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 واألربعونالخامسة  الحمقة                  المسيح أقوال                     برنامج أنوار كاشفة         

 
عنوان: نتابع  تقديم ىذه السمسمة وىي تحت في ىذا المقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا أن نرحب بك صديقي المستمع 

أيضًا أكّدت إعجاب الناس من حولو، كما ديدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع المسيح بأقوال ع«أقوال المسيح»
 .انو اإللييعمى سمط

 

لى أي حد تثق باهلل خالقك؟ وفي حالة مرورك بتجارب قاسية ىل يتزعزع إيمانك باهلل وتفقد  ىل تعتبر نفسك مستمعي مؤمنًا؟ وا 
يمانك ىو مجرد إيمان تقميدي؟ فأنت مؤمن ألنك ورثت ىذا عن أباءك ثقتك بو؟ وىل أنت مستعد لكي يمتحن اهلل إيمانك بو؟ أم أن إ

 وأجدادك. 
 

يمان، وبالتالي بين مؤمن وآخر. فيناك أناس يؤمنون ألن العائمة والمجتمع من حوليم  أجل صديقي، ىناك فرق بين إيمان وا 
ن. وىو ما تقميدي عادي، وقد يسقط عند أول امتحافإيمان ىؤالء ىو إيمان يّتيموا أنيم كفرة وممحدين.  لئلّ  وأيتطمب منيم ذلك، 

لكن ىناك آخرون من لجأوا إلى اإليمان، واختبروه بشكل شخصي. وأصبح اإليمان بالنسبة ليم أمرًا يمس  ينطبق عمى معظم الناس.
ويعضده بدل أن يزعزعو. من إيمانيم  دصميم حياتيم من الداخل. وعندما تواجييم األزمات الحادة والتجارب القاسية، فإن ىذا يشد

 ولكي نوضح ما نقول نود أن نورد الحادثة التالية من اإلنجيل المقدس: 
 
َذا اْمرََأٌة َكْنَعاِنيٌَّة َخاِرَجٌة ِمْن ِتْمَك التُُّخوِم َصَرَخْت ِإَلْيِو َقاِئمَ انصرف يسوع ُثمَّ » ُد، اْرَحْمِني، َيا َسي  »ًة: ِإَلى َنَواِحي ُصوَر َوَصْيَداَء. َواِ 

َفَأَجاَب « اْصِرْفَيا، أَلنََّيا َتِصيُح َورَاَءَنا!» َفَمْم ُيِجْبَيا ِبَكِمَمٍة. َفَتَقدََّم َتاَلِميُذُه َوَطَمُبوا ِإَلْيِو َقاِئِميَن:«. َيا اْبَن َداُوَد! ِاْبَنِتي َمْجُنوَنٌة ِجدِّا
الَّةِ َلْم ُأْرَسْل ِإالَّ ِإَلى ِخرَاِف َبْيِت ِإْسرَائِ » َوَقاَل: َلْيَس َحَسًنا َأْن » َفَأَجاَب َوَقاَل: «َيا َسي ُد، َأِعن ي!» َفَأَتْت َوَسَجَدْت َلُو َقاِئَمًة: «.يَل الضَّ

ِحيَنِئٍذ «. ي َيْسُقُط ِمْن َماِئَدِة َأْرَباِبَيا!َنَعْم، َيا َسي ُد! َواْلِكاَلُب َأْيًضا تَْأُكُل ِمَن اْلُفتَاِت الَّذِ » َفَقاَلْت: «.ُيْؤَخَذ ُخْبُز اْلَبِنيَن َوُيْطَرَح ِلْمِكاَلب
 .(52-51:12متىبشارة )« َفُشِفَيِت اْبَنُتَيا ِمْن ِتْمَك السَّاَعةِ «. َيا اْمرََأُة، َعِظيٌم ِإيَماُنِك! ِلَيُكْن َلِك َكَما ُتِريِدينَ »َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلَيا: 

 .اآلن بيذه الحادثة المثيرةسنتأمل 
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من منطقة  التي أتت إلى المخّمص المسيح كانت فينيقية سورية،الكنعانية يخبرنا اإلنجيل المقدس في بشارة مرقس أن ىذه المرأة 

مع أبناء الشعوب األخرى، وينظرون  صور وصيداء التي كان المسيح يزورىا. والمعروف في ذلك الزمان أن الييود كانوا ال يتعاممون
من أجل ابنتيا، لم يجبيا المسيح إذ ترك األمر لمتلميذ.  وعندما بدأت ىذه المرأة تصرخ إلى المسيح طالبة الشفاءليم بازدراء واحتقار. 

 يم من الييود، طمبوا من المسيح أن يصرفيا، فيم لم يبدوا أي عطف أو شفقة عمييا. وكمّ لكن ىؤالء 
 

وليذا قال لممرأة الكنعانية: لكي يعّمميم درسًا ميمًا في التعامل مع الشعوب األخرى.  ،نجد أن المسيح جاراىم في مشاعرىم وىنا
الَّةِ » سمو والحقيقة أن كممات المخّمص المسيح ىذه ال تتعارض مع حقيقة أن اهلل قد أر  «.َلْم ُأْرَسْل ِإالَّ ِإَلى ِخَراِف َبْيِت ِإْسرَاِئيَل الضَّ

لجميع الناس، ىكذا أحّب اهلل العالم، أي كل الجنس البشري. لكنو أراد أن يقول لممرأة أن الييود يجب أن تكون ليم الفرصة األولى 
لقد أراد المسيح بجممتو ىذه امتحان إيمان ىذه المرأة الفينيقية. لكن ىذه المرأة أصّرت وأتت وسجدت لممسيح لقبولو كالمسيح المخّمص. 

وىنا أيضًا جارى  «.َلْيَس َحَسًنا َأْن ُيْؤَخَذ ُخْبُز اْلَبِنيَن َوُيْطَرَح ِلْمِكاَلب»: عندىا قال ليا المسيح متابعًا امتحانو ليا. يا سّيد أعّنىقائمة: 
 سيح تلميذه الييود بإطلق وصف الكلب عمى الشعوب األخرى. الم

 
َنَعْم، َيا َسي ُد! َواْلِكاَلُب َأْيًضا تَْأُكُل ِمَن اْلُفتَاِت الَِّذي َيْسُقُط ِمْن »ومرة أخرى نجحت ىذه المرأة باالمتحان عندما أجابت المسيح: 

َفُشِفَيِت «. َيا اْمرََأُة، َعِظيٌم ِإيَماُنِك! ِلَيُكْن َلِك َكَما ُتِريِدينَ » :فقال لياالعظيم متدح إيمانيا فما كان من المسيح إال أن ا «.َماِئَدِة َأْرَباِبَيا!
لقد نالت ىذه المرأة الفينيقية ما أرادت نتيجة إيمانيا العظيم بالمسيح. وأبدت تواضعًا مذىل إذ قبمت عمى «. اْبَنُتَيا ِمْن ِتْمَك السَّاَعةِ 

أن تكون من الكلب التي تحصل عمى الفتات الذي يسقط من مائدة أربابيا، فقط من أجل الحصول عمى شفاء ابنتيا. وليذا لم نفسيا 
 يكن غريبًا أن تنجح في امتحان اإليمان ىذا، وأن يمتدح المسيح إيمانيا العظيم. 

 
ًا في التعامل مع الشعوب األخرى، وفي نفس الوقت تمقين تلميذه الييود درسًا بميغ لقد أراد المسيح بيذه الحادثةمستمعي الكريم، 

عوب امتحان إيمان ىذه المرأة الفينيقية. صحيح أنو قد أتى لمييود أواًل إلتمام وعوده ليم، لكنو في نفس الوقت فتح الباب واسعًا أمام الش
ُتُو َلْم َتْقَبْمُو. َوَأمَّا ُكلُّ وليذا كتب البشير يوحّنا قائًل: اهلل.  خلصتنال  لكي األخرى إذا تحّمت باإليمان، ِتِو َجاَء، َوَخاصَّ ِإَلى َخاصَّ

لى لقد أتى المسيح أواًل إأجل،  .(15و11:1)بشارة يوحناالَِّذيَن َقِبُموُه َفَأْعَطاُىْم ُسْمَطاًنا َأْن َيِصيُروا َأْواَلَد اهلِل، َأِي اْلُمْؤِمُنوَن ِباْسِموِ 
 لمشعوب األخرى، لكل من يؤمن. أـتى أيضًا لكنو لكي يبرئ ذمتو تجاىيم.  خاّصتو أي إلى شعبو القديم،
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أن اإليمان ىو األساس الذي نرتكز عميو لمحصول لمحصول عمى خلص اهلل. ىل تعمم مستمعي وىنا نعود إلى أىمية اإليمان 

إيمانًا حّيًا فّعااًل في حياتنا، مبي صادق. أي نختبر اإليمان في قموبنا، لكي يصبح إذ عمينا أن نأتي إلى اهلل بإيمان قعمى خلص اهلل؟ 
  وعندىا نحصل عمى خلص اهلل. 

 
َأْي َكِمَمُة اإِليَماِن « اَْلَكِمَمُة َقِريَبٌة ِمْنَك، ِفي َفِمَك َوِفي َقْمِبكَ »اسمع صديقي ماذا كتب الرسول بولس من رسل المسيحية األوائل: 

، ي َنْكِرُز ِبَيا: أَلنََّك ِإِن اْعَتَرْفَت ِبَفِمَك ِبالرَّب  َيُسوَع، َوآَمْنَت ِبَقْمِبَك َأنَّ اهلَل َأَقاَمُو ِمَن األَ الَّتِ  ْمَواِت، َخَمْصَت. أَلنَّ اْلَقْمَب ُيْؤَمُن ِبِو ِلْمِبر 
 .(11-2:18)الرسالة إلى رومية«لُّ َمْن ُيْؤِمُن ِبِو اَل ُيْخَزىكُ » َواْلَفَم ُيْعَتَرُف ِبِو ِلْمَخاَلِص. أَلنَّ اْلِكتَاَب َيُقوُل:

 
ال يتطّمب من اإلنسان القيام بأي عمل صالح، أو بذل أي  الرسول بولس أن الحصول عمى خلص اهلل ونوال غفرانو،يوضح 

وقيامتو المجيدة من بين  عمى الصميبالبديمي مجيود، لكنو فقط يطمب منو أن يؤمن. وبماذا يؤمن: يؤمن بالرب يسوع المسيح وبموتو 
وأنو عن طريق ىذا اإليمان القمبي الصادق يحصل اإلنسان عمى بر اهلل، أي فالمسيح مات نيابة عّنا ليكّفر عن خطايانا.  األموات،

كل من يأتي إليو ن اهلل كما سبق لو أن وعد: ال ُيخزي أو يخّيب . ألوبالتالي ينال خلص اهلل الكامل من خطاياه، يصبح مبرراً 
 فيل تراك تختبر مستمعي اختبار اإليمان المجيد ىذا وتحصل عمى خلص اهلل؟ فما أعظميا من عطّية. باإليمان. 

 
 


