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نعمة وسالم من اهلل أبينا والرب يسوع المسيح .عظتنا اليوم هي في إنجيل لوقا واإلصحاح السابع ،اآليات
36

الى

.50

اليكم القراءة باسم يسوع المسيح.

ت َخ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اط َئةً ِإ ْذ
ام َأرَةٌ ِفي اْل َمِد َين ِة َك َان ْ
َن َي ْأ ُك َل َم َعهُ فَ َد َخ َل َب ْي َ
ِّين أ ْ
َو َسأَلَهُ َواح ٌد م َن اْلفَِّريسي َ
ت اْلفَِّريس ِّي َواتَّ َكأََ .وِا َذا ْ
ت ِع ْن َد قَ َدم ْي ِه ِمن ورائِ ِه ب ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ورة ِط ٍ
ت بِقَار ِ
َت تَُب ُّل
اك َيةً َو ْابتَ َدأ ْ
يب َوَوقَفَ ْ
َعلِ َم ْ
ْ ََ َ
ت أََّنهُ ُمتَّكئٌ في َب ْيت اْلفَِّريس ِّي َج َ
اء ْ ُ َ
َ
ِ َِّ
ِ
ْسها وتُقَِّب ُل قَ َدم ْي ِه وتَ ْد َهُنهما بِالطِّ ِ
ِ
قَ َد َم ْي ِه بِ ُّ
الد ُموِع َو َك َان ْ
يبَ .فلَ َّما َأرَى اْلفَِّريس ُّي الذي َد َعاهُ
َُ
َ َ
ت تَ ْم َس ُحهُ َما ب َش ْع ِر َأر َ َ
ال ِفي َن ْف ِس ِه :لَو َكان ه َذا َنبِياً لَعلِم من هِذ ِه اْلم أرَةُ الَّتِي تَْل ِمسه وما ِهي؟ إَِّنها َخ ِ
ال َي ُسوعَُ :يا
اطئِةٌ .فَقَ َ
َذلِ َك قَ َ
ْ َ َ ّ َ َ َ ْ َ َْ
ُُ ََ َ َ
ان .علَى اْلو ِ
ِ
ِّ
احِد َخ ْم ُس ِم َئ ِة ِد َين ٍار
ان ِع ْنِدي َش ْي ٌء أَقُولُهُ لَ َك .فَقَ َ
ان لِ ُم َدايِ ٍن َم ْدُي َ
ون ِ َ
الُ :ق ْل َيا ُم َعل ُمَ .ك َ
س ْم َع ُ
َ
ِ
ونَ .وِا ْذ لَ ْم َي ُك ْن لَهُ َما َما ُيوِف َي ِ
اب
َو َعلَى َ
َج َ
ون أَ ْكثََر ُحّباً لَهُ؟ فَأ َ
ام َحهُ َما َجميعاً .فَ ُق ْل :أَيُّهُ َما َي ُك ُ
اآلخ ِر َخ ْم ُس َ
ان َس َ
ت إِلَى اْلم أرَِة وقَ َ ِ ِ
َِّ
ِ
ال لَهُ :بِالصَّو ِ
ان :أَتَْنظُُر
ام َحهُ بِاألَ ْكثَِر .فَقَ َ
ت .ثَُّم اْلتَفَ َ
اب َح َك ْم َ
ال لس ْم َع َ
س ْم َع ُ
ان :أَظُ ُّن الذي َس َ
َْ َ
َ
ت ِر ْجلَ َّي بِ ُّ
الد ُموِع َو َم َس َحتْهُ َما
َج ِل ِر ْجلَ َّي لَ ْم تُ ْع ِطَ .وأ َّ
َما ِه َي فَقَ ْد َغ َسلَ ْ
اء أل ْ
َهِذ ِه اْل َم ْأرَةَ؟ ِإِّني َد َخْل ُ
ت َب ْيتَ َك َو َم ً
يل ِر ْجلَ َّي .بِ َزْي ٍت لَم تَ ْدهن أر ِ
بِ َشع ِر أر ِ
ف َع ْن تَ ْقبِ ِ
ت لَ ْم تَ ُك َّ
َما ِه َي
ْسي َوأ َّ
ْسهَا .قُْبلَةً لَ ْم تُقَِّبْلنِي َوأ َّ
َما ِه َي فَ ُم ْن ُذ َد َخْل ُ
ْ ُْ َ
ْ َ
ِ
ت بِالطِّ ِ
ت َكثِي اًرَ .والَِّذي
َحَّب ْ
َج ِل َذلِ َك أَقُو ُل لَ َك :قَ ْد ُغ ِف َر ْ
فَقَ ْد َد َه َن ْ
يب ِر ْجلَ َّيِ .م ْن أ ْ
ت َخطَ َاي َ
اها اْل َكث َيرةُ ألََّنهَا أ َ
ِ
ال لَها :م ْغفُورةٌ لَ ِك َخ َ ِ
ي ْغفَر لَه َقِلي ٌل ي ِح ُّ ِ
ون ِفي أ َْنفُ ِس ِه ْمَ :م ْن
ُ
ُ ُ ُ
ون َم َعهُ َيقُولُ َ
ط َاياك .فَ ْابتَ َدأَ اْل ُمتَّكُئ َ
ب َقليالً .ثَُّم قَ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
صك ،ا ْذ َهبِي بِ َسالٍَم.
َه َذا الَِّذي َي ْغف ُر َخ َ
ط َايا أ َْيضاً؟ فَقَ َ
يم ُانك قَ ْد َخل َ
ال لْل َم ْأرَة :إ َ
هذه كلمة اهلل

ِ
ِ ِ
َن َي ْأ ُك َل َم َعهُ .ويسوع َد َخ َل َب ْيتَه .في الحقيقة يسوع لم يرفض أي شخص يطلبه.
ِّين أ ْ
َو َسأَلَهُ َواح ٌد م َن اْلفَِّريسي َ
فهو يريد أن يدخل في حياتنا .الرب يسوع ال يتغير فهو هو أمس واليوم والغد .بدوره يدعونا اليه ويقول:
َّ ِ
َِّ ِ
ِ
َحم ِ
ِ
يح ُك ْمِ .ا ْح ِملُوا نِ ِ
ال َوأ ََنا أ ُِر ُ
يع اْل ُمتْ َعبِ َ
يري َعلَ ْي ُك ْم َوتَ َعل ُموا مِّني ألَِّني َوِديعٌ
ين َوالثقيلي األ ْ َ
تَ َعالَ ْوا إلَ َّي َيا َجم َ
اضع اْل َقْل ِب فَتَ ِج ُدوا راحةً لُِنفُ ِ
ِ
َن نِ ِ
وس ُك ْم أل َّ
يف .وهو يدعو نفسه الينا ويقولَ :ه َئ َن َذا
ِّن َو ِح ْملِي َخ ِف ٌ
يري َهي ٌ
َ َ
َو ُمتََو ُ
ِ
ف َعلَى اْل َب ِ
اب ،أ َْد ُخ ُل إِلَ ْي ِه َوأَتَ َع َّشى َم َعهُ َو ُه َو َم ِعيَ .وفي هذا
َو ِاق ٌ
ص ْوتِي َوفَتَ َح اْل َب َ
اب َوأَ ْق َرعُ .إِ ْن َسم َع أ َ
َح ٌد َ
النص نرى كيف هذه المرأة الخاطئة ذاقت قوة غفران يسوع المسيح .كانت ِفي اْل َمِد َين ِة وكل الناس كانوا
يعرفوها أنها خاطئة وال أحد كان يريد أن يظهر معها في الشارع النهم اعتبروا نفوسهم أتقياء طاهرين.
كل المدينة نظرت الى تلك المرأة بإحتقار واستهزاء .وكم هو قاسي حكم الناس واتهاماتهم .صادق الحكيم
ِ
ُّ ِ ٍ
الن ِ
في كتاب األمثال :أَ ْكثَُر َّ
ت ِفي
َما َّ
صالَ ِح ِه أ َّ
ين فَ َم ْن َي ِج ُدهُ؟ المرأة َك َان ْ
اس ُي َن ُ
الرُج ُل األَم ُ
اد َ
ون ُكل َواحد بِ َ

المدينة وهي الوحيدة التي دخلت الى منزل الفريسي دون أن تبالي بنظر الناس وتذمرهم .دفعت وراءها
معتقداتهم وتقاليدهم وتقدمت مباشرة الى يسوع بشجاعة بين الرجال حتى وقفت عند قدمي يسوع من ورائه
وكانت تبكي .ال تخشى ان ترفع عينها الى يسوع لكنها بدأت تب ّل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها
تقبـل قدمي
وشعر المرأة تاجها وفخرها وجمالها .وطلقت شعرها أمام الرجال معتبرة نفسها ال شيء .وهي ّ
يسوع وتدهنهما بالطيب.

االنسان ،راجل أو إمراة ،لما يعترف بخطاياه فهو ال ينظر الى الناس وال يسمع إلى أحكامهم المتهمة.

لكنه ينظر الى يسوع الشفيع الرحيم .أول ما يشعر به الخاطئ المتواضع امام يسوع هو الحزن والخجل
وبكاء التوبة .والتوبة هي الرغبة العميقة في تغيير السلوك والفكر والعمل .وهذا التغيير ال أحد يقدر يقوم

به فينا إال روح الرب يسوع المسيح القدوس العامل في داخلنا .إنه يضيء فينا لنرى خطايانا وزالتــنا

وضرورة التوبة للتغيير والروح القدس يقودنا دائما الى الرب يسوع المسيح الحي .ويذكرنا الكتاب المقدس:
يب .لِ َيتْرِك ِّ
الشِّرير طَ ِريقَهُ .ورُج ُل ِ
الر َّ
الر ِّ
ب.
ب إِلَى َّ
طلُُبوا َّ
اُ ْ
وج ُدْ .اد ُعوهُ َو ُه َو قَ ِر ٌ
اإلثِْم أَ ْف َك َارهَُ .وْل َيتُ ْ
ب َما َد َام ُي َ
ََ
ُ
ُ
ِ
ان .صادق قول اهلل الذي كان في يسوع الذي ال يرفض أحد مهما
فََي ْر َح َمهَُ .وِالَى إِلَ ِه َنا ألَنَّهُ ُي ْكث ُر اْل ُغ ْف َر َ
كانت خطاياه.

فهو الوحيد الذي يحررنا كما حرر تلك المرأة التي تقدمت اليه بالبكاء وقلب منكسر .وضعت خطاياها

عند يسوع فنالت منه الرحمه والغفران والسالم .وهذا كشف أفكار سمعان رجل الدين المتقي المحترم في
ِِ
عينيه وفي عيون الناس .أفكاره لم تكن مخفية ليسوع .قَ َ ِ
ان َه َذا َنبِّياً لَ َعلِ َم َم ْن َهِذ ِه اْل َم ْأرَةُ
ال في َن ْفسه :لَ ْو َك َ
ِِ
ِ
ِ ِ
فبينت
الَّتي تَْلم ُسهُ َو َما ه َي؟ إَِّنهَا َخاطئةٌ .فهو يدعو يسوع :هذا .بالنسبة له ،يسوع هو :هذا .وأما أفكاره ّ

غباوته الن النبي لم يرسل ليتهم الناس ويحاربهم ،إنما ليبشرهم بغفران اهلل ونعمته حتى يتوب الخاطئ عن

طرقه لكي يحيا .في الحقيقة ،يسوع هو أعظم من نبي :إنه إبن اهلل في الجسد .وهو يعلم كل شيء.
ِ
ون ِ
ان .بهذا المثل الرب يسوع يبين أننا نحن أيضا مديونون
ان لِ ُم َدايِ ٍن َم ْدُي َ
ويسوع قال لس ْم َعان هذا المثلَ :ك َ
هلل وليس عندنا ما ندفعه لنخلص به هذا الدين .ال شيء وال أحد يقدر يخلص ديننا هلل ويحررنا إال يسوع
َّة أَو َذه ٍب ِمن ِسيرتِ ُكم اْلب ِ
ِ ٍ
ِ
ِِ
اطلَ ِة
اء تَ ْف َنى بِفض ْ َ
ْ َ ُ َ
الذي دفع الثمن كما هو مكتوبَ :عالم َ
ين أََّن ُك ُم ا ْفتُديتُ ْم الَ بِأَ ْش َي َ
الَّتِي تََقلَّ ْدتُموها ِمن اآلب ِ
اءَ ،ب ْل بِ َدٍم َك ِر ٍيمَ ،ك َما ِم ْن َح َم ٍل بِالَ َع ْي ٍب والَ َد َن ٍ
س َدِم اْل َم ِسي ِح َم ْع ُروفاً َسابِقاً قَْب َل
ُ َ َ َ
َ
ظ ِهر ِفي األ َْزِم َن ِة األ ِ
ِ ِ
تَأ ِ
ْس ِ
ت إِلَى اْل َم ْأرَِة .يسوع
َجلِ ُك ْم .ويقول االنجيل :ثم اْلتَفَ َ
َخ َيرِة ِم ْن أ ْ
يس اْل َعالَم َولَك ْن قَ ْد أُ ْ َ
يلتفت الى الم أرة كما يلتفت اهلل الى محبيه كما نشده داود في أحد مزاميره حيث يقول :التفت إلي وتحنن
ِ ِ ِ
ضوِء َو ْج ِه َك.
علي كما تفعل دائما مع محبيك .ويقول أيضا :قَ ْد َج َعْل َ
ام َك َخفيَّات َنا في ُ
َم َ
ام َنا أ َ
ت آثَ َ

هكذا يجب ان يقول كل من يحب المسيح من كل قلبه :التفت إلي وتحنن علي يا رب .نعم .نظرة يسوع
تخلص .الفريسي المتدين مثل أكثرية الناس أخفى خطاياه .والمرأة الخاطئة أظهرت خطاياها .ويسوع في

ينبه المتدين .يسوع دخل بيت هذا الرجل بالنعمة والغفران ليكشف عيوبه ليتوب مثلما
وسطهم يبرر المرأة و ّ
تابت المرأة الخاطئة .سمعان لم يبالي بالغفران النه كان يضن أنه بار وعادل امام اهلل بتدينه .القناعة

التدين ينفخوا االنسان بالتكبر .أكبر خطأ هو أن يعتقد الشخص أنه بال خطأ .سمعان دعا يسوع
بالذات و ّ
الى بيته والمرأة دعت نفسها الى يسوع .وقفت وراء الرب وهي تعبر عن حزنها وتوبتها بالدموع وبما لها

أفضل وأغلى .ويسوع أخذها مثاال للتوبة .الرب يسوع التفت اليها ونظر اليها نظرة محبة .فهو ال يتهم وال

يحتقر القلب المنكسر .جاء ليرفع المساكين من المزبلة ويطهرنا ويمنحنا سالمه الذي يفوق العقول والذي
ال يعطيه ال العالم وال الدين .وهذا هو الذي كان الرب يسوع يريد أن يفهمه سمعان الفريسي وكل

مستمعيه.

الفريسي احتقر المرأة ولكنها هي أحبت أكثر والرب يسوع جعلها من أحبائه الذين سترهم ب ّبره وعدالته ورفع
خطاياهم وال يتذكرها .صحيح .هكذا يتعامل الرب معنا .فهو يعطينا قوة جديدة وسالم ثابت فال نتزعزع
أبدا .غفران يسوع لنا هو غفران اهلل وهو نتيجة محبة اهلل مجانا .والرب يسوع يظهر أنه أكثر من نبي الن
له القدرة أن يغفر الخطايا على األرض وأنه هو الذي يستحق محبتنا وطاعتنا وحمدنا .قال للمرأة ونفس
التصريح موجه لكل تائب :م ْغفُورةٌ لَ ِك َخطَاي ِ
اك .عندما يقول يسوع هذا الكالم المبارك فهو يحرر ويبرر
َ
َ َ
ويفتح لنا الدخول الى طبيعة اهلل للحياة من جديدة بااليمان في يسوع المسيح.

ون ِفي أ َْنفُ ِس ِهم :م ْن َه َذا الَِّذي َي ْغ ِفر َخطَ َايا أ َْيضاً؟ فَقَ َ ِ ِ ِ
يم ُان ِك قَ ْد
الناس في بيت سمعان بدأوا َيقُولُ َ
ُ
ال لْل َم ْأرَة :إ َ
ْ َ
َّ
ص ِكِ ،ا ْذ َهبِي بِ َسالٍَم .تصريح عظيم يطمئن الروح ويفرح القلب والجسد .ونحن نفتخر بهذا الوعد :فبما
َخل َ
أننا قد تبررنا على أساس اإليمان صرنا في سالم مع اهلل بربنا يسوع المسيح وبه أيضا تم لنا الدخول

باإليمان إلى هذه النعمة التي نقيم فيها اآلن ونحن نفتخر برجائنا في التمتع بمجد اهلل .ونرفع هذه الصالة
الى اهلل أبينا باسم يسوع ونقول :إِلَ ْي َك َيا َر ُّ
َخ َزى .الَ
ت فَالَ تَ َد ْعنِي أ ْ
ب أ َْرفَعُ َن ْف ِسيَ .يا إِلَ ِهي َعلَْي َك تََو َّكْل ُ
ِ
ِ
ون بِالَ َس َب ٍب .طُُرقَ َك َيا َر ُّ
ب َعِّرْفنِيُ .سُبلَ َك
َع َدائِي .أ َْيضاً ُك ُّل ُم ْنتَ ِظ ِر َ
تَ ْش َم ْ
ت بِي أ ْ
يك الَ َي ْخ َزْوا .ل َي ْخ َز اْل َغاد ُر َ
ت اْليوم ُكلَّه .ا ْذ ُكر مر ِ
ت إِلَه َخالَ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اح َم َك َيا َر ُّ
ب
صي .إِي َ
َّاك ْانتَظَ ْر ُ َ ْ َ ُ
َعلِّ ْمنيَ .دِّرْبني في َحقِّ َك َو َعلِّ ْمني .ألََّن َك أ َْن َ ُ
ْ ََ
صباي والَ مع ِ
وِا ْحس َاناتِ َك ألََّنها م ْن ُذ األ ََزِل ِهي .الَ تَ ْذ ُكر َخ َ ِ
َج ِل
ت ِم ْن أ ْ
اص َّيَ .ك َر ْح َمتِ َك ا ْذ ُك ْرنِي أ َْن َ
ط َايا َ َ َ َ َ
َ َ
ْ
َ ُ
َ
ُج ِ
ود َك َيا َر ُّ
ب .آمين.

