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   الصالة وااليمان والمحبة.الموضوع: . 28-21: 15إنجيل مّتى . 2019. 03. 17االحد 

 

في أنجيل مّتى، االصحاح الخامس العاشر واالعداد تأملنا هو والمحبة. هذا الصالة و االيمان 
  باسم يسوع المسيح:النص يكم قراءة لإسالم هللا لكم و الواحد والعشرين الى الثامن والعشير. 

 

ِمْن ُثمَّ َخَرَج َيُسوُع ِمْن ُهَناَك َواْنَصَرَف ِإَلى َنَواِحي ُصوَر َوَصْيَداَء. َوِإَذا اْمَرَأةٌ َكْنَعاِنيٌَّة َخاِرَجٌة 
ِبَكِلَمٍة. ِتْلَك التُُّخوِم َصَرَخْت ِإَلْيِه: اْرَحْمِني َيا َسيُِّد َيا اْبَن َداُوَد. اْبَنِتي َمْجُنوَنٌة ِجّدًا. َفَلْم ُيِجْبَها 

َم َتاَلِميُذُه َوَطَلُبوا ِإَلْيِه َقاِئِليَن: اْصِرْفَها أَلنََّها َتِصيُح َوَراَءَنا َفَأَجاَب: َلْم ُأْرَسْل ِإالَّ ِإَلى . َفَتَقدَّ
الَِّة. َفَأَتْت َوَسَجَدْت َلُه َقاِئَلًة: َيا َسيُِّد أَِعنِّي َفَأَجاَب: َلْيَس َحَسنًا َأْن  .ِخَراِف َبْيِت ِإْسَراِئيَل الضَّ

اَلُب َأْيضًا َتْأُكُل ِمَن اْلُفَتاِت الَِّذي ُيْؤَخَذ ُخْبُز اْلَبِنيَن َوُيْطَرَح ِلْلِكاَلِب. َفَقاَلْت: َنَعْم َيا َسيُِّد. َواْلكِ 
ِلَيُكْن َلِك َكَما ُتِريِديَن.  ،َيْسُقُط ِمْن َماِئَدِة َأْرَباِبَها. ِحيَنِئٍذ َقاَل َيُسوُع َلَها: َيا اْمَرَأةُ َعِظيٌم ِإيَماُنكِ 

اَعِة.  َفُشِفَيِت اْبَنُتَها ِمْن ِتْلَك السَّ

 هذه كلمة هللا

تجي عنده كانت الناس و . ملكوت السماواتيبشر بو م ُقًرى ُيَعلِّ الَ ُمُدٍن و الاز ِفي ْجتَ يكان يسوع 
يخرج شياطين  كان ؛كلهم يشفيهمكان و  ِبَأْمَراٍض ُمْخَتِلَفةٍ المصابين له  تقّدممن كل مكان و 

ْنَتهرُهْم َوَلْم َيَدْعُهْم َيَتَكلَُّموَن يفكان الرب  أما ؛َوِهَي َتْصُرُخ َوَتُقوُل: َأْنَت اْلَمِسيُح اْبُن هللاِ كثيرة 
ال يحتاج لشهادة الشياطين له فكان يمنعهم من الكالم. يسوع الرب  أَلنَُّهْم َعَرُفوُه َأنَُّه اْلَمِسيُح.

. يتبعه كانجمع كبير كان يمشي إال و  ماوأين. هكذا واجه الرب يسوع قوى الظالم: بسلطان
 . َيْعَتِزُل ُمْنَفِردًا ِلُيَصلِّيَ ل همَصَرفَ يويبشرهم باالنجيل كان  همبعدما كان يشفيوَ 
 

 عن حديثفي إنجيل يوحنا نقرأ غير اليهود.  معالرب يسوع  تعامللم تكن هذه أول مرة 
ثم مثل هو الذي يعطي ماء الحياة. . تعطيه ماء ليشربأن  اطلبهسامرية مع امرأة أجراه 
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َيا  ليسوع:طلب من يسوع أن يشفي خادمه المريض الى الموت. قال ضابط روماني قائد مئة 
هذه واالن تأتي  َسيُِّد َلْسُت ُمْسَتِحّقًا َأْن َتْدُخَل َتْحَت َسْقِفي َلِكْن ُقْل َكِلَمًة َفَقْط َفَيْبَرَأ ُغاَلِمي.

االنجيل . معذبة جدا يسكنها شيطان هاابنت يسوع ليغيثها الن كنعانية وهي تصرخ وراءالمرأة لا
 ْمَرَأة ِبَنْزِف َدٍم ُمْنُذ اْثَنَتْي َعْشَرَة َسَنةً إ؛ على سبيل المثال شفاهن يسوعاللي أمثلة نساء  عطيناي

َلمَّا َسِمَعْت ِبَيُسوَع َجاَءْت و  .َصاَرْت ِإَلى َحاٍل َأْرَدأَ ِفْع َشْيئًا َبْل ــتَ ــنْ ــَوَلْم تَ َتَألََّمْت َكِثيرًا ِمْن َأِطبَّاَء 
ْت َثْوَبهُ  وذاك الذي حصل  َمْسُت َوَلْو ِثَياَبُه ُشِفيُت.لِإْن  أَلنََّها َقاَلْت: ِفي اْلَجْمِع ِمْن َوَراٍء َوَمسَّ

 . َصِحيَحًة ِمْن َداِئكِ  َيا اْبَنُة ِإيَماُنِك َقْد َشَفاِك اْذَهِبي ِبَساَلٍم َوُكوِني: لها وقال يسوع
 

ب وهي أعطته مريم المجدلية التي أخرج منها الرب يسوع سبعة شياطين. حررها الر مثل و 
المرأة واالن هذه من الموت.  التي ظهر لها يسوع بعد قيامته األولىحياتها. وكانت هي 

أقولهم بكونها إمرأة ال و  الناسر انظأل يسوع دون إنتباه طالبة الرحمة منجاءت . الكنعانية
َداُوَد اْبَنِتي اْرَحْمِني َيا َسيُِّد َيا اْبَن : األهم. صرخت بكل صوتهاوثنية. أمامها يسوع وهذا هو و 

والحنان هو من حنان االم ال ينس. : ارحمني. تلاق هي إبنتها مريضة. لكن َمْجُنوَنٌة ِجّدًا.
 . اْصِرْفَها أَلنََّها َتِصيُح َوَراَءَناعكس. قالوا: الا المسيح. لكن. التالميذ أظهرو طبيعة 

 

فعل االنسان ى لعقيل ـثإبن داود؟  يا م صراخها؟ أامرأة ووثنية بالتاليمذا أزعجهم: صوت 
َيا َربُّ َأُتِريُد والطرد. قالوا ليسوع في مناسبة أخرى بغضب على ناس: الخير وسريع للسخط 

َماِء َفتُ  ويسوع كان يكسف لهم أن  ُهْم َكَما َفَعَل ِإيِليَّا َأْيضًا؟ــِنيَ ــفْ ــَأْن َنُقوَل َأْن َتْنِزَل َناٌر ِمَن السَّ
شافي ومحرر المسكونين من الشفيع و الن و انّ حلمرأة هو الاسوع سمع يم ليست أفكاره. أفكاره

ُكلُّ َما ُيْعِطيِني اآلُب َفِإَليَّ  يقول في إنجيله: لم يرفض أحدا أبدا.الذي  يسوعاألرواح الشريرة. 
 والفرصة أتيحت لهذه المرأة فلم تتركها تمضي.  .ُيْقِبُل َوَمْن ُيْقِبْل ِإَليَّ اَل ُأْخِرْجُه َخاِرجاً 

 

َلْيَس َحَسنًا  :أجاببل  اهوكأنه لم ينتبه ليظهر لهذه المعذبة.  لنا مشكل في كالم يسوعلكن 
أن يسوع يظهر الشفقة والحنان في الناس، هذا ال شك  َأْن ُيْؤَخَذ ُخْبُز اْلَبِنيَن َوُيْطَرَح ِلْلِكاَلِب.



كانوا أعداء والكنعانيون  كنعانيةوثنية هي  أن المرأة . صحيح مهينفيه. لكنه االن يقول كالم 
ذه هلقول أكيد أنه يعادي يهود أي و  .بكالاليهود كانوا يسمون الوثنيين و . منذ القديم اليهود

حقا الشخص الذي  هترى في أمأن يسوع يعتبرها كلبة؟ هي هل تضن ف. ةكلبإنها وثنية لمرأة ا
الَِّة.يسوع يقول أنه لم يرسل : ابن داود؟ نادته واليهود هم  ِإالَّ ِإَلى ِخَراِف َبْيِت ِإْسَراِئيَل الضَّ

صحيح أيضا هو في نواحي صور وصيداء. و ضاّلين حقا. ويسوع هو االن خارج إسرائيل. 
َس ِلْلِكاَلِب  يقول في هذا االنجيل:أن الرب يسوع  . فهل هذه المرأة تعتبر نفسها اَل ُتْعُطوا اْلُمَقدَّ

  ؟كما يقوله اليهود عن الوثنيين أم أنها تتفّوق على أقوال الناس حتى لو ذكرها يسوع
 

الرب يسوع دائما يختبر الشخص ليجعله يرى في داخله إذا كان إيمانه عميق أم في الحقيقة 
النها لم تخجل و بل لكلمة هللا أم مقتنع بتعاليم البشر؟ المرأة سمعت قول يسوع سطحي؟ قا

هي تعرف مذا يقوله اليهود.  حّنان ورؤوف ورحيم.الجميع وهو أقوى من هو يسوع أن عرفت 
لكن يسوع ليس إنسانا محتقرا لآلخرين. من صوته ونظرة عينه فهمت دون شك أن يسوع 

فقالت:  .على الروح النجس في بنتهاتنتصر ساليمان الصحيح الذي به ها أن تستيقظ ليريد
  َنَعْم َيا َسيُِّد. َواْلِكاَلُب َأْيضًا َتْأُكُل ِمَن اْلُفَتاِت الَِّذي َيْسُقُط ِمْن َماِئَدِة َأْرَباِبَها.

 

والحب . وإيمانها في يسوع هو من حّبها إلبنتهاالناس. و  والقتفّوق على أإيمانها في يسوع 
كون ها جعلها تحبّ لجميع البشر. في يسوع فهو إشعاع حب هللا وال جنسية ليس له حدود 

الحب يتحمل اإلهانة والحب يشفي اإلهانة . مستعدة أن تتحمل كل شيء من أجل بنتها
بعدما . لقائها بيسوعمن نها ازداد قوة ايمإالحب.  علىقوى يشيء  الويستر خطايا كثيرة. 

لنا درس رائع هذه المرأة في الرب. يا سيد، أي نادت يسوع إبن داود، نادته في النهاية: 
ساجدة على ركبتيها  تانتهبطلب و  تتبع يسوع. بدأت واظبة في صالة االيمانوالملتواضع ل
 عبد جالله. نل ة في إسمهوثق بتواضعالصالة. عندما نأتي إلى يسوع يجب أن نأتي أواًل ب
 



نأتي اليه  فينا. هل نحن صادقون ومحبون أم سطحيون وشعبيون ه را إبن هللا أن يهذا ما يريد 
 ،ِإَلى اآلَن َلْم َتْطُلُبوا َشْيئًا ِباْسِمي يقول:الذي رب الالصالة هي ما يريده  ؟لكي يلبي طلباتنا

ِلَذِلَك َأُقوُل َلُكْم: ُكلُّ َما َتْطُلُبوَنُه ِحيَنَما  أيضا: ويقول ُاْطُلُبوا َتْأُخُذوا ِلَيُكوَن َفَرُحُكْم َكاِماًل.
ْيِق كونوا أيضا: و  .ُتَصلُّوَن َفآِمُنوا َأْن َتَناُلوُه َفَيُكوَن َلُكمْ  َفِرِحيَن ِفي الرََّجاِء َصاِبِريَن ِفي الضَّ

اَلةِ   لم تقف. ت لقول يسوعبتسمافي غمرة ومع ذلك هذه المرأة  كانت. ُمواِظِبيَن َعَلى الصَّ
ِحيَنِئٍذ َقاَل َيُسوُع َلَها: َيا اْمَرَأةُ َعِظيٌم ِإيَماُنِك فقالت كالم نال إعجاب يسوع. على كلمة كلب 

اَعِة.   ِلَيُكْن َلِك َكَما ُتِريِديَن. َفُشِفَيِت اْبَنُتَها ِمْن ِتْلَك السَّ
 

ترك بااليمان وهي أنك تالصالة هي و  الظالم.قّوات  ينتصر على ائمابيسوع المسيح د اإليمان
الذي يريدنا أن  واالعتراف بضعفك وفشلك وخطاياك وخضوعك هلل أمام هللاكما أنت  كروح

يسوع هو في عالقة حميمة وشركة روحية معه.  وضعناالذي نقترب اليه باسم يسوع الحي 
عرفت يسوع الناس في الماضي لذي عرفنا هللا بالحق كما عّرفنا إسم هللا الذي هو اآلب. ا

كإبنه الذي جعله الطريق الحقيقي والحي المسيح كإبن داود. لكن هللا في محبته عّرفنا يسوع 
 ا. َلُه اْسَمُعو  ،َهَذا ُهَو اْبِني اْلَحِبيُب الَِّذي ِبِه ُسِرْرتُ . هللا نفسه قال على يسوع: لنا

 
الحي يسوع التي نرفعها الى هللا ابينا هي باسم الصالة السماع ليسوع ينتج االيمان والرجاء. و 

أَلنَّ اْبَن هللِا َيُسوَع اْلَمِسيَح الَِّذي ُكِرَز ِبِه َلْم َيُكْن  ال يرجع خائبا فارغااليمان بيسوع ا. مخلصنا
أَلْن َمْهَما َكاَنْت َمَواِعيُد هللِا َفُهَو ِفيِه النََّعْم َوِفيِه اآلِميُن ِلَمْجِد هللِا  َقْد َكاَن ِفيِه َنَعمْ َنَعْم َواَل، َبْل 

َيا  ِإَلْيَك َيا َربُّ َأْرَفُع َنْفِسي. :ِلَداُودَ صالة وأخيرا نسمع يسوع هو نعم. هو االمين.  ِبَواِسَطِتَنا.
ْلُت َفاَل  َأْيضًا ُكلُّ ُمْنَتِظِريَك اَل َيْخَزْوا.  َتَدْعِني َأْخَزى اَل َتْشَمْت ِبي أَْعَداِئي.ِإَلِهي َعَلْيَك َتَوكَّ

ْفِني. ُسُبَلَك َعلِّْمِني. ْبِني ِفي َحقَِّك َوَعلِّْمِني. أَلنََّك َأْنَت ِإَلُه َخاَلِصي. ِإيَّاَك  ُطُرَقَك َيا َربُّ َعرِّ َدرِّ
َمْن ُهَو  ِمْن َأْجِل اْسِمَك َيا َربُّ اْغِفْر ِإْثِمي أَلنَُّه َعِظيٌم.ني يا رب. اذكر  اْنَتَظْرُت اْلَيْوَم ُكلَُّه.

؟ ُيَعلُِّمُه َطِريقًا َيْخَتاُرُه.  الَِّذيَن ُيِحبُّوَن َربََّنا َيُسوَع َالنِّْعَمُة َمَع َجِميعِ  أمين. اإِلْنَساُن اْلَخاِئُف الرَّبَّ
 .اْلَمِسيَح ِفي َعَدِم َفَساٍد. آِمينَ 


