
اذھب في سالم لمحبة اآلخرین
خطبة ١٧ تموز ٢٠٢٢

لوقا 7: 50-36

القس كریس سیكس

ندرس التعلیم المسیحي للمدینة الجدیدة ھذا العام، ألنھ ملخص رائع لما نؤمن بھ كمسیحیین. سأقرأ السؤال 29 ثم نقرأ اإلجابة معًا. 

السؤال التاسع والع��ون: كيف نخلص؟

فقط با��يمان بيسوع المسيح وبموته الكفاري على الصليب؛ لذلك على الرغم من أننا مذنبون
لعصيان هللا وما زلنا نميل إلى كل ال��ور، إ�� أن هللا، دون أي استحقاق خاص بنا ولكن فقط

بالنعمة النقية، ينسب إلينا بر المسيح الكامل عندما نتوب ونؤمن به.

في عظتنا الیوم سننظر إلى شخصین مختلفین یحتاجان إلى نعمة هللا النقیة. تاب واحد وآمن بالمسیح. واآلخر مدعو إلى التوبة واإلیمان. اآلن سوف أقرأ لوقا 7: 50-36

، وبعد ذلك یمكننا أن ننظر عن كثب إلى كلمة هللا معًا.

یِسّيِ َواتََّكأَ.  یِسیِّیَن أَْن یَأُْكَل َمعَھُ، فَدََخَل بَْیَت اْلفَّرِ 36 َوَسأَلَھُ َواِحدٌ ِمَن اْلفَّرِ

یِسّيِ، َجاَءْت بِقَاُروَرةِ ِطیبٍ  37 َوإِذَا اْمَرأَةٌ فِي اْلَمِدینَِة َكانَْت َخاِطئَةً، إِْذ َعِلَمْت أَنَّھُ ُمتَِّكٌئ فِي بَْیِت اْلفَّرِ

 

38 َوَوقَفَْت ِعْندَ قَدََمْیِھ ِمْن َوَرائِِھ بَاِكیَةً،  

َواْبتَدَأَْت تَبُلُّ قَدََمْیِھ بِالدُُّموعِ، َوَكانَْت تَْمَسُحُھَما بَِشْعِر َرأِْسَھا، 

یِب. َوتُقَبُِّل قَدََمْیِھ َوتَْدَھنُُھَما بِالّطِ

 

یِسيُّ الَِّذي دََعاهُ ذِلَك، تََكلََّم فِي نَْفِسِھ قِائًِال: «لَْو َكاَن ھذَا نَبِی�ا، لَعَِلَم َمْن ھِذِه االَمْرأَةُ الَّتِي تَْلِمُسھُ َوَما ِھَي!   ا َرأَى اْلفَّرِ 39 فَلَمَّ

إِنََّھا َخاِطئَةٌ».

 

40 فَأََجاَب یَُسوُع َوقَاَل لَھُ: 

«یَا ِسْمعَاُن، ِعْنِدي َشْيٌء أَقُولُھُ لََك».  

فَقَاَل: «قُْل، یَا ُمعَلُِّم».



 

41 «َكاَن ِلُمدَایٍِن  

َمْدیُونَاِن.َعلَى اْلَواِحِد َخْمُسِمئَِة ِدینَاٍر َوَعلَى اآلَخِر َخْمُسوَن.

 

42 َوإِْذ لَْم یَُكْن لَُھَما َما یُوفِیَاِن 

َساَمَحُھَما َجِمیعًا. فَقُْل: أَیُُّھَما یَُكوُن أَْكثََر ُحب�ا لَھُ؟»

 

43 فَأََجاَب ِسْمعَاُن َوقَاَل: «أَُظنُّ الَِّذي 

َواِب َحَكْمَت». َساَمَحھُ بِاألَْكثَِر». فَقَاَل لَھُ: «بِالصَّ

 

44 ثُمَّ اْلتَفََت إِلَى اْلَمْرأَةِ َوقَاَل ِلِسْمعَاَن: «أَتَْنُظُر ھِذِه اْلَمْرأَةَ؟ 

ا ِھَي فَقَْد َغَسلَْت ِرْجلَيَّ بِالدُُّموعِ َوَمَسَحتُْھَما بَِشْعِر َرأِْسَھا. إِنِّي دََخْلُت بَْیتََك، َوَماًء ألَْجِل ِرْجلَيَّ لَْم تُْعِط. َوأَمَّ

 . ا ِھَي فَُمْنذُ دََخْلُت لَْم تَُكفَّ َعْن تَْقبِیِل ِرْجلَيَّ 45 قُْبلَةً لَْم تُقَبِّْلنِي، َوأَمَّ

. یِب ِرْجلَيَّ ا ِھَي فَقَْد دََھنَْت بِالّطِ 46 بَِزْیٍت لَْم تَْدُھْن َرأِْسي، َوأَمَّ

 

47 ِمْن أَْجِل ذِلَك أَقُوُل لََك: قَْد ُغِفَرْت َخَطایَاَھا اْلَكثِیَرةُ، ألَنََّھا أََحبَّْت َكثِیًرا.  

َوالَِّذي یُْغفَُر لَھُ قَِلیٌل یُِحبُّ قَِلیًال».

48 ثُمَّ قَاَل لََھا: «َمْغفُوَرةٌ لَِك َخَطایَاِك». 

49 فَاْبتَدَأَ اْلُمتَِّكئُوَن َمعَھُ یَقُولُوَن فِي أَْنفُِسِھْم: «َمْن ھذَا الَِّذي یَْغِفُر َخَطایَا أَْیًضا؟». 

50 فَقَاَل ِلْلَمْرأَةِ: «إِیَمانُِك قَْد َخلََّصِك، اِْذَھبِي بَِسالٍَم». 

نقرأ معًا إشعیاء 40: 8:

ا َكلَِمُة إِلِھَنا َفَتْثُبُت إِلَى األَبَِد». ”يَبَِس اْلُعْشُب، َذُبَل الزَّْھُر. َوأَمَّ

لنصلي معا. 

أیھا اآلب الذي في السموات، نأتي إلیك ألنك مصدر الحیاة والحق. یا یسوع نعبدك ألنك مليء بالرحمة والمحبة. أیھا الروح القدس، افتح قلوبنا وعقولنا لنتغیر بكلمة

هللا. آمین. 

اآلیة 36 تھیئ لنا المشھد. 

یِسّيِ َواتََّكأَ.  یِسیِّیَن أَْن یَأُْكَل َمعَھُ، فَدََخَل بَْیَت اْلفَّرِ 36 َوَسأَلَھُ َواِحدٌ ِمَن اْلفَّرِ

الحظ أن سمعان طلب من یسوع تناول العشاء معھ في بیت سمعان. كان تناول وجبة معًا أمًرا مھًما للغایة منذ 2000 عام. الیوم أیًضا، تعتقد العدید من الثقافات حول

العالم أن تناول وجبة معًا یخلق رابطة بین الناس. ھذا أحد أسباب تناولنا العشاء كل أسبوع في شركة الصوت الواحد. في مقطع الیوم، یأكل یسوع العشاء في منزل

الفریسي. كانوا قادة دینیین جدّیین ومحافظین للغایة. لقد حاولوا جاھدین أن یكونوا قدیسین، وتوقعوا أیًضا أن یطیع كل من حولھم شریعة هللا. 

أمضى یسوع وقتًا مع الفریسیین مثل سمعان، ولكن أیًضا مع أناس رفضھم الفریسیون. إذا نظرت إلى الوراء فصلین في كتابك المقدس، ستجد ھذا الحدث مسجالً في



لوقا 5: 32-27. 

 

27 َوبَْعدَ ھذَا َخَرَج فَنََظَر َعشَّاًرا 

اْسُمھُ الَِوي َجاِلًسا ِعْندَ َمَكاِن اْلِجبَایَِة، فَقَاَل لَھُ: «اتْبَْعنِي».

28 فَتََرَك ُكلَّ َشْيٍء َوقَاَم َوتَبِعَھُ. 

29 َوَصنََع لَھُ الَِوي ِضیَافَةً َكبِیَرةً فِي بَْیتِِھ. َوالَِّذیَن َكانُوا ُمتَِّكئِیَن َمعَُھْم َكانُوا َجْمعًا َكثِیًرا ِمْن َعشَّاِریَن َوآَخِریَن. 

یِسیُّوَن َعلَى تَالَِمیِذِه قَائِِلیَن: «ِلَماذَا تَأُْكلُوَن َوتَْشَربُوَن َمَع َعشَّاِریَن َوُخَطاةٍ؟»  َر َكتَبَتُُھْم َواْلفَّرِ 30 فَتَذَمَّ

اُء إِلَى َطبِیٍب، بَِل اْلَمْرَضى. 31 فَأََجاَب یَُسوُع َوقَاَل لَُھْم: «الَ یَْحتَاُج األَِصحَّ

32 لَْم آِت ألَْدُعَو أَْبَراًرا بَْل ُخَطاةً إِلَى التَّْوبَِة».. 

یذھب الناس إلى الطبیب عندما یعلمون أنھم مرضى ویحتاجون إلى المساعدة. أحب یسوع أن یقضي الوقت مع أناس یفھمون حاجتھم إلى مخلص. السؤال الكبیر في

مقطع الیوم ھو: ”ھل تعلم أنك بحاجة إلى هللا لیشفیك؟” 

اآلن دعونا ننظر عن كثب إلى لوقا 7: 39-37. 

یِسّيِ، َجاَءْت بِقَاُروَرةِ ِطیبٍ  37 َوإِذَا اْمَرأَةٌ فِي اْلَمِدینَِة َكانَْت َخاِطئَةً، إِْذ َعِلَمْت أَنَّھُ ُمتَِّكٌئ فِي بَْیِت اْلفَّرِ

 

38 َوَوقَفَْت ِعْندَ قَدََمْیِھ ِمْن َوَرائِِھ بَاِكیَةً، 

َواْبتَدَأَْت تَبُلُّ قَدََمْیِھ بِالدُُّموعِ، َوَكانَْت تَْمَسُحُھَما بَِشْعِر َرأِْسَھا،  

یِب. َوتُقَبُِّل قَدََمْیِھ َوتَْدَھنُُھَما بِالّطِ

ال نعرف اسم ھذه المرأة، لكننا نعرف شیئین على األقل. كان لھا سمعة شریرة في المجتمع. من المحتمل جدًا أنھا كانت عاھرة. الشيء الثاني الذي نعرفھ ھو أنھا أحبت

یسوع. یبدو أنھما التقیا من قبل، وقد قدم لھا یسوع المغفرة والقبول. دموع المرأة وقبالتھا ھي استجابة شخص نال نعمة مذھلة. لدیھا زجاجة صغیرة من العطور باھظة

الثمن ربما كانت تستخدمھا في حیاتھا الماضیة لجذب الزبائن. لكن تلك الحیاة اآلن وراءھا. أعطاھا یسوع حیاتھا الجدیدة ورجاءھا الجدید وأولویاتھا الجدیدة. لذلك تعتقد

أن أفضل مكان لوضع ھذا العطر القیم ھو على قدمي الرجل الذي غیر حیاتھا. 

ومع ذلك، فمن المفھوم أن الناس في العشاء انزعجوا من تصرفات ھذه المرأة. تتمتع بسمعة سیئة، وھي تُظھر اھتماًما شخصیًا جدًا للمعلم الیھودي المسمى یسوع. 

انظر اآلن إلى اآلیة 39. 

 

39 فلما رأى الفریسي الذي دعاه ھذا قال في نفسھ: لو كان ھذا نبیا لعلم أي امرأة تمسھ.  

إنھا خاطئة! ”

ربما یشك سمعان في أن یسوع ھو أحد زبائنھا. أو یعتقد سمعان أن حكم یسوع سیئ. نبدأ في رؤیة قلب سمعان، وھو یفكر في أفكار نقدیة حول كل من یسوع والمرأة.

الحظ أن سمعان قال ھذه األشیاء ”لنفسھ”. لكن یسوع یستطیع أن یقرأ أفكاره، ویجیب على أفكار سمعان الصامتة. ماذا سیقول یسوع لسمعان؟ دعونا نرى ما یخبرنا بھ

لوقا في اآلیات 43-40: 



 

40 فَأََجاَب یَُسوُع َوقَاَل لَھُ:  

«یَا ِسْمعَاُن، ِعْنِدي َشْيٌء أَقُولُھُ لََك».  

فَقَاَل: «قُْل، یَا ُمعَلُِّم».

 

41 «َكاَن ِلُمدَایٍِن َمْدیُونَاِن.  

َعلَى اْلَواِحِد َخْمُسِمئَِة ِدینَاٍر َوَعلَى اآلَخِر َخْمُسوَن.

 

42 َوإِْذ لَْم یَُكْن لَُھَما َما یُوفِیَاِن َساَمَحُھَما َجِمیعًا.  

فَقُْل: أَیُُّھَما یَُكوُن أَْكثََر ُحب�ا لَھُ؟»

 

43 فَأََجاَب ِسْمعَاُن َوقَاَل: «أَُظنُّ الَِّذي َساَمَحھُ بِاألَْكثَِر».  

َواِب َحَكْمَت». فَقَاَل لَھُ: «بِالصَّ

یحب یسوع أن یعلّم بقصص تسمى األمثال. األمثال مثل الحقیقة وھي ترتدي جلد اإلنسان. إن التعلیم المسیحي للمدینة الجدیدة مفید للغایة، ألنھ یقدم ملخًصا للحقیقة

الكتابیة في 52 سؤاًال وإجابة. لكن التعلیم المسیحي لیس شخصیًا. یأخذ یسوع حق كلمة هللا ویجعلھا شخصیة للغایة. 

فعل النبي ناثان الشيء نفسھ مع الملك داود. أخذ داود زوجة رجل آخر وقتل زوجھا. أراد ناثان مساعدة داود على رؤیة الخطایا الفظیعة التي ارتكبھا. روى ناثان لداود

قصة عن رجل ثري لدیھ الكثیر من األغنام، لكنھ سرق خروفًا صغیًرا من مزارع فقیر. حطمت القصة كبریاء وإنكار داود حتى یتمكن من فھم ما فعلھ. رأى داود

حقیقة خطیتھ ضد هللا وبثشبع وأوریا. 

یسوع یفعل الشيء نفسھ ھنا مع سمعان. في ھذا المثل رجالن علیھما دین. العمالت الفضیة في القصة كانت رومانیة دیناري. بدوا ھكذا. كانت ھذه العملة الرومانیة ھي

متوسط األجر لیوم عمل واحد. كان على الرجل العادي أن یعمل 50 یوًما لكسب 50 من ھذه العمالت الفضیة. و 500 یوم لكسب 500 قطعة فضیة. من الواضح أن

الرجل الذي كان مدینًا بـ500 قطعة نقدیة فضیة كان علیھ سداد دین كبیر جدًا. 

ما ھو المغزى من القصة التي یرویھا یسوع؟ الناس المغفور لھم یستجیبون بالحب. ھذه ھي النقطة. یقول یسوع أن ھناك عالقة بین الحب والغفران. إذا لم تُظھر حبًا

وفیًرا لألشخاص من حولك، فذلك ألنك لم تتلَق حبًا وفیًرا من هللا. 

یروي یسوع قصة المدینین الذین غفر لھم ألنھ یرید أن یوجھ نظر سمعان إلى قلبھ. لكن القصة نصفھا فقط منتھیة. قبل أن یشرحھا یسوع بالكامل، دعا سمعان لیرى

المرأة بالفعل، ویرى نعمة هللا. انظر اآلن إلى لوقا 7: 47-44. 

 

44 ثُمَّ اْلتَفََت إِلَى اْلَمْرأَةِ َوقَاَل ِلِسْمعَاَن: 

ا ِھَي فَقَْد َغَسلَْت ِرْجلَيَّ بِالدُُّموعِ َوَمَسَحتُْھَما بَِشْعِر َرأِْسَھا. «أَتَْنُظُر ھِذِه اْلَمْرأَةَ؟ إِنِّي دََخْلُت بَْیتََك، َوَماًء ألَْجِل ِرْجلَيَّ لَْم تُْعِط. َوأَمَّ

 . ا ِھَي فَُمْنذُ دََخْلُت لَْم تَُكفَّ َعْن تَْقبِیِل ِرْجلَيَّ 45 قُْبلَةً لَْم تُقَبِّْلنِي، َوأَمَّ

. یِب ِرْجلَيَّ ا ِھَي فَقَْد دََھنَْت بِالّطِ 46 بَِزْیٍت لَْم تَْدُھْن َرأِْسي، َوأَمَّ

 

47 ِمْن أَْجِل ذِلَك أَقُوُل لََك: قَْد ُغِفَرْت َخَطایَاَھا اْلَكثِیَرةُ، ألَنََّھا أََحبَّْت َكثِیًرا. َوالَِّذي یُْغفَُر لَھُ قَِلیٌل یُِحبُّ قَِلیًال».  

لكن الشخص الذي یغفر لھ القلیل ال یظھر سوى القلیل من الحب ”.

یقول یسوع في اآلیة 47 أن خطایا المرأة كثیرة. لكن یسوع أخبر سمعان أیًضا عن خطایاه ألن سمعان ال یستطیع رؤیتھا. یعتقد سایمون أنھ ”خاطئ بخمسین عملة.”



یعتقد سیمون أن المرأة ھي ”خاطئة 500 عملة” ویحاكمھا. یعتقد سیمون أنھ أفضل منھا. 

ویعتقد سمعان أن یسوع ھو نبي مزیف. تذكر أنھ في اآلیة 39 اعتقد سمعان، ”لَْو َكاَن ھذَا نَبِی�ا، لَعَِلَم َمْن ھِذِه االَمْرأَةُ الَّتِي تَْلِمُسھُ َوَما ِھَي! إِنََّھا َخاِطئَةٌ». یرید یسوع أن

یعلم سمعان أنھ ال یرى بوضوح. شفى یسوع الرجال الذین كانوا عمیانًا جسدیًا. ھنا یقدم یسوع عالًجا لرجل أعمى آخر! 

یحدث شيء مھم للغایة في اآلیة 44. انظر إلى ھذا. 

44 ثُمَّ اْلتَفََت إِلَى اْلَمْرأَةِ َوقَاَل ِلِسْمعَاَن: «أَتَْنُظُر ھِذِه اْلَمْرأَةَ؟ 

إلى من ینظر یسوع؟ یخبرنا لوقا أن یسوع كان ینظر إلى المرأة، لكنھ كان یتحدث إلى سمعان. لنقم بتجربة. ماذا یحدث إذا قلت، ”ھل ترى ھذا البیانو؟” ھل نظرت إلى

البیانو؟ بالطبع فعلت. 

یسوع یعلم سمعان أن یرى ھذه المرأة بالفعل ألول مرة. یرید یسوع أن یرى سمعان أفعالھا الحالیة، ولیس ماضیھا الخاطئ. سمعان قائد دیني. لكن إذا لم یستطع سمعان

رؤیة الناس بوضوح بالحب والرحمة، فلن یستطیع مساعدتھم روحیًا أو بأي طریقة أخرى. 

یبدأ الحب بالرؤیة. في وقت سابق من ھذا اإلصحاح نفسھ، یخبرنا لوقا عن یسوع وأرملة بالقرب من بلدة نایین. استمع إلى لوقا ٧: ١٢-١٣. 

 

ا اْقتََرَب إِلَى بَاِب اْلَمِدینَِة،  12 فَلَمَّ

ِھ، َوِھَي أَْرَملَةٌ َوَمعََھا َجْمٌع َكثِیٌر ِمَن اْلَمِدینَِة. إِذَا َمْیٌت َمْحُموٌل، اْبٌن َوِحیدٌ ألُّمِ

بُّ تََحنََّن َعلَْیَھا، َوقَاَل لََھا: «الَ تَْبِكي».  ا َرآَھا الرَّ 13 فَلَمَّ

یالحظ المؤلف بول میلر أن ھناك ثالث خطوات للحب في اآلیة 13. انظر، اشعر،اعمل. رأى یسوع األرملة. رآھا بالكامل، وفھم ألمھا وفقدانھا. لذلك تََحنََّن علیھا

یسوع. تعني كلمة ”تحنن” باإلنجلیزیة ”الشعور مع”. لقد فھم فكر یسوع حالة األرملة، وشعر قلب یسوع بألم األرملة. الخطوة الثالثة للحب ھي العمل. تقدم یسوع نحو

األرملة، وتحدث معھا، ثم أقام ابنھا المیت. 

یبدأ الحب بالرؤیة. ال یحب سمعان یسوع أو المرأة ألنھ ال یراھم حقًا. ال یستطیع سمعان أن یحبھم أو یراھم ألنھ ال یستطیع أن یرى قلبھ. الكبریاء یعمینا عن حقیقة

أنفسنا واآلخرین. في المحبة، یرید یسوع كسر كبریاءنا وإظھار قلوبنا الخاطئة. لیس ألنھ یستمتع برؤیتنا في ألم روحي. فعل یسوع ھذا ألنھ یعلم أن المزید من التوبة

یعني المزید من فھم محبة هللا. 

غالبًا ما نقول في اللغة اإلنجلیزیة، ”األفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلمات”. أو ”الصورة تساوي ألف كلمة”. ربما تقول شیئًا مشابًھا بلغتك. إن فشل سمعان في

إظھار حسن الضیافة لیسوع یتحدث بصوت عاٍل. یعتقد سمعان أنھ أفضل من یسوع وأفضل من المرأة. أفعالھ تكشف ھذا. یرید یسوع أن یساعد سمعان على رؤیة

عمق خطیئتھ، حتى ینال سمعان حبًا عمیقًا من هللا. في نظر إلھنا القدوس الذي في السماء، نحن جمیعًا خطاة بعملة 500. الرقم لیس المقصود أن یكون محددا. یتحدث

یسوع عن دین ال یمكن دفعھ. 

انظر إلى ھذا الرسم البیاني معي من فضلك. یمثل السطر العلوي فھمنا لقداسة هللا. خالصة القول ھي فھمنا آلثامنا. إذا كنت تعتقد أنك خاطئ من فئة 50 قطعة نقدیة،

فأنت تسعى فقط للحصول على 50 قطعة نقدیة من المغفرة من هللا. سیكون فھمك لمحبة المسیح وتضحیتھ ضئیالً. وسوف یكون حبك لآلخرین صغیرا. 



یعتقد سمعان أن قداستھ عالیة، بالتأكید أعلى من یسوع أو المرأة. ال یعتقد سمعان أنھ یحتاج إلى مخلص أو مخلص كبیر. یعتقد سمعان أن لدیھ خطیئة صغیرة. یعتقد

سمعان أنھ یحتاج فقط إلى 50 قطعة نقدیة من مغفرة هللا. لذلك لیس لدى سمعان سوى القلیل من الحب إلعطاء اآلخرین. 

لكن المرأة تدرك أنھا خاطئة 500 عملة. وھي تدرك أیًضا أن یسوع یحبھا كثیًرا، وقد غفر هللا لھا كثیًرا. لقد غفر هللا دینھا البالغ 500 قطعة نقدیة، لذا فھي تُظھر الكثیر

من الحب لیسوع. إذا رأیت أنك بحاجة إلى 500 قطعة نقدیة من المغفرة، فستعرف كم یحبك هللا حقًا. سوف تعبد یسوع بفرح وامتنان. وستحب اآلخرین بنوع الحب

الذي تلقیتھ من هللا. 

لن یحب سمعان أي شخص جیدًا حتى یرى أنھ أیًضا خاطئ بعملة 500. أصدقائي، عندما یكشف الروح القدس لكم عن خطایاكم، ال تقاوموه. إذا كان یظھر لك أبعادًا

وأعماق جدیدة لخطیتك، فال تغمض عینیك وأذنیك. هللا طیب ویكشف لي المزید من خطایاي كل أسبوع. ھذا یجعلني أحبھ أكثر، ألنني أفھم بطرق جدیدة مقدار الحب

والتسامح الذي تلقیتھ. 

أرید أن أنھي ھذه العظة، لذا یجب أن ننظر إلى اآلیات الثالث األخیرة اآلن. 

48 ثُمَّ قَاَل لََھا: «َمْغفُوَرةٌ لَِك َخَطایَاِك». 

49 فَاْبتَدَأَ اْلُمتَِّكئُوَن َمعَھُ یَقُولُوَن فِي أَْنفُِسِھْم: «َمْن ھذَا الَِّذي یَْغِفُر َخَطایَا أَْیًضا؟». 

50 فَقَاَل ِلْلَمْرأَةِ: «إِیَمانُِك قَْد َخلََّصِك، اِْذَھبِي بَِسالٍَم».. 

كان سمعان مخطئًا بشأن یسوع. كبریاء سمعان الخاطئ أعماه عن حقیقة یسوع. عندما أجاب یسوع على أفكار سمعان الصامتة، كشف یسوع أنھ النبي الحقیقي الوحید

في الغرفة. یكشف یسوع في ھذه اآلیات األخیرة أنھ أكثر من نبي. یعلن یسوع أنھ ھو هللا نفسھ، ألن هللا وحده یستطیع أن یغفر الخطایا. 

أوالً تحدث یسوع إلى المرأة. كان الناس یتحدثون عنھا ویراقبون أفعالھا. اآلن یخاطبھا یسوع مباشرة لیعزیھا ویذكرھا أنھ قد ُغِفر لھا. بالنظر عن كثب إلى النص،

أعتقد أنھا ربما تم إنقاذھا قبل ھذا الحدث. أعتقد أن تصرفات المرأة المحبة تكشف عن قلب غفر لھ وقُبل قبل أن تأتي إلى العشاء. یتفاجأ الضیوف اآلخرون وینزعجون

ألن یسوع قال لھا إنھا قد غفر لھا. لذلك تُخاطب اآلیة 50 المرأة ولكن أیًضا لصالح الجمیع في العشاء. یؤكد یسوع سلطتھ، ویخبر الجمیع كیف یجب أن یعاملوھا. كانت

ھذه المرأة خاطئة مرفوضة ومحتقرة في مجتمعھا. لكن یسوع غیر قلبھا وغیر حیاتھا. اآلن یرید تغییر الطریقة التي یعاملھا بھا المجتمع. یقول: ”إیمانك خلّصك،

فاذھبي بسالم”. ھذه ھي رسالة المسیح لنا الیوم أیًضا. إذا كنت قد وثقت بالمسیح لتغفر خطایاك، فیمكنك أن تغادر ھنا بسالم هللا في قلبك. ویمكنك أن تحب اآلخرین

بسخاء، ألن هللا أحبك بسخاء. 

دعونا نصلي لھ اآلن. 

یا یسوع، أشكرك على جعل الغفران ممكنًا على الصلیب. أیھا الروح القدس، استمر في الكشف لنا عن فشلنا وضعفنا. ألننا كلما رأینا خطایانا، زاد فھمنا لمحبة المسیح

لنا. شكراً ألن مائدة الشركة ھي صورة ملموسة للحب الذي تلقیناه. شجعنا وأطعمنا روحیاً الیوم، حتى نتمكن من أن نحبك ونحب اآلخرین. باسم یسوع نصلي. آمین.
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