Sunnuntai 03.12.2017- Luuka 19: 28- 40 (Viikko 48) - Aihe: Kuninkaasi tulee nöyränä
Sunday 03.12.2017- Luke 19: 28- 40 (Week 48) - Subject: Your king humbly comes

األحد  – 03.12.2017إنجيل لوقا ( 40-28 :19األسبوع  - )48الموضوع :ملكك يأتي متواضعا
نعمة وسالم لكم من اهلل أبينا والرب يسوع المسيح .تأملنا اليوم هو في إنجيل لوقا االصحاح  19واآليات
 28الى  .40اليكم قراءة هذا النص باسم يسوع المسيح.
ب ِم ْن َب ْي ِت فَ ِ
اجي وَب ْي ِت َع ْن َيا ِع ْن َد اْل َجَب ِل الَِّذي ُي ْد َعى َجَب َل َّ
الزْيتُ ِ
ون ،أ َْر َس َل اثَْن ْي ِن ِم ْن تَالَ ِم ِيذ ِه قَائِالً:
َوِا ْذ قَُر َ
َ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
الن ِ
ين تَ ْد ُخالَنِهَا تَ ِج َد ِ
ان َج ْحشاً َم ْرُبوطاً لَ ْم َي ْجلِ ْس َعلَْي ِه أَ َح ٌد ِم َن َّ
اس قَطُّ.
ام ُك َما َوح َ
َم َ
ا ْذ َه َبا إلَى اْلقَ ْرَية التي أ َ
ب م ْحتَ ٌ ِ
َّ ِ ِ
ضى اْل ُم ْر َسالَ ِن َوَو َج َدا
َح ٌد :لِ َما َذا تَ ُحالَّنِ ِه؟ فَقُوالَ لَهُ :إِ َّن َّ
اج إِلَ ْيه .فَ َم َ
فَ ُحالهُ َوأْت َيا بِهَ .وِا ْن َسأَلَ ُك َما أ َ
الر َّ ُ
َّ
َّ
ِ
الر ُّ
اج
ش؟ فَقَاالََّ :
ش قَ َ
َك َما قَ َ
ب ُم ْحتَ ٌ
َص َح ُابهُ :لِ َما َذا تَ ُحال ِن اْل َج ْح َ
يما ُه َما َي ُحال ِن اْل َج ْح َ
ال لَهُ َما أ ْ
ال لَهُ َماَ .وف َ
عوَ ِ
ِ ِ
ش وأ َْرَك َبا َي ُسو َ ِ
ِِ ِ
ِ
يما ُه َو َسائٌِر فَ َر ُشوا ثَِي َابهُ ْم ِفي
عَ .وف َ
ط َر َحا ث َي َابهُ َما َعلَى اْل َج ْح َ
إلَ ْيهَ .وأَتََيا به إلَى َي ُسو َ َ
ِِ
ب ِع ْن َد ُم ْن َح َد ِر َجَب ِل َّ
الطَّ ِري ِ
ون ْابتَ َدأَ ُك ُّل ُج ْمهُ ِ
الزْيتُ ِ
ص ْو ٍت
قَ .ولَ َّما قَُر َ
ون َوُي َسب ُح َ
ور التَّالَميذ َي ْف َرُح َ
ون اهللَ بِ َ

السم ِ
ِ
ك اْلملِ ُ ِ
ِِ
ِ َّ ِ
اء َو َم ْج ٌد ِفي
اسِم َّ
َج ِل َج ِم ِ
َع ِظ ٍيم أل ْ
يع اْلقُ َّوات التي َنظَ ُروا قَائل َ
ك اآلتي بِ ْ
الرب! َسالَ ٌم في َّ َ
ينُ :م َب َار ٌ َ
ِ
يسي ِ
ِ
اب :أَقُو ُل لَ ُك ْم :إَِّنهُ إِ ْن
َعالِيَ .وأ َّ
َج َ
ين م َن اْل َج ْم ِع فَقَالُوا لَهَُ :يا ُم َعل ُم ْانتَ ِه ْر تَالَمي َذ َك .فَأ َ
َما َب ْع ُ
األ َ
ض اْلفَر َ
ِ ِ
ص ُرُخ.
َس َك َ
ت َه ُؤالَء فَاْلح َج َارةُ تَ ْ

الى هنا كلمة الرب

ِ ِ
ص ُرُخ .قبل هذا الحدث العظيم ،قال لهم الرب يسوع
َج َابهم :أَقُو ُل لَ ُك ْم :إَِّنهُ إِ ْن َس َك َ
فَأ َ
ت َه ُؤالَء فَاْلح َج َارةُ تَ ْ
يف َذ َه َ ِ
اه ْم
يد ٍة لِ َيأ ُ
ورٍة َب ِع َ
ان َش ِر ُ
ْخ َذ لِ َن ْف ِس ِه ُمْلكاً َوَي ْرِج َع .وقبل السفر َد َعا َعبِيده َوأ ْ
المسيح مثل إِ ْن َس ٌ
َعطَ ُ
ب إلَى ُك َ
أَم َن ٍ
اء ليتَ ِ
اج ُروها .وبعد عودته ،استدعى خدامه وكافأ الذين كانوا أمناء ،ولكن أحدهم كان كسوال الذي لم
ْ
يفعل شيء بمال سيده النه لفّه في منديل وتركه وهذا صار عليه العقاب وأُ ِخذ منه كل ما كان يملكه النه
اعداً إِلَى أ ِ
ال المسيح ه َذا ،تَقَ َّدم ص ِ
يم وتالميذه يمشون خلفه .يسوع المسيح يدخل
لم يكن أميناَ .ولَ َّما قَ َ
َ
َ َ
ُ
ُور َشل َ
المسمى المقدسة .هو الذي قال:
في آخر مرحلة من حياته .وهو يعلم أن العار والموت أمامه في المدينة
ّ
ِ
ِ
ِ
اع ُدون إِلَى أ ِ
ها َن ْحن ص ِ
اإل ْنس ِ َّ
ون َعلَْي ِه بِاْل َم ْو ِت
َ
ان ُي َسل ُم إِلَى ُرَؤ َساء اْل َكهََنة َواْل َكتََبة فََي ْح ُك ُم َ
َ
يم َو ْاب ُن ِ َ
ُ َ
ُ
ُور َشل َ
ِ َّ ِ ِ
ِ
ون َعلَْي ِه وَي ْقتُلُ َ ِ
وم.
ُون بِ ِه َوَي ْجلِ ُد َ
َوُي َسل ُم َ
ونهُ َوَيـ ـ ـتْ ـ ـ ـفُـ ـ ـلُ َ
ونهُ إِلَى األ َُمم فََي ْه َأز َ
ونهَُ ،وفي اْل َي ْوم الثالث َيقُ ُ
َ
مهما كان آالمه فإن رغبة الرب يسوع المسيح الشديدة هي المشي إلى نهاية مهمته .ونهاية مهمته هو
الصليب .والرب يسوع المسيح يدخل الى أورشليم ليتمم خطة اهلل الذي كان قد عينه لها قبل تأسيس العالم.

فواجه أوال رؤساء اليهود االختصاصيين في ناموس موسى .وأما المثل السابق الذي أعطاه يسوع فكان

موجها لهم أن يفهموا أن اهلل أعطاهم شريعته بموسى لُي ِع ّدوا حياتهم لمجيء المسيح الموعود وأن يكونوا
مدعين
ا
نور للشعوب كما أرادهم اهلل أن يكونوا .لكنهم تركوا شريعة اهلل مطوية في منديل تقاليد أسالفهم ّ

الحفاظ عليها في إيمانهم باهلل األحد .فكرهوا يسوع المسيح ألنه لم يكن مثلهم ولم يخضع لسلطتهم ولم
يخف منهم وألنه كان يفضح ريائهم.

كان يمكن لهؤالء القادة الدينيين أن يمتنحوا كلمات يسوع وأفعاله في ضوء ناموس موسى واألنبياء ليتأكدوا

ون
مما إذا كان هو المسيح الموعود من اهلل أم ال .الن المسيح نفسه قال لهم مرة :فَت ُشوا اْل ُكتُ َ
ب ألََّن ُك ْم تَظُنُّ َ
ِ
أ َّ
ون لَ ُك ْم َح َياةٌ .نعم .ويسوع جاءهم
َن لَ ُك ْم ِفيهَا َح َياةً أ ََبِدَّيةً َوِه َي الَّتِي تَ ْشهَ ُد لِي والَ تُِر ُ
ون أ ْ
َن تَأْتُوا إِلَ َّي لتَ ُك َ
يد َ
ولنا بالنعمة والحق لبداية حياة جديدة وأبدية .ظهور المسيح في جسد بشري كان متنبأ به وهو لم يفعل

شيء من نفسه بل كان يعمل بإرادة اهلل أبيه .ورسالة اهلل هي واضحة :أن مصير المتكبر هو الهالك ،أما
البار فباإليمان يحيا.

ويقول لتالميذهِ :ا ْذ َه َبا إِلَى اْلقَ ْرَي ِة ..تَ ِج َد ِ
ان َج ْحشاً َم ْرُبوطاً ...فَ ُحالَّهُ َوأْتَِيا بِ ِه .هذه أفعال خاصة بالمسيح.
هو الذي يح ّل ربطة الخطية التي تربط البشرية بإبليس ،والرب يسوع إبن اهلل الحي هو الذي يأمر أن نأتي
ٍ ِِ
َِّ
وم اْل ُك ُّل .يدخل االن الى أورشليم راكبا على حمار .هو
اليه بااليمان تائبين اَلذي ُه َو قَْب َل ُكل َش ْيء َوفيه َيقُ ُ
أتم الرب يسوع المسيح ما جاء في سفر النبي زكريا الذي قالِ :ا ْبتَ ِه ِجي
رئيس السالم يأتي بالسالم .وبهذا ّ
ت أُور َشلِيم .هوَذا ملِ ُك ِك يأْتِي إِلَ ْي ِك هو ع ِاد ٌل وم ْنصور وِديع ور ِ
صهيونِِ ْ ،
ِ
ِ
ب َعلَى
اك ٌ
َُ َ
َ
ِج ّداً َيا ْاب َنةَ ْ َ ْ َ
َ َ ُ ٌ َ ٌ ََ
اهتفي َيا ب ْن َ ُ َ ُ َ َ
ِح َم ٍار و َعلَى َج ْح ٍ
ش ْاب ِن أَتَ ٍ
ان.
َ
االبتهاج والسالم .هذا هدف اهلل لشعبه وهذا ما يعطيه لنا المسيح :الفرح والسالم .فهو لم يأت ليهلك

االنسان وال ليضع العداوة بين الناس وال ليضع دينا تقول عنه الناس إنه سماوي .المسيح يقول في

االنجيل :أنا هو القيامة والحياة .جاء ليمنحنا الغفران ويفتح لنا الطريق لملكوت اهلل االب .فهو الملك
ِ
وس ُك َّن
المنتصر على إبليس وعلى الموت ،هو الذي قال عنه الوحي في المزامير :ا ْرفَ ْع َن أَيَّتُهَا األ َْرتَ ُ
اج ُرُؤ َ
الر ُّ ِ
ِ
اب َّ
الر ُّ
ب
َّار َّ
ك اْل َم ْجِد؟ َّ
ك اْل َم ْجِدَ .م ْن ُه َو َه َذا َملِ ُ
َّات فََي ْد ُخ َل َملِ ُ
الد ْه ِري ُ
َو ْارتَف ْع َن أَيَّتُهَا األ َْب َو ُ
ب اْلقَد ُير اْل َجب ُ
اْل َجبَّار ِفي اْل ِقتَ ِ
اب َّ
ك اْل َم ْجِد؟ َم ْن
َّات فََي ْد ُخ َل َملِ ُ
الد ْه ِري ُ
وس ُك َّن َو ْارفَ ْع َنهَا أَيَّتُهَا األ َْب َو ُ
الْ .ارفَ ْع َن أَيَّتُهَا األ َْرتَ ُ
اج ُرُؤ َ
ُ
ب اْل ُجُن ِ
ك اْل َم ْجِد؟ َر ُّ
ك اْل َم ْجِد .نعم ،هذا هو يسوع المسيح الذي سحق الموت وأنار
ود ُه َو َملِ ُ
ُه َو َه َذا َملِ ُ
الحياة والخلود باإلنجيل .ويقول الكتاب أيضا :واذ نزع سالح الرئاسات والسلطات فضحهم جها ار فيه
وساقهم في موكبه ظاف ار عليهم.

والرب يسوع يدخل الى أورشليم راكبا على حمار آخرين وهو يرضى أن يجلس على ثياب أحبائه على
الحمار ويرضى أن ُي ْرِكبوه .والرب يسوع المسيح يقبلنا كما نحن وهو مستعد أن يدخل حياتنا ليطهرنا
ويغيرنا بحسب إرادته .فهو ال يطلب ان نقوم بأعمال كثيرة ليملك فينا ،لكنه يطلب ان نكون أمناء أوفياء
في كل ما نعمله لكي يتمجد إسمه فينا وأن نسمع لكالمه .الرب يسوع جاء كخادم متواضع .هو ،أمير

ملوك األرض ورئيس السالم .يأتي ويقدم نفسه ليفدي االنسان الضال الضائع .كان أسبوع عيد الفصح لما
دخل أورشليم؛ وكانت المدينة مليئة بالحجاج .وأما يسوع فعرف أنه يدخل مدينة تكرهه .لكنه يدخل في
ضوء النهار حتى يراه الجميع .وبدأ التالميذ يهتفون جميعا بفرح مسبحين اهلل بصوت عال على جميع

المعجزات التي شاهدوها ،يقولون :مبارك الملك اآلتي باسم الرب ،سالم في السماء ومجد في األعالي.
نفس الكلمات التي أنشدها المالئكة عند والدة يسوع .واالن تالميذه يذكرونها .كان هناك ثالثة أقسام من

الناس ،تالميذ المسيح وجمهور الشعب والفريسيين .هؤالء رفضوا االعتراف وااليمان بالمسيح .أما الشعب
فكان يخاف من رجال الدين ،وكانوا يضنون ان المسيح سيأتي ليحرر األرض من االحتالل الروماني
َن َيأْتُوا َوَي ْختَ ِطفُوهُ لَِي ْج َعلُوهُ َملِكا .وتالميذ المسيح كانوا
ون أ ْ
ويوضع مملكة داود حتى أنهم كانوا مرة ُم ْزِم ُع َ
هم يضنوا أنهم سوف يكونون وزرائه .وسبق أن المسيح قال للجميع :ليست مملكتي من هذا العالم.
ِ
ين ِم َن اْل َج ْم ِع فَقَالُوا
المسيح يمشي أمام تالميذه وجمهور من الناس وكلهم يهتفون لهَ .وأ َّ
َما َب ْع ُ
ض اْلفَريسي َ
ِ ِ
ِ
ص ُرُخ .لما دخل المسيح
اب :أَقُو ُل لَ ُك ْم :إَِّنهُ إِ ْن َس َك َ
َج َ
لَهَُ :يا ُم َعل ُم ْانتَ ِه ْر تَالَمي َذ َك .فَأ َ
ت َه ُؤالَء فَاْلح َج َارةُ تَ ْ
المدينة ،أركبه تالميذه على الجحش ومجدوه .لكن الفريسيون وكل الناس معهم أركبوه على خشبة الصليب
وسمروه واستهزئوا به .أما قوله لهم :الحجار تصرخ ،فكان مفروض انهم يتذكروا أقوال اهلل بنبيه حبقوق
ّ
الذي قال :تَآمر َ ِ
ادةَ ُش ُع ٍ
ت ُم ْخ ِطئٌ لِ َن ْف ِس َك أل َّ
ص ُرُخ ِم َن اْل َحائِ ِط
ي لِ َب ْيتِ َك .إِ َب َ
وب َكثِ َيرٍة َوأ َْن َ
َن اْل َح َج َر َي ْ
ت اْلخ ْز َ
َْ
فَُي ِج ُيبهُ اْل َجائُِز ِم َن اْل َخ َش ِب ...حتى الحجار تشهد على أشرار الناس.
ِ
اب اْلهَ ْي َك ِل قَِد
َسلَ َم ُّ
الرو َح ،يقول الكتابَ :وِا َذا ح َج ُ
وهذه الحقيقة توضحت في المسيح على الصليب .لما أ ْ
ْان َش َّ
ت .نعم .وال تزال
ور تَفَتَّ َح ْ
ور تَ َشقَّقَ ْ
ت َوالص ُ
ض تََزْل َزلَ ْ
ق إِلَى اثَْن ْي ِن ِم ْن فَ ْو ُ
َس َف ُلَ .واأل َْر ُ
ق إِلَى أ ْ
ت َواْلقُُب ُ
ُّخ ُ

األرض تعبر عن غضبها بالزلازل والكوارث البحرية ،والعواصف واالضطرابات المناخية بسبب عصيان

ِ
يما
االنسان وتمرده على اهلل ومسيحه حتى يعود الرب في مجده .واآليات التالية في هذا الفصل تقولَ :وف َ
ظ َر إِلَى اْل َمِد َين ِة َوَب َكى َعلَْيهَا قَائِالً :إَِّن ِك لَ ْو َعلِ ْم ِت أ َْن ِت أ َْيضاً َحتَّى ِفي َي ْو ِم ِك َه َذا َما ُه َو
ب َن َ
ُه َو َي ْقتَِر ُ
ِ
َع َد ِ ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
لِسالَ ِم ِك .ولَ ِك ِن اآلن قَ ْد أ ْ ِ
ون بِ ِك
اؤك بِمتْ َر َسة َوُي ْحدقُ َ
َ
َّام َوُيحيطُ بِك أ ْ ُ
َ
ُخف َي َع ْن َع ْي َن ْيك .فَِإَّنهُ َستَأْتي أَي ٌ
َ
ِ
يك والَ يتْرُك ِ ِ
ون ِك ِمن ُكل ِجه ٍة ويهِدم َ ِ ِ ِ ِ ِ
ويح ِ
ان
اص ُر َ
ْ
َُ َ
ون فيك َح َج اًر َعلَى َح َج ٍر ألَنَّك لَ ْم تَ ْع ِرِفي َزَم َ
ونك َوَبنيك ف َ َ ُ َ
َ ََ ْ ُ
ودمروها وحرقوها ولم تعرف سالم الى اليوم .أما
ا ْفتِقَ ِاد ِك .والمدينة مع معبدها ّ
هدمها الرومان سنة ّ 70

المؤمنون فلم نسكت لكننا نبشر بمحبة اهلل لخالص كل من يؤمن بيسوع المسيح الحي النه هكذا أحب اهلل
العالم حتى بذل إبنه الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة االبدية.
فال ننس هذه الحقيقة :ان كالم الرب يسوع المسيح يتّم بالتأكيد .ما أكمل طريق الرب .إن كلمته نقية وهو
ف َعلَى اْل َب ِ
اب َوأَ ْق َرعُ .إِ ْن
ترس يحمي جميع الملتجئين إليه .فهو يقول في آخر الكتب المقدسةَ :ه َئ َن َذا َو ِاق ٌ
ِ
اب أ َْد ُخ ُل إِلَ ْي ِه َوأَتَ َع َّشى َم َعهُ َو ُه َو َم ِعي .آمين
ص ْوتِي َوفَتَ َح اْل َب َ
َسم َع أَ َح ٌد َ
واالن نقل معا شهادة االيمان:
أنا أومن باهلل اآلب الضابط الكل خالق السماء واألرض وبربنا يسوع المسيح إبن الوحيد الذي حبل به من

وصـلب ومات وقُــبر ونزل الى الهاوية
الروح القدس وولد من مريم العذراء وتألم على عهد بيالطس البنطي ُ
وقام أيضا في اليوم الثالث من بين األموات وصعد الى السماوات وجلس على يمين اهلل اآلب الضابط
الكل ،وسيأتي من هناك ليدين األحياء واألموات .وأومن بالروح القدس وبالكنيسة المقدسة الجامعة وبشركة
القديسين وبمغفرة الخطايا وبقيامة الموتى وبالحياة األبدية .آمـ ـيــن

