




طبعــةثالثـــة 

اآذار 2009

املقدمة

يعالج الإجنيل املقد�س كل موا�ضيع احلياة، 

املوا�ضيع.  اأهم هذه  املراأة من  ومو�ضوع 

املراأة اأ�ضا�ضية يف بنية املجتمع، وركن من 

والرتبوية.  الثقافية والجتماعية  اأركانه 

حول  روايات  �ضنقدم  الكتيب  هذا  يف 

نرى  حيث  عي�ضى،  �ضيدنا  قابلن  ن�ضاء 

ح�ضولهن على الرحمة.



كلمة الله

هو خبز للعاملني وغيث من 

ال�ضماوات وينبوع الرحمة. 

اإنه يربئ املر�ضى بلم�ضة 

ويحيي املوتى بكلمة. 

اإنه يدافع عن ال�ضعفاء 

ويعطي املتعبني الراحة. 

اإنه �ضيدنا عي�ضى، 

وجيها يف الدنيا والآخرة.

هذه روايات من الإجنيل ال�ضريف

عن ن�ضاء لقنَي �ضيدنا عي�ضى، 

َن بقية حياتهّن وكل هذه  وقد تغيرَّ

الق�ض�س موجودة يف الإجنيل ال�ضريف.



الزانية املحررة
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الفا�سقة املغفورة

قب�س بع�س مت�ضددون على امراأة وهي 

الق�ضا�س  اأن  التوراة  ن�ضت  وقد  تزين، 

للزنى هو اإعدام الفريقني رجما. واأتى 

بها املتهمون اإىل �ضيدنا عي�ضى حتى يروا 

ما يقوله هو. كتب �ضيدنا عي�ضى باأ�ضبعه 

يف الرتاب وقال: “اإن كان اأحد مع�ضوما 

الراجمني.”  اأول  فليكن  الذنوب،  من 

غادرهما الرجال واحدا فواحدا ومل يبق 

اأحد ليجمها. كان �ضيدنا عي�ضى عليما 

قال  بل  عليها،  يحكم  مل  لكنه  بذنبها، 

لها: “اذهبي ول ترتكبي ذنبا اآخر.”

كان �ضيدنا عي�ضى يتع�ضى مع بع�س القادة، 

وبّلت  وراءه  وركعت  خلفه  امراأة  ودخلت 

قدميه  بدموعها ثم م�ضحتهما ب�ضعر راأ�ضها 

لتهما ودهنتهما بالعطور. اأدانها الرجال 
ّ
وقب

عي�ضى  �ضيدنا  لكن  فا�ضقة،  اأنها  علموا  اإذ 

راأى قلبها وعرف توبتها و�ضكرها لغفران 

واأعلن  عي�ضى  �ضيدنا  عنها  دافع  تعاىل.  اهلل 

لها رحمة اهلل عز وجل.
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املنبوذة املب�سرةالنج�سة املطهرة

كان �ضيدنا عي�ضى ما�ضيا واحت�ضد حوله جمهور 

كبي، واقرتبت من خلفه امراأة جن�ضة ب�ضبب 

نزيف دم منذ اثنتي ع�ضرة �ضنة. وثقت اأنها 

عي�ضى.  �ضيدنا  ثوب  طرف  مل�ضت  لو  �ضتُ�ضفى 

�ضّقت طريقها يف و�ضط الزحام واأخيا مّدت 

�ضيدنا  التّف  برئت.  احلال  ويف  ومل�ضته،  يدها 

قد  بي  ثقتك  ابنتي،  “يا  لها،  وقال  عي�ضى 

�ضفتك، فام�ضي ب�ضالم.”

رغم  ال�ضامرة،  مبحافظة  عي�ضى  �ضيدنا  مر 

عند  وجل�س  املكان،  ذلك  الأكرثية  جتنب 

اأتت  الظهر،  عند  �ضفره.   من  ي�ضرتيح  بئر 

�ضربة  منها  وطلب  البئر  من  ت�ضتقي  امراأة 

اإذ ال�ضامريون منبوذون،  ماء. تعجبت املراأة 

عي�ضى  �ضيدنا  كان  مثلها.  امراأة  وخا�ضة 

عليها  عر�س  لكنه  ال�ضيئة،  بحياتها  عليما 

املاء املحيي. بالتايل اأعلنت لأهل البلدة اأنه 

امل�ضيح الفادي املرجتى.
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النائحة املعزاةامل�سو�سة امل�سفية 

فيه  مينع  الراحة  يوم  مقد�ضا،  يوما  كان 

تعليم  لي�ضمع  النا�س  واجتمع  بتاتا،  العمل 

�ضيدنا عي�ضى يف م�ضلى. كانت بينهم امراأة 

قد م�ضها جني مذ ثماين ع�ضرة �ضنة وجعلها 

عندما  م�ضتقيمة.  تقف  اأن  وعاجزة  حدباء 

راآها �ضيدنا عي�ضى، دعاها اإليه وو�ضع عليها 

اإذ  امل�ضلى  �ضيخ  منه  غ�ضب  و�ضفاها.  يديه 

�ضفاها �ضيدنا عي�ضى يف يوم مقد�س، لكنه قال 

له اأن حما�ضهم لل�ضنن قد جعلهم منافقني.

بلدة  نحو  واحلواريون  عي�ضى  �ضيدنا  توجه 

اقرتابهم  وعند  غفي،  جمع  حولهم  وكان 

البلدة، قابلوا جنازة �ضاب كان  من بوابة 

وحيدا لأمه، وكانت اأمه اأرملة. عندما راآها، 

اأ�ضفق عليها وعزاها، ثم مل�س النع�س واأحيى 

فرده  وتكلم،  ال�ضاب  جل�س  فورا  ال�ضاب! 

�ضيدنا عي�ضى لأمه وا�ضتوىل اخلوف على اجلميع 

و�ضبحوا بحمد اهلل.
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اخلامتة 

بوا�ضطة �ضيدنا عي�ضى،

 يعيد اهلل كرامة املذلني

ر النج�ضني
ّ
ويطه

ويغفر املذنبني

وينعم على املحرومني

ويرحم غي امل�ضتحقني

ويريح اليائ�ضني

ويرحب باملنبوذين

وي�ضفي اجل�ضد والنف�س والروح

ويعاملنا كاأننا بنات حبيبات.

فلنلتجئ اإىل ح�ضن اهلل املنعم احلق الودود 

ون�ضرب املاء املحيي.
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