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 اليكم القراءة:  .28-21: 15ى إخوتي ومرحبا بكم في االستماع لعظة اليوم وهي من إنجيل مت  َلُكُم ساَلُم نعمة و 
 

َمْت ِإَلْيِه ُثمَّ َغاَدَر َيُسوُع ِتْلَك اْلِمْنَطَقَة َوَذَهَب ِإَلى َنَواِحي ُصوَر َوَصْيَدا. َفِإَذا اْمَرأَةٌ َكْنَعاِنيٌَّة ِمْن ِتلْ  َك النََّواِحي َقْد َتَقدَّ
ًا ِاْبَنِتي ُمَعذََّبٌة  ،اْبَن َداُودَ  َسيِ ُد، َيا  َصاِرَخًة: اْرَحْمِني َيا ُنَها َشْيَطاٌن. لِكنَُّه َلْم ُيِجْبَها ِبَكِلَمٍة. َفَجاَء َتاَلِميُذُه  َيْسكُ ِجد 

وَن َعَلْيِه َقاِئِليَن: اْقِض َلَها َحاَجَتَها  الَّةِ . وراءنا َتْصُرُخ َفِهَي ُيِلحُّ ِإَلى َبْيِت   ،َفَأَجاَب: َما ُأْرِسْلُت ِإالَّ لْلِخَراِف الضَّ
َواِب َأْن ُيْؤَخَذ ُخْبُز . َسيِ دُ  َلُه َوَقاَلْت: أَِعنِ ي َياَوَسَجَدْت  اْقَتَرَبْت ِإَلْيِه َولِكنَّ اْلَمْرأَةَ . ِإْسَراِئيلَ  َفَأَجاَب: َلْيَس ِمَن الصَّ

اْلُفَتاِت الَِّذي َيْسُقُط ِمْن َمَواِئِد  َسيِ ُد َولِكنَّ ِجَراَء اْلِكاَلِب َتْأُكُل ِمَن  َفَقاَلْت: َصِحيٌح َيا .اْلَبِنيَن َوُيْطَرَح ِلِجَراِء اْلِكاَلبِ 
اَعِة.  .َفْلَيُكْن َلِك َما َتْطُلِبينَ  ،َفَأَجاَبَها َيُسوُع: َأيَُّتَها اْلَمْرأَةُ، َعِظيٌم ِإيَماُنكِ  .َأْصَحاِبَها  َفُشِفَيِت اْبَنُتَها ِمْن ِتْلَك السَّ

 

 هذه كلمة هللا المجد للرب
 

مرة   ثانيهذه  و  .وهي مدن في جنوب لبنان َوَذَهَب ِإَلى َنَواِحي ُصوَر َوَصْيَدا شمال إسرائيلالجليل َيُسوُع َغاَدَر 
هللا يوسف أن    حين أمرطفال  يسوع خرج الرب من أرض إسرائيل الى أرض الوثنيين. أول مرة كانت لما كان  

بعد موت ذاك قتل يسوع. و يبحث على  كان شرير الهيرودس الملك  النلمصر  نزل بهموي مريم أمه  ه معيأخذ 
َه ِإَلى َنَواِحي ِمْنَطَقِة اْلَجِليِل وَ تفالملك الخبيث، أمر هللا يوسف أن يرجع الى أرض إسرائيل   َبْلَدةٍ ذهب الى َوجَّ

وكان رؤساءهم ه و رفضلكن اليهود و  .خدمته وع حتى جاء الوقت ليبدأوهناك ترعرع يس ُتَسمَّى النَّاِصَرَة َوَسَكَن ِفيَها
اِلُك ِفي   ذاكو . ِإَلى َنَواِحي ُصوَر َوَصْيَداوذهب تعد عنهم فطرة اب . ويسوع هلقتوشيوخهم يرغبون في  ْعُب السَّ الشَّ

 . ملنور العا بيسوع إبن هللا .الظُّْلَمِة َأْبَصَر ُنورًا َعِظيمًا َواْلُمِقيُموَن ِفي َأْرِض ِظاَلِل اْلَمْوِت َأَضاَء َعَلْيِهْم ُنورٌ 
 

المسكونين  من الناساألرواح النجسة كان يشفي المرضى ويخرج سمعت عن يسوع الذي وهي هذه المرأة منهم و 
ًا  ُمَعذََّبةال هاْبَنتِ طلبت رحمته أن يحرر و سريعا المرأة اغتنمت الفرصة وذهبت الى الرب و . بها كان   َشْيَطانٌ  منِجد 

يكونوا  الذين لم يلقبون شعب إسرائيل واليهود كانوا ال تنتمي الى وثنية  المرأة  َلْم ُيِجْبَها ِبَكِلَمٍة.يسوع  لِكنَّ  .َيْسُكُنَها
نيين ذههبأسماء حيوانات مثل خنازير وكالب.  من أمتهم اللي يعتبروا نفوسهم أفضل من   الى اليوم حماقة الد 

 ةعام  والمرأة . وال يرضي الرب  ما يقدر يكون من هللاوإحتقار االخرين ين اللي يعلم البغضاء والكراهية والد   ؛غيرهم
 المستحيل من أجل أوالدها. هي أم  واالم تعمل مرأة  لوا. اءغبياال الجبناء من  ةمحتقر هي 

 

قلب االم مليان بالحنان والحنان من صفات المسيح لكنها تواجه ضب  حماية على أوالدها. و من فأر، تخاف ربما 
إنها   .ولها بنت مسكونة من روح شيطان ،وثنيةو  امرأة،والمرأة في هذا النص تواجه عدة مشاكل. إنها يسوع. 

كانت فيه  هل لمذا ما جاوبها؟ غريب.  .ما جاوبهاجات عند يسوع ويسوع . أم  لكنها و  .مكروهة من كل النواحي
َقاِئِليَن: اْصِرْفَها   ا يسوعَطَلُبو ؟ التالميذ هم حتى يتعاملوا مع الوثنيين وال يسلموا عليهمكانوا ما الذين فكرة اليهود 



أنهم   ن و يعتقد  كثيرون و موا مثل كثيرين. لالتالميذ تكو يسوع.  طلبت . المرأة هاعلي غضبواهم  .  أَلنََّها َتِصيُح َوَراَءَنا
علينا أن ننتبه لما نمشي لكنيسة أو اجتماع او نحب مفضون من هللا عن االخرين. .  من غيرهميسوع أقرب إلى 
 يمنعنا من نعمة الرب. بمالحظاته السلبية ل أحد حتى ما يأثر فينا  . ننتبهنتبع يسوع

 

ما يهمه االيمان   . يسوعمتحن إيمانهاليما قاله لتالميذه خالها تسمع  يسوع جاوب المرأة بطريقة غير مباشرة. ثم  
الرب يريد أن نفحص نفوسنا كذلك لنرى نوع االيمان   قلب.اليمان من عمق اإليريد الرب ، العمومي السطحي
. الدينيون  االنسانويحدد ذهن  يشك لمان. الدين يس له عالقة بالدين وال الدين ينتج االيااليمان باهلل ل اللي فينا.

  ماكانوا يحكموا عليه و د يهو ال كهنةعندما  مثال. يسوعصمت لأخرى مناسبات يذكر النجيل اعارضوا يسوع. 
َعلَُّقوا َفْوَق َرْأِسِه اَلِفَتًة َتْحِمُل ُتْهَمَتُه   ا الرب،بو لثم لما ص َوَيُسوَع َظلَّ َصاِمتًا. شهود زور. جابوا، تهمةأي  واجد و 

وَن ُرُؤوَسُهْم َوَيُقوُلوَن: َخلِ ْص َنْفَسكَ  الناسَمْكُتوبًا َعَلْيَها: َهَذا ُهَو َيُسوُع َمِلُك اْلَيُهوِد. َوَكاَن  ِإْن   ؛َيْشُتُموَنُه َوُهْم َيُهزُّ
ِليبِ  ُيوُخ َقاِئِليَن: َخلََّص َغْيَرُه َأمَّا َنْفَسُه   .ُكْنَت اْبَن هللِا َفاْنِزْل َعِن الصَّ َوَسِخَر ِمْنُه َأْيضًا ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبُة َوالشُّ

ِليِب َفُنْؤِمَن ِبهِ . .َفاَل َيْقِدُر َأْن ُيَخلِ َص  َل َعَلى هللِا َفْلُيَخلِ ْصُه اآلَن ِإْن َكاَن ُيِريُدُه تَ  ،َفْلَيْنِزِل اآلَن َعِن الصَّ َقاَل:   النهَوكَّ
 .  وال فتح فاه ما قال شي ضدهم وال هدد باالنتقامويسوع . َأَنا اْبُن هللاِ 

 

َرُجُل آاَلٍم َوُمْخَتِبُر  ُمْحَتَقٌر َوَمْنُبوٌذ ِمَن النَّاِس، : النبي إشعياءكما تنبأ به تحمل اإلهانة والشتيمة والصلب ه لكن
 َأْوَجاَعَنا َوَنْحُن َحِسْبَنا َأنَّ اْلُحْزِن، َمْخُذوٌل َكَمْن َحَجَب النَّاُس َعْنُه ُوُجوَهُهْم َفَلْم َنْأَبْه َلُه. َلِكنَُّه َحَمَل َأْحَزاَنَنا َوَتَحمَّلَ 

وحًا ِمْن َأْجِل آَثاِمَنا َوَمْسُحوقًا ِمْن َأْجِل َمَعاِصيَنا، َحلَّ ِبِه َتْأِديُب َساَلِمَنا،  الرَّبَّ َقْد َعاَقَبُه َوَأَذلَُّه، ِإالَّ َأنَُّه َكاَن َمْجرُ 
  ِبَكِلَمٍة. المرأة  َلْم ُيِجْب بصمت الى الموت من أجلنا أيضا. األلم   تحمل كلالمجد له يسوع نعم. . َوِبِجَراِحِه َبِرْئَنا

كالمنا  نا ما يهمه؟ هل أمرُ هل هللا نسانا؟  هل هللا ما يهتم بها؟ فصلي وما نشوف جواب. نحدث لنا أيضا أننا ي
 ؟  هللا  ى بناأن نعمل شي لرض يجب هل  ؟الدينيين بليغ مثل كالم  ليس

 

المرأة طلبت يسوع والتالميذ  لصمته غرض. وغرض الرب هو دائما لفائدتنا.  . أفكارناليست  أفكار هللا في الحقيقة 
ما كالمهم وال لصمت يسوع.  ل ما انتبهت الهي ولكنها . النها كانت تصرخ وراءهم  صرفها عنهمي أن سوع ي أرادوا

وهي   وتبعته يسوعتمسكت بفهي  أتيحت لها،  فرصة ثمينةهذه و  منطقتهاجاء الى هو و  موجود أمامهادام الرب 
الَِّة ِإَلى  وال كالم تالميذه وال جوابه لهم أنه الرب  ت . ال صميد س تصرخ: ارحمني يا  َما ُأْرِسل ِإالَّ ِإَلى اْلِخَراِف الضَّ

 فهي أيضا تتعذب مع بنتها.  .َسيِ دُ  أَِعنِ ي َيااْلَمْرأََة اْقَتَرَبْت ِإَلْيِه َوَسَجَدْت َلُه َوَقاَلْت: العكس وقفها.  َبْيِت ِإْسَراِئيلَ 
 

الصالة  الى دائما صمت الرب يقودنا .  سجدت هي له وما غيرت طلبهايسوع أنه جاء إلسرائيل فقط  قالعندما 
ه من كل قلوبنا. صمت الرب ال يعني أنه ما يسمع لنا.  د عبندائما  يجعلناه وجود يسمع.  الرب  النبإستمرار له 

َفَأَجاَب: َلْيَس  ...َسيِ دُ  أَِعنِ ي َيا: طلبت المرأة  بمن نؤمن.نوعية إيماننا و صمت الرب هو امتحان لنا حتى نعرف 
َواِب َأْن ُيْؤَخَذ ُخْبُز اْلَبِنيَن َوُيْطَرَح ِلِجَراِء اْلِكاَلبِ    يشبهما يسوع ما أثر فيها النها شافت أن  هذا الكالم. ِمَن الصَّ



ألرض ما يجي   اليهودي المتدين. يسوع هو جاء الى منطقتها. والسيما النساء الذين يحتقرون البؤساء الدينيون 
َأنَُّه هَكَذا َأَحبَّ هللُا اْلَعاَلَم َحتَّى َبَذَل اْبَنُه اْلَوِحيَد، ِلَكْي اَل َيْهِلَك   قال: ذيلس هو ايأليسوع ما يشبههم. الوثنيين. و 

حتى تنظر هي   ون لللمرأة كما كان اليهود يقو إذن  مل؟ أكيد. يسوع تكُكلُّ َمْن ُيْؤِمُن ِبِه، َبْل َتُكوُن َلُه اْلَحَياُة األََبِديَّةُ 
يهود.  زدراء الوإوضعتها أمام يسوع فرصة  ذهههل كان في صوته احتقار؟  نظر اليها بكره؟ هل مثــلهم؟  ل هو ه

 .الخيرهذه المرأة اختارت ل ننتبه لألغبياء؟ هالشر بالشر؟  رد  هل ن  ،كالم قبيحسمع ن   لمانحن أيًضا  ؟معسلمن ت
 ال قال لها ابتعدي عني. رفضها و ما . أي شر   يسوع ما قال لها

 

رد دت لكالم فَ . رائد إيماننا ومكمله االمل هو دائما في كالم يسوعو  .هناك أملمعناه ، عيب إذا ما قال لها أي و 
يا له   .َسيِ ُد؛ َولِكنَّ ِجَراَء اْلِكاَلِب َتْأُكُل ِمَن اْلُفَتاِت الَِّذي َيْسُقُط ِمْن َمَواِئِد َأْصَحاِبَها َقاَلْت: َصِحيٌح َياو ه لبمقابالرب 

  اهقـلب فتحو يسوع  أيقضهالذي إنه االيمان كاء. إنه جواب االيمان. د أو فطنة أو عقلية حكمة  يكن  م لمن جواب. 
وال بركات مادية  ما طلبت الصحة. منها القليلنع بـتـقـتهي  ،ليهود ا ارفضه  التيهللاة منعأن وهي فهمت. فهمت 

ويرفع حتى السبب اللي  بنتهاأن يحرر   شرير، إنما طلبت رحمة الرب يسوعها روح في ناوال سألت لمذا بنتها ك
 أبدا أنها من كالب. يقصد عرفت أن يسوع لم  ة.در قي الل  كإبن هللا ى لنظرت ا. فيها كنسجعل الروح الشرير ي

 

ٌس ِلْلِكاَلِب َواَل َتْطَرُحوا َجَواِهَرُكْم َأَماَم اْلَخَناِزيِر ِلَكْي اَل َتُدوَسَها  قال يوما: أنه لرب ل سبق اَل ُتْعُطوا َما ُهَو ُمَقدَّ
َقُكْم.ِبَأْرُجِلَها َوَتْنَقِلبَ  كتب بطرس والرسول  والرب يشير الى المستهزئين بإنجيل هللا والفاسدين.  َعَلْيُكْم َفُتَمزِ 

َكاَن َأْفَضَل َلُهْم َلْو َأنَُّهْم َلْم َيَتَعرَُّفوا ِبَطِريِق اْلِبرِ  ِمْن َأْن  رفضوه يقول: و ذين سمعوا خبر االنجيل لا بخصوص 
َسِة الَِّتي َتَسلَُّموَها.  وا َعِن اْلَوِصيَِّة اْلُمَقدَّ اِدقُ فَ َيَتَعرَُّفوا ِبِه ُثمَّ َيْرَتدُّ ُب َعاَد اْلَكلْ  :َيْنَطِبُق َعَلى َهؤاَُلِء َما َيُقوُلُه اْلَمَثُل الصَّ

يطلب مصلحته    منهذا أيضا كالم ينطبق على و . ِإَلى َتَناُوِل َما َتَقيََّأُه َواْلِخْنِزيَرُة اْلُمْغَتِسَلُة ِإَلى التََّمرُِّغ ِفي اْلَوْحلِ 
 . إبن هللا مخلصنا ون كر نيو  الذين يرجعون الى الوراء نحن ليسنا منمحبة للرب يسوع. و إيمان وال وليس في قلبه 

 

نكف  أبدا    الو . روح وحياة  ونسير على كالمه اللي ه نتمسك به و ولهذا نشكر هللا الذي عرفنا بيسوع إبنه الوحيد 
حَجَب َعْنُه يَيْحَتِقْر ُبْؤَس اْلِمْسِكيِن َواَل  ما الرب  انالى هللا اآلب باسم يسوع كما وصانا هو عالمين عن الصالة 

َتَعاَلْوا ِإَليَّ َيا َجِميَع اْلُمْتَعِبيَن  والرب يسوع ما زال ينادي اليه ويقول:  َصَرخ ِإَلْيِه.يَلُه ِعْنَدَما  يستجيب َوْجَهُه، َبِل 
ِديٌع َوُمَتَواِضُع اْلَقْلِب َفَتِجُدوا َراَحًة ِلُنُفوِسُكْم.  َوالثَِّقيِلي اأَلْحَماِل َوَأَنا ُأِريُحُكْم. ِاْحِمُلوا ِنيِري َعَلْيُكْم َوَتَعلَُّموا ِمنِ ي ألَنِ ي وَ 

، هللِ اْلَواِحِد ُمَخلِ ِصَنا ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح َربِ َناو . آمين. المجد لربنا يسوع الشافي العظيم. أَلنَّ ِنيِري َهيِ ٌن َوِحْمِلي َخِفيفٌ 
ْلَطُة مِ  َماُن َواآلَن َوَطَواَل اأَلْزَمانِ اْلَمْجُد َواْلَجاَلُل َواْلُقْدَرُة َوالسُّ  . آِمين .ْن َقْبِل َأْن َكاَن الزَّ


