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َذا اْمَرَأٌة فِ  يِسيِّ َواتََّكَأ. َواِ  يِسيِّيَن َأْن َيْأُكَل َمَعُه َفَدَخَل َبْيَت اْلَفرِّ ي اْلَمِديَنِة َكاَنْت َخاِطَئًة ِإْذ َوَسَأَلُه َواِحٌد ِمَن اْلَفرِّ
يِسيِّ َجاَءْت ِبَقاُروَرِة ِطيٍب َوَوَقَفْت عِ  ْنَد َقَدَمْيِه ِمْن َوَراِئِه َباِكَيًة َواْبَتَدَأْت تَُبلُّ َعِلَمْت َأنَُّه ُمتَِّكٌئ ِفي َبْيِت اْلَفرِّ

يِسيُّ الَِّذي َدَعاُه َقَدَمْيِه ِبالدُُّموِع َوَكاَنْت َتْمَسُحُهَما ِبَشْعِر َرْأِسَها َوتَُقبُِّل َقَدَمْيِه َوَتْدَهُنُهَما ِبالطِّيِب. َفَلمَّ  ا َرَأى اْلَفرِّ
َيا  ْو َكاَن َهَذا َنِبّيًا َلَعِلَم َمْن َهِذِه اْلَمْرَأُة الَِّتي َتْلِمُسُه َوَما ِهَي؟ ِإنََّها َخاِطِئٌة. َفَقاَل َيُسوُع:َذِلَك َقاَل ِفي َنْفِسِه: لَ 

ِمَئِة ِديَناٍر  ِسْمَعاُن ِعْنِدي َشْيٌء َأُقوُلُه َلَك. َفَقاَل: ُقْل َيا ُمَعلُِّم. َكاَن ِلُمَداِيٍن َمْدُيوَناِن. َعَلى اْلَواِحِد َخْمُس 
ْذ َلْم َيُكْن َلُهَما َما ُيوِفَياِن َساَمَحُهَما َجِميعًا. َفُقْل: َأيُُّهَما َيُكوُن َأْكثَ  َر ُحّبًا َلُه؟ َفَأَجاَب َوَعَلى اآلَخِر َخْمُسوَن. َواِ 

َواِب َحَكْمَت. ثُ  مَّ اْلَتَفَت ِإَلى اْلَمْرَأِة َوَقاَل ِلِسْمَعاَن: َأَتْنُظُر ِسْمَعاُن: َأُظنُّ الَِّذي َساَمَحُه ِباأَلْكَثِر. َفَقاَل َلُه: ِبالصَّ
الدُُّموِع َوَمَسَحْتُهَما َهِذِه اْلَمْرَأَة؟ ِإنِّي َدَخْلُت َبْيَتَك َوَماًء أَلْجِل ِرْجَليَّ َلْم ُتْعِط. َوَأمَّا ِهَي َفَقْد َغَسَلْت ِرْجَليَّ بِ 

. ِبَزْيٍت َلْم َتْدُهْن َرْأِسي َوَأمَّا ِهَي ِبَشْعِر َرْأِسَها. ُقْبَلًة َلْم تُقَ  بِّْلِني َوَأمَّا ِهَي َفُمْنُذ َدَخْلُت َلْم َتُكفَّ َعْن تَْقِبيِل ِرْجَليَّ
. ِمْن َأْجِل َذِلَك َأُقوُل َلَك: َقْد ُغِفَرْت َخَطاَياَها اْلَكِثيَرُة ألَنََّها َأَحبَّ  ِثيرًا. َوالَِّذي ْت كَ َفَقْد َدَهَنْت ِبالطِّيِب ِرْجَليَّ

ُقوُلوَن ِفي َأْنُفِسِهْم: َمْن ُيْغَفُر َلُه َقِليٌل ُيِحبُّ َقِلياًل. ثُمَّ َقاَل َلَها: َمْغُفوَرٌة َلِك َخَطاَياِك. َفاْبَتَدَأ اْلُمتَِّكُئوَن َمَعُه يَ 
 لََّصِك، ِاْذَهِبي ِبَساَلٍم.َهَذا الَِّذي َيْغِفُر َخَطاَيا َأْيضًا؟ َفَقاَل ِلْلَمْرَأِة: ِإيَماُنِك َقْد خَ 

 اهلل كلمة هذه
 

يِسيِّينَ  ِمنَ  َواِحدٌ  َوَسَأَلهُ  َمَعُه. ويسوع َدَخَل َبْيَته. في الحقيقة يسوع لم يرفض أي شخص يطلبه.  َيْأُكلَ  َأنْ  اْلَفرِّ
ليه ويقول: فهو يريد أن يدخل في حياتنا. الرب يسوع ال يتغير فهو هو أمس واليوم والغد. بدوره يدعونا ا

َعلَُّموا ِمنِّي ألَنِّي َوِديٌع َتَعاَلْوا ِإَليَّ َيا َجِميَع اْلُمْتَعِبيَن َوالثَِّقيِلي اأَلْحَماِل َوَأَنا ُأِريُحُكْم. ِاْحِمُلوا ِنيِري َعَلْيُكْم َوتَ 
يقول: َهَئَنَذا يدعو نفسه الينا و ي َخِفيٌف. وهو َوُمَتَواِضُع اْلَقْلِب َفَتِجُدوا َراَحًة ِلُنُفوِسُكْم أَلنَّ ِنيِري َهيٌِّن َوِحْملِ 

َوفي هذا  .َمِعي َواِقٌف َعَلى اْلَباِب َوَأْقَرُع. ِإْن َسِمَع َأَحٌد َصْوِتي َوَفَتَح اْلَباَب، َأْدُخُل ِإَلْيِه َوَأَتَعشَّى َمَعُه َوُهوَ 
ِفي اْلَمِديَنِة وكل الناس كانوا مرأة الخاطئة ذاقت قوة غفران يسوع المسيح. كانت النص نرى كيف هذه ال

 عتبروا نفوسهم أتقياء طاهرين. ا هموال أحد كان يريد أن يظهر معها في الشارع النأنها خاطئة يعرفوها 
 

كل المدينة نظرت الى تلك المرأة بإحتقار واستهزاء. وكم هو قاسي حكم الناس واتهاماتهم. صادق الحكيم 
اِس ُيَناُدوَن ُكلُّ َواِحٍد ِبَصاَلِحِه َأمَّا الرَُّجُل اأَلِميُن َفَمْن َيِجُدُه؟ المرأة َكاَنْت ِفي َأْكَثُر النَّ  في كتاب األمثال:



تبالي بنظر الناس وتذمرهم. دفعت وراءها  دون أنالمدينة وهي الوحيدة التي دخلت الى منزل الفريسي 
بشجاعة بين الرجال حتى وقفت عند قدمي يسوع من ورائه  الى يسوعمباشرة وتقدمت  هموتقاليد هممعتقدات

تبكي. ال تخشى ان ترفع عينها الى يسوع لكنها بدأت تبّل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها  كانتو 
تقّبـل قدمي  هيوشعر المرأة تاجها وفخرها وجمالها. وطلقت شعرها أمام الرجال معتبرة نفسها ال شيء. و 

 طيب. يسوع وتدهنهما بال
 

االنسان، راجل أو إمراة، لما يعترف بخطاياه فهو ال ينظر الى الناس وال يسمع إلى أحكامهم المتهمة. 
. أول ما يشعر به الخاطئ المتواضع امام يسوع هو الحزن والخجل الرحيم لكنه ينظر الى يسوع الشفيع

. وهذا التغيير ال أحد يقدر يقوم العملو  وبكاء التوبة. والتوبة هي الرغبة العميقة في تغيير السلوك والفكر
 خطايانا وزالتــنانا. إنه يضيء فينا لنرى داخلبه فينا إال روح الرب يسوع المسيح القدوس العامل في 

وضرورة التوبة للتغيير والروح القدس يقودنا دائما الى الرب يسوع المسيح الحي. ويذكرنا الكتاب المقدس: 
يُر َطِريَقهُ ُاْطُلُبوا الرَّبَّ َما دَ   .َوْلَيُتْب ِإَلى الرَّبِّ  .َوَرُجُل اإِلْثِم َأْفَكاَرهُ  .اَم ُيوَجُد. اْدُعوُه َوُهَو َقِريٌب. ِلَيْتُرِك الشِّرِّ

َلى ِإَلِهَنا ألَنَُّه ُيْكِثُر اْلُغْفَراَن. .َفَيْرَحَمهُ  ال يرفض أحد مهما الذي يسوع  صادق قول اهلل الذي كان في َواِ 
 اه. كانت خطاي

 

قلب منكسر. وضعت خطاياها لمرأة التي تقدمت اليه بالبكاء و فهو الوحيد الذي يحررنا كما حرر تلك ا
في المحترم والسالم. وهذا كشف أفكار سمعان رجل الدين المتقي  والغفران عند يسوع فنالت منه الرحمه

َنْفِسِه: َلْو َكاَن َهَذا َنِبّيًا َلَعِلَم َمْن َهِذِه اْلَمْرَأُة عينيه وفي عيون الناس. أفكاره لم تكن مخفية ليسوع. َقاَل ِفي 
الَِّتي َتْلِمُسُه َوَما ِهَي؟ ِإنََّها َخاِطِئٌة. فهو يدعو يسوع: هذا. بالنسبة له، يسوع هو: هذا. وأما أفكاره فبّينت 

ونعمته حتى يتوب الخاطئ عن  غباوته الن النبي لم يرسل ليتهم الناس ويحاربهم، إنما ليبشرهم بغفران اهلل
 طرقه لكي يحيا. في الحقيقة، يسوع هو أعظم من نبي: إنه إبن اهلل في الجسد. وهو يعلم كل شيء.

 

ويسوع قال لِسْمَعان هذا المثل: َكاَن ِلُمَداِيٍن َمْدُيوَناِن. بهذا المثل الرب يسوع يبين أننا نحن أيضا مديونون 
يسوع  إالبه هذا الدين. ال شيء وال أحد يقدر يخلص ديننا هلل ويحررنا  هلل وليس عندنا ما ندفعه لنخلص

ٍة َأْو َذَهٍب ِمْن ِسيَرِتُكمُ  اْلَباِطَلِة  الذي دفع الثمن كما هو مكتوب: َعاِلِميَن َأنَُّكُم اْفُتِديُتْم اَل ِبَأْشَياَء تَْفَنى ِبِفضَّ
ٍم َكِريٍم، َكَما ِمْن َحَمٍل ِباَل َعْيٍب َواَل َدَنٍس َدِم اْلَمِسيِح َمْعُروفًا َساِبقًا َقْبَل الَِّتي َتَقلَّْدُتُموَها ِمَن اآلَباِء، َبْل ِبدَ 

ْلَمْرَأِة. يسوع َتْأِسيِس اْلَعاَلِم َوَلِكْن َقْد ُأْظِهَر ِفي اأَلْزِمَنِة اأَلِخيَرِة ِمْن َأْجِلُكْم. ويقول االنجيل: ثم اْلتََفَت ِإَلى ا
التفت إلي وتحنن  ة كما يلتفت اهلل الى محبيه كما نشده داود في أحد مزاميره حيث يقول:يلتفت الى المرأ

  .ويقول أيضا: َقْد َجَعْلَت آثَاَمَنا َأَماَمَك َخِفيَّاِتَنا ِفي ُضوِء َوْجِهكَ  .علي كما تفعل دائما مع محبيك
 



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

. يسوع دخل بيت هذا الرجل بالنعمة والغفران ليكشف عيوبه ليتوب مثلما ينّبه المتدينو  وسطهم يبرر المرأة
القناعة ران النه كان يضن أنه بار وعادل امام اهلل بتدينه. ة. سمعان لم يبالي بالغفخاطئتابت المرأة ال

. سمعان دعا يسوع أ. أكبر خطأ هو أن يعتقد الشخص أنه بال خطبالتكبرالنسان نفخوا اي والتدّين بالذات
الى بيته والمرأة دعت نفسها الى يسوع. وقفت وراء الرب وهي تعبر عن حزنها وتوبتها بالدموع وبما لها 

فهو ال يتهم وال  نظرة محبة.أفضل وأغلى. ويسوع أخذها مثاال للتوبة. الرب يسوع التفت اليها ونظر اليها 
ويمنحنا سالمه الذي يفوق العقول والذي زبلة ويطهرنا المساكين من الميحتقر القلب المنكسر. جاء ليرفع 

أن يفهمه سمعان الفريسي وكل يريد . وهذا هو الذي كان الرب يسوع وال الدين العالمال ال يعطيه 
 مستمعيه. 

 

بّره وعدالته ورفع ب سترهمالفريسي احتقر المرأة ولكنها هي أحبت أكثر والرب يسوع جعلها من أحبائه الذين 
نا قوة جديدة وسالم ثابت فال نتزعزع يعطيهو هكذا يتعامل الرب معنا. ف . صحيح.وال يتذكرها خطاياهم

مجانا. والرب يسوع يظهر أنه أكثر من نبي الن  اهلل محبةهو نتيجة يسوع لنا هو غفران اهلل و أبدا. غفران 
ونفس  مدنا. قال للمرأةله القدرة أن يغفر الخطايا على األرض وأنه هو الذي يستحق محبتنا وطاعتنا وح

فهو يحرر ويبرر  المباركهذا الكالم  يسوعيقول عندما : َمْغُفوَرٌة َلِك َخَطاَياِك. التصريح موجه لكل تائب
 . بااليمان في يسوع المسيح ويفتح لنا الدخول الى طبيعة اهلل للحياة من جديدة

 

َمْن َهَذا الَِّذي َيْغِفُر َخَطاَيا َأْيضًا؟ َفَقاَل ِلْلَمْرَأِة: ِإيَماُنِك َقْد الناس في بيت سمعان بدأوا َيُقوُلوَن ِفي َأْنُفِسِهْم: 
َخلََّصِك، ِاْذَهِبي ِبَساَلٍم. تصريح عظيم يطمئن الروح ويفرح القلب والجسد. ونحن نفتخر بهذا الوعد: فبما 

ح وبه أيضا تم لنا الدخول أننا قد تبررنا على أساس اإليمان صرنا في سالم مع اهلل بربنا يسوع المسي
صالة ال هباإليمان إلى هذه النعمة التي نقيم فيها اآلن ونحن نفتخر برجائنا في التمتع بمجد اهلل. ونرفع هذ

 ِإَلْيَك َيا َربُّ َأْرَفُع َنْفِسي. َيا ِإَلِهي َعَلْيَك َتَوكَّْلُت َفاَل َتَدْعِني َأْخَزى. الَ الى اهلل أبينا باسم يسوع ونقول: 
ْفِني. ُسُبَلَك َتْشَمْت ِبي َأْعَداِئي. َأْيضًا ُكلُّ ُمْنَتِظِريَك اَل َيْخَزْوا. ِلَيْخَز اْلَغاِدُروَن ِباَل َسَبٍب. ُطُرَقَك َيا َربُّ عَ  رِّ

ْبِني ِفي َحقَِّك َوَعلِّْمِني. ألَنََّك َأْنَت ِإَلُه َخاَلِصي. ِإيَّاَك اْنَتَظْرُت اْلَيوْ  َم ُكلَُّه. اْذُكْر َمَراِحَمَك َيا َربُّ َعلِّْمِني. َدرِّ
. َكَرْحَمِتَك اْذُكْرِني َأنْ  ْحَساَناِتَك أَلنََّها ُمْنُذ اأَلَزِل ِهَي. اَل َتْذُكْر َخَطاَيا ِصَباَي َواَل َمَعاِصيَّ َت ِمْن َأْجِل َواِ 

.  آمين.  ُجوِدَك َيا َربُّ
 

 

 


