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 يسوع واملرأة اليت ُأمسكت ابلز�
     11-1:8يوحنَّا

تقوم أبمر ال جيدر بك القيام  همرآك أحد شارك حادثة جرت معك يف طفولتك حنيسؤال للمشاركة: 

 به. ماذا كانت النتيجة؟

َر َأْيًضا ِإَىل اْهلَْيَكِل ِيف الصُّْبِح، َفَمَضى ُكلُّ َواِحٍد ِإَىل بـَْيِتِه. َأمَّا َيُسوُع َفَمَضى ِإَىل َجَبِل الزَّيـُْتوِن.مثَُّ َحضَ 

َمِإلَْيِه اْلَكتَـَبُة َواْلَفّرِيِسيُّوَن اْمَرَأًة أُْمسِ  يُع الشَّْعِب َفَجَلَس يـَُعلُِّمُهْم. َوَقدَّ َكْت ِيف زًِ�. َوَلمَّا َوَجاَء ِإلَْيِه مجَِ

اْلَمْرَأُة أُْمِسَكْت َوِهَي تـَْزِين ِيف َذاِت اْلِفْعِل، َوُموَسى ِيف َ� ُمَعلُِّم، هِذِه «َأقَاُموَها ِيف اْلَوْسِط قَاُلوا َلُه:

َقالُوا هَذا لُِيَجّرِبُوُه، ِلَكْي َيُكوَن َهلُْم َما َيْشَتُكوَن » النَّاُموِس َأْوَصاَ� َأّن ِمْثَل هِذِه تـُْرَجُم. َفَماَذا تـَُقوُل َأْنَت؟

 ِإَىل َأْسَفُل وََكاَن َيْكُتب إبِِْصِبِعِه َعَلى اَألْرِض. َوَلمَّا اْسَتَمرُّوا َيْسأَُلونَُه، انـَْتَصَب بِِه َعَلْيِه. َوَأمَّا َيُسوُع فَاْحنََىن 

 مثَُّ اْحنََىن َأْيًضا ِإَىل َأْسَفُل وََكاَن َيْكُتُب َعَلى» َمْن َكاَن ِمْنُكْم ِبَال َخِطيٍَّة فـَْلَريِْمَها َأوًَّال ِحبََجٍر!«َوقَاَل َهلُْم:

َتِدِئَني مِ  ُعوا وََكاَنْت َضَمائُِرُهْم تـَُبكِّتـُُهْم،َخَرُجوا َواِحًدا فـََواِحًدا، ُمبـْ َن الشُُّيوِخ ِإَىل اَألْرِض. َوَأمَّا ُهْم فـََلمَّا مسَِ

ا انـَْتَصَب َيُسوُع َوملَْ   يـَْنُظْر َأَحًدا ِسَوى اْلَمْرَأِة، اآلِخرِيَن. َوبَِقَي َيُسوُع َوْحَدُه َواْلَمْرَأُة َواِقَفٌة ِيف اْلَوْسِط. فـََلمَّ

». َال َأَحَد، َ� َسيُِّد!«فـََقاَلْت: » َ�اْمَرَأُة، َأْيَن ُهْم ُأولِئَك اْلُمْشَتُكوَن َعَلْيِك؟ َأَما َداَنِك َأَحٌد؟«قَاَل َهلَا:

 )11:8-53:7وحنا ي(». َوالَ َأَ� َأِديُنِك. اْذَهِيب َوَال ُختِْطِئي َأْيًضا«فـََقاَل َهلَا َيُسوُع:

 

 هبوب العاصفة
، 19، 30، 32قد احتدوا لُيمسكوا بيسوع ( كانوا  نقرأ يف االصحاح األخري من إجنيل يوحنَّا أنَّ قادة اليهود

. وقد طفح هبم الكيل عندما للتعامل مع األمر وأحّسوا ابحلاجةبدأ ُيشكِّل هتديًدا ). فبالنسبة هلم، 1:7
يد وسط اهليكل و�دى قائًال إنَّه يعطي ماء احلياة للشعب اليهودي. فبدأوا وقف يسوع بكلِّ شجاعة يف الع

بتنظيم خطَّة لالمساك به. ماذا فعل يسوع؟ عندما رجعت اجلموع إىل منازهلم ذهب كالعادة إىل جبل الزيتون 
ملاذا فعل  ).58:9رأسه (لوقا هيسند في مكا�ً  ميلك) يف جثسَّيماين لرياتح. فخالق العامل مل 39:22(لوقا

ا ألنَّه مل يرد أن يعرِّض  لخطر إن �م يف بيوهتم. خاصَّة وأنَّه كان قد علم بنيَّة القادة اليهود اآلخرين لذلك؟ رمبَّ
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لالمساك به األمر الذي أوقع اخلوف يف قلوب أتباعه. يف كلِّ هذا، نرى يسوع يفكِّر ابآلخرين ويهتّم 
 ألمرهم. 

ه إىل وادي قدرون ودخل إىل اهليكل حيث ابتدأ يعلِّم الذين أتوا يف فجر صباح اليوم التايل توجَّ 
للعبادة. فدخل وسط اجلموع بعض القادة الدِّينيِّني ومعهم امرأة كانت قد أُمِسكت بفعل الزىن. ومن املرجَّح 

ا كانت ابلكاد البسة بعض الثياب أو رمبا قد لفَّت جسدها بغطاء السرير بسبب صدمتها الكتشاف  أ�َّ
ا كانت تشعر ابلعار. وكانت على األرجح تقف ابكية أمامهم. فقد كانت تعلم  رجال الدِّين هلا. ال بّد أ�َّ

ا مذنبة وأنَّ القصاص هو املوت:  عواقب تلك الفعلة، وأنَّ حياهتا كانت على احملّك. علمت أ�َّ

َتُل االثـَْناِن: الرَُّجُل اْلُمْضَطِجُع َمَع اْلَمْرَأِة، َواْلَمْرَأُة. "ِإَذا ُوِجَد رَُجٌل ُمْضَطِجًعا َمَع اْمَرَأٍة َزْوَجِة بـَْعل، يـُقْ 

  )22:22فـَتَـْنزُِع الشَّرَّ ِمْن ِإْسَرائِيَل." (تثنية

أّي القانون اليهودّي املدوَّن أنَّ عقاب الزىن هو املوت. وهو ابإلضافة إىل ذلك يشري  امليشناوينّص 

 إىل أسلوب القتل:
رجل حىتَّ الركبتني، وتُلّف حول رقبته منشفة طريّة وأخرى خشنة... وميسك رجالن "تُلّف رجال ال

أنَّ عقاب الفتاة املخطوبة امليشنا وتؤكِّد  ابملنشفتني ويشّد كل واحد منهما إىل اجلهة املقابلة حّىت ميوت."

  .1اليت تزين هو الرجم

لز� فإنَّ كليهما يقتالن. فأين كان ابلنسبة للشريعة اليهوديَّة إن أُمسك رجل وفتاة يف حالة ا

 الرجل. وملاذا مل يقدِّموه ليسوع ليدينه؟
أّن هذه كانت مكيدة لريوا هل حيكم يسوع ابلرجم أم  نقرأ يف العدد السادس إًذا، أين كان الرجل؟

سوع. وميكننا الظّن ال. فاألمر مل يكن متعلًِّقا ابلدينونة أو التربير بل لقد استخدموا تلك املرأة كأداة ليلوموا ي
فجأة ظهر القادة وأمسكوا ابملرأة أظّن أنَّه أن أحدهم أغوى تلك املرأة ليقوم بتمثيل الدور وإكمال املصيدة. و 

ا أن يساوم على مبادئه أبمل إلقاء القبض على يسوع الذي بنظرهم كان نبيًّا   مع الرجل الذي كان مستعدًّ
ومل يريدوا أن يدينوه أو  هذا كان مشرتًكا معهم بضرب االحتيال  كاذاًب. وابلطبع أطلقوا سراح الرجل فقد

 يرمجوه.
                                                 
1 William Barclay, The Gospel of John, vol.2, The Daily Study Bible Series, (Edinburgh, Scotland: Saint Andrew Press, 
1956), p.2. 
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ار اللذين تكّبدهتما على أيدي علم يسوع دوافع الرجال الذين قدَّموا املرأة له. ورأى االنكسار والع
بال اسم وال الرجال اململوئني من الربِّ الذايت والذين مل يهتموا ألمرها. فبالنسبة هلم كانت جمرَّد شيء  هؤالء

 مشاعر وال نفس. كانت جمرَّد امرأة أُمسكت مع رجل كانوا قد أرسلوه هم. 
 كثريون مذنبون أيًضا بسبب تلك اخلطيَّة. رمبا ليس بفعل الزىن، لكن ماذا عن خطيَّة تعّدد الشركاء؟ 

لدة يف اليوم الثاين عذراء يف ليلة زفافها يرمجها رجال الب غرينقرأ يف شريعة موسى أنَّه إن ُوجدت الفتاة 
) إذ عليهم أن يزيلوا العار من إسرائيل. ومتّزق غشاء البكارة وسيالن الدم مها إشارة على 21-20:22(تثنية

 العهد بني الزوج والزوجة.
ورمحته. ويتصرَّف البعض منَّا كرجال  أمام شريعة هللا وحباجة لنعمته مذنبون مجيعناإذ  ه معظمنا تلك املرأةيشب

بل كانت يف  م اآلخرين ملآربنا الشخصيَّة. مل يكرتثوا ألمر تلك املرأة الباكية واملنكسرةخدستفنؤالء الدين ه
نظرهم ضحيَّة إستخدموها ملخطَّطهم ومل يبالوا إن ُرِمجت. لكن خطيَّة إستخدام اآلخرين إلمتام مقاصد� 

كسار والعار اللَّذين حلقا ابملرأة. الشخصيَّة تغضب هللا. وعلم يسوع أفكارهم ونوا�هم، وأدرك مدى اإلن
 حيّرِك اإلنكسار واإلتضاع رمحة هللا ونعمته.  ما وغالًبا

 

 لذنباب الشعور ال ميكن جتاهل
ا  املرأة سلوك تلك السؤال الذي جيب طرحه هو كم مضى من الوقت على رجال الدِّين وهم عارفون أبمر . فرمبَّ

 هتا ومنها الناحيَّة الروحيَّة.  كانت حباجة للمساعدة يف نواح عديد من حيا
وإسبانيا والربتغال. ذهبنا زوجيت ساندي وأ� مع مخسة آخرين يف رحلة يف السيَّارة قطعنا خالهلا يف فرنسا 

�رة بعض الكنائس والكرازة يف الشوارع. وحني كنَّا يف إحدى مناطق الرِّيف الفرنسّي وبعيدين عن ز وكان هدفنا 
أ�ر ضوء احملّرِك األمحر يف لوحة القيادة. مل يكن بوسعنا جتاهل األمر إذ ستكون العواقب  بيوتنا آالف األميال،

وخيمة. فإنتظر� حىتَّ الصباح ليأيت أحدهم ويصلح العطل متفادين يف ذلك تعّطل احملّرِك ابلكامل يف منطقة ال 
ون إكمال القيادة وضوء اإلنذار مشعل يف فمن اجلن ؟صل لو أنَّنا جتاهلنا هذا الضوءميكن أن حي كان  ماذانعرفها. 

 سيَّارتك.
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الذنب يلقي بثقله على لوحة قيادة روحك. وإنَّه الوقت فب كضوء اإلنذار الروحّي األمحر. أشبِّه الشعور ابلذن
ا ما  زال تلتسأل نفسك ما إذا كنت قد أصلحت األمر مع هللا ابلنسبة ألمر حدث منذ عّدة سنني والذي رمبَّ

ا جيدر بك أن تتوب  تتذّكره لكن، ابملقابل هناك الشعور عن األمر وترتك تلك اخلطيَّة. فجأة بني فرتة وأخرى. رمبَّ
ه العدّو ويتمهنا أبمور قد قدَّمناها أمام اآلب وإعرتفنا هبا وتركناها. عليك أن  ابلذنب اخلاطىء لنا إ�َّ الذي حيمِّ

و جيعلك تشّك. وما يساعدك هو طرح السؤال التايل على نفسك: متتحن ما إذا كان هللا يتعامل معك أم أنَّ العد
حىت يصل حياول العدو إهتامنا وإدانتنا هل تقودك أفكارك عند الشعور ابلذنب إىل املسيح أم بعيًدا عن املسيح؟ 

ا��. وأنَّه لكي الروح فهو أيًضا يذّكر� مبا عمله املسيح من أجل خطلكن عندما يبكِّتنا إمياننا.  التخلِّي عن بنا إىل
 نسرتجع العالقة مع هللا علينا أن نتوب ونرتك خطا�� وعلينا أحياً� أن نرّد املسلوب (مبعىن أن نصلح األمر).

 

 ؟ وماذا كان هدفهم من ذلك؟ملاذا إختار رجال الدين هذه اخلطَّة

 النعمة تغطِّي اخلطيَّة
م كان الشعب اليهودّي حتت احلكم      الروماين. وكان الرومان قد إحتكروا موضوع البّت أبمور يف تلك األ�َّ

إن  كان يسوع سيغيظ الرومان  إطالق أحكام املوت. فلم تكن لليهود السلطة برجم املرأة دون موافقة الرومان. إًذا،
إمرأة   مصري نَّه متمسّك ابلناموس الذي يقول إنَّ وقد علم رجال الدِّين إوصا� هللا. ل إطاعةحكم على املرأة ابلرجم 

وإن مل حيكم عليها فيمكن إهتامه أبنَّه ال يطبِّق �موس موسى، بل يعلِّم ابحلرّي تعاليم . يكون املوت كهذه
ماذا عساه يفعل؟ إن كان سيدينها سيقع يف شركهم وستتحقق مآرب . كونهكثريون سيرت فوإن مل يُد�ا مناقضة. 

إذ حنن  ، ولن يسعنا أن نطلب الغفران من الربّ أنت وأ� بال أمل هؤالء األشرار. لو كان الرّب قد أدا�ا لكنَّا
 فاجلميع أخطأوا ، وكّلنا نقف مذنبني أمام عدالة وقداسة الرّب. أيًضا قد كسر� �موس موسى. 

 

 ملاذا برأيك إحنىن يسوع وكتب على األرض؟ ماذا برأيك كان يكتب؟ 
تعين "يكتب ضدَّ". ال نعلم ابلتحديد ماذا كتب، لكن  8:6ة يف يوحنااملذكور   katagraphσإنَّ الكلمة اليو�نيَّة   

ا كان حياول عدم النظر إليهم واإلستفادة من الوقت  من احملتمل أن يكون قد إحنىن وكتب خطا�هم على الرتاب. ورمبَّ
ا كان يصلِّي يف قلبه إىل اآلب مة يف التصّرف. وإن كان طالًبا حك لكي يدع الروح القدس يبكِّتهم عن خطا�هم. ورمبَّ
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اإلحتمال األخري هو الصحيح، فإنَّنا نرى هنا إتكاله الكلّي على اآلب. واحلرّي بنا التشبُّه به عندما منّر يف ظروف 
 لكن معظمنا منشغلون فال نصرف الوقت لإلستماع إىل الرّب وسط الضغوطات. صعبة. 

الضغط أبن طرحوا على يسوع سؤاالً آخر. وقف ادوا ز رجال الدِّين  أنَّ  م كم من الوقت مضى، إالّ ال نعل

� هلا من صفعة! فلم يكن  ).7(ع َمْن َكاَن ِمْنُكْم ِبَال َخِطيٍَّة فـَْلَريِْمَها َأوَّالً ِحبََجٍر!""يسوع ونظر إىل املتهمني وقال هلم: 

لكنَّ يسوع بعكس ما يعلِّم الناموس.  عوه، بل كانوا مستعدِّين لرجم املرأة أو رجم يسوع إن أجابهذا اجلواب الذي توقَّ 
نزل إىل األرض من جديد وبدأ ابلكتابة. فبكلِّ حكمة، وضع املسيح املسؤوليَّة عليهم. وقد ذكَّر املتهمِّني ابلتايل: 

يِع الشَّْعِب َأِخريًا، فـَتَـْنزِعُ   ). 7:17الشَّرَّ ِمْن َوَسِطَك." (تثنية "َأْيِدي الشُُّهوِد َتُكوُن َعَلْيِه َأوَّالً ِلَقْتِلِه، مثَُّ َأْيِدي مجَِ

 

 مباذا كانت املرأة تفكِّر عندما مسعت هذا الكالم؟ وملاذا بدأ الشيوخ أوَّالً ابخلروج؟
يه إبنتظار احلجرة األوىل اليت ستسقط عليها. لكنَّها  امن املؤكَّد أنَّ املرأة كانت تقف وظهرها إبجتاه متهمِّ

ورمى كّل متَّهميها أحجارهم ض الواحدة تلو األخرى، حىتَّ ساد الصمت بني اجلموعة. على األر  مسعت األحجار تُرمى
الواحد تلو اآلخر مبتدئني ابلشيوخ. ملاذا خرج الشيوخ أوًَّال؟ كلمَّا كرب� يف العمر، كلَّما إزدد� حكمة. وكلَّنا إرتكبنا 

م وعلينا مجيًعا أن نزيل اخلشبة من أعيننا قبل أن  أحد حيمل ماٍض خاٍل من الذنوب. ال، و أخطاء يف يوم من األ�َّ
ابألحجار بينما خنطىء حنن  ). كيف إبمكاننا رمي اآلخرين5-3:7نساعد اآلخرين على إزالة القذى من أعينهم (مىت

 أيًضا؟
 

ق ابإلضافة إىل النعمة واحل رفَّع� له من مشهد للَّذين كانوا موجودين. فقد رأوا أبّم العني أسفار موسى تُ 

"َألنَّ النَّاُموَس ِمبُوَسى ُأْعِطَي، َأمَّا النِّْعَمُة َواْحلَقُّ فَِبَيُسوَع اْلَمِسيِح اخلارجني من فم املسيح. يقول الكتاب املقدَّس: 

عنا هذه احلقيقة حنن الذين أخطأ�). 17:1َصارَا."(يوحنا . فالنعمة متوفِّرة لتغطية كّل خطيَّة. فإن كنت ال بدَّ أن تشجِّ

ا أن تتوب ق د قمت أبيَّة عالقة خارج إطار الزواج، أو إقرتفت زىن، النعمة جاهزة لتغطية تلك اخلطا� إن كنت مستعدًّ
 عن خطيَّتك وترتكها وتقبل شخص وعمل املسيح الكفَّاري. 
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؟ ما ملاذا وضع هللا يف العهد القدمي عقااًب صارًما مقابل خطية الزىن؟ وهل إختلف األمر يف العهد اجلديد

 رأيك؟ 
ص اآلية يف أفسس  وجهة نظر الرّب جتاه  4-3:5يشدِّد العهد اجلديد على السلوك بقداسة وطهارة. وتلخِّ

يِسَني، َوالَ اْلَقَباَحُة، وَ احلياة اجلنسيَّة َنُكْم َكَما يَِليُق ِبِقدِّ ُم السََّفاَهِة، الَ َكالَ :"َوَأمَّا الّزَِ� وَُكلُّ َجنَاَسٍة َأْو َطَمٍع َفَال ُيَسمَّ بـَيـْ

الَِّذي ُهَو َعاِبٌد  فَِإنَُّكْم تـَْعَلُموَن هَذا َأنَّ ُكلَّ زَاٍن َأْو جنٍَِس َأْو َطمَّاعٍ  َواْهلَْزُل الَِّيت الَ تَِليُق، َبْل اِبْحلَِريِّ الشُّْكُر.

املبادىء اليت وميكن أن يقول البعض إنَّ . )4-3:5لَْيَس َلُه ِمريَاٌث ِيف َمَلُكوِت اْلَمِسيِح َوِهللا." (أفسس ِلَألْواَثنِ 

وضعها قاسية. وهي ابلفعل كذلك. لكنَّه يعلم ما هو األفضل ألوالده وهو يتوَّقع منهم أن يطيعوه. وينظر الرّب إىل 
ا مرتبطة هبوِّيتنا اليت �خذها منه. وإرتكاب الزىن هو مبثاابة إرتكاب خطيَّة  جتاهه فنقرأ خطيَّة الز� بصورة شخصيَّة أل�َّ

اَألْطِعَمُة ِلْلَجْوِف َواْجلَْوُف ِلَألْطِعَمِة، َوهللاُ َسُيِبيُد هَذا َوتِْلَك. َولِكنَّ اجلََْسَد لَْيَس ِللزَِّ� َبْل " 13:6كورنثوس1يف 

، َوالرَّبُّ ِلْلَجَسِد."   العالقة إنَّ ف بطهارة. إًذا، إرتكاب الزىن هو إرتكاب اخلطيَّة جتاه أجساد� فنمنعها من التصرُّ لِلرَّبِّ

اجلنسية بني رجل وإمرأة مقدَّسة ويصبح اإلثنان جسًدا واحًدا. وهي تشبه إحتاد� مع املسيح. وإن كنَّا نؤمن أنَّ هللا هو 
تكون أيَّة عالقة جنسيَّة مع شريك آخر خارج نطاق إرادته. ويشرح بولس الرسول كيف أنَّ  ،الذي جيمعنا مع أزواجنا

أعضاء يف املسيح. وإن كنَّا نتحّد جبسٍد "زاٍن" فإنّنا ال خنطأ فقط إىل هللا بل إىل شريكنا (يف احلاضر أو يف  أجساد� هي
 املستقبل) وإىل  أنفسنا. فأجساد� هي هيكل للروح القدس.  

 ويتابع بولس قائًال:

ِس الَِّذي ِفيُكُم، الَِّذي َلُكْم ِمَن ِهللا، َوَأنَُّكْم "أْم َلْسُتْم تـَْعَلُموَن َأنَّ َجَسدَُكْم ُهَو َهْيَكٌل لِلرُّوِح اْلُقدُ  

ُدوا َهللا ِيف َأْجَسادُِكْم َوِيف َأْرَواِحُكُم الَِّيت   ِهَي هلِل." َلْسُتْم ألَنـُْفِسُكْم؟ ألَنَُّكْم َقِد اْشُرتِيُتْم بَِثَمٍن. َفَمجِّ

 ). 20-18:6كورنثوس1(
رة أكثر، وهللا يريد أن حيفظنا منها. لكلِّ اخلطا� نتائج، لكن للخطا� اجلن وبعض نتائج سيَّة نتائج مدمِّ

 اخلطا� اجلنسيَّة ممكن أن تكون:
 هللا إحزان •

 مع الذي مارسنا معه اجلنس. نفسيًّانرتبط  •
 نطفىء عمل الروح يف حياتنا. •
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 تتعطَّل عالقتنا مع الشريك (إن كان يف احلاضر أو يف املستقبل). •

 لتجربة يف املستقبل.ابنا  تؤولجنسّية متتأل ذاكراتنا صورًا  •
 ترتفع إمكانية إصابتنا ابألمراض املتناقلة جنسيًّا. •

 )6:8بسبب األفكار الشريرة (رومية تفسد أفكار� •

 .نفتح الباب لكل أنواع اإلضطراابت املتنوِّعة •
 وما العمل إن حصل محل؟ جيب رعاية الطفل.   •

ن األرض كلِّهامع املسيح  دَّثما حتشهد رائًعا بيناملال بّد أنَّه كان  ، ومسعت كالم النعمة تلك املرأة. لقد وقفت أمام د�َّ

َال َأَحَد، َ� «فـََقاَلْت: » َ�اْمَرَأُة، َأْيَن ُهْم ُأولِئَك اْلُمْشَتُكوَن َعَلْيِك؟ َأَما َداَنِك َأَحٌد؟«"قَاَل َهلَا:تنبعث من شفتيه:

، يهام ماذا كان أتثري تلك الكلمات علال أعل». َال َأَ� َأِديُنِك. اْذَهِيب َوالَ ُختِْطِئي َأْيًضاوَ «فـََقاَل َهلَا َيُسوُع:». َسيُِّد!

لكينِّ أعلم أتثريها على حيايت... فيا لروعة الشعور أبن تعلم أنَّ خطا�ك ُغفرت!!!! لقد إستوجبت خطا�ي عقاب 
ًبا عليّ املوت، وبذلك اإلنفصال عن هللا إىل األبد. لكنَّ هللا أ َ ".رسل إبنه ليسدِّد الدَّين الذي كان متوجِّ َولِكنَّ هللاَ َبنيَّ

مل يتجاهل الرّب خطّية املرأة، بل إستطاع أن يرى  .)8:5(روميةَحمَبـََّتُه لََنا، ألَنَُّه َوَحنُْن بـَْعُد ُخطَاٌة َماَت اْلَمِسيُح َألْجِلَنا." 
عمة. وكان موته بدًال عنها وعينِّ وعنَّك. قال هلا أن تذهب وال تعود موته اآليت على الصليب وأن يتعامل معها ابلن

ْكَم ُهَو ِبالَ َرْمحٍَة ِلَمْن ملَْ يـَْعَمْل احلُ " لكنَّنا نعلم أنَّ يف هذه مجيعهاختطىء. ال نعلم ماذا حصل معها بعد أن تقابلت معه، 
 ). 13:2" (يعقوبَرْمحًَة، َوالرَّْمحَُة تـَْفَتِخُر َعَلى اْحلُْكِم.

 صاليت أنَّ كّل من يقرأ هذه الكلمات جيد الرمحة اليت تنتصر على الدينونة. إنَّه ينتظر أبن تطلب فتأخذ. 
أشكرك أيّها اآلب من أجل الرمحة والنعمة اللتني ظهرات يف هذا النص، ليس فقط لتلك املرأة، بل لنا أمجعني.  صالة: 

  أشكرك من أجل الرجاء الذي لنا فيك. آمني. 
 

Pastor Keith Thomas 
Email: keiththomas7@gmail.com  
Website: www.groupbiblestudy.com  
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