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نعمة وسالم من هللا أبينا والرب يسوع المسيح .ومرحبا بكم إخوتي في عظتنا اليوم وهي في إنجيل لوقا
واإلصحاح السابع ،اآليات  36الى  .50اليكم القراءة باسم يسوع المسيح:
يس ِي واتَّ َكأَ .وإِ َذا ام أرَة ِفي اْلم ِدين ِة َكانت خ ِ
ْكل معهَ ،فدخل بيت اْلَف ِر ِ
ِ
ِ ِ
اطَئةِ ،إ ْذ
َ َْ ٌ
َ َ َْ َ
َن َيأ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ
ين أ ْ
َو َسأََل ُه َواحٌد م َن اْلَف ِريسِي َ
َ
علِم ْت أََّنه متَّ ِكئ ِفي بي ِت اْلَف ِر ِ
يب ووَقَف ْت ِع ْن َد َق َدمي ِه ِمن ورِائ ِه ب ِ
يس ِي جاء ْت ِبَقار ِ ِ ٍ
َت تَُب ُّل
اك َية َو ْابتََدأ ْ
َْ
َْ ْ َ َ َ
ُ ُ ٌ
ُ َ
ورة ط َ َ
َ َ
َ َ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ ِ
َق َد َم ْي ِه ِب ُّ
الد ُموِع َوَك َان ْت تَ ْم َس ُح ُه َما ِب َش ْع ِر َأرْس َها َوتَُقِب ُل َق َد َم ْيه َوتَ ْد َه ُن ُه َما ِبالطيبَ .فَل َّما َأرَى اْلَف ِريس ُّي الذي َد َعاهُ
ِِ
ِ
ِِ
ِِ
َِّ
ِ
َذلِك َق ِ
ِ
ال َي ُسوعَُ :يا
ال في َنْفسهَ :ل ْو َك َ
ان َه َذا َنِبيا َل َعل َم َم ْن َهذه اْل َم ْأرَةُ التي َتْلم ُس ُه َو َما ه َي؟ ِإَّن َها َخاطئ ٌةَ .فَق َ
َ َ
ِسمع ِ ِ
ان .عَلى اْلو ِ
ِ
اح ِد َخ ْم ُس ِم َئ ِة ِد َين ٍ
ار
ان ِل ُم َداِي ٍن َم ْدُي َ
الُ :ق ْل َيا ُم َعل ُمَ .ك َ
َْ ُ
ون ِ َ
ان ع ْندي َش ْي ٌء أَُقوُل ُه َل َكَ .فَق َ
َ
ِ
اآلخ ِر َخ ْم ُسو َنَ .وِإ ْذ َل ْم َي ُك ْن َل ُه َما َما ُيوِف َي ِ
اب
َو َعَلى َ
َج َ
ُّه َما َي ُكو ُن أَ ْكثَ َر ُحبا َل ُه؟ َفأ َ
ام َح ُه َما َجميعاَ .فُق ْل :أَي ُ
ان َس َ
ِسمعان :أَ ُ َّ ِ
اب ح َكمت .ثُ َّم اْلتََفت ِإَلى اْلم أرَِة وَق ِ ِ
ظ ُر
ال َل ُهِ :ب َّ
ان :أَتَ ْن ُ
َ
الص َو ِ َ ْ َ
ال لس ْم َع َ
َْ ُ
َْ َ َ
ام َح ُه ِباألَ ْكثَ ِرَ .فَق َ
ظ ُّن الذي َس َ
َما ِهي َفَق ْد َغ َسَل ْت ِر ْجَل َّي ِب ُّ
الد ُموِع َو َم َس َح ْت ُه َما
َه ِذِه اْل َم ْأرَةَ؟ ِإِني َد َخْل ُت َب ْيتَ َك َو َماء ألَج ِل ِرجلي لم تع ِط .وأ
ْ ْ َ َّ َ ْ ُ ْ َ َّ َ
ف َع ْن تَْقِب ِ
يل ِر ْجَل َّيِ .ب َزْي ٍت َل ْم تَ ْد ُه ْن َأر ِْسي َوأَ َّما ِهي
َما ِهي َف ُم ْن ُذ َد َخْل ُت َل ْم تَ ُك َّ
ِبشع ِر أر ِْسها .قبلة لم تقِبلِني وأ
َ
َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ َُ ْ َ َّ َ
ِ
ِ
يب ِرجَل َّيِ .م ْن أ ِ ِ
َحَّب ْت َكِثي ارَ .و َّال ِذي
ول َل َكَ :ق ْد ُغ ِف َر ْت َخ َ
ط َاي َ
ْ
َفَق ْد َد َه َن ْت ِبالط ِ ْ
اها اْل َكث َيرةُ ألََّن َها أ َ
َجل َذل َك أَُق ُ
طاي ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اكَ .ف ْابتََدأَ اْل ُمتَّ ِك ُئو َن َم َع ُه َيُقوُلو َن ِفي أ َْنُف ِس ِه ْمَ :م ْن
ورةٌ َلك َخ َ َ
ُي ْغَف ُر َل ُه َقل ٌ
ال َل َهاَ :م ْغُف َ
يل ُيح ُّب َقليال .ثُ َّم َق َ
َّ ِ
َّ
طايا أَيضا؟ َفَقال لِْلم أرَِةِ :إ ِ
ِ
ص ِكِ ،ا ْذ َهِبي ِب َسالَمٍ.
َه َذا الذي َي ْغف ُر َخ َ َ ْ
َ َْ
يم ُانك َق ْد َخل َ
َ
هذه كلمة هللا
ِ
ِ ِ
ْك َل َم َع ُه .والفريسيون دينيون يغسلون طوال الوقت معتبرين أن هذا تطهير.
َن َيأ ُ
ين أ ْ
َو َسأََل ُه َواحٌد م َن اْلَف ِريسِي َ
ويسوع ما رفض دعوة هذا الفريسي وال رفض أبدا أي شخص طلبه وال رده فارغا .وهذه المرأة كانت واحدة

منهم .سمعت أنه في بيت الفريسي فجاءت دون أن تبالي لِما يقوله الرجال فيها وال حتى اليهودي المتدين
صاحب البيت حيث كان ليسوع .لما الشخص يحب ينظم حياته ويرجع الى هللا ما يهمه أقوال الناس وال
يتوقف عند انت ـقادهم وحكمهم فيه .وهذه المرأة كانت معروفة في المدينة وال أحد كان يرضى يظهر معها
في الشارع .الناس يعتبروا نفوسهم شرفاء أتقياء ،وأما المرأة فنجسة.

ليس المتكلمون عن التقوى واألخالق ويكررون الوضوء هم طاهرون .وإن اغتسل االنسان بالنطرون وأكثر
َن يسوع ِفي بي ِت اْلَف ِر ِ
من استعمال الصابون ،فإن لطخة إثمه تظل ماثلة أمام هللا .والمرأة لما سمعت أ َّ
يس ِي
َْ

اء ْت دون أن يدعوها أحد .الروح الذي فيها دفعها تتقدم الى يسوع حاملة عارها وخجلها وحزنها بالدموع.
َج َ
َن تَ ْرَف َع َع ْي َن ْيها َن ْح َو يسوع .وَوَقَف ْت وراءه تفرغ حزنها .والخطيئة تحطم اإلنسان وتنزع
جاءت وهي الَ تَ ْج ُرُؤ أ ْ

منه شرفه وتجعله يشعر وكأنه ال شيء .ومن يقدر يحررنا من الخطيئة وقوتها وتهمة ونتائجها المؤلمة؟ ال
شيء وال أحد إال يسوع المسيح .جاءنا الرب من هللا بالنعمة لينتج فينا التوبة وينقلنا من حياة فاسدة لحياة
مقدسة كريمة .هللا يعطي لكل إنسان الفرصة للتوبة وااليمان بالمسيح.

في محضر يسوع ،االنسان هو أمام إختيار :إما أن يتوب بدموع وحزن طالبا المغفرة وعونه ،إما أن يظل
قاسيا في كبريائه الديني والعلمي وما يشبه ذلك .التائب الحقيقي يأتي بالدموع والفشل .الملك داود عبر
على هذه الحقيقة في مزموره  51وااليات األولى الى الرابعة يقولِ :ا ْر َح ْمِني َيا هللاُ َح َس َب َر ْح َمِت َكَ .ح َس َب
ِ ِ
ط ِهرِني .ألَِني ع ِارف ِبمع ِ
اص َّيِ ِ ِ ِ ِ ْ .
َك ْثرِة ْأرَفِتك امح مع ِ
اص َّي َو َخ ِطيَِّتي
اغسْلني َكثي ار م ْن ِإ ْثمي َو ِم ْن َخطيَّتي َ ْ
َ ٌ ََ
َ َ َ ْ ُ ََ
أَم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
طأ ُ َّ
ض ِائ َك.
َخ َ
امي َد ِائماِ .إَل ْي َك َو ْح َد َك أ ْ
ص َن ْع ُت ل َك ْي تَتََب َّرَر في أَ ْق َوال َك َوتَ ْزُك َو في َق َ
ْت َوالش َّر ُق َّد َام َع ْي َن ْي َك َ
َ
والمرأة عاشت في الخزي حتى جاءت الى يسوع .هو في بيت الفريسي سمعان ،باب الدار مفتوح .دخلت
امه .وكيف يقدر االنسان يحرر نفسه
َم َ
ومشات مباشرة الى يسوع .هو الوحيد مستحق ان ت ْس ُك ُب َنْفسها أ َ
من سيطرة الخطيئة ولعنتها وهي منقوشة في قلبه؟ مذا يقدم االنسان فدية عن نفسه؟ العمل الوحيد المقبول
عند هللا هو إعترافنا بخطايانا وإهانتنا له ألننا ،في الحقيقة ،كلنا أخطأنا وأعوزنا مجد هللا .لكن المجد للرب
النه هو بررنا مجانا ،بنعمته ،بالفداء بالمسيح يسوع .هللا يريد أن نسمع ليسوع وجده النه هو الذي حمل
خطايانا عليه لما مات على الصليب.
ِ
ِ
ين ِم َن التُّر ِ
اب ويرفع اْل َب ِائ َس ِم َن اْل َم ْزَبَل ِة .هو محامينا وماحي ذنوبنا وحامينا أمام
الرب هو الذي ُيقيم اْل َم ْسك َ
َ
الر َّب يرى ُك َّل
السلطات الدينية .الدينيون يتكلموا على الرحمة والغفران والسالم ولكن قلبهم مليان بغضاءَّ .
تَص ُّور ِ
ِ ِ
ِ
ص اْل ُكَلى َواْلَقْل ِبَ .ف َما ِم ْن َم ْستُ ٍ
ات األَْف َك ِ
ف .جاءت المرأة
ف َوالَ م ْن س ٍر َل ْن ُي ْع َر َ
ور َل ْن ُي ْك َش َ
ار هو َفاح َ
َ َ
الى يسوع وقدمت له حياتها كلها كما كانت بخجلها وعارها .يسوع موجود .الفرصة أتيحت لها فما تركتها
الر َّب مادام موجوداْ ،ادعوه وهو َق ِر ِ ِ ِ
ير
تفوت .وهكذا يدعونا الرب بالنبي إشعياء :ا ْ
ٌ
يب .ل َي ْت ُرك الش ِر ُ
طلُ ُبوا َّ َ َ َ َ ْ ُ
ُ ُ َ َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َِ
ين
يم أَ ْف َك َارهُ َوْل َيتُ ْب ِإَلى َّ
ان .يسوع يَبش َر اْل َم َساك َ
الر ِب َف َي ْر َح َم ُه َوْل َي ْر ِج ْع ِإَلى ِإَل ِه َنا ألََّن ُه ُي ْكث ُر اْل ُغْف َر َ
طريَق ُه َواألَث ُ
ورين واْلمنس ِح ِقين ِفي اْلح ِري ِ
ِ
ِ
ِ
َّة ويدخلهم في الحياة بروح هللا القدس.
ْس ِ َ ُ ْ َ َ
ُ
وي ْشف َي اْل ُم ْن َكس ِري اْلُقُلوب ويطلق اْل َمأ ُ

ِ
ض ُّرعاتنا .يدعونا الى التوبة .والتوبة هي الرغبة العميقة في تغيير السلوك
َّ
ص ْو َت ُب َكائنا وتَ َ
الر َّب يسمع َ
والفكر والعمل والكالم .المرأة وضعت خطاياها عند قدمي يسوع والرب رفعها وهو تكلم نيابة عنها جوابا

للديني الذي احتقرها واحتقر حتى الرب ايضا .العمل الذي ال يستطيع الدينيون أن يعملوه الن مشغولين
أكثر كيف يظهروا لآلخرين .جاءت هذه المرأة الخاطئة وأظهرت عمق قلبها وعبرت عن آالمها بما بقي له
من شرف :الدموع وشعر رأسها؛ على قدمي يسوع معبرة حبها له ومعترفة أنه هو الطاهر الذي يفهمها وال
يتهمها ،يبررها ويرسلها حرة طاهرة .أما الفريسي الرجل الديني ،فهو فكر في داخله أن يسوع ليس نبي وإال
لعرف ان هذه المرأة هي فاسدةُ .ح ْكم مسبقا وغباوة وجهل.
مثل الناس اليوم .يقولوا :لو كان يسوع المسيح إبن هللا لما تركه هللا يصلب .أفكارهم جعلتهم يعتقدون أنهم
على حق .والحق بعيد عن المتكبرين .وقريب للمتواضعين ومنكسري القلب والروح .بالنسبة للرجل الديني،
سمعان ،يسوع ما كان رجل هللا وإال فما كان يسمح لهذه المرأة أن تلمسه .فكر أن يسوع ما تصرف كما
يجب أن يتصرف النبي .لكن يسوع كشف تفكيره عالنية .هللا وحده يعرف ما في داخل االنسان .فقال له

ِِ
ِ
ِ
ون ِ
انَ ،عَلى
ان له َم ْدُي َ
الُ :ق ْل َيا ُم َعل ُم .فضرب له بمثال ُم َداِي ٍن َك َ
يسوع :س ْم َع ُ
ان ،ع ْندي َش ْي ٌء أَُقوُل ُه َل َكَ .فَق َ
اْلو ِ
اح ِد َخ ْم ُس ِم َئ ِة ِد َين ٍ
اآلخ ِر َخ ْم ُسو َن.
ار َو َعَلى َ
َ
وفي ذاك الوقت دينار كان راتب يوم لخادم في الحقل .وخمس مئة دينار ما يقدر يجمعها ولو يخدم كل
حياته .من خالل هذا المثال أظهر يسوع لهذا الرجل المتدين ولجميع المتدينين ولكل الناس عدم القدرة
على سداد ديونهم هلل ولو يغتسلون بالنطرون ويصلون  50مرة في اليوم ويصوموا حياتهم كلها ويقدموا كل
خيراتهم للفقراء ،هذا ما يمحي الخطيئة المنقوشة في القلب .هللا وحده هو القادر أن يغفر ويحرر ويطهر
ويجدد حياتنا وهذا ما جاء يسوع وحققه على الصليب ألجلنا .هو دفع الثمن لجميع ديوننا وأعطانا عدالته.
هذا هو اإليمان الحقيقي وظهر في هذه المرأة الفاسدة التي نظرت الى يسوع وال الى الدين وخدامه.
الدين يتهم ويلعن ويأمر حتى بقتل ما يسموهم مرتدون وكفار .وبهذا يجدفون على هللا الذي يدعو االنسان

الى التوبة كما هو مكتوب :إن رجع الشرير عن خطاياه كلِها التي ارتكبها ...ال تذكر له جميع آثامه التي

ارتكبها إنما يحيا الن هللا ال يفرح بموت الشرير؛ بل يفرح برجوعه عن طرقه اآلثمة لكي يحيا .الرب يسوع
كشف قلب هللا المحب النه قال لسمعان في مثله عن المديونينَ :وإِ ْذ َل ْم َي ُك ْن َل ُه َما َما ُيوِف َي ِ
ام َح ُه َما
ان َس َ
ج ِميعا .ثم سأله أَيُّهما ي ُكون أَ ْكثَر حبا َله؟ َفأَجاب ِسمعان :أَ ُ َّ ِ
الصو ِ
ِ
اب
َُ َ ُ َ ُ ُ َ َ َْ ُ
َ
ام َح ُه ِباألَ ْكثَ ِرَ .فَق َ
ال َل ُه :ب َّ َ
ظ ُّن الذي َس َ

َح َك ْم َت .وذكر له الرب يسوع ما كان واجد أن يعمله ولم يفعله وأما تلك المرأة الفاسدة فهي عملته بأفضل:
اْلتََفت ِإَليها وَق ِ ِ
ظ ُر؟ أنظر ...وقيس ما يفعله الخاطئ التائب بالحق.
ظ ُر َه ِذِه اْل َم ْأرَةَ؟ أَتَْن ُ
ان :أَتَْن ُ
َ
ال لس ْم َع َ
َ َ

وهذه أيضا دعوة إبن هللا للذين يعتبرون أنفسهم أفضل من غيرهم ولكنهم بعيدين عما يمجد هللا .الشيء
الذي عملته المرأة الفاسدة لم يعمله الديني .كانت العادة أن المضيف يحيي ضيوفه بالماء ألقدامهم ويقبله
ويصب زيت معطر على رؤوسه .هو دعا يسوع الى بيته ولم يفعل هذه األمور التي كانت تقاليدهم .أما
بالنسبة لهذه المرأة التي احتقرها في قلبه فهي أعطت درس لتوبة الحقيقية واإليمان الحقيقي لذاك المتدين
ولكل الناس مثلها؛ درس التواضع وااليمان .حبت تخرج من حالتها السيئة ،جاءت الى يسوع وآمنت أنه
هو الوحيد القادر أن يزيل عارها ويطهرها ويجدد حياتها.
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اك .وهذا التصريح
ورةٌ َلك َخ َ َ
وحكم الرب جاء مثل مطر مبرد على أرض قاحلة فقال لها يسوعَ :م ْغُف َ
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جعل اْل ُمتَّك ُئو َن َم َع ُه َيُقولُو َن في أ َْنُفس ِه ْمَ :م ْن َه َذا الذي َي ْغف ُر َخ َ َ ْ
َ
ال لْل َم ْأرَة عالنية :إ َ
َّ
ص ِك ِا ْذ َهِبي ِب َسالَمٍ .فأسكت الدينيون والمدعون التقوى والطهارة وبرر في الحين تلك المرأة .أعطاها
َق ْد َخل َ
شرفها وحريتها وسالمه هو .المجد ليسوع .غفرانه لنا هو غفران هللا ومن محبة هللا مجانا ،ال على أساس
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ام ُهَ .ويبشرنا
َم َ
االعمال الدينية وال المعرفة .خالص المسيح لنا هو نعمة من هللا ل َك ْي الَ َيْفتَخ َر أحد أ َ
الرسول بولس في رسالته األولى ونهاية االصحاح األول يقول :و ِمنه أَنتُم ِباْلم ِسي ِح يسو َّ ِ
ص َار َل َنا
َُ َ
ع الذي َ
ُْ ْ ْ َ
الر ِب.
ِح ْك َمة ِم َن هللاِ َوب ا
وبَ :م ِن ا ْفتَ َخ َر َفْل َيْفتَ ِخ ْر ِب َّ
اسة َوِف َداءَ .حتَّى َك َما ُه َو َم ْكتُ ٌ
ِر َوَق َد َ

ط َايا أ َْيضا؟ من هذا؟ إنه المسيح إبن هللا المحب .فهو ما يرفض
قالوا ِفي أ َْنُف ِس ِه ْمَ :م ْن َه َذا َّال ِذي َي ْغ ِف ُر َخ َ
أحد يأتي اليه متواضعا .الدين يحكم بالرجم وال يرحم .أما يسوع المسيح فمن رحمته ونعمته يغفر وجدد
الحياة .للمرأة وللرجل دون فرق .ولما االنسان يفهم هذا الحقيقة فهو يهرب من الدين ويكره حياته ويلتجئ
الى هللا بإبنه يسوع المسيح .أنا عملت هذا من محبة هللا ونعمة المسيح .وكل من ذاق جود هللا يقول مثل
وف َعَلى اْل َعتََب ِة ِفي َب ْي ِت ِإَل ِهي َعَلى ال َّس َك ِن ِفي ِخ َيا ِم األ َْش َر ِار .ونقول أيضاِ :إَل ْي َك َيا َر ُّب
داودْ :
اختَ ْر ُت اْل ُوُق َ
ط ُرَق َك َيا َر ُّب َع ِرْفِنيُ .سُبَل َك َعلِ ْمِنيَ .د ِرْبِني ِفي َح ِق َك
َخ َزىُ .
أ َْرَف ُع َنْف ِسيَ .يا ِإَل ِهي َعَل ْي َك تََوَّكْل ُت َفالَ تََد ْعِني أ ْ
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ظر ُت اْليوم ُكَّله .ا ْذ ُكر مر ِ
اح َم َك َيا َر ُّب َوإِ ْح َس َان ِات َك ألََّن َها ُم ْن ُذ
َو َعل ْمني .ألََّن َك أ َْن َت ِإَل ُه َخالَصيِ .إي َ
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األ ََزِل ِهي .الَ تَ ْذ ُكر خ َ ِ
َج ِل ُج ِ
ود َك َيا َر ُّب .آمين .آمين
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اي َوالَ َم َعاص َّيَ .ك َر ْح َمت َك ا ْذ ُك ْرِني أ َْن َت م ْن أ ْ
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وِن ْع َم ُة َرب َِنا َي ُسو َ
ع اْل َمسي ِح َم َع ُروح ُك ْم .آم َ

