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 التسعون الحمقة               أقوال المسيح                 برنامج أنوار كاشفة                     

 
نتابع  تقديم ىذه السمسمة وىي تحت أن  أىاًل ومرحبًا بك مستمعي العزيز في ىذا المقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا 

أكّدت إعجاب الناس من حولو، كما بأقوال عديدة مميئة بالحكمة، مما أثار  . لقد تكّمم المخّمص يسوع المسيح«أقوال المسيح»عنوان: 
 .انو اإللييعمى سمطأيضًا 
 

ىل يستطيع أحد أن يّدعي أنو لم يفعل خطيئة واحدة في حياتو؟ وىل من الممكن أن ال يخطئ اإلنسان أبدًا؟ أي ال يخطئ في 
حادثة مثيرة مع المخّمص ىو عقاب الخطّية؟ وىل ىناك من غفران؟ جرت  وماالفكر والقول والعمل؟ بالطبع إن ىذا أمر مستحيل. 

 . تكشف لنا حقيقة ىذا األمر، وتجيبنا عن ىذه التساؤالتالمسيح 
 

يِسيُّوَن اْمرََأًة ُأْمِسَكْت ِفي ِزًنا.»فبينما كان المخّمص المسيح يعّمم الجموع في الييكل،  َوَلمَّا َأَقاُموَىا ِفي اْلَوْسِط  َقدََّم ِإَلْيِو اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّ
َوُموَسى ِفي النَّاُموِس َأْوَصاَنا َأنَّ ِمْثَل ىِذِه ُتْرَجُم. َفَماَذا َتُقوُل  َيا ُمَعمُِّم، ىِذِه اْلَمْرَأُة ُأْمِسَكْت َوِىَي َتْزِني ِفي َذاِت اْلِفْعِل،»َقاُلوا َلُو: 

ُبوُه، ِلكَ « َأْنَت؟ . َوَلمَّا ْي َيُكوَن َلُيْم َما َيْشَتُكوَن ِبِو َعَمْيِو. َوَأمَّا َيُسوُع َفاْنَحَنى ِإَلى َأْسَفُل َوَكاَن َيْكُتُب ِبِإْصِبِعِو َعمَ َقاُلوا ىَذا ِلُيَجرِّ ِِ ى اََأْر
وا َيْسأَُلوَنُو، اْنَتَصَب َوَقاَل َلُيْم: ُثمَّ اْنَحَنى َأْيًضا ِإَلى َأْسَفُل َوَكاَن َيْكُتُب َعَمى « اًل ِبَحَجٍر!َمْن َكاَن ِمْنُكْم ِباَل َخِطيٍَّة َفْمَيْرِمَيا َأوَّ  اْسَتَمرُّ

 . ِِ ْحَدهُ ُيوِخ ِإَلى اآلِخِريَن. َوَبِقَي َيُسوُع وَ َوَأمَّا ُىْم َفَممَّا َسِمُعوا َوَكاَنْت َضَماِئُرُىْم تَُبكُِّتُيْم، َخَرُجوا َواِحًدا َفَواِحًدا، ُمْبَتِدِئيَن ِمَن الشُّ اََأْر
َيا اْمرََأُة، َأْيَن ُىْم ُأولِئَك اْلُمْشَتُكوَن َعَمْيِك؟ َأَما »َفَممَّا اْنَتَصَب َيُسوُع َوَلْم َيْنُظْر َأَحًدا ِسَوى اْلَمْرَأِة، َقاَل َلَيا:  َواْلَمْرَأُة َواِقَفٌة ِفي اْلَوْسِط.

 (. 88-8:1)بشارة يوحّنا «َىِبي َواَل ُتْخِطِئي َأْيًضاَواَل َأَنا َأِديُنِك. اذْ »َفَقاَل َلَيا َيُسوُع:  «.اَل َأَحَد، َيا َسيُِّد!»َفَقاَلْت: « َداَنِك َأَحٌد؟
 

إنيا بالفعل قّصة دراماتيكية مؤثرة. فمقد أتى الفريسيون بامرأة زانية ُأمسكت بذات الفعل، وكان ىدفيم ىو أن يجّربوا المسيح. 
 فابقوا معنا أصدقائي. بيذه الحادثة اآلن سنتأمل 

 
تكشف لنا ىذه الحادثة المؤثرة مستمعي عن الفرق الكامل بين شريعة العيد القديم من جية ونعمة اهلل ومحبتو لجنسنا البشري من 

عاقب الزاني والزانية بالرجم موسى، يجب أن يُ  فبحسب شريعة العيد القديم التي أعطاىا اهلل لكميمو النبيجية أخرى في العيد الجديد. 
 فخ. ــــــــح بالـــــص المسيـــمّ استغالل نص الشريعة ليوقعوا المخوىنا أراد الفريسيون والكتبة رجال الدين الييود في ذلك الزمان، حتى الموت. 
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ن وافق ون ليم ما يشتكون بو عميو. يّدعي أنو قد ُأرسل من قبل اهلل، وعندىا يكفإن سامح الزانية يكون قد خالف الوصّية، وىو الذي  وا 

  .الشريعة ال يكون قد أتى بأي أمر جديد، وليذا تصبح نبّوتو باطمة
 

حكمة. وانحنى إلى أسفل يكتب بُأصبعو عمى األرض. ولّما كرروا لكن المخّمص المسيح وكعادتو واجو الفريسيين والكتبة بكل 
ُثمَّ اْنَحَنى َأْيًضا ِإَلى َأْسَفُل َوَكاَن َيْكُتُب َعَمى « ِمْنُكْم ِباَل َخِطيٍَّة َفْمَيْرِمَيا َأوَّاًل ِبَحَجٍر! َمْن َكانَ »السؤال عدة مرات رفع رأسو وقال ليم: 

 ِِ وكأن  «َمْن َكاَن ِمْنُكْم ِباَل َخِطيٍَّة َفْمَيْرِمَيا َأوَّاًل ِبَحَجٍر!»أجل، ىذا ىو جواب المسيح البميغ عمى ىؤالء الذين أتوا لكي يجّربوه:  .«اََأْر
ذا كان ىناك من ىو  من ىو بال خطيئة؟يوجد بينكم . لكن ىل وتستحق الرجم صحيح أن ىذه المرأة قد أخطأتالمسيح يقول ليم:  وا 

  بال خطيئة يحق لو أن يرمي أواًل الحجر عمى ىذه المرأة. 
 

واب مدىش وبميغ، يكشف عدة حقائق ىامة. وأول ىذه الحقائق وأىميا أن جميع البشر خطاة، وأنو ليس ىناك من ىو حقًا، إنو ج
لكن بار. وأن اهلل قد أعطى الشريعة في العيد القديم لكي يحدد قواعد السموك لشعبو في القديم، ويمنع من استفحال الجريمة والفساد. 

أن المسيح كان يكتب خطايا ىؤالء الناس عمى األرض، لكي  يقول بعض المفّسرينو  والرحمة.  اهلل في نفس الوقت ىو إلو المحّبة
فعاًل المسيح ابن اهلل الحي، الذي أرسمو اهلل لخالص البشرية. وأنو بالتالي يعرف أسرار وخبايا كل واحد منيم. وليذا ىو يؤكد ليم أنو 

 . «َخَرُجوا َواِحًدا َفَواِحًدا، ُمْبَتِدِئيَن ِمَن الشُُّيوِخ ِإَلى اآلِخِرينَ و »تبّكتيم، أخذت ضمائرىم أن كتب البشير يوحّنا 
 

مسكت بالزنا واقفة في الوسط. وبعد أن خرج أولئك الفريسيون والكتبة، بقي يسوع المسيح وحده والمرأة التي أُ صديقي المستمع، 
اَل »َفَقاَلْت:  .«َيا اْمرََأُة، َأْيَن ُىْم ُأولِئَك اْلُمْشَتُكوَن َعَمْيِك؟ َأَما َداَنِك َأَحٌد؟»ْر َأَحًدا ِسَوى اْلَمْرَأِة، َقاَل َلَيا: َوَلْم َيْنظُ وعندما وقف المسيح 

واًل أن يتحّمل نتيجة ، وال أن يسامح أحدًا. إذ عميو ىو أأن يدين أحداً  يحق لو نعم مستمعي إن اإلنسان الخاطئ ال«. َأَحَد، َيا َسيُِّد!
خطيتو ىو وعقابيا. لكن المسيح المخّمص وىو البار الذي لم يفعل خطيئة، ىو وحده الذي يقدر عمى مسامحة اإلنسان وعدم إدانتو. 

 .«َىِبي َواَل ُتْخِطِئي َأْيًضاَواَل َأَنا َأِديُنِك. اذْ »وليذا قال لممرأة الزانية: 
 
ففي  .إن شريعة العيد القديم بقوانينيا الصارمة تدين اإلنسانعيد القديم ومبادئ العيد الجديد. الفرق اليام بين شريعة ال نا نجدى

الزنا مثاًل إن عقاب من يخطئ ىو الرجم حتى الموت. ولنالحظ أن الّرجم يجب أن يكون لمطرفين الرجل والمرأة، وليس حالة خطية 
 و ــــــــــو وغفرانــــــة اهلل ورحمتـــــــــمبادئ العيد الجديد تؤكد عمى محبّ  وفي المقابل إن قط.بينما أتى الفريسيون لممسيح بالمرأة ف وحدىا، لممرأة
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لإلنسان الخاطئ، وميما كانت خطاياه عظيمة وكبيرة. فإن تاب عن خطاياه، وآمن بفداء المسيح لو عمى الصميب، يرحمو اهلل ويغفر 

 ذنوبو. ال بل يصبح من أوالد اهلل الذين يحق ليم الحياة األبدية. 
 
يذا نجد أن المسيح سامح المرأة الزانية ألنو أراد أن يكشف لمييود وليذه المرأة، أنو قد أتى إلى عالمنا لكي يعمن محبة اهلل ورحمتو ل

وليس ىذا فحسب بل إن المسيح نفسو ىو الذي سيأخذ عقاب الخطاة بداًل عنيم بموتو الكفاري عمى لمناس الخطاة، ال لكي يدينيم. 
 الظافرة من بين األموات. الصميب وقيامتو 

 
غفران خطاياك وميما كانت كبيرة، فقط تنال ىل ىناك مستمعي أعظم من ىذه اليبة أو العطية المجانية التي يقّدميا اهلل لك؟ أن 

تؤمن  بالتوبة عنيا وباإليمان بالمخّمص المسيح؟ أوال تود أن تحصل أنت أيضًا عمى غفران خطاياك وأن تصبح من أوالد اهلل؟ لم ال
 الوحيد الفريد؟اآلن بيذا المخّمص 

 
 

 


