5
اض ًعا فِينَا َكلِ َمةَ
أَ ْ
يح ُم َ
ب لَ ُه ْم َخطَايَا ُه ْمَ ،و َو ِ
اس ٍ
س ِهَ ،غ ْي َر َح ِ
صالِ ًحا ا ْل َعالَ َم لِنَ ْف ِ
ي إِنَّ هللاَ َكانَ فِي ا ْل َم ِ
س ِ
صالَ َح ِة.
ا ْل ُم َ
رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 1 :3

ب ِغنَى نِ ْع َمتِ ِه،
س َ
الَّ ِذي فِي ِه لَنَا ا ْلفِدَا ُء بِ َد ِم ِهُ ،غ ْف َرانُ ا ْل َخطَايَاَ ،ح َ
رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 31 :3
الَّ ِذي لَنَا فِي ِه ا ْلفِدَا ُء ،بِ َد ِم ِه ُغ ْف َرانُ ا ْل َخطَايَا.
رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 1 :1
ص ِة،
يع ،ال َّ
ش َها َدةُ فِي أَ ْوقَاتِ َها ا ْل َخا َّ
الَّ ِذي بَ َذ َل نَ ْف َ
سهُ فِ ْديَةً ألَ ْج ِل ا ْل َج ِم ِ
رسالة بولس الرسول إلى تيطس 31 :1
ش ْعبًا َخا ًّ
صا َغيُو ًرا فِي أَ ْع َمال
س ِه َ
الَّ ِذي بَ َذ َل نَ ْف َ
سهُ ألَ ْجلِنَا ،لِ َك ْي يَ ْف ِديَنَا ِمنْ ُك ِّل إِ ْث ٍمَ ،ويُطَ ِّه َر لِنَ ْف ِ
سنَ ٍة.
َح َ
رسالة بولس الرسول الي عبرانيين
 31 :1فاذ قد تشارك االوالد في اللحم والدم اشترك هو ايضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك
الذي له سلطان الموت اي ابليس
 35 :1ويعتق اولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية.
 11 :9فاذ ذاك كان يجب ان يتألم مرارا كثيرة منذ تأسيس العالم ولكنه اآلن قد اظهر مرة عند
انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه.
 18 :9هكذا المسيح ايضا بعدما قدّم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين سيظهر ثانية بال خطية للخالص
للذين ينتظرونه

ومعلمنا بطرس الرسول
رسالة بطرس األولى 39 - 38 : 3
واعلموا أنه قد دفع الفدية ليحرركم من سيرة حياتكم الباطلة التي أخذتموها بالتقليد عن آبائكم.
وهذه الفدية لم تكن شيئا ً فانيا ً كالفضة أو الذهب .بل كانت دما ً ثميناً ،دم المسيح ،ذلك الحمل الطاهر

.الذي ليس فيه عيب وال دنس

رسالة بطرس الرسول األولى 11 :1
َن ا ْل َخطَايَا فَنَ ْحيَا لِ ْلبِ ِّر .الَّ ِذي
س ِد ِه َعلَى ا ْل َخ َ
الَّ ِذي َح َم َل ه َُو نَ ْف ُ
سهُ َخطَايَانَا فِي َج َ
شبَ ِة ،لِ َك ْي نَ ُموتَ ع ِ
شفِيتُ ْم.
بِ َج ْل َدتِ ِه ُ

رسالة بطرس األولى 38 : 1
إن المسيح نفسه مات مرة واحدة لكي يحل مشكلة الخطايا .فمع أنه هو البار؛ فقد تألم من أجلنا
.نحن المذنبين ،لكي يقربنا إلى هللا ،فمات بجسمه البشري ،ثم عاد حيا ً بالروح
ومعلمنا يوحنا الحبيب
3يو  3 :1يا اوالدي اكتب اليكم هذا لكي ال تخطئوا.وان اخطأ احد فلنا شفيع عند اآلب يسوع
المسيح البار
3يو  31 :1اكتب اليكم ايها االوالد النه قد غفرت لكم الخطايا من اجل اسمه
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 1 :1
ضا
سانَنَا ا ْل َعتِي َ
س ُد ا ْل َخ ِطيَّ ِةَ ،ك ْي الَ نَ ُعو َد نُ ْ
ق قَ ْد ُ
ستَ ْعبَ ُد أَ ْي ً
ب َم َعهُ لِيُ ْبطَ َل َج َ
صلِ َ
عَالِ ِمينَ ه َذا :أَنَّ إِ ْن َ
لِ ْل َخ ِطيَّ ِة.
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 1 :5
ضا
يرةَ ا ْل َعتِيقَةَ ،لِ َك ْي تَ ُكونُوا ع َِجينًا َج ِدي ًدا َك َما أَ ْنتُ ْم فَ ِطي ٌر .ألَنَّ فِ ْ
ص َحنَا أَ ْي ً
إِ ًذا نَقُّوا ِم ْن ُك ُم ا ْل َخ ِم َ

بح ألَ ْجلِنَا
يح قَ ْد ُذ َ
س َ
ا ْل َم ِ
وهو ترك لنا طريق الخالص وبدايته المعموديه التي نتخلص فيها من االنسان العتيق
رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 9 :1
ق َم َع أَ ْع َمالِ ِه،
سانَ ا ْل َعتِي َ
الَ تَ ْك ِذبُوا بَ ْع ُ
اإل ْن َ
ض ُك ْم َعلَى بَ ْع ٍ
ض ،إِ ْذ َخلَ ْعتُ ُم ِ
ونلبس المسيح
رسالة بولس الرسول إلى أهل غالطية 11 :1
يح:
يح قَ ْد لَبِ ْ
س َ
ستُ ُم ا ْل َم ِ
ألَنَّ ُكلَّ ُك ُم الَّ ِذينَ ا ْعتَ َم ْدتُ ْم بِا ْل َم ِ
س ِ
وبهذا لبسنا الجديد ونتجدد كل يوم
رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 31 :1
ور ِة َخالِقِ ِه،
َولَبِ ْ
ب ُ
ص َ
س َ
ستُ ُم ا ْل َج ِدي َد الَّ ِذي يَت ََج َّد ُد لِ ْل َم ْع ِرفَ ِة َح َ
الن بالمعموديه نتنقي مره اخري وبالتوبة واالعتراف نغسل ايدينا وارجلنا من اعمالنا
وفقط التالميذ تعمدوا وايضا عاشوا مع المسيح قبل ان يصلب هذا ال يلغي معموديتهم بل يؤكد ان
كفارة المسيح ليسة محددة بزمن

والمجد لل دائما

