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النص اإلنجيلي( :متى )12–15 :51
ِ
اء.
ثَُّم َخ َرَج َي ُسوعُ ِم ْن ُهَن َ
ص َر َ
ص ْي َد َ
ور َو َ
ف إِلَى َن َواحي ُ
اك َو ْان َ
صَ
ك التُّ ُخ ِ
ت إِلَ ْي ِه قَائِلَة:
ام َأرَةٌ َك ْن َعانَِّيةٌ َخ ِار َجةٌ ِم ْن تِْل َ
ص َر َخ ْ
وم َ
َوِا َذا ْ
ِ
ونةٌ ِج ًّدا»َ .فلَ ْم ُي ِج ْبهَا
« ْار َح ْمنِيَ ،يا َسي ُ
ِّدَ ،يا ْاب َن َد ُاوَد! ا ْبَنتِي َم ْج ُن َ
ِ
ِ ِِ
يح
بِ َكلِ َمةَ .فتَقَ َّد َم تَالَ ِمي ُذهُ َو َ
اص ِرْفهَا ،ألََّنهَا تَص ُ
طلَُبوا إِلَ ْيه قَائل َ
ينْ « :
وراءَنا!» فَأَجاب وقَا َل« :لَم أُرس ْل ِإالَّ إِلَى ِخر ِ
يل
اف َب ْي ِت إِ ْس َرائِ َ
ْ َْ
ََ َ
َ
َ َ َ
ت لَه قَائِلَة« :يا سي ُ ِ
َّ
اب
الضالَّ ِة» .فَأَتَ ْ
َج َ
ِّد ،أَعِّني!» فَأ َ
ت َو َس َج َد ْ ُ
َ َ
ِ
ط َرَح لِ ْل ِكالَب».
ين َوُي ْ
َوقَا َل« :لَ ْي َس َح َسنا أ ْ
َن ُي ْؤ َخ َذ ُخ ْب ُز ا ْلَبن َ
ِّد! وا ْل ِكالَب أ َْيضا تَْأ ُك ُل ِمن ا ْلفُتَ ِ
ات الَِّذي
فَقَالَ ْ
ُ
َ
تَ« :ن َع ْمَ ،يا َسي ُ َ
ِ ِ
ِِ
ِ
اب َي ُسوعُ َوقَا َل لَهَاَ« :يا
َج َ
َي ْسقُطُ م ْن َمائ َدة أ َْرَبابِهَا!» .ح َينئذ أ َ
ِ
ِ
ام أرَةُ ،ع ِظيم إِ ِ ِ
ين» .فَ ُش ِفَي ِت ْابَنتُهَا ِم ْن
يم ُانك! لَي ُك ْن لَك َك َما تُِريد َ
َْ َ ٌ َ
َّاع ِة.
تِْل َ
ك الس َ
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أحد شفاء إبنة الكنعانية

التأمل اإلنجيلي:
تكمن أهمية معجزة شفاء ابنة الكنعانية في أنها حدثت على أرض وثنية.

وهي تلميح لوصول ملكوت يسوع ليس فقط الى العالم اليهودي بل الى

العالم الوثني فالوثنيون إذا آمنوا مثل المرأة الكنعانية يخلصون .ومن هنا
ك
تأتي أهمية البحث في وقائع هذه المعجزة وعبرتهاَ :خ َرَج يسوعُ ِمن ُهنا َ
وصيدا" :هذه هي المرة الوحيدة المعروفة ،التي
َ
وذه َ
ور َ
ب ِإلى َنواحي ُ
صَ
فيها خرج الرب عن حدود فلسطين خالل خدمته .فعبارة صور وصيدا تدل

على األمم الوثنية التي سيكون لها نصيب في بشارة يسوع خالل حياته
على األرض ولم تنتظر الرسل ليبشروها .وِاذا ام أرَةٌ َكنعانيَّةٌ ِ
ك
خار َجةٌ ِمن تِل َ
البِ ِ
ابنتي َيتَ َخبَّطُها َّ
يطان
ابن داودِ ،إ َّن َ
الد تَصيحُ ( :ر ْحما َك يا ّ
الش ُ
رب ! يا َ
تَ َخبُّطا شديدا) وربما هي اول شخص اممي يؤمن بالمسيح .وكانت صيحتها
ابن داود ،طلب التالميذ من يسوع
صالة مؤمنة يهودية " ُر ْحما َ
ك يا ّ
رب ! يا َ

أن يصرف المرأة ،ألنها كانت تزعجهم بسؤالها .وفي الواقع لعب الرسل

دور الوساطة بين يسوع وهذه المرأة لكي يساعدوا الوثنيين على الدخول الى

خالص اهلل ،فجواب يسوع هذا هو صدى لتعليمه للرسل وال تتعارض
كلمات يسوع هذه مع حقيقة ان رسالة اهلل لجميع الناس .وهذا ما أراده يسوع

ان يقوله :هو أن اليهود يجب أن تكون لهم الفرصة االولى لقبوله مسيحا،

ثم بعد موته وقيامته ُيبشر الوثنيين بالخالص ،ونستطيع القول إن هذه
عجلت بفتح باب الخالص للوثتيين .إذا كانت القضية قضية إيمان
المرأة ّ
فهي تؤمن ،ولن تنتظر أن يأتي دور الوثنيين بعد أن يهتدي اليهود .فهي
جدت َله وقالت( :أ ِ
َغثْني يا
فس َ
تعتبر نفسها من منذ اآلن من األبناء .جا َءت َ
ب!)" فماذا ينقصها بعد لتكون من االبناء ،وتنعم بما به ينعمون؟ فكان
َر ّ
جوابها جواب ايمان :أنا أرضى بالفتات ،وجوابها تصميمها وقرارها الدخول
في شعب اهلل وأن يكون لها ما لألبناء ،وتحصل على بركة اهلل بشفاء

يمان ِك أَيَّتُها
َعظم ِإ َ
ابنتها .أعجب يسوع بجوابها واستحسن إيمانها" .ما أ َ
الم أرَة" .شفى يسوع ابنتها عن ُبعد .العبرة من إيمان المرأة الكنعانية أن
َ
يسوع التقى بامرأة يتفجر فيها االيمان .وايمان الكنعانية تلميح الى وصول
خدمة اإلنجيل في كل العالم .فالملكوت ليس منحصر على العالم اليهودي،
بل مفتوح الى الوثنيين الذين وثقوا بيسوع وفتحوا قلبهم على تعليمه .ويعلمنا

هذا النص بأن ال نحصر الخالص لليهود ،بل نفتح أبوابنا للوثنيين.
فاإليمان متاح لجميع الناس وهو يحطم الحواجز بين الشعوب .يضع الناس

الحواجز والحدود ،أما اهلل فنظرته واحدة الى كل إنسان وهو يرغب في

خالص جميع البشر .فعلينا أن نسعى أن ال يبقى أحد خارجا عنه تعالى.
فواجب الكنيسة أن تفتح بابها للجميع الذين يلتجئون إليها بإيمان كإيمان

المرأة الكنعانية .دور التالميذ :يمكن أن نغض النظر عن االحتياجات

الروحية الحقيقية لمن حولنا سواء عن تحامل أو لما يسببونه من ازعاج.

علينا أن نتخذ دور الرسل دور الوساطة بين يسوع وبين الناس ولنكن
منفتحين لروعة رسالة اهلل لجميع الناس ،وال نبعد أحدا عن الملكوت .فال

ينبغي أن نرى المسيح مسيحا قوميا وال ينحصر خالصه في المسيحيين.
الناس كلهم مدعوون الى ملكوته ،ال فرق بين يهودي ووثني إال بتقوى اهلل.

وعليه علينا أن ال نتعامل مع اآلخرين باالستعالء وال أن ننظر اليهم نظرة
يهودية بالكراهية والعداء ،وال أن نتعامل معهم بالقسوة والجفاء .فاآلخرون

ان لنا ،وشركاء في الدعوة والمصير ومدعوون الى الملكوت .على
إ خو ٌ
أرضنا عدد من الناس يعيشون على هامش الحياة .فلنهتم بهم .الشفاء الذي

أراده يسوع ال يعني الجسد وحده ،إنه يعني االنسان كله واعادته الى

المجتمع .فاآلخر يستحق ما نستحق أمام اهلل .فكلنا بحاجة الى رحمة هلل
رب ! أ ِ
ب!".
فلنصيح بإيمان المرأة الكنعانيةُ " :ر ْح َ
َغثْنا يا َر ّ
ماك يا ّ

مركز قنشرين للتربية المسيحية:
 +تحت شعار :ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب (مز  )43 :8وبرعاية نيافة

يسر مركز قنشرين للتربية
المطران ايليا باهي وبإشراف المجلس المليّ ،
المسيحية اإلعالن عن المخيم الصيفي لمدة أسبوعين من  12حزيران
ولغاية  20تموز ،من الساعة  2الى الساعة  3بعد الظهر ،من عمر 5

الى  21سنة .رسم االشتراك  200دوالر للطفل .إن العدد محدود ،لذا
نشجعكم ونحثكم لتسجيل أوالدكم في أقرب فرصة من خالل االتصال

باالخت كاترين حنا .5234412555

 +إعالن :لإلخوة ذوي الدخل المحدود لمساعدتهم في تتميم أوراق الضرائب

لسنة  1023مجانا ،يرجى االتصال باالب كميل اسحق 5232152110

أو باالخت كاترين حنا .5234412555

المجلس الملي:
 +نعلمكم عن إفتتاح دورة لتعليم اللغة السريانية للكبار إبتداء من تاريخ 14
آذار يوم االثنين الساعة السابعة مساء في صالة مار يعقوب على هنري
بوراسا ،التسجيل عند السيد يعقوب طباخ .5233444404

 +نحيطكم علما بأن النادي العائلي يعود ليستأنف نشاطه في السبت األول
من كل شهر الساعة  5:40مساء فندعو أبناء وبنات الرعية للحضور

واالشتراك بهذا اللقاء في صالة مار يعقوب على هنري بوراسا.

 +في  18من شهر آذار الحالي يقيم المحامي جان بيير شمعون ندوة
حول الوصية والوالية في حالة العجز ،وذلك في في صالة مار يعقوب

النصيبيني على هنري بوراسا .في تمام الساعة  .22:40الدعوة عامة.
 +لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

