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

االيمان والصالة والمحبة .هذا هو تأملنا في أنجيل متّى ،االصحاح الخامس العاشر واالعداد
الواحد والعشرين الى الثامن والعشير .سالم هللا لكم وإليكم قراءة النص باسم يسوع المسيح:

ِ
ِ
اك و ْانصر َ ِ
ام َأرَةٌ َك ْن َع ِانَّي ٌة َخ ِ
ار َج ٌة ِم ْن
صَ
ثُ َّم َخ َرَج َي ُسوعُ م ْن ُهَن َ َ َ َ
اءَ .وإِ َذا ْ
ور َو َ
ف إَلى َن َواحي ُ
ص ْي َد َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
ون ٌة ِج ّداًَ .فَل ْم ُي ِج ْب َها ِب َكلِ َم ٍة.
ص َر َخ ْت ِإَل ْيهْ :ار َح ْمني َيا َسِّي ُد َيا ْاب َن َد ُاوَدْ .ابَنتي َم ْج ُن َ
تْل َك الت ُخو ِم َ

ِ
ِ ِِ
ابَ :ل ْم أ ُْرَس ْل ِإالَّ ِإَلى
ال ِمي ُذهُ َو َ
َفتََق َّد َم تَ َ
طَل ُبوا ِإَل ْيه َقائل َ
اص ِرْف َها ألََّن َها تَص ُ
َج َ
اءَناَ .فأ َ
ينْ :
يح َوَر َ
اف بي ِت ِإسرِائيل َّ َّ ِ
ِ ِِ
ِ
ِ ِ
َن
ابَ :ل ْي َس َح َسناً أ ْ
َج َ
الضالةَ .فأَتَ ْت َو َس َج َد ْت َل ُه َقائَل ًةَ :يا َسّي ُد أَعّنيَ .فأ َ
خ َر َ ْ ْ َ َ
ْكل ِمن اْلُفتَ ِ
ِ
يؤخ َذ خب ُز اْلبِنين وي ْ ِ ِ
ات َّال ِذي
ط َرَح لْلكالَ ِبَ .فَقاَل ْتَ :ن َع ْم َيا َسِّي ُدَ .واْلكالَ ُب أ َْيضاً تَأ ُ ُ َ
ُْ َ ُ ْ َ َ َ ُ
ِ
ِ
ط ِمن م ِائد ِة أَرباِبهاِ .ح َينِئ ٍذ َقال يسوع َلها :يا ام أرَة ع ِظيم ِإ ِ ِ
ين.
يم ُانك ،لَي ُك ْن َلك َك َما تُ ِريد َ
َي ْسُق ُ ْ َ َ ْ َ َ
َ َ ُ ُ َ َ َْ ُ َ ٌ َ
اع ِة.
َف ُش ِفَي ِت ْابَنتُ َها ِم ْن ِتْل َك َّ
الس َ

هذه كلمة هللا
كان يسوع ي ْجتَاز ِفي ال ُم ُد ٍن واَلُق ًرى ُي َعّلِم
تقدم له المصابين ِبأَم َر ٍ
اض ُم ْخَتلَِف ٍة وكان يشفيهم كلهم؛ كان يخرج شياطين
من كل مكان و ّ
ْ
ِ
ِ
يح ْاب ُن هللاِ؛ أما الرب فكان ي ْنتَهرُه ْم َوَل ْم َي َد ْع ُه ْم َيتَ َكَّل ُمو َن
ول :أ َْن َت اْل َمس ُ
ص ُرُخ َوتَُق ُ
كثيرة َوه َي تَ ْ
ِ
يح .الرب يسوع ال يحتاج لشهادة الشياطين له فكان يمنعهم من الكالم.
ألََّن ُه ْم َع َرُفوهُ أََّن ُه اْل َمس ُ
ويبشر بملكوت السماوات .وكانت الناس تجي عنده

هكذا واجه الرب يسوع قوى الظالم :بسلطان .وأينما كان يمشي إال وجمع كبير كان يتبعه.

صّلِي.
َوبعدما كان يشفيهم ويبشرهم باالنجيل كان يصرفهم ليعت ِزل منف ِردا لِي
َ َ َ َ ْ َ ُ ُ َْ ً ُ َ َ

لم تكن هذه أول مرة تعامل الرب يسوع مع غير اليهود .في إنجيل يوحنا نق أر عن حديث
أجراه مع امرأة سامرية طلبها أن تعطيه ماء ليشرب .هو الذي يعطي ماء الحياة .ثم مثل

ضابط روماني قائد مئة طلب من يسوع أن يشفي خادمه المريض الى الموت .قال ليسوعَ :يا

ِ
ال ِمي .واالن تأتي هذه
َن تَ ْد ُخ َل تَ ْح َت َسْق ِفي َل ِك ْن ُق ْل َكلِ َم ًة َفَق ْط َفَي ْب َأَر ُغ َ
َسِّي ُد َل ْس ُت ُم ْستَحّقاً أ ْ
المرأة الكنعانية وهي تصرخ وراء يسوع ليغيثها الن ابنتها معذبة جدا يسكنها شيطان .االنجيل

يعطينا أمثلة نساء اللي يسوع شفاهن؛ على سبيل المثال إم أرَة ِبن ْز ِ
ف َد ٍم ُم ْن ُذ ا ْثَنتَي َع ْش َرَة َسَن ًة
َْ َ
ْ
ِ ِ ِ
ِ
َّ
َطبَّاء وَلم تَ ـ ْن ـتَ ـ ِفع َشيئاً بل صار ْت ِإَلى ح ٍ
اء ْت
ال أ َْرَدأَ .وَل َّما َسم َع ْت ِبَي ُسو َ
َ
ْ ْ َْ َ َ
تَأَل َم ْت َكثي اًر م ْن أ َ َ ْ
ع َج َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
يت .وذاك الذي حصل
في اْل َج ْم ِع م ْن َوَراء َو َم َّس ْت ثَ ْوَب ُه ألََّن َها َقاَل ْتِ :إ ْن ل َم ْس ُت َوَل ْو ثَي َاب ُه ُشف ُ
وقال يسوع لها :يا ابن ُة ِإيمان ِك َق ْد َشَف ِ
اك ا ْذهِبي ِبسالَ ٍم و ُكوِني ِ
يح ًة ِم ْن َد ِائ ِك.
َ َْ َ ُ
َ
صح َ
َ َ
َ

ومثل مريم المجدلية التي أخرج منها الرب يسوع سبعة شياطين .حررها الرب وهي أعطته
حياتها .وكانت هي األولى التي ظهر لها يسوع بعد قيامته من الموت .واالن هذه المرأة
الكنعانية .جاءت طالبة الرحمة من يسوع دون إنتباه ألنظار الناس وال أقولهم بكونها إمرأة

ووثنية .أمامها يسوع وهذا هو األهم .صرخت بكل صوتهاْ :ار َح ْمِني َيا َسِّي ُد َيا ْاب َن َد ُاوَد ْابَنِتي
ون ٌة ِج ّدًا .إبنتها مريضة .لكن هي قالت :ارحمني .حنان االم ال ينس .والحنان هو من
َم ْج ُن َ
ِ
اءَنا.
اص ِرْف َها ألََّن َها تَص ُ
طبيعة المسيح .لكن .التالميذ أظهروا العكس .قالواْ :
يح َوَر َ
مذا أزعجهم :صوت امرأة ووثنية بالتالي؟ أم صراخها يا إبن داود؟ ثـقيل على االنسان فعل
الخير وسريع للسخط والطرد .قالوا ليسوع في مناسبة أخرى بغضب على ناسَ :يا َر ُّب أَتُ ِر ُيد
السم ِ
ِ
ول أ ْ ِ
اء َفتُ ـْف ـِنَي ـ ُه ْم َك َما َف َع َل ِإيلِيَّا أ َْيضاً؟ ويسوع كان يكسف لهم أن
أْ
َن َنُق َ
َن تَ ْنزَل َن ٌار م َن َّ َ

أفكارهم ليست أفكاره .يسوع سمع المرأة هو الحّنان والشفيع والشافي ومحرر المسكونين من
ِ ِ
اآلب َفِإَل َّي
األرواح الشريرة .يسوع الذي لم يرفض أحدا أبدا .يقول في إنجيلهُ :ك ُّل َما ُي ْعطيني ُ
ُخ ِر ْج ُه َخ ِ
ارجاً .والفرصة أتيحت لهذه المرأة فلم تتركها تمضي.
ُيْقِب ُل َو َم ْن ُيْقِب ْل ِإَل َّي الَ أ ْ
لكن لنا مشكل في كالم يسوع لهذه المعذبة .يظهر وكأنه لم ينتبه لها بل أجابَ :ل ْي َس َح َسناً
ِ
ين َوُي ْط َرَح لِْل ِكالَ ِب .أن يسوع يظهر الشفقة والحنان في الناس ،هذا ال شك
أْ
َن ُي ْؤ َخ َذ ُخ ْب ُز اْلَبن َ

فيه .لكنه االن يقول كالم مهين .صحيح أن المرأة هي وثنية كنعانية والكنعانيون كانوا أعداء
اليهود منذ القديم .واليهود كانوا يسمون الوثنيين كالب .وأي يهود عادي أكيد أنه يقول لهذه
المرأة إنها وثنية كلبة .فهل تضن هي أن يسوع يعتبرها كلبة؟ أم ترى فيه حقا الشخص الذي

ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
يل َّ
الض َّال ِة .واليهود هم
نادته :ابن داود؟ يسوع يقول أنه لم يرسل إال إَلى خ َراف َب ْيت إ ْس َرائ َ
ضاّلين حقا .ويسوع هو االن خارج إسرائيل .وهو في نواحي صور وصيداء .صحيح أيضا

طوا اْل ُمَق َّد َس لِْل ِكالَ ِب .فهل هذه المرأة تعتبر نفسها
أن الرب يسوع يقول في هذا االنجيل :الَ تُ ْع ُ
تتفوق على أقوال الناس حتى لو ذكرها يسوع؟
كما يقوله اليهود عن الوثنيين أم أنها ّ
في الحقيقة الرب يسوع دائما يختبر الشخص ليجعله يرى في داخله إذا كان إيمانه عميق أم
سطحي؟ قابل لكلمة هللا أم مقتنع بتعاليم البشر؟ المرأة سمعت قول يسوع ولم تخجل النها

حنان ورؤوف ورحيم .هي تعرف مذا يقوله اليهود.
عرفت أن يسوع هو أقوى من الجميع وهو ّ
لكن يسوع ليس إنسانا محتق ار لآلخرين .من صوته ونظرة عينه فهمت دون شك أن يسوع
يريدها أن تستيقظ لاليمان الصحيح الذي به ستنتصر على الروح النجس في بنتها .فقالت:
ْكل ِمن اْلُفتَ ِ
ِ
ط ِم ْن َم ِائ َد ِة أ َْرَباِب َها.
ات َّال ِذي َي ْسُق ُ
َن َع ْم َيا َسِّي ُدَ .واْلكالَ ُب أ َْيضاً تَأ ُ ُ َ

حبها إلبنتها وإيمانها في يسوع .والحب
تفوق على أقوال الناس .وهو من ّ
إيمانها في يسوع ّ
حبها جعلها تكون
ليس له حدود وال جنسية فهو إشعاع حب هللا في يسوع لجميع البشرّ .
مستعدة أن تتحمل كل شيء من أجل بنتها .الحب يتحمل اإلهانة والحب يشفي اإلهانة

ويستر خطايا كثيرة .ال شيء يقوى على الحب .إيمانها ازداد قوة من لقائها بيسوع .بعدما
نادت يسوع إبن داود ،نادته في النهاية :يا سيد ،أي الرب .في هذه المرأة لنا درس رائع
للتواضع والمواظبة في صالة االيمان .بدأت تتبع يسوع بطلب وانتهت على ركبتيها ساجدة
بالصالة .عندما نأتي إلى يسوع يجب أن نأتي أوالً بتواضع وثقة في إسمه لنعبد جالله.

هذا ما يريد إبن هللا أن ي اره فينا .هل نحن صادقون ومحبون أم سطحيون وشعبيون نأتي اليه

ِ
اس ِمي،
لكي يلبي طلباتنا؟ الصالة هي ما يريده الرب الذي يقولِ :إَلى َ
اآلن َل ْم تَ ْطُل ُبوا َش ْيئاً ب ْ
ِ
ِِ
طُلبوا تَأ ُ ِ
ون ُه ِح َين َما
ول َل ُك ْمُ :ك ُّل َما تَ ْ
طُل ُب َ
اُ ْ ُ
ْخ ُذوا لَي ُكو َن َف َر ُح ُك ْم َكامالً .ويقول أيضا :ل َذل َك أَ ُق ُ
آمنوا أَن تَناُلوه َفي ُكون َل ُكم .وأيضا :كونوا َف ِر ِحين ِفي َّ ِ
ِ
تُ ُّ
ين ِفي َّ
الض ْي ِق
صاِب ِر َ
َ
الر َجاء َ
صلو َن َف ُ ْ َ ُ َ َ ْ
َ
ِ
الصالَ ِة .كانت هذه المرأة في غمرة ومع ذلك ابتسمت لقول يسوع .لم تقف
ين َعَلى َّ
ُمواظِب َ
على كلمة كلب فقالت كالم نال إعجاب يسوعِ .ح َينِئ ٍذ َقال َيسوعُ َلهاَ :يا ام أرَةُ َع ِظ ِ
يم ُان ِك
َْ
َ
ٌ
يم إ َ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
اع ِة.
ينَ .ف ُش ِفَي ِت ْابَنتُ َها ِم ْن ِتْل َك َّ
لَي ُك ْن َلك َك َما تُ ِريد َ
الس َ

قوات الظالم .والصالة هي بااليمان وهي أنك تترك
اإليمان بيسوع المسيح دائما ينتصر على ّ
روحك كما أنت أمام هللا واالعتراف بضعفك وفشلك وخطاياك وخضوعك هلل الذي يريدنا أن
نقترب اليه باسم يسوع الحي الذي وضعنا في عالقة حميمة وشركة روحية معه .يسوع هو
عرفنا إسم هللا الذي هو اآلب .في الماضي الناس عرفت يسوع
الذي عرفنا هللا بالحق كما ّ
عرفنا يسوع المسيح كإبنه الذي جعله الطريق الحقيقي والحي
كإبن داود .لكن هللا في محبته ّ
لنا .هللا نفسه قال على يسوع :ه َذا هو ابِني اْلحِب َّ ِ ِ ِ
اس َم ُعوا.
َ َُ ْ
َ ُ
يب الذي به ُس ِرْر ُتَ ،ل ُه ْ
السماع ليسوع ينتج االيمان والرجاء .والصالة التي نرفعها الى هللا ابينا هي باسم يسوع الحي

ِ
ِ
مخلصنا .االيمان بيسوع ال يرجع خائبا فارغا أل َّ
يح َّال ِذي ُك ِرَز ِب ِه َل ْم َي ُك ْن
َن ْاب َن هللا َي ُسو َ
ع اْل َمس َ
اآلمين لِمج ِد هللاِ
النعم وِف ِ
ِِ
ِ
نعم والَ ،بل َقد ك ِ ِ
ِ
يه ِ
ان فيه َن َع ْم أل ْ
ََْ َ َ ْ ْ َ َ
ُ َْ
َن َم ْه َما َك َان ْت َم َواع ُيد هللا َف ُه َو فيه َّ َ ْ َ
طِتَنا .يسوع هو نعم .هو االمين .وأخي ار نسمع صالة لِ َد ُاوَدِ :إَل ْي َك َيا َر ُّب أ َْرَف ُع َنْف ِسيَ .يا
ِب َو ِاس َ

ِ
ِإَل ِهي عَليك تَوَّكْلت َفالَ تَدعِني أَخزى الَ تَ ْشمت ِبي أ ِ
ال َي ْخ َزْوا.
يك َ
َْ
َْ
ََْ َ ُ
ْ
َْ
َع َدائي .أ َْيضاً ُك ُّل ُم ْنتَظ ِر َ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّاك
ُ
ط ُرَق َك َيا َر ُّب َع ِّرْفنيُ .سُبَل َك َعّل ْمنيَ .د ِّرْبني في َحّق َك َو َعّل ْمني .ألََّن َك أ َْن َت ِإَل ُه َخالَصيِ .إي َ
ِ
ظرت اْليوم ُكَّله .اذكرني يا ربِ .من أَج ِل اس ِمك يا ر ُّب ْ ِ ِ ِ
يمَ .م ْن ُه َو
ْانتَ َ ْ ُ َ ْ َ ُ
ْ ْ ْ َ َ َ
اغف ْر إ ْثمي ألََّن ُه َعظ ٌ
ط ِريقاً يختَاره .أمين .اَ ِلنعم ُة مع ج ِم ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ع
ف َّ
ين ُيحبُّو َن َربََّنا َي ُسو َ
يع الذ َ
اإل ْن َس ُ
ان اْل َخائ ُ
ّْ َ َ َ َ
الر َّب؟ ُي َعّل ُم ُه َ َ ْ ُ ُ
ٍ ِ
اْلم ِس ِ
ين.
يح في َع َد ِم َف َساد .آم َ
َ َ

