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نعمة وسالمه لكم من اهلل أبينا والرب يسوع المسيح .عظتنا اليوم هي من إنجيل متى .االصحاح 21
واالعداد االول الى التاسع .اليكم القراءة باسم الرب يسوع المسيح:
ولَ َّما قَربوا ِمن أ ِ
اءوا إِلَى َب ْي ِت فَ ِ
اجي ِع ْن َد َجَب ِل َّ
الزْيتُ ِ
ون ِح َينئٍِذ أ َْر َس َل َي ُسوعُ تِْل ِمي َذ ْي ِن قَائِالً لَهُ َما:
يم َو َج ُ
ُُ ْ ُ
ُور َشل َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
ِ
ام ُك َما َفلْل َوْقت تَج َد ِ
ال
ان أَتَاناً َم ْرُبوطَةً َو َج ْحشاً َم َعهَا فَ ُحال ُه َما َوأْت َياني بِ ِه َماَ .وِا ْن قَ َ
َم َ
ا ْذ َه َبا إلَى اْلقَ ْرَية التي أ َ
ِ ِ ِ
الر ُّ
يل بِالنَّبِ ِّي :قُولُوا
َح ٌد َش ْيئاً فَقُوالََّ :
ان َه َذا ُكلُّهُ لِ َك ْي َيتِ َّم َما ِق َ
ب ُم ْحتَ ٌ
لَ ُك َما أ َ
اج إِلَ ْي ِه َماَ .فلْل َوْقت ُي ْرسلُهُ َما .فَ َك َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ان و َج ْح ٍ
ب التِّْل ِمي َذ ِ
ش ْاب ِن أَتَ ٍ
ان َوفَ َعالَ َك َما
ان .فَ َذ َه َ
ال ْب َنة ص ْه َي ْو َنُ :ه َوَذا َمل ُكك َيأْتيك َوديعاً َراكباً َعلَى أَتَ ٍ َ
ِ
ان واْل َج ْح ِ
ض َعا َعلَ ْي ِه َما ثَِي َابهُ َما فَ َجلَ َس َعلَ ْي ِه َماَ .واْل َج ْمعُ األَ ْكثَُر فَ َر ُشوا ثَِي َابهُ ْم ِفي
ش َوَو َ
أَ
َم َرُه َما َي ُسوعُ َوأَتََيا باألَتَ ِ َ
َِّ
َِّ
صاناً ِم َن َّ
وها ِفي الطَّ ِري ِ
الطَّ ِري ِ
ين تَبِ ُعوا َك ُانوا
ون قَ َ
ط ُعوا أ ْ
قَ .و َ
الش َج ِر َوفَ َر ُش َ
ين تَقَ َّد ُموا َوالذ َ
قَ .واْل ُج ُموعُ الذ َ
آخ ُر َ
َغ َ
ِ
يصرُخون :أُوصنَّا ِال ْب ِن َداوَد مبار ٌ ِ
الر ِّ
َعالِي.
اسِم َّ
ُوصَّنا في األ َ
َ َْ َ
ك اآلتي بِ ْ
بأ َ
َ
ُ َُ َ
هذا إنجيل اهلل
هذا األحد اليوم هو األول من تقويم الكنيسة السنوي .وانجيل اليوم هو قدوم يسوع الى أورشليم في أول يوم
في أسبوع عيد الفصح .فهذا العيد هو مربوط بعيد ميالد يسوع في عالقته بآالمه وموته وقيامته .دون آالم
يسوع وموته وقيامته من الموت يبقى عيد الميالد ،كريسمس أو ُي ْولُو ،مناسبة تجارية كما هو عند الناس
ال غير .إذن ،كان أول يوم في أسبوع الفصح عندما دخل يسوع الى أورشليم .والفصح هو عيد من

األعياد األربعة الرئيسية عند اليهود.
ِ
ِ
ِِ
ِ
وي ِج َد ِ
ان أَتَاناً
امهم َ
َم َ
وعندما اقتربوا من أورشليم ،أ َْر َس َل يسوع تْلمي َذ ْي ِن قَائالً لَهُ َما أن يمشوا إلَى اْلقَ ْرَية أ َ
الر ُّ
اج إِلَ ْي ِه َما
َح ٌد َش ْيئاً فَقُوالََّ :
َم ْرُبو َ
طةً َو َج ْحشاً َم َعهَا وي ُح َّال ُه َما َويأْتَِياه بِ ِه َماَ .وقال لهما :وِا ْن قَ َ
ب ُم ْحتَ ٌ
ال لَ ُك َما أ َ
َولِْل َوْق ِت ُي ْرِسلُهُ َما .فذهب التلميذين ووجدوا كما قال الرب لهما .وفيما كانا يحالن رباط الجحش ،سألهما
أصحابه :لماذا تحالن رباط الجحش؟ فقاال :ألن الرب بحاجة إليه .هذه هي كلمة المرور :ألن الرب
وه َما .والحمار لم يركب عليه أحد .فكان محفوظا للرب .وقال للتلميذين أن يحال األَتَان
بحاجة إليه .فَتََرُك ُ
َوال َج ْحش .وهذا الفعل :حل ،هو خاص بالتمام بالرب يسوع الذي جاء هو من السماء ليحل رباط الشر
والخطية الذي تربط االنسان والبشرية تحت سلطان إبليس.

كما هو مكتوب في الرسالة الى العبرانيين :بما أن هؤالء األوالد متشاركون في أجسام بشرية من لحم ودم،
اشترك المسيح أيضا في اللحم والدم باتخاذه جسما بشريا وهكذا تمكن أن يموت ليقضي على من له سلطة

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

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

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

في حياتنا بروحه القدوس .وهو يقبلنا كما نحن وهو يغير حياتنا حسب إرادته ولمجد إسمه فينا يوم بعد

يوم .ملوك العالم والغزاة الجبابرة يدخلون المدن راكبين على الخيول وجنودهم مسلحين حولهم .أما يسوع

فدخل الى مدينة أورشليم متواضعا راكبا على جحش ليظهر أنه لم يأت للحرب ،بل ليكسر قوات الشر.

بهذا صحح أفكار وتوقعات الناس في المسيح الملك المستعد للقتال وليضع المملكة في إسرائيل كما كانت
ِ
ور َوِديعٌ.
أيام الملك داود .ويسوع جاء بالنعمة والحق ،بالغفران والخالصُ .ه َو َعاد ٌل َو َم ْن ُ
صٌ
ِ
ِ
ص اْل َعالَ َم به.
جاء للسالم ال الحرب ،ليرحم ويشفي ال ليقهر ويعاقب .فهو لم يأتي ليد َ
ين اْل َعالَ َم َب ْل لي َخل َ
جاء ليخلص الخطاة ال ليهلكهم .وكم جميلة هذه النبوة في أحد المزامير :ارفعي رؤوسك أيتها األبواب،
وارتفعي أيتها المداخل األبدية فيدخل ملك المجد .من هو ملك المجد هذا؟ إنه الرب القدير الجبار ...من

هو ملك المجد هذا؟ إنه رب الجنود ،هو ملك المجد .نعم ،إنه يسوع المسيح له كل المجد .الذي كان
طائعا حتى الموت ،موت الصليب .الناس كانت في أورشليم تنشد من المزمور الثامن عشر وتقول:
ِ
أُوصنَّا ِال ْب ِن َداوَد مبار ٌ ِ
الر ِّ
َعالِي .وكلمة أوصنا تعني :خلص االن.
اسِم َّ
ُوصَّنا في األ َ
ك اآلتي بِ ْ
بأ َ
َ
ُ َُ َ

والمخلص كان في وسطهم وهم ما عرفوه الن أفكارهم في المسيح كانت خاطئة .مثل الماليين اليوم الذين

يداعون االيمان بالمسيح وهم ال يسمعون له ألنهم يرفضون كالمه .الشعب الذي كان يهتف ليسوع االن

سيطلب قتله في نفس االسبوع .عندما أحضر التالميذ الحمار ليسوع وأركبوه عليه ،رؤساء الكهنة وعلماء

اليهود سيضعون رب المجد ويسمروه على خشبة الصليب .هو أمير ملوك األرض .هو إبن اهلل تحمل

اإلهانة والضرب من أجلنا .صلب ومات ودفن وقام في اليوم الثالث .فهو ربنا والهنا وملكنا ومخلصنا.
فهل دخل في حياتك ليكون هو ملكك ومخلصك؟ فال تبطئ .اليوم ،بل االن هو وقت الخالص .ألن

الكتاب يقول :كل من هو مؤمن به ،ال يخيب .ويبشرنا أيضا :فقد دفنتم مع يسوع في المعمودية وفيها

أيضا أقمتم معه عن طريق إيمانكم بقدرة اهلل الذي أقامه من بين األموات .كنتم أمواتا في الخطايا وأحياكم

جميعا معه؛ مسامحا لنا جميعا بالخطايا كلها .إذ محا صك الفرائض المكتوب علينا والمناقض لمصلحتنا،
بل إنه قد أزاله من الوسط مسم ار إياه على الصليب .واذ نزع سالح الرئاسات والسلطات فضحهم جها ار
ِ
فيه وساقهم في موكبه ظاف ار عليهم .نعم .المجد لربينا يسوع المسيح .وا ِّلنعمةُ مع ج ِم ِ َِّ
ُّون َرب ََّنا
َْ َ َ َ
ين ُيحب َ
يع الذ َ
ٍ ِ
ع اْلم ِس ِ
ِ
ين.
َي ُسو َ َ َ
يح في َع َدم فَ َساد .آم َ

