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فسالته ان يخرج الشيطان من ابنتها
)مار (26 .7

!ابقوا متابعين
!أبقوا على اتصال

االصدقاء االعزاء ايها
كانت أم شابة .عاشت في مدينة ,صور الغنية بالميناء فيما يعرف اآلن بلبنان .وف ًقا لألساطير اليونانية  ،كانت هذه المدينة
مسقط رأس "اوروبا " .جاء أسالف هذه الشابة من اليونان .لم تكن على اتصال بالديانة اليهودية .اعتبروها جيرانها اليهود
انها "وثنية" على هذا النحو اي ملحده التعترف بوجود اهلل  ،غالبًا ما يشار إليها من قبلهم على أنها "كلب" او حيوان ال
روح له  .لم تكن حياتها األسرية سهلة ً
أيضا .لديها ابنة .كانت الحياة تمر بوقت عصيب  .وكانت منعزله تماتا  ،ولم يكن
 .لديها أي اتصاالت .تم طردها واعتبرت "نجسة" و "ممسوسة" .كانت تقريبا على السرير فقط
كانت األم الشابة قد حاولت بالفعل الكثير .لقد سمعت عن يسوع .كان هذا قد وصل للتو إلى صور .قطع مسافة 60
كيلومترا من بحيرة طبريا إلى صور .أراد أن يبقى بمفرده لبضعة أيام .لكن وصوله لم يكن مخفيا.الن األم الشابة قد اتت
إلى يسوع وخرت عند قدميه بكل احتياجها فسالته ان يخرج الشيطان من ابنتها وأن يشفيها .واما يسوع فقال لها دعي
البنين اوال يشبعون’ النه ليس حسنا ان ياخذ خبز البنين ويطرح للكالب  .ورأى نفسه مرس ً
ال إلى اليهود " ،أبناء بيت اهلل"
 ،وليس إلى الوثنيين .لكن األم الشابة ثابرت على ذلك .أرادت مساعدة ابنتها .أشارت إلى فهمها ليسوع وأضافت" :نعم ،
أنت على حق يا رب! والكالب ً
أيض ا تحت المائدة تاكل من فتات البنين! ،فإن بعض الخبز الذي يأكله األطفال يسقط” .لم
يتوقع يسوع هذه اإلجابة .أثار إصرار األم الشابة عليه .قرر يسوع مساعدة ابنتها " :وقال لها الجل الكلمه اذهبي  ,قد خرج
.الشيطان من ابنتك
و هنا متحدث عن شخص اجر كان يمر بأوقات عصيبة في المنزل .ترك والده العائلة .في ضيقته ،صادف يسوع .كان قد
توقف عند أبرشيات كنسية مختلفة  ،لكنه لم يجد شي ًئا مناسبًا لنفسه هناك .ثم صادف دورة دراسية تقدم معرفة المزيد عن
يسوع .حتى ذلك الحين كان "غير موسيقي" دينياً .ومع ذلك  ،فقد سجل نفسه قاد سيارته إلى االجتماع األول وتلقى ترحيبا
حارا .استمر في الذهاب إلى االجتماعات .اكتشف ببطء مدى قرب يسوع منه .ثم جاءت لحظة جعل فيها يسوع  -في سرية
تامة وان يترك العالم وكل ملذاته وشهواته و ان يعيش فقط مع يسوع  -وعده بأن يعيش بالكامل من أجله .كانت تلك بداية
مغامرة حياته! كان من الجيد أنه تمسك بها
ابقوا متابعين! أبق على اتصال .

))نعم  ,ياسيدي ! والكالب ايضا تحت المائده تاكل من فتات البنين
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