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تأملنا اليوم هو في إنجيل يوحنا االصحاح  8واالعداد األول الى .11

السالم عليكم ومرحبا بكم في االستماع الى العظة .وإليكم الق ارءة باسم

الرب يسوع المسيح:

ضى إَلى َجَبل َّ
ض َر
أ َّ
الزْيتون ث َّم َح َ
َما َيسوع َف َم َ
وجاء إَل ْيه جميع َّ
الش ْعب َف َجَل َس ي َعلمه ْمَ .وَقَّد َم
َ
ََ َ
وها في اْلَو َسط َقالوا َلهَ :يا م َعلم َهذه اْل َم ْأرَة
أ ْمس َك ْت في زناًَ .وَل َّما أََقام َ
وسى في َّ
ص َانا أ َّ
َن م ْث َل
الناموس أ َْو َ
أ ْمس َك ْت َوه َي تَ ْزني في َذات اْلف ْعل َوم َ
َهذه ت ْرَجمَ .ف َما َذا تَقول أ َْن َت؟ َقالوا َه َذا لي َجربوه ل َكي َيكو َن َله ْم َما َي ْشتَكو َن
ْ
صبعه َعَلى األ َْرض.
به َعَل ْيهَ .وأ َّ
َسَفل َوَك َ
ان َي ْكتب بإ ْ
َما َيسوع َف ْان َحَنى إَلى أ ْ
ان م ْنك ْم بالَ َخطَّي ٍة َفْلَي ْرم َها
استَ َم ُّروا َي ْسأَل َ
ال َله ْمَ :م ْن َك َ
ص َب َوَق َ
َوَل َّما ْ
ونه ْانتَ َ
َما ه ْم
ان َي ْكتب َعَلى األ َْرضَ .وأ َّ
َسَفل َوَك َ
أََّوالً ب َح َج ٍر .ث َّم ْان َحَنى أ َْيضاً إَلى أ ْ

الص ْبح
أ َْيضاً إَلى اْل َه ْي َكل في ُّ
ام َأرَةً
إَل ْيه اْل َكتََبة َواْلَفريسُّيو َن ْ

ين م َن
ض َمائره ْم تَبكته ْم َخ َرجوا َواحداً َف َواحداً م ْبتَدئ َ
َفَل َّما َسمعوا َوَك َان ْت َ
ُّ
ينَ .وَبقي َيسوع َو ْحَده َواْل َم ْأرَة َواقَف ٌة في اْلَو َسطَ .فَل َّما
الشيوخ إَلى اآلخر
َ
َ
ام َأرَة أ َْي َن ه ْم أوَلئ َك
ص َب َيسوع َوَل ْم َي ْنظ ْر أ َ
َحداً س َوى اْل َم ْأرَة َق َ
ال َل َهاَ :يا ْ
ْانتَ َ
ال َل َها َيسوع:
َحٌد؟ َفَقاَل ْت :الَ أ َ
َما َد َانك أ َ
َحَد َيا َسيدَ .فَق َ
اْلم ْشتَكو َن َعَل ْيك؟ أ َ
والَ أََنا أَدينك .ا ْذ َهبي َوالَ ت ْخطئي أ َْيضاً.
الى هنا القراءة

واجتمع حول يسوع جمهور الشعب فجلس يعلمهم .يسوع لم يرفض الناس
وال أحد كان يجي عنده أبدا .كان يتحنن ويشفق النه كان ينظر للناس
كخراف بال راعي .كان في إسرائيل علماء في شريعة موسى؛ فكانوا

يسيطرون على الشعب بفرائض ثقيلة؛ يسوع وبخهم وكشف ريائهم بقوله

المجيد في مناسبة أخرى قائال :الويل لكم يا علماء الشريعة فإنكم تحملون

الناس أحماال مرهقة وأنتم ال تمسونها بإصبع من أصابعكم.
رجال الدين جاؤوا إلى يسوع وأحضروا إمرأة قبضوها تزني مع راجل.

المتدينون في كل زمان ومكان يتميزوا بنفس األسلوب :التهمة والبغضاء

واالستعداد للقتل وهم يدعون الصالح وااليمان والتقوى والسالم وما يعرفوا
أن االيمان يظهر بالتواضع ومخافة هللا والرحمة .وكيف يقدروا يعرفوا هذه
الفضائل وتكون فيهم هذه الصفات وقلبهم قاسي يابس؟

الفريسيون وقفوا أمام يسوع وقالوا :يا معلم ،هذه المرأة أمسكت وهي تزني.

قالوا :يا معلم .وكأنهم كانوا يسمعوا لكالمه ويتعلموا منه الصواب والحق

ويعملوا به .مثل المسلمين اللي يقولوا :سدينا عيسى ويزيدوا يكرموه بالقول

عليه السالم وهم ما يعرفوا إسمه الحقيقي وال يؤمنون به .الكالم البليغ عن

هللا والمسيح ليس دليل االيمان الصحيح .جروا المرأة أمام يسوع ليجربوه.

وهي في قبضتهم في العار والخجل ،في الخوف والفشل ،واقفة في وسط
الرجالُّ ،شيوخ ومعلمين ،كبار وصغار تنظر منهم حجار الرجم؛ وجواب

يسوع.

كيف تعرف أن مجتمع فاسد؟ من قسوة الشيوخ واألوالد .يحبوا الشتيمة

واالفتخار والتكبر واالزدراء وهم بال وفاء وال حنان وال رحمة ،نمامون،

خائنون ،لهم من التقوى مظهرها ولكنهم لقوتها منكرون .وهم ما يمارسوا

هذه الفضائح وحسب ،بل يسرون بفاعليها .الدينيون جروا المرأة وال الرجل
اللي زنت معه .من هو ،هل كان واحد منهم؟ ذكروا شريعة موسى بالغش.
ام َأرٍَة متزوجة
ضَ
لكن جاء في شريعة موسى :إذا وجَد َرج ٌل م ْ
طجعاً َم َع ْ
تقتلونهما كليهما فتنزعون الشر من وسطكم .شهدوا على نفوسهم أنهم كانوا
يخالفوا شريعة موسى .والدينيون يأخذون من كالم هللا سوى اللي يناسبهم.

الرب يسوع وقف يدافع على المرأة وهو يعرف انهم منافقين .وهم ينتظروا:
مذا يقول ،مذا يقول؟ عسى وإال يقول شيء يعطي لهم الفرصة يقفزوا عليه

ويرجموه .التلميذ يوحنا أضاف هذه الحقيقة فقالَ :قالوا َه َذا لي َجربوه ل َكي
ْ
َيكو َن َله ْم َما َي ْشتَكو َن به َعَل ْيه .إذا قال لهم يرجموا المرأة ،فهو يناقض

رسالة المحبة اللي كان يبشر بها؛ وإذا قال لهم ما يرجموها ،فهو يخالف

شريعة موسى .وهم غيورين على شرعة موسى مثل الماليين غيورين على

نبيهم وهم يتشابهون في الرياء والقسوة والجهل.

لكن الرب يسوع انحنى وكتب بصبعه على األرض .هل كتب أسماءهم؟
كما جاء في كتاب النبي إرميا ( :)13 :17إ َّن جم َّ
ين َيتَ َخُّلو َن َع ْن َك
يع الذ َ
َ َ
َّ
َس َماؤه ْم َعَلى
َيْل َحق بهم اْلخ ْزيَ ،والذ َ
صرفو َن َع ْن َك َيزولو َن َك َم ْن كتَب ْت أ ْ
ين َي ْن َ
ان م ْنك ْم بالَ َخطَّي ٍة َفْلَي ْرم َها أََّوالً
التَُّراب؟ الرب يسوع سد أفواههم بقولهَ :م ْن َك َ

ب َح َج ٍر .يا له من كالم ،يا له من تحد! من يقدر يرد عليه؟ وهم سمعوا
كالم الرب المجيد وال أحد قدر يرمي الحجر وكأن أيدهم صارت يابسة.
ين م َن ُّ
الشيوخَ .ك َما
ض َمائره ْم وبختهم ،فانصرفوا َواحداً بعد االخر م ْبتَدئ َ
َ
َيذوب َّ
الش ْمع قَّدام َّ
َش َرار قَّد َام هللا .فعلوا تماما كما قال موسى:
النار َيبيد األ ْ
َ
َمام َكَ .وَبقي َيسوع َو ْحَده
ق ْم َيا َر ُّب وبدد أ ْ
َع َداؤ َك َوَي ْهر ْب م ْبغض َ
وك م ْن أ َ
َ
َواْل َم ْأرَة َواقَف ٌة في اْلَو َسط أمامه .الرب ال يحتـق ـر اْلَقْلب اْلم ْن َكسر َواْلم ْن َسحق.
طه َرَنا م ْن كل
ط َاي َانا َوي َ
ين َو َعاد ٌل َي ْغف َر َلَنا َخ َ
اعتََرْفَنا ب َخ َ
ط َاي َانا َفه َو أَم ٌ
إن ْ
ئ َن ْج َعْله َكاذباً َوَكل َمته َل ْي َس ْت ف َينا .ونكون مثل
إ ْث ٍم؛ إ ْن قْلَنا إَّنَنا َل ْم ن ْخط ْ
الدينيين المنافقين .يشتكون من أخطاء االخرين ،وخطاياهم يغطوها.

وبى ل َّلرجل
وبى لَّلذي غف َر ْت آثَامه َوست َر ْت َخ َ
ط َاياه .ط َ
يقول الكتاب :ط َ
الر ُّب َخط َيئ ًة وَل ْي َس في روحه غ ٌّ
َعتَرف ل َّلرب
َّالذي َال َي ْحسب َله َّ
ش .قْلت :أ ْ
َ
ب َم َعاص َّي .أ َْن َت س ْتٌر لي ،في الضيق تَ ْحرسني .مثلنا عندما آمننا بيسوع
المسيح إبن هللا ،الم أرة كذلك اختبرت في تلك اللحظة محبة هللا ووجدت

ام َأرَة أ َْي َن ه ْم
السالم في يسوع الطيب محامينا العظيمَ .ق َ
ال لها المسيحَ :يا ْ
ال َل َها
َحٌد؟ َفَقاَل ْت :الَ أ َ
َما َد َانك أ َ
َحَد َيا َسيدَ .فَق َ
أوَلئ َك اْلم ْشتَكو َن َعَل ْيك؟ أ َ
َيسوع :والَ أََنا أَدينك .ا ْذ َهبي َوالَ ت ْخطئي أ َْيضاً .يا امرأة أنت طاهرة بعدالة
يسوع ودمه المسفوك على الصليب .ا ْذ َهبي َوالَ ت ْخطئي أ َْيضاً.
مهما كانت خطيتك ،جيبها االن ليسوع بالصالة ومظه ار التوبة وااليمان

الن يسوع هو اللي مات من أجلك حتى انت ليجدد حياتك أمام هللا اآلب.

لما الشخص يسمع كالم يسوع فهو إما يؤمن به ويتوب ويغير أسلوبه
وحياته القديمة ويقبله ربا ومخلصا في حياته ،إما يزيد يقسي قلبه ويرفض
نعمة هللا له فيبقى في الجهل والظالم .العالم كله يعيش في الزنى والكذب

والظالم .هذا الويل موجود في كل مجتمع .الزوج يخدع والزوجة تخدع
وكل واحد يضن أنه مستور.

الزنى يكسر عائالت كل يوم ويدفع الكثير حتى للقتل .الزنى يبدأ بالنظر

واالفكار في القلب .الغبي يحكم على غيره واالسوء هو أنه يشيع أخبار

سيئة .المنافق يثير الخصومات والنمام يفرق األصدقاء .لهذا ،إذا جاءك

شخص يقول كالم سيء في آخر ،ما تسمع له بل قول له يمشي يصلح

أمره معه .نحن نحب نكون أدوات السالم وال ناقلين السوء.

ليس لإلنسان أن يحكم على قريبه ألن الحكم هو هلل وحده .نحن مدعوون
للمسامحة لبعضنا البعض وتعزيز العدالة واللطف .الكنيسة تتكون من

خطاة خلصهم يسوع وطهرهم ليعيشوا وفقا إلرادة هللا الذي غفر لنا بالتمام.
يسوع يقول في إنجيل متى :الَ تَدينوا ل َكي الَ ت َدانوا ألََّنك ْم ب َّ
ونة َّالتي ب َها
الد ْين َ
ْ
تَدينو َن ت َدانو َن َوباْل َكْيل َّالذي به تَكيلو َن ي َكال َلك ْم .العاقل يفحص نفسه

امتَحني
ويصلي من كل قلبه مثل داود يقولْ :
اعر ْ
اختَب ْرني َيا هللا َو ْ
ف َقْلبيْ .
طريقاً أََبدياً.
اهدني َ
ان ف َّي َ
يق َباط ٌل َو ْ
ف أَ ْف َكاريَ .و ْانظ ْر إ ْن َك َ
اعر ْ
َو ْ
طر ٌ
اءنا آالَت
َع َ
جسد المسيحي هو هيكل الروح القدس .فنحن ما نعطي أ ْ
ضَ
إ ْث ٍم لْل َخطَّيةَ ،ب ْل نَقدم أنفسنا َّّلِل أحياء َونجعل أعضائنا سالحا للخير في

سبيل هللا .ونحن نعيش في عالم شرير ولكننا ال نتماثل معهم في سلوكهم
الفاسد الن اإلنسان هو عبدا لكل ما يتسلط عليه ويغلبه .الرب يسوع يقول

بوضوح :إن من يرتكب الخطيئة يكون عبدا لها .أَخي اًر أَُّي َها اإل ْخَوة ك ُّل َما
طاهٌر ،ك ُّل َما ه َو
يل ك ُّل َما ه َو َعاد ٌل ،ك ُّل َما ه َو َ
ه َو َح ٌّق ،ك ُّل َما ه َو َجل ٌ
الرَجاء ك َّل سر ٍ
َح َس ٌن َففي َهذه ا ْفتَكرواَ .وْلَي ْم َ ْ
يمان
َلك ْم إَله َّ
ور َو َسالَ ٍم في اإل َ
ين .ولتكن نعمة ربنا يسوع
الرَجاء بقَّوة ُّ
لتَ ْزَدادوا في َّ
الروح اْلقدس .آم َ
المسيح وسالمه معكم كل يوم .آمين.

