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 21االصحاح  .ىمت  نجيل إ اليوم هي من . عظتناالمسيحوالرب يسوع  أبينااهلل من لكم نعمة وسالمه 
 الرب يسوع المسيح: باسماليكم القراءة  التاسع. الى االول االعدادو 

ْيُتوِن َوَلمَّا َقُرُبوا ِمْن ُأوُرَشِليَم َوَجاُءوا ِإَلى َبْيِت َفاِجي ِعْنَد   َقاِئاًل َلُهَما: ِتْلِميَذْينِ ِحيَنِئٍذ َأْرَسَل َيُسوُع َجَبِل الزَّ
ُهَما وَ  ْن َقاَل  ْأِتَياِني ِبِهَما.اْذَهَبا ِإَلى اْلَقْرَيِة الَِّتي َأَماَمُكَما َفِلْلَوْقِت َتِجَداِن َأتَانًا َمْرُبوَطًة َوَجْحشًا َمَعَها َفُحالَّ َواِ 

:. َماَفِلْلَوْقِت ُيْرِسُلهُ الرَّبُّ ُمْحَتاٌج ِإَلْيِهَما. َلُكَما َأَحٌد َشْيئًا َفُقواَل:  ُقوُلوا  َفَكاَن َهَذا ُكلُُّه ِلَكْي َيِتمَّ َما ِقيَل ِبالنَِّبيِّ
َفَذَهَب التِّْلِميَذاِن َوَفَعاَل َكَما . َأتَاٍن َوَجْحٍش اْبِن َأتَانٍ اِلْبَنِة ِصْهَيْوَن: ُهَوَذا َمِلُكِك َيْأِتيِك َوِديعًا َراِكبًا َعَلى 

َواْلَجْمُع اأَلْكَثُر َفَرُشوا ِثَياَبُهْم ِفي  ُسوُع َوَأتََيا ِباألََتاِن َواْلَجْحِش َوَوَضَعا َعَلْيِهَما ِثَياَبُهَما َفَجَلَس َعَلْيِهَما.َأَمَرُهَما يَ 
َتِبُعوا َكاُنوا  تََقدَُّموا َوالَِّذينَ َواْلُجُموُع الَِّذيَن  الطَِّريِق. َوآَخُروَن َقَطُعوا َأْغَصانًا ِمَن الشََّجِر َوَفَرُشوَها ِفي الطَِّريِق.

 .ُأوَصنَّا ِفي اأَلَعاِلي بِّ ُأوَصنَّا اِلْبِن َداُوَد ُمَباَرٌك اآلِتي ِباْسِم الرَّ  َيْصَرُخوَن:

 هذا إنجيل اهلل

نجيلو  .السنوي الكنيسةتقويم  من األول وهاليوم  األحدهذا  قدوم يسوع الى أورشليم في أول يوم هو  اليوم ا 
م دون آال .تهوقيام هوموته في عالقته بآالميسوع  ميالد عيدمربوط بهو فهذا العيد . الفصح عيدفي أسبوع 

الناس  هو عندو، مناسبة تجارية كما لُ وْ سمس أو يُ يميالد، كر اليبقى عيد من الموت يسوع وموته وقيامته 
من عيد هو الفصح و . الى أورشليميسوع عندما دخل  الفصحأسبوع أول يوم في كان إذن، ال غير. 
 عند اليهود. األربعة الرئيسية األعياد 

ِجَداِن َأَتانًا ويَ  همَأَمامَ ِإَلى اْلَقْرَيِة أن يمشوا  َقاِئاًل َلُهَما ِتْلِميَذْينِ يسوع َأْرَسَل اقتربوا من أورشليم، عندما و 
ُهَما وَ وي َمْرُبوَطًة َوَجْحشًا َمَعَها ْن َقاَل َلُكَما َأَحٌد َشْيئًا َفُقواَل: قال لهما: و وَ  ِبِهَما. هْأِتَيايُحالَّ الرَّبُّ ُمْحَتاٌج ِإَلْيِهَما اِ 

وفيما كانا يحالن رباط الجحش، سألهما  ا كما قال الرب لهما.و ن ووجديذهب التلميذف .َماِلْلَوْقِت ُيْرِسُلهُ وَ 
ألن الرب  :كلمة المرورهذه هي . فقاال: ألن الرب بحاجة إليه الجحش؟لماذا تحالن رباط أصحابه: 
تَان األَ حال  للتلميذين أن يقال و للرب.  اظحفو فكان م الحمار لم يركب عليه أحد.و  .َفَتَرُكوُهَما. بحاجة إليه

الشر رباط هو من السماء ليحل الذي جاء هو خاص بالتمام بالرب يسوع  ،هذا الفعل: حل  و . َجْحشالوَ 
 سلطان إبليس. لبشرية تحت وا ناسناال ربطالذي توالخطية 
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بما أن هؤالء األوالد متشاركون في أجسام بشرية من لحم ودم،  كما هو مكتوب في الرسالة الى العبرانيين:
ليقضي على من له سلطة  وهكذا تمكن أن يموت اشترك المسيح أيضا في اللحم والدم باتخاذه جسما بشريا

وملكنا ظيم هو مخلصنا ع من كان الخوف من الموت يستعبدهم طوال حياتهم. ويحرر الموت، أي إبليس،
يسوع. جاء من عند اهلل وبشر الناس بملكوت اهلل وناداهم الى التوبة وااليمان باالنجيل وصنع الخير في 

لم يفرض نفسه على يسوع و  ومازال يعمل العجائب بروحه القدوس في البشر. كل من تقدم اليه وطلبه
 . منه دون إذن أحد نمشيء يأخذ ولم لم يؤمن به يهدد أحدا وال  الناس

بفقره، كما يقول وهو الغني الذي افتقر لكي نغتنوا نحن كل ما في السماء وما على األرض.  يملكوهو 
وجوده بمحبة اهلل و الكتاب. فهو أغنانا بمعرفة اهلل بالروح والحق وأغنانا بإيمان حقيقي ورجاء جديد وأغنانا 

يوم بعد  لنا كما نحن وهو يغير حياتنا حسب إرادته ولمجد إسمه فينابوهو يقفي حياتنا بروحه القدوس. 
يسوع  أماوجنودهم مسلحين حولهم.  خيولالوالغزاة الجبابرة يدخلون المدن راكبين على العالم ك و لم. يوم
 قو ات الشر.ه لم يأت للحرب، بل ليكسر ليظهر أن راكبا على جحشمتواضعا  أورشليمالى مدينة دخل ف

المملكة في إسرائيل كما كانت ضع ليو  قتالالمستعد للالملك الناس في المسيح توق عات بهذا صحح أفكار و 
 . ُهَو َعاِدٌل َوَمْنُصوٌر َوِديعٌ بالنعمة والحق، بالغفران والخالص. يسوع جاء و  .الملك داود مأيا

به.  َص اْلَعاَلمَ َخليِديَن اْلَعاَلَم َبْل لِ . فهو لم يأتي ليال ليقهر ويعاقبويشفي  ليرحم الحرب، ال للسالم جاء
رؤوسك أيتها األبواب، : ارفعي ه النبوة في أحد المزاميرهذ ةكم جميلو  .ليهلكهم ال الخطاة جاء ليخلص

من ... جد هذا؟ إنه الرب القدير الجباروارتفعي أيتها المداخل األبدية فيدخل ملك المجد. من هو ملك الم
الذي كان نعم، إنه يسوع المسيح له كل المجد.  جد.هو ملك المجد هذا؟ إنه رب الجنود، هو ملك الم

 :وتقول الثامن عشرمن المزمور  شدتن أورشليمفي ت كان لناسا طائعا حتى الموت، موت الصليب.
 ا تعني: خل ص االن. وصن  وكلمة أ .ُأوَصنَّا ِفي اأَلَعاِلي بِّ ُأوَصنَّا اِلْبِن َداُوَد ُمَباَرٌك اآلِتي ِباْسِم الرَّ 

في المسيح كانت خاطئة. مثل الماليين اليوم الذين والمخلص كان في وسطهم وهم ما عرفوه الن أفكارهم 
االن  يسوعالشعب الذي كان يهتف ل يرفضون كالمه.ال يسمعون له ألنهم يد اعون االيمان بالمسيح وهم 

الكهنة وعلماء وأركبوه عليه، رؤساء يسوع الحمار لعندما أحضر التالميذ . في نفس االسبوعسيطلب قتله 
تحمل هو إبن اهلل  هو أمير ملوك األرض.على خشبة الصليب. ويسمروه  رب المجد اليهود سيضعون
لهنا وملكنا ومخلصنا. صلب ومات ودفن وقام  .من أجلنااإلهانة والضرب   في اليوم الثالث. فهو ربنا وا 

ألن فهل دخل في حياتك ليكون هو ملكك ومخلصك؟ فال تبطئ. اليوم، بل االن هو وقت الخالص. 
في المعمودية وفيها  يسوع فقد دفنتم مع: أيضاويبشرنا . ، ال يخيبكل من هو مؤمن بهالكتاب يقول: 

أحياكم ا في الخطايا و كنتم أموات عن طريق إيمانكم بقدرة اهلل الذي أقامه من بين األموات. أيضا أقمتم معه



لحتنا، جميعا معه؛ مسامحا لنا جميعا بالخطايا كلها. إذ محا صك الفرائض المكتوب علينا والمناقض لمص
ذ نزع سالح الر  مسمرا إياه على الصليب. بل إنه قد أزاله من الوسط ئاسات والسلطات فضحهم جهارا وا 

لنِّْعَمُة َمَع َجِميِع الَِّذيَن ُيِحبُّوَن َربََّنا االمجد لربينا يسوع المسيح. و نعم.  وساقهم في موكبه ظافرا عليهم. فيه
  .َيُسوَع اْلَمِسيَح ِفي َعَدِم َفَساٍد. آِمينَ 

 


