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 هل هناك درجات من اخلطية؟
 بقلم أر. يس. سربول

ة وتمّ� الكنيسة الاكثويلكيَّ   ا، أن هناك درجات من اخلطية.ة، تار�يًّ ة والربو�ستانتيَّ لطاملا علّمت الك من الاكثويلكيَّ 
 ،والشناعة ،البشاعةة. واملقصود من هذا اتلمي� أن بعض اخلطايا � من ب� اخلطية املميتة واخلطية الَعَرضيَّ 

واخلطورة دلرجة أن ارت�ابها بالفعل هو أمر ميت بمع� أنه يقتل نعمة اتلرب�ر اليت �س�ن يف نفس املؤمن. و� 
ة. هذه أقل ة � خطايا عرضيَّ فكرهم الالهو�، ليست لك اخلطايا مهلكة إىل هذه ادلرجة، بل بعض اخلطايا احلقيقيَّ 

  اتلرب�ر مثل اخلطايا املميتة.خطورة من جهة عواقبها، وال تملك القدرة ىلع قتل 

يرفض العديد من الربو�ستانت اإل�يلي� فكرة درجات اخلطية ألنهم يعرفون أن اإلصالح الربو�ستانيت رفض 
ة. و�نت انلتيجة أنهم استنتجوا مترسع� أنه ال يوجد ب� اخلطية املميتة واخلطية العرضيَّ يف روما اتلمي� الاكثويليك 

  ة.ا يف الربو�ستانتيَّ تمي� ب� اخلطاي

ة وتلمي�ها الاكثويلكيَّ  روما �ب أن نرجع إىل آراء املصلح� أنفسهم. لقد اكن جون اكلفن ناقًدا رص�ًا لكنيسة
ة. وقد قال اكلفن أن لك اخلطايا ميتة بمع� أنها �ستوجب املوت. تُذّكرنا رسالة يعقوب ب� اخلطية املميتة والعرضيَّ 

لُكِّ  َحِفَظ  َمنْ "أّن 
ْ
َما َعرَثَ يِف َواِحَدٍة، َ�َقْد َصاَر ُ�ِْرًما يِف ال . فحىت أصغر اخلطايا � )١٠: ٢يعقوب ( "لُكَّ انلَّاُموِس، َو�ِ�َّ

  . وىلع بالرغم من أننا �فق يف تقدير مدى خطورة أفعانلا، إال أن هذه � احلقيقة.شديدة الضخامةخيانة 

وقدرةً  ،�ًراأ�رث ذاكًء، وحكمًة، و يف احلقيقة ن�إأقول  ضمنيًّا،عندما أخطئ فإن� أضُع إراديت فوق إرادة اهللا القدير. 
من اهللا نفسه. وقد قال اكلفن أن لك خطية ميتة بمع� أن هللا احلق يف إهالك لك واحد منا ألصغر خطية ارت�بناها. 

ا": ة اخلطية يوم خلق اإل�سانو� احلقيقة، فإن اهللا قد أعلن عقو� مَّ
َ
ُ�ْل ِمنَْها،  َوأ

ْ
ِّ فََال تَأ َْ�ِ َوالرشَّ

ْ
َشَجَرةُ َمْعِرفَِة اخل

ُ�ُل ِمنَْها َمْوتًا َ�ُموُت 
ْ
نََّك يَْوَم تَأ

َ
بل يتعامل معنا  هل.. إال أن اهللا ال يتعامل معنا دائًما حبسب عد)١٧: ٢ت�و�ن (" أل

حبسب نعمته، فيسمح نلا أن �يا، و�عمل ألجل فدائنا. وقد قال اكلفن أن لك اخلطايا ميتة بمع� أننا �ستحق املوت 
صنا. صحيح أننا �تاج أن نتوب، إال أن اخلطية �سببها ل�ن ال توجد خطية ميتة بمع� أنها تُميت انلعمة اليت ختلِّ 

د اكلفن و� املصلح� �شدة أن هناك فرقًا ب� الروح القدس. وقد أ�َّ  ها نلار واليت يمنحال تُميت انلعمة اليت تربِّ 
  .الشنيعةأو  اجلسيمةاخلطايا األقل و�� ما أسموه اخلطايا 

م أن نظهر انلعمة �و بعضنا ابلعض. و�م�ن خلطية اتلفاهة ومن املهم أن يفهم املسيحيون هذا الفرق حىت نتعلَّ 
 �سكب عندما الرضر من الكث� و�دث. املسيح جسد قتمزِّ  أن — املجتمع يف الصغ�ة اخلطايا ىلع الرت�� أي —
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 مع رصااعتهم يف اآلخر�ن املسيحي� فشل واحتمال األناة لطول مدعوون �ن. واملذمة انلميمة وقود نارها ىلع
عد خط�ة تُ  اجلديد العهد يف مذكورة معينة خطايا هناك ألن اخلطية، مع للتساهل مدعوون أننا يع� ال هذا. اخلطية

كر، وزنا املحارم يتطلَّ  .وال ينبيغ السماح بها يف الكنيسة. الز� خط� والفسق والقتل، ب اتلأديب الكنيس. والسُّ
  ب اتلأديب الكنيس حينما حتدث.مراًرا. هذه اخلطايا ُمهِلكة دلرجة أنها تتطلَّ  مذكور�ن

إشارة  ٢٢يصبح من الواضح أن هناك درجات من اخلطية. هناك ىلع األقل  املقدس  حتذيرات الكتابن يفحينما نتمعَّ 
يف العهد اجلديد دلرجات من املاكفآت اليت ستُعَطى للقد�س� يف السماء. هناك مستو�ات �تلفة، وماكفآت �تلفة، 

ِي": شدة دينونتنا. قال الرب �سوع بليالطسمن أن نز�د من املقدس رنا الكتاب وأدوار �تلفة يف السماء. و�ذِّ 
َّ

 اذل
ْ�َظمُ 

َ
ُ َخِطيٌَّة أ ْسلََمِ� إيَِلَْك هلَ

َ
. فالرب �سوع يقيس و�قّيم اذلنوب، ومع تعاظم اذلنب وتعاظم )١١: ١٩يوحنا (" أ

  ة تتعاظم ادلينونة. هذا انلمط من اتلفك� متغلل يف لك العهد اجلديد.املسؤويلَّ 

تدّرج اخلطية واملجازاة مبنية ىلع عدالة اهللا. إن ارت�بُت ضعف ما ارت�به شخص آَخر من خطايا، إن فكرة 
فالعدل يقتيض أن تتناسب العقو�ة مع اجلر�مة. و�ن كنُت ىلع درجة من الفضيلة ِضعَف ما لشخص آَخر، فالعدل 

اء ىلع استحقاق املسيح، ول�ن بمجرد يقتيض أن أنال ماكفأة أ�رب. يقول نلا اهللا أن دخول السماء سيكون فقط بن
دخونلا السماء فاملاكفآت ستُعطى حبسب األعمال. فهؤالء اذلين اكنوا ُمكرث�ن من األعمال احلسنة سيأخذون ماكفأة 
كث�ة. أما َمن اكنوا مقرص�ن ومهمل� من جهة األعمال احلسنة فستكون ماكفأتهم قليلة يف السماء. و�نفس املنطق، 

عانون عذابًا شديًدا يف جهنم. وَمن اكنوا أقل عداًء سينالون عقابًا أقل من يد ا شديدي العداوة هللا سيُ فإن مَن اكنو
َولِ�ْن " :�سوعاهللا. إن عدل اهللا عدل تام، وعندما يدين فهو سيأخذ يف حسابه لك العوامل املخففة. قال الرب 

قُوُل 
َ
يِن لُكَّ لَكَِمٍة لَُ�ْم: إِنَّ  أ الٍَة َ�تلََكَُّم بَِها انلَّاُس َسوَْف ُ�ْعُطوَن َ�نَْها ِحَسابًا يَْوَم ادلِّ   .)٣٦: ١٢مىت ( "َ�طَّ

مت مرات كث�ة مع رجال يصارعون مع الشهوة و�قولون ألنفسهم، أو ملاذا يهمنا الرت�� ىلع هذه الفكرة؟ ت�لَّ 
ا. فأنا بالفعل يف أسوأ حال يف "بما أ� مذنب خبطية الشهوة، فال فرق إًذا لو ارت�بت خطية الزنا فعليًّ  :يقولون يل

نظر اهللا، فال فرق لو ارت�بتها بالفعل". ودائًما أجيب: "بل يمكنك أن ت�ون يف حال أسوأ ب�ث�". إن دينونة الزنا 
طر�قة اليت سيتعامل بها اهللا معنا، ومن احلماقة أن يقول الفع� ستكون أشد ب�ث� من دينونة الشهوة. هذه � ال

نفكر بهذه أن َمن ارت�ب ُجنحة "بما أن� مذنب بالفعل، فال مانع من أن أجعلها جناية". إن اهللا ينهانا عن 
ناء الطر�قة. و�ن فعلنا فإننا سنواجه دينونة اهللا العادلة. وال بد نلا أن نضع هذا األمر نصب أعيننا يف سعينا بل

  ة.ة مسيحيَّ ضم� مسييح وشخصيَّ 
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ادلكتور أر. يس. سربول هو مؤسس هيئة خدمات يلجون�، و�ن أحد راعة كنيسة القد�س أندرو يف مدينة سانفورد 
بوالية فلور�دا، كما اكن أول رئيس للكية الكتاب املقدس لإلصالح. وهو مؤلف أ�رث من مائة كتاب، بما يف ذلك 

 .)The Holiness of God( قداسة اهللا""

 

 . يلجون�موقع تم �رش هذه املقالة يف األصل يف 
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