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هي في إنجيل لوقا  و عظتنا اليوم ومرحبا بكم إخوتي في  نعمة وسالم من هللا أبينا والرب يسوع المسيح. 
 :اليكم القراءة باسم يسوع المسيح .50  الى 36واإلصحاح السابع، اآليات  

 

يِسيِ يَن َأْن َيْأُكَل َمَعهُ  يِسيِ  َواتََّكَأ. َوِإَذا ا ،َوَسَأَلُه َواِحٌد ِمَن اْلَفرِ  ِإْذ  ،َكاَنْت َخاِطَئة   ْمَرأَةٌ ِفي اْلَمِديَنةِ َفَدَخَل َبْيَت اْلَفرِ 
يِسيِ  َجاَءْت ِبَقاُروَرِة ِطيٍب َوَوَقَفْت ِعْنَد َقَدَمْيِه ِمْن َوَراِئِه بَ  اِكَية  َواْبَتَدَأْت َتُبلُّ َعِلَمْت َأنَُّه ُمتَِّكٌئ ِفي َبْيِت اْلَفرِ 

ُموِع َوَكاَنْت َتْمَسُحُهَما ِبشَ  يِسيُّ الَِّذي َدَعاُه َقَدَمْيِه ِبالدُّ ْعِر َرْأِسَها َوُتَقبِ ُل َقَدَمْيِه َوَتْدَهُنُهَما ِبالطِ يِب. َفَلمَّا َرَأى اْلَفرِ 
 َيُسوُع: َيا  َخاِطِئٌة. َفَقالَ  َذِلَك َقاَل ِفي َنْفِسِه: َلْو َكاَن َهَذا َنِبي ا  َلَعِلَم َمْن َهِذِه اْلَمْرأَةُ الَِّتي َتْلِمُسُه َوَما ِهَي؟ ِإنََّها

ِمَئِة ِديَناٍر   ِسْمَعاُن ِعْنِدي َشْيٌء َأُقوُلُه َلَك. َفَقاَل: ُقْل َيا ُمَعلِ ُم. َكاَن ِلُمَداِيٍن َمْدُيوَناِن. َعَلى اْلَواِحِد َخْمُس 
َأيُُّهَما َيُكوُن َأْكَثَر ُحب ا  َلُه؟ َفَأَجاَب   َوَعَلى اآلَخِر َخْمُسوَن. َوِإْذ َلْم َيُكْن َلُهَما َما ُيوِفَياِن َساَمَحُهَما َجِميعا . َفُقْل:

َواِب َحَكْمَت. ُثمَّ اْلَتَفَت ِإَلى اْلَمْرأَِة َوقَ  اَل ِلِسْمَعاَن: َأَتْنُظُر  ِسْمَعاُن: َأُظنُّ الَِّذي َساَمَحُه ِباأَلْكَثِر. َفَقاَل َلُه: ِبالصَّ
ُموِع َوَمَسَحْتُهَما  َهِذِه اْلَمْرأََة؟ ِإنِ ي َدَخْلُت َبْيَتَك َوَما ء  أَلْجِل ِرْجَليَّ َلْم ُتْعِط. َوَأمَّا ِهَي َفَقْد َغَسَلْت ِرْجَليَّ ِبالدُّ

. ِبَزْيتٍ  مَّا ِهَي   َلْم َتْدُهْن َرْأِسي َوأَ ِبَشْعِر َرْأِسَها. ُقْبَلة  َلْم تَُقبِ ْلِني َوَأمَّا ِهَي َفُمْنُذ َدَخْلُت َلْم َتُكفَّ َعْن َتْقِبيِل ِرْجَليَّ
. ِمْن َأْجِل َذِلَك َأُقوُل َلَك: َقْد ُغِفَرْت َخَطاَياَها اْلَكِثيَرُة ألَنََّها َأَحبَّ  ْت َكِثيرا . َوالَِّذي  َفَقْد َدَهَنْت ِبالطِ يِب ِرْجَليَّ

َأ اْلُمتَِّكُئوَن َمَعُه َيُقوُلوَن ِفي َأْنُفِسِهْم: َمْن  ُيْغَفُر َلُه َقِليٌل ُيِحبُّ َقِليال . ُثمَّ َقاَل َلَها: َمْغُفوَرٌة َلِك َخَطاَياِك. َفاْبَتدَ 
 َهَذا الَِّذي َيْغِفُر َخَطاَيا َأْيضا ؟ َفَقاَل ِلْلَمْرأَِة: ِإيَماُنِك َقْد َخلََّصِك، ِاْذَهِبي ِبَساَلٍم.

 

 هللا  كلمة هذه
 

يِسيِ ينَ  ِمنَ  َواِحدٌ  َوَسَأَلهُ  تطهير.  معتبرين أن هذا  طوال الوقت  ن غسلو يدينيون والفريسيون َمَعُه.  َيْأُكلَ  َأنْ  اْلَفرِ 
هذه المرأة كانت واحدة و . فارغا هرد  ال و  طلبهأبدا أي شخص  دعوة هذا الفريسي وال رفض  رفض  مايسوع و 

 اليهودي المتديندون أن تبالي ِلما يقوله الرجال فيها وال حتى جاءت ف فريسيفي بيت ال  هسمعت أنمنهم. 
ال  و ل الناس اقو أما يهمه هللا   ع الىويرجيحب ينظم حياته لما الشخص  .ليسوع البيت حيث كان صاحب 

يظهر معها   ضىير كان  ال أحد المرأة كانت معروفة في المدينة و وهذه  .فيه مهمحكو هم قاد ــيتوقف عند انت
  .نجسةالمرأة فما أو  ،أتقياءشرفاء نفوسهم ا عتبرو ي  الناس. في الشارع

 

  وأكثر بالنطرون االنسان   وإن اغتسل. ن و طاهر هم  ءو وضلايكررون و  واألخالقليس المتكلمون عن التقوى 
يسِ  يسوع َأنَّ سمعت  لماالمرأة و هللا.   تظل ماثلة أمام  ه، فإن لطخة إثمالصابون من استعمال  يِ   ِفي َبْيِت اْلَفرِ 



  .حاملة عارها وخجلها وحزنها بالدموعيسوع  الىدفعها تتقدم ي فيها ذ الروح الدون أن يدعوها أحد. َجاَءْت 
وتنزع  تحطم اإلنسان  والخطيئة  .هاحزنفرغ توراءه َوَقَفْت و . يسوع  َنْحوَ  اْرَفَع َعْيَنْيهتَ ْجُرُؤ َأْن تَ اَل هي و جاءت 

ال  ؟  المؤلمةها ائجتنو ة تهموقوتها و الخطيئة ومن يقدر يحررنا من . شيءال يشعر وكأنه جعله  وت هشرفمنه 
حياة  لحياة فاسدة وينقلنا من فينا التوبة  تجين لمن هللا بالنعمة الرب جاءنا  .شيء وال أحد إال يسوع المسيح

 هللا يعطي لكل إنسان الفرصة للتوبة وااليمان بالمسيح. . مقدسة كريمة
 

يظل  ن  أإما ، هعونو  ةغفر مالحزن طالبا و إما أن يتوب بدموع نسان هو أمام إختيار: اال ،يسوع حضرمفي 
عب ر الملك داود  .ل التائب الحقيقي يأتي بالدموع والفش. والعلمي وما يشبه ذلك قاسيا  في كبريائه الديني

ِاْرَحْمِني َيا هللُا َحَسَب َرْحَمِتَك. َحَسَب : يقولوااليات األولى الى الرابعة  51في مزموره  على هذه الحقيقة
. اْغِسْلِني َكِثيرا  ِمْن ِإْثِمي َوِمْن خَ  ْرِني.َكْثَرِة َرْأَفِتَك اْمُح َمَعاِصيَّ ألَنِ ي َعاِرٌف ِبَمَعاِصيَّ َوَخِطيَِّتي   ِطيَِّتي َطهِ 

َر ِفي َأْقَواِلَك وَ  اَم َعْيَنْيَك َصَنْعُت ِلَكْي َتَتَبرَّ رَّ ُقدَّ  َتْزُكَو ِفي َقَضاِئَك. َأَماِمي َداِئما . ِإَلْيَك َوْحَدَك َأْخَطْأُت َوالشَّ
 

دخلت . هو في بيت الفريسي سمعان، باب الدار مفتوح. جاءت الى يسوع حتىفي الخزي  عاشت  والمرأة 
كيف يقدر االنسان يحرر نفسه  و . هَأَمامَ  هاْسُكُب َنْفست ت مباشرة الى يسوع. هو الوحيد مستحق انمشاو 

لعمل الوحيد المقبول االنسان فدية عن نفسه؟ امذا يقدم من سيطرة الخطيئة ولعنتها وهي منقوشة في قلبه؟ 
. لكن المجد للرب  مجد هللا ازن و عأ ا و نأخطأ  كلنافي الحقيقة،  ،عند هللا هو إعترافنا بخطايانا وإهانتنا له ألننا

ه النه هو الذي حمل يسوع وجد نسمع ل . هللا يريد أنمجانا، بنعمته، بالفداء بالمسيح يسوع ابررن  هو  النه
 خطايانا عليه لما مات على الصليب. 

 

أمام  وحامينا وماحي ذنوبنا نا . هو محامي اْلَباِئَس ِمَن اْلَمْزَبَلةِ  ويرفعاْلَمْسِكيَن ِمَن التَُّراِب  ِقيمالذي يُ  هوالرب 
ُكلَّ يرى  الرَّبَّ . قلبهم مليان بغضاءولكن  موالسال الرحمة والغفرانعلى يتكلموا  الدينيون . ةدينيال السلطات 

َراِت اأَلْفَكارِ  المرأة  جاءت . َفَما ِمْن َمْسُتوٍر َلْن ُيْكَشَف َواَل ِمْن ِسرٍ  َلْن ُيْعَرفَ . َفاِحَص اْلُكَلى َواْلَقْلبِ هو  َتَصوُّ
تها  ما تركف لفرصة أتيحت لهاوعارها. يسوع موجود. اخجلها ب  كما كانت كلها حياتها   هل ت قدمو  الى يسوع

يُر يدعونا الرب بالنبي إشعياء:  وهكذا .تفوت  رِ  اْطُلُبوا الرَّبَّ َماَداَم َمْوُجودا ، اْدُعوُه َوُهَو َقِريٌب. ِلَيْتُرِك الشِ 
َر اْلَمَساِكيَن  ي يسوع . َوْلَيْرِجْع ِإَلى ِإَلِهَنا أَلنَُّه ُيْكِثُر اْلُغْفَرانَ َطِريَقُه َواأَلِثيُم َأْفَكاَرُه َوْلَيُتْب ِإَلى الرَّبِ  َفَيْرَحَمُه  َبشِ 

يَّةِ و ْلَمْأُسوِريَن ويطلق ااْلُقُلوِب  ْشِفَي اْلُمْنَكِسِري وي     .القدس روح هللابفي الحياة  همويدخل اْلُمْنَسِحِقيَن ِفي اْلُحرِ 
 

والتوبة هي الرغبة العميقة في تغيير السلوك يدعونا الى التوبة. . اتناَتَضرُّع و  ناسمع َصْوَت ُبَكائِ يالرَّبَّ 
جوابا   وهو تكلم نيابة عنهاالمرأة وضعت خطاياها عند قدمي يسوع والرب رفعها . والكالم والعمل والفكر



ين  لو شغم الذي ال يستطيع الدينيون أن يعملوه النلعمل ا. الرب ايضا حتى  الذي احتقرها واحتقر لدينيل
بما بقي له    آالمهان عمق قلبها وعبرت ع ت ظهر أخاطئة و جاءت هذه المرأة ال. كيف يظهروا لآلخرينأكثر 

ومعترفة أنه هو الطاهر الذي يفهمها وال   هعبرة حبها ليسوع معلى قدمي  ؛شعر رأسهاشرف: الدموع و  من
وإال   فكر في داخله أن يسوع ليس نبي هوفالرجل الديني، أما الفريسي . ة طاهرةرسلها حر  ررها ويبيتهمها، ي

 وجهل.  وغباوةمسبقا ْكم لعرف ان هذه المرأة هي فاسدة. حُ 
 

جعلتهم يعتقدون أنهم  أفكارهم إبن هللا لما تركه هللا يصلب. المسيح يسوع : لو كان ايقولو  .مثل الناس اليوم
للرجل الديني، بالنسبة  ب والروح.لمنكسري القضعين و لمتوالن المتكبرين. وقريب ع والحق بعيد  على حق.

تصرف كما ما  يسوعأن ر فك  . مسهلتأن  وإال فما كان يسمح لهذه المرأة رجل هللا  كان ما يسوع، سمعان
له   . فقالما في داخل االنسان هللا وحده يعرفه عالنية. يسوع كشف تفكير لكن . لنبيصرف اتيجب أن ي 

َعَلى  ، َمْدُيوَنانِ  له َكانَ ُمَداِيٍن ه بمثال ل ضرب ف ِعْنِدي َشْيٌء َأُقوُلُه َلَك. َفَقاَل: ُقْل َيا ُمَعلِ ُم. ،ِسْمَعانُ يسوع: 
  اْلَواِحِد َخْمُس ِمَئِة ِديَناٍر َوَعَلى اآلَخِر َخْمُسوَن.

 

خدم كل  يولو مئة دينار ما يقدر يجمعها في الحقل. وخمس  مد اخيوم لدينار كان راتب  وفي ذاك الوقت 
دم القدرة  ع ولكل الناسجميع المتدينين لأظهر يسوع لهذا الرجل المتدين و  المن خالل هذا المث حياته.

كل  احياتهم كلها ويقدمو  امرة في اليوم ويصومو  50يصلون بالنطرون و ولو يغتسلون على سداد ديونهم هلل 
  رطهيو  رحر أن يغفر ويهللا وحده هو القادر . ب قل الة في نقوشالخطيئة الم ييمح ، هذا ما خيراتهم للفقراء

.  تهعدالجميع ديوننا وأعطانا  الثمن لدفع  هوقه على الصليب ألجلنا. حقو هذا ما جاء يسوع و  حياتنا د جد يو 
 وخدامه.  دة التي نظرت الى يسوع وال الى الدينسظهر في هذه المرأة الفاو  هذا هو اإليمان الحقيقي

 

يدعو االنسان  ن ويأمر حتى بقتل ما يسموهم مرتدون وكفار. وبهذا يجدفون على هللا الذي يتهم ويلع دين ال
ال تذكر له جميع آثامه التي  ... ها التي ارتكبهاإن رجع الشرير عن خطاياه كل ِ : الى التوبة كما هو مكتوب 

يسوع   الرب  .يحيالكي عن طرقه اآلثمة   هبرجوعيفرح  بل؛ بموت الشريرالن هللا ال يفرح  إنما يحيا  ارتكبها
َوِإْذ َلْم َيُكْن َلُهَما َما ُيوِفَياِن َساَمَحُهَما   :في مثله عن المديونينلسمعان  قال قلب هللا المحب النهكشف 
َواِب َأيُُّهَما َيُكوُن َأْكَثَر  هثم سأل. َجِميعا   ُحب ا  َلُه؟ َفَأَجاَب ِسْمَعاُن: َأُظنُّ الَِّذي َساَمَحُه ِباأَلْكَثِر. َفَقاَل َلُه: ِبالصَّ

أفضل:  بفاسدة فهي عملته  وأما تلك المرأة ال ولم يفعلهواجد أن يعمله كان  ماالرب يسوع  هوذكر ل َحَكْمَت.
 ... وقي س ما يفعله الخاطئ التائب بالحق.  ؟ أنظرَأَتْنُظرُ  َوَقاَل ِلِسْمَعاَن: َأَتْنُظُر َهِذِه اْلَمْرأََة؟ يهااْلَتَفَت ِإلَ 

 



الشيء هم بعيدين عم ا يمجد هللا. هم أفضل من غيرهم ولكنللذين يعتبرون أنفسدعوة إبن هللا وهذه أيضا 
  هقبليي ضيوفه بالماء ألقدامهم و المضيف يحي  أن كانت العادة م يعمله الديني. الذي عملته المرأة الفاسدة ل

أما . لتي كانت تقاليدهما األموره ولم يفعل هذ الى بيته  دعا يسوعهو  .رؤوسه معطر علىزيت ويصب 
  ذاك المتدينل توبة الحقيقية واإليمان الحقيقيلدرس  ت عطأ ي التي احتقرها في قلبه فه بالنسبة لهذه المرأة 

آمنت أنه  جاءت الى يسوع و ، السيئة تهاحالج من خر حبت ت ولكل الناس مثلها؛ درس التواضع وااليمان.
 ا ويجدد حياتها. ويطه ره ايزيل عارههو الوحيد القادر أن  

 

 هذا التصريحو َمْغُفوَرٌة َلِك َخَطاَياِك. قال لها يسوع: كم الرب جاء مثل مطر مبرد على أرض قاحلة فوح
ِإيَماُنِك  : عالنية َقاَل ِلْلَمْرأَةِ ويسوع ُقوُلوَن ِفي َأْنُفِسِهْم: َمْن َهَذا الَِّذي َيْغِفُر َخَطاَيا َأْيضا ؟ اْلُمتَِّكُئوَن َمَعُه يَ جعل 

ها  برر في الحين تلك المرأة. أعطا طهارة و ى والسكت الدينيون والمدعون التقو فأ  ِاْذَهِبي ِبَساَلٍم. َقْد َخلََّصكِ 
  أساس، ال على مجانا هللا محبة منلنا هو غفران هللا و  هغفرانالمجد ليسوع. وحريتها وسالمه هو.  شرفها

يبشرنا  وَ  َأَماَمُه. أحد َتِخَر ِلَكْي اَل َيفْ خالص المسيح لنا هو نعمة من هللا . االعمال الدينية وال المعرفة
ِمْنُه َأْنُتْم ِباْلَمِسيِح َيُسوَع الَِّذي َصاَر َلَنا  يقول: و  األول نهاية االصحاح و  األولىالرسول بولس في رسالته 

  .َمِن اْفَتَخَر َفْلَيْفَتِخْر ِبالرَّب ِ َحتَّى َكَما ُهَو َمْكُتوٌب:  ِحْكَمة  ِمَن هللِا َوِبر ا  َوَقَداَسة  َوِفَداء .
 

فهو ما يرفض . إبن هللا المحب مسيح لمن هذا؟ إنه اِفي َأْنُفِسِهْم: َمْن َهَذا الَِّذي َيْغِفُر َخَطاَيا َأْيضا ؟ قالوا 
د جد و  غفري  تهنعمو  تهرحم من وال يرحم. أما يسوع المسيح ف بالرجميحكم ين يه متواضعا. الد  أحد يأتي ال

يكره حياته ويلتجئ  فهو يهرب من الدين و  الحقيقة ان يفهم هذال دون فرق. ولما االنسللمرأة وللرج .الحياة
وكل من ذاق جود هللا يقول مثل  . أنا عملت هذا من محبة هللا ونعمة المسيح.  بإبنه يسوع المسيحالى هللا
َكِن ِفي ِخَياِم اأَلْشَراِر.اْخَتْرُت اْلُوُقوَف َعَلى اْلَعَتَبِة ِفي َبْيِت ِإَلِهي َعَلى الداود:  ِإَلْيَك َيا َربُّ  : أيضاونقول  سَّ

ْلُت َفاَل َتَدْعِني َأْخَزى.  ْفِني. ُسُبَلَك عَ َأْرَفُع َنْفِسي. َيا ِإَلِهي َعَلْيَك َتَوكَّ ْبِني ِفي َحقِ َك  ُطُرَقَك َيا َربُّ َعرِ  لِ ْمِني. َدرِ 
اَناِتَك أَلنََّها ُمْنُذ  َوَعلِ ْمِني. ألَنََّك َأْنَت ِإَلُه َخاَلِصي. ِإيَّاَك اْنَتَظْرُت اْلَيْوَم ُكلَُّه. اْذُكْر َمَراِحَمَك َيا َربُّ َوِإْحسَ 

. َكَرْحمَ  .اأَلَزِل ِهَي. اَل َتْذُكْر َخَطاَيا ِصَباَي َواَل َمَعاِصيَّ آمين   آمين. ِتَك اْذُكْرِني َأْنَت ِمْن َأْجِل ُجوِدَك َيا َربُّ
   .ْلَمِسيِح َمَع ُروِحُكْم. آِمينَ ِنْعَمُة َربِ َنا َيُسوَع او 


