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Sunday 03.12.2017- Luke 19: 28- 40 (Week 48) - Subject: Your king humbly comes 

  متواضعا يأتي ملكك: الموضوع -( 48 األسبوع) 40-28: 19 لوقاإنجيل  – 03.12.2017األحد 
 

واآليات  19االصحاح  لوقاتأملنا اليوم هو في إنجيل  وسالم لكم من اهلل أبينا والرب يسوع المسيح. نعمة
  باسم يسوع المسيح. . اليكم قراءة هذا النص40الى  28
 

ْيُتونِ  ْذ َقُرَب ِمْن َبْيِت َفاِجي َوَبْيِت َعْنَيا ِعْنَد اْلَجَبِل الَِّذي ُيْدَعى َجَبَل الزَّ َقاِئاًل:  َل اْثَنْيِن ِمْن َتاَلِميِذهِ َأْرسَ  ،َواِ 
َحٌد ِمَن النَّاِس َقطُّ. ِاْذَهَبا ِإَلى اْلَقْرَيِة الَِّتي َأَماَمُكَما َوِحيَن َتْدُخاَلِنَها َتِجَداِن َجْحشًا َمْرُبوطًا َلْم َيْجِلْس َعَلْيِه أَ 

ْن َسَأَلُكَما َأَحٌد: ِلَماَذا  َفُحالَُّه َوْأِتَيا ِبِه. َفَمَضى اْلُمْرَساَلِن َوَوَجَدا  َتُحالَِّنِه؟ َفُقواَل َلُه: ِإنَّ الرَّبَّ ُمْحَتاٌج ِإَلْيِه.َواِ 
الرَّبُّ ُمْحَتاٌج َفَقااَل:  ِلَماَذا َتُحالَِّن اْلَجْحَش؟َوِفيَما ُهَما َيُحالَِّن اْلَجْحَش َقاَل َلُهَما َأْصَحاُبُه:  َكَما َقاَل َلُهَما.

َوِفيَما ُهَو َساِئٌر َفَرُشوا ِثَياَبُهْم ِفي  َيا ِبِه ِإَلى َيُسوَع َوَطَرَحا ِثَياَبُهَما َعَلى اْلَجْحِش َوَأْرَكَبا َيُسوَع.َوَأتَ  ِإَلْيِه.
ْيُتوِن اْبَتَدَأ ُكلُّ ُجْمُهوِر التَّاَلِميِذ َيْفَرُحوَن َوُيَسب   الطَِّريِق. ُحوَن اهلَل ِبَصْوٍت َوَلمَّا َقُرَب ِعْنَد ُمْنَحَدِر َجَبِل الزَّ

! َساَلٌم ِفي السَّ  َعِظيٍم أَلْجِل َجِميِع اْلُقوَّاِت الَِّتي َنَظُروا َماِء َوَمْجٌد ِفي َقاِئِليَن: ُمَباَرٌك اْلَمِلُك اآلِتي ِباْسِم الرَّب 
يِسي يَن ِمَن اْلَجْمِع َفَقاُلوا َلُه: َيا ُمَعل   .اأَلَعاِلي َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّه ِإْن َفَأَجاَب:  ُم اْنَتِهْر َتاَلِميَذَك.َوَأمَّا َبْعُض اْلَفر 
 .اَلِء َفاْلِحَجاَرُة َتْصُرخُ َسَكَت َهؤُ 

 الربالى هنا كلمة 
 

الرب يسوع  لهم قبل هذا الحدث العظيم، قال .اَلِء َفاْلِحَجاَرُة َتْصُرخُ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّه ِإْن َسَكَت َهؤُ : مهَفَأَجابَ 
َوَأْعَطاُهْم  َعِبيدهَدَعا وقبل السفر َذَهَب ِإَلى ُكوَرٍة َبِعيَدٍة ِلَيْأُخَذ ِلَنْفِسِه ُمْلكًا َوَيْرِجَع. ِإْنَساٌن َشِريُف المسيح مثل 

لذي لم الكن أحدهم كان كسوال و أمناء، ذين كانوا لخدامه وكافأ ا استدعىته، عود بعدو  .اهتَاِجُرو ليَأْمَناٍء 
النه  ذ منه كل ما كان يملكهخِ ار عليه العقاب وأُ صهذا و  النه لّفه في منديل وتركه سيده لمابيفعل شيء 

 دخليالمسيح يسوع . خلفهوتالميذه يمشون  َصاِعدًا ِإَلى ُأوُرَشِليمَ  َتَقدَّمَ  ،َهَذاالمسيح . َوَلمَّا َقاَل أمينا لم يكن
 :قالهو الذي . ةقدسمفي المدينة المسّمى ال أمامه والموت العار أن يعلم وهو. حياته من مرحلة آخر في

لَُّم ِإَلى ُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة َواْلَكتََبِة َفَيْحُكُموَن َعَلْيِه ِباْلَمْوِت َها َنْحُن َصاِعُدوَن ِإَلى ُأوُرَشِليَم َواْبُن اإِلْنَساِن ُيسَ 
 .ي اْلَيْوِم الثَّاِلِث َيُقومُ َوفِ  ،ُلوَن َعَلْيِه َوَيْقُتُلوَنهُ ـــــفُ ــــــتْ ـــــَفَيْهَزُأوَن ِبِه َوَيْجِلُدوَنُه َويَ  َوُيَسل ُموَنُه ِإَلى اأُلَممِ 

 
نهاية مهمته هو و  .مهمته نهاية إلى مشيالهي  الشديدة المسيحالرب يسوع ة رغب آالمه فإن كان مهما

. بل تأسيس العالمقا لهه كان قد عين الذيالمسيح يدخل الى أورشليم ليتمم خطة اهلل  يسوعالرب و . الصليب
 كانفالذي أعطاه يسوع  السابق المثل أماو . ناموس موسى في االختصاصيين اليهودرؤساء أوال  واجهف



 يكونوا وأن الموعود المسيح لمجيء حياتهم وادّ عِ يُ ل موسىب شريعته أعطاهم اهلل أن يفهموا أنلهم  اموجه
مّدعين  أسالفهم ليداتق ديلمن في مطوية ة اهللشريع تركوا لكنهم. يكونوا أن اهلل أرادهم كما للشعوب انور 

ولم  لسلطتهم خضعكن مثلهم ولم يي مل ألنهالمسيح  يسوع اكرهو ف. األحدفي إيمانهم باهلل  االحفاظ عليه
 . ضح ريائهمفكان ي وألنهيخف منهم 

 
 واتأكديل واألنبياء موسىناموس  ضوء في هوأفعال يسوع كلماتمتنحوا ي أن الدينيينلقادة هؤالء ال يمكنكان 
َفت ُشوا اْلُكُتَب أَلنَُّكْم َتُظنُّوَن : رةم قال لهم المسيح نفسهن ال. م الأمن اهلل  الموعود المسيح هو كان إذا مما

نعم. ويسوع جاءهم  واَل ُتِريُدوَن َأْن َتْأُتوا ِإَليَّ ِلَتُكوَن َلُكْم َحَياٌة. َوِهَي الَِّتي َتْشَهُد ِلي ةً َأنَّ َلُكْم ِفيَها َحَياًة َأَبِديَّ 
هو لم يفعل المسيح في جسد بشري كان متنبأ به و ظهور . وأبديةداية حياة جديدة بالنعمة والحق لبولنا 

الهالك، أما  وهالمتكبر  مصيرن واضحة: أهي اهلل رسالة و . أبيهبل كان يعمل بإرادة اهلل  شيء من نفسه
 البار فباإليمان يحيا.

 
هذه أفعال خاصة بالمسيح.  َفُحالَُّه َوْأِتَيا ِبِه.... َتِجَداِن َجْحشًا َمْرُبوطاً .. ِاْذَهَبا ِإَلى اْلَقْرَيةِ يقول لتالميذه: و 

هو الذي يأمر أن نأتي إبن اهلل الحي الرب يسوع و  ،تربط البشرية بإبليسهو الذي يحّل ربطة الخطية التي 
الى أورشليم راكبا على حمار. هو  دخل االني .وُم اْلُكلُّ َالَِّذي ُهَو َقْبَل ُكل  َشْيٍء َوِفيِه َيقُ بااليمان تائبين  اليه
ِاْبَتِهِجي : قال الذياء في سفر النبي زكريا ما جالمسيح  عبهذا أتّم الرب يسو و يس السالم يأتي بالسالم. ئر 

ُهَو َعاِدٌل َوَمْنُصوٌر َوِديٌع َوَراِكٌب َعَلى  َمِلُكِك َيْأِتي ِإَلْيكِ ُرَشِليَم. ُهَوَذا اْهِتِفي َيا ِبْنَت ُأو  ،ِجّدًا َيا اْبَنَة ِصْهَيْونَ 
 .ِحَماٍر َوَعَلى َجْحٍش اْبِن َأتَانٍ 

 
فهو لم يأت ليهلك الفرح والسالم.  :وهذا ما يعطيه لنا المسيحهدف اهلل لشعبه هذا االبتهاج والسالم. 
في  الناس إنه سماوي. المسيح يقولعنه يضع دينا تقول لوال  ع العداوة بين الناساالنسان وال ليض

ملكوت اهلل االب. فهو الملك لطريق الليمنحنا الغفران ويفتح لنا  : أنا هو القيامة والحياة. جاءاالنجيل
ِاْرَفْعَن َأيَُّتَها اأَلْرَتاُج ُرُؤوَسُكنَّ ، هو الذي قال عنه الوحي في المزامير: المنتصر على إبليس وعلى الموت

بُّ َل َمِلُك اْلَمْجِد. َمْن ُهَو َهَذا َمِلُك اْلَمْجِد؟ الرَّبُّ اْلَقِديُر اْلَجبَّاُر الرَّ َواْرَتِفْعَن َأيَُّتَها األَْبَواُب الدَّْهِريَّاُت َفَيْدخُ 
َمْن  ْجِد؟. اْرَفْعَن َأيَُّتَها اأَلْرَتاُج ُرُؤوَسُكنَّ َواْرَفْعَنَها َأيَُّتَها األَْبَواُب الدَّْهِريَّاُت َفَيْدُخَل َمِلُك اْلمَ اْلَجبَّاُر ِفي اْلِقَتالِ 

سحق الموت وأنار الذي المسيح هذا هو يسوع نعم،  َربُّ اْلُجُنوِد ُهَو َمِلُك اْلَمْجِد. ؟ُهَو َهَذا َمِلُك اْلَمْجدِ 
ذ نزع سالح الرئاسات والسلطات فضحهم جهارا فيه :أيضاويقول الكتاب . لالحياة والخلود باإلنجي  وا 

  .وساقهم في موكبه ظافرا عليهم
 



ثياب أحبائه على يرضى أن يجلس على هو حمار آخرين و  اكبا علىر دخل الى أورشليم يالرب يسوع و 
 يقبلنا كما نحن وهو مستعد أن يدخل حياتنا ليطهرنا المسيح بوه. والرب يسوعكِ رْ الحمار ويرضى أن يُ 

ان نكون أمناء أوفياء لكنه يطلب فهو ال يطلب ان نقوم بأعمال كثيرة ليملك فينا، رنا بحسب إرادته. يويغ
 أمير هو،. متواضع كخادماء جالرب يسوع . وأن نسمع لكالمه في كل ما نعمله لكي يتمجد إسمه فينا

لما  الفصح عيد أسبوع كان. الضائع الضالاالنسان يفدي ل نفسه قدموي يأتي. ورئيس السالم األرض ملوك
 في يدخل لكنه. هتكره مدينة يدخل أنهفعرف  يسوعوأما . بالحجاج مليئة المدينة كانتو  ؛دخل أورشليم

التالميذ يهتفون جميعا بفرح مسبحين اهلل بصوت عال على جميع  أبدو  .لجميعراه ايحتى  النهار ضوء
 . يسالم في السماء ومجد في األعال ،مبارك الملك اآلتي باسم الربيقولون:  المعجزات التي شاهدوها،

 
من  أقسامثالثة هناك  كان. واالن تالميذه يذكرونها. نفس الكلمات التي أنشدها المالئكة عند والدة يسوع

أما الشعب  بالمسيح. وااليمان هؤالء رفضوا االعترافن. ميذ المسيح وجمهور الشعب والفريسييتال، الناس
من االحتالل الروماني  األرضيأتي ليحرر وكانوا يضنون ان المسيح س ،رجال الدينمن فكان يخاف 

كانوا  الميذ المسيحت. و ُمْزِمُعوَن َأْن َيْأُتوا َوَيْخَتِطُفوُه ِلَيْجَعُلوُه َمِلكاكانوا مرة حتى أنهم ضع مملكة داود و يو 
 ليست مملكتي من هذا العالم. للجميع:  قال المسيح وسبق أنوزرائه.  نيكونو  أنهم سوف ايضنو هم 
 

يِسي يَن ِمَن اْلَجْمِع َفَقاُلوا المسيح يمشي أمام تالميذه وجمهور من الناس وكلهم يهتفون له.  َوَأمَّا َبْعُض اْلَفر 
لما دخل المسيح  .اَلِء َفاْلِحَجاَرُة َتْصُرخُ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّه ِإْن َسَكَت َهؤُ َفَأَجاَب:  ُم اْنَتِهْر َتاَلِميَذَك.َلُه: َيا ُمَعل  

المدينة، أركبه تالميذه على الجحش ومجدوه. لكن الفريسيون وكل الناس معهم أركبوه على خشبة الصليب 
قوق أقوال اهلل بنبيه حب امفروض انهم يتذكرو كان فالحجار تصرخ، أما قوله لهم: به.  واستهزئواوسّمروه 

أَلنَّ اْلَحَجَر َيْصُرُخ ِمَن اْلَحاِئِط  ٍة َوَأْنَت ُمْخِطٌئ ِلَنْفِسكَ َتآَمْرَت اْلِخْزَي ِلَبْيِتَك. ِإَباَدَة ُشُعوٍب َكِثيرَ ل: اق الذي
 .الناسار شر أحتى الحجار تشهد على  ..َفُيِجيُبُه اْلَجاِئُز ِمَن اْلَخَشِب.

 
وحَ َأْسَلمَ  لما. على الصليب المسيح فيوهذه الحقيقة توضحت  َذا ِحَجاُب اْلَهْيَكِل َقِد  ، يقول الكتاب: الرُّ َواِ 

ُخوُر َتَشقََّقتْ   تزال والنعم. . َواْلُقُبوُر تََفتََّحتْ  اْنَشقَّ ِإَلى اْثَنْيِن ِمْن َفْوُق ِإَلى َأْسَفُل. َواأَلْرُض َتَزْلَزَلْت َوالصُّ
بسبب عصيان  المناخية واالضطرابات والعواصف ،البحرية والكوارث لاز الزلب غضبها عن تعبر األرض

َوِفيَما  :قولت الفصل هذا في التالية واآليات. في مجده الرب يعود حتىعلى اهلل ومسيحه االنسان وتمرده 
ِإنَِّك َلْو َعِلْمِت َأْنِت َأْيضًا َحتَّى ِفي َيْوِمِك َهَذا َما ُهَو َقاِئاًل:  ُهَو َيْقَتِرُب َنَظَر ِإَلى اْلَمِديَنِة َوَبَكى َعَلْيَها

 ِبِك َأْعَداُؤِك ِبِمْتَرَسٍة َوُيْحِدُقوَن ِبِك َفِإنَُّه َسَتْأِتي َأيَّاٌم َوُيِحيطُ  ِلَساَلِمِك. َوَلِكِن اآلَن َقْد ُأْخِفَي َعْن َعْيَنْيِك.
َتْعِرِفي َزَماَن  َوَيْهِدُموَنِك َوَبِنيِك ِفيِك َواَل َيْتُرُكوَن ِفيِك َحَجرًا َعَلى َحَجٍر ألَنَِّك َلمْ  َوُيَحاِصُروَنِك ِمْن ُكل  ِجَهةٍ 

أما ودّمروها وحرقوها ولم تعرف سالم الى اليوم.  70نة سوالمدينة مع معبدها هّدمها الرومان  .اْفِتَقاِدكِ 



النه هكذا أحب اهلل  سيح الحييسوع المبلخالص كل من يؤمن لكننا نبشر بمحبة اهلل  نسكتفلم المؤمنون 
 .العالم حتى بذل إبنه الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة االبدية

 
وهو  إن كلمته نقية .ما أكمل طريق الرب. بالتأكيديّتم  المسيح يسوع الرب مكالان هذه الحقيقة: ال ننس ف

َهَئَنَذا َواِقٌف َعَلى اْلَباِب َوَأْقَرُع. ِإْن فهو يقول في آخر الكتب المقدسة:  .يحمي جميع الملتجئين إليه ترس
 آمين .َأْدُخُل ِإَلْيِه َوَأَتَعشَّى َمَعُه َوُهَو َمِعي َحٌد َصْوِتي َوَفَتَح اْلَبابَ َسِمَع أَ 

 
 واالن نقل معا شهادة االيمان: 

الذي حبل به من إبن الوحيد وبربنا يسوع المسيح  ضابط الكل خالق السماء واألرضالأنا أومن باهلل اآلب 
ونزل الى الهاوية  قُــبرلب ومات و ـوتألم على عهد بيالطس البنطي وصُ  لروح القدس وولد من مريم العذراءا

الضابط يمين اهلل اآلب  لىوقام أيضا في اليوم الثالث من بين األموات وصعد الى السماوات وجلس ع
وبشركة  الكنيسة المقدسة الجامعةوب . وأومن بالروح القدسواألموات األحياءوسيأتي من هناك ليدين  الكل،

 ألبدية. آمـــيــنالقديسين وبمغفرة الخطايا وبقيامة الموتى وبالحياة ا
 
 

 

 

 


