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نعمة وسالم لكم من هللا أبينا والرب يسوع المسيح .ومرحبا بكم ،إخوتي الى عظة اليوم وهي من إنجيل
مرقس .االصحاح  11والعدد االول الى الحادي عاشر .اليكم القراءة باسم ربنا يسوع المسيح:
ِ ِِ
ِ
وَل َّما َقرُبوا ِم ْن أُورَشلِيم ِإَلى بيت فاجي وَب ْي ِت َع ْن َيا ِع ْن َد جَب ِل َّ ِ
ال َل ُه َما:
َ
ُ
الزْيتُون أ َْرَس َل ا ْث َن ْي ِن م ْن تَالَميذه َوَق َ
َ
َ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ا ْذهبا ِإَلى اْلَقرية َّالِتي أَمام ُكما َفلِْلوْق ِت وأ َْنتُما د ِ
اخالَ ِن ِإَل ْي َها تَ ِج َد ِ
َحٌد ِم َن
َ َ َ َ َ َ َ
َْ
ََ
ان َج ْحشاً َم ْرُبوطاً َل ْم َي ْجل ْس َعَل ْيه أ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
الن ِ
َّ
اج ِإَل ْيهَ .فلِْل َوْقت ُي ْرِسُل ُه ِإَلى
َحٌد :لِ َما َذا تَْف َعالَ ِن َه َذا؟ َفُقوالََّ :
الر ُّب ُم ْحتَ ٌ
ال َل ُك َما أ َ
اسَ .ف ُحالهُ َوأْت َيا بهَ .وإِ ْن َق َ
ِ
َّ
اب خ ِارجاً عَلى َّ
ِ ِ
الط ِر ِ
اك:
ض َيا َوَو َج َدا اْل َج ْح َ
ش َم ْرُبوطاً ع ْن َد اْل َب ِ َ
ُه َناَ .ف َم َ
ال َل ُه َما َق ْوٌم م َن اْلق َيا ِم ُه َن َ
َ
يق َف َحالهَُ .فَق َ
َّ
وهماَ .فأَتََيا ِباْل َج ْح ِ
ع َوأَْل َق َيا َعَل ْي ِه
َما َذا تَْف َعالَ ِن تَ ُحال ِن اْل َج ْح َ
ش ِإَلى َي ُسو َ
صى َي ُسوعَُ .فتَ َرُك ُ َ
ش؟ َفَقاالَ َل ُه ْم َك َما أ َْو َ
ِثيابهما َفجَلس عَلي ِه .وَكِثيرو َن َفرُشوا ِثيابهم ِفي َّ
َغصاناً ِم َن َّ
الط ِر ِ
وها ِفي
آخ ُرو َن َق َ
يق َو َ
الش َج ِر َوَف َرُش َ
َ
َ َُ َ َ َ َ ْ َ ُ
َ َُْ
ط ُعوا أ ْ َ
الط ِر ِ َّ ِ
َّ
ِِ
ين :أُوصَّنا! م َبار ٌ ِ ِ
ين تََقَّدموا و َّال ِذ َ ِ
الر ِبُ .م َب َارَك ٌة َم ْمَل َك ُة
اس ِم َّ
ص ُرُخو َن َقائل َ
ُ َ
ك اآلتي ب ْ
ين تَب ُعوا َك ُانوا َي ْ
يقَ .والذ َ ُ َ
َ
ِ
ِ
اآلتي ُة ِباس ِم َّ ِ
ِ
َعالِي.
ُوصنَّا في األ َ
أَب َينا َد ُاوَد َ ْ
الرب! أ َ
هذا إنجيل ربنا يسوع المسيح
وربنا يسوع يدخل الى أورشليم في مثل هذا اليوم االحد وكان أسبوع التحضير لعيد الفصح .ولم يدخل الى

المدينة كما يدخل االبطال المنتصرين على المدن ،لكن جاء بالسالم وللسالم وراكبا على جحش .وهو لم
ينتصر على بشر ،لكنه انتصر على إبليس عدو الحياة الذي لم يستطع العالم أجمع أن يقهره .ونحن

ملكا ومخلصنا له المجد ألنه جاء هو من السماء وحررنا من سيطرة
ُوصَّنا ل ً
نهتف لربنا العظيم وننشد أ َ
إبليس وأدخلنا في ملكوت السماوات وجعلنا أوالد هللا االب.
االنسان ما يعرف من هو يسوع المسيح بالحق حتى يشعر بقوة الخطية المسيطرة في حياته وخسارة

روحه .وعندما الشخص يعترف بخطاياه ويلتجئ الى يسوع المسيح بتواضع وإيمان فإن الرب أمين وهو
ينقذه ويطهره ويرفعه .لو لم يأت يسوع لما كان لنا رجاء وال غفران وال حياة .ظهور يسوع األول إنتهى

بصلبه من أجلنا وكان هذا في عيد الفصح .من جهة األعياد المسيحية ،كلها مترابطة مع بعض .وهي:

عيد ميالد يسوع وعيد قيامته من الموت وعيد صعوده الى السماء وعيد حلول الروح القدس على التالميذ

في عيد الخمسين .هذه هي األعياد المسيحية الرئيسية السنوية.
وهناك عيد آخر عظيم ومفرح بالتمام للمؤمنين بيسوع جاي؛ ولكنه يكون يوم مرعب للذين رفضوا نعمة

خالص هللا وهو يوم رجوع الرب يسوع في مجده مع مالئكته القديسين .سيرجع كما هو وكتوبُ :ه َوَذا
َّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
السح ِ
يع َق َب ِائ ِل األ َْر ِ
ين .كثرة
ين َ
اب َو َستَْن ُ
ضَ .ن َع ْم آم َ
ظ ُرهُ ُك ُّل َع ْي ٍن َوالذ َ
َيأْتي َم َع َّ َ
ط َعُنوهُ َوَيُنو ُح َعَل ْيه َجم ُ

الشغالت والهموم اليومية تحرم االنسان من التفكير في األمور الروحية .والمسيح يعلمنا في هذا االنجيل
ِ
ِ
اإل ْنس ِ
َّ
ويقول :ما َذا َي ْنتَِفع ِ
اء َع ْن َنْف ِس ِه؟ ال أحد
ان َل ْو َربِ َح اْل َعاَل َم ُكل ُه َو َخس َر َنْف َس ُه؟ أ َْو َما َذا ُي ْعطي ِ َ ُ
اإل ْن َس ُ
ُ
َ
ان ف َد ً
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
ان َوالذي
ول َّ
الر ُّب اْل َكائ ُن َوالذي َك َ
يقدر يغيث االنسان إال المسيحُ .ه َو األَل ُ
اء ،اْل َب َد َاي ُة َوالن َه َاي ُةَ ،يُق ُ
ف َواْل َي ُ
َيأِْتي اْلَق ِاد ُر َعَلى ُك ِل َشي ٍء .صادق قول الرب .آمين
ْ
ِ
ين
يسوع يدخل الى أورشليم القدس في آخر رحلة في حياته على األرض .كما يعلمنا لوقا في إنجيلهَ :وح َ
ت َّم ِت األَي ِ ِ ِ
طلِق ِإَلى أ ِ
ِ
يم .يسوع الملك الذي له كل السلطان في السماء وعلى
َ
َّام ال ْرِتَفاعه ثَب َ
ُ
َّت َو ْج َه ُه ل َي ْن َ َ
ُورَشل َ
ُ

األرض جاء في الضعف وهو يدخل الى المدينة عالما بما كان ينتظره من آالم والموت على الصليب.

ون ُة
الرب يسوع كان يعرف سبب مجيئه على األرض .نال الشهادة مباشرة من هللا وعلِم من روحه أن َد ْيُن َ
َه َذا اْل َعاَل ِم وهزيمة الشيطان جاءت .يسوع لم يهرب ولم ينكر نفسه لكنه تقدم الى اإلهانة وتحمل الموت

صلبا هازئا بما في ذلك من عار من أجلنا .دخل الى أورشليم على جحش كما كان متنبئا به في كتاب
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
صهيو َن اهِت ِفي يا ِب ْنت أ ِ
ِ ِِ ِ
ور
صٌ
النبي زكريا :ا ْبتَهجي جداً َيا ْاب َن َة ْ َ ْ ْ َ َ ُ
يم ُه َوَذا َمل ُكك َيأْتي إَل ْيك ُه َو َعاد ٌل َو َم ْن ُ
ُورَشل َ
وِديع ور ِ
اك ٌب َعَلى ِحم ٍار و َعَلى َج ْح ٍ
ش ْاب ِن أَتَ ٍ
ان.
َ ٌ ََ
َ َ
مالحظة في كلمة صهيون .في العهد القديم ،صهيون هو الجبل الذي يدعى جبل هللا المقدس .فهو الجبل
الذي مسح هللا داود عليه ملكا على إسرائيل وداود وضع مدينته هناك التي تدعى مدينة داود وتدعى أيضا
المدينة المقدسة بسبب الهيكل الذي فيها .هذه مالحظة مختصرة .كلمة صهيون تشير اليوم الى حركة

سياسية يهودية .هذا موضوع آخر .والرب يسوع أعطى لتلميذين أمر ومعلومات دقيقة .ا ْذ َه َبا لْلَق ْرَيةِ أمامكم
ِ
ِ
الن ِ
تَ ِج َد ِ
َحٌد ِم َن َّ
اس َف ُحالَّهُ َوأِْت َيا ِب ِه .والتلميذان سمعوا للرب وذهبوا ووجدوا
ان أَتَاناً َم ْرُبو َ
ط ًة َل ْم َي ْجل ْس َعَل ْيه أ َ
االمور كما قال لهم وعملوا كما أمرهم به يسوعُ .ك ُّل َكلِ َم ٍة ِم َن الرب هي َن ِقَّي ٌة وهي اتحقق.
والجحش لم يجلس عليه أحد ولم يخدموه في أي عمل .حتى الحيوان المعين لخدمة الرب هو مكرس له.
وهذه هي المرة األولى يركب شخص على الجحش ومن هو هذا الشخص؟ إنه يسوع ملك السالم .قال
الرب لتلميذان على االتان والجحش ال َم ْرُبوطينُ :ح َّال ُه َما .هذا الفعل ُحل يمتلئ معناه في الرب يسوع
المسيح وحده الذي جاء هو َلي ُحل مشكلة الخطية التي تربط البشرية منذ القديم .كما هو مكتوب :فإن
المسيح نفسه مات مرة واحدة لكي يحل مشكلة الخطايا ،فمع أنه هو البار ،فقد تألم من أجلنا نحن

المذنبين لكي يقربنا إلى هللا فمات بجسمه البشري ثم عاد حيا بالروح .يسوع لم يرفض خطة هللا له بل
أخلى نفسه متخذا صورة عبد صائ ار شبيها بالبشر .هو تواضع ليرفعنا الى مقام أبناء هللا االب.
الرب يسوع وضع عهدا جديدا بدمه وشريعته للحياة بالروح القدس .وكل إنسان سوف يحاسب وفقا لشريعة
ربنا يسوع المسيح .من له روح يسوع فهو معروف عنده .وكل صانعي السالم فهو يدعون أبناء هللا .هللا

ال َر ْح َم ًة َوَن ِج َد ِن ْع َم ًة تعيننا
اقترب الينا في إبنه الحبيب يسوع المسيح الذي يقربنا هو الى عرش النعمة ل َن َن َ
في الوقت المناسب .السماع لكلمة هللا بيسوع هي تغير أفكارنا وتعطي لحياتنا االتجاه الصحيح .أما
الجاهل فهو الذي يسمع االنجيل وما يصدق .فهو يتضامن مع الجمهور في التدين والتقاليد .والجمهور
الر ِب مبارَك ٌة ممَل َك ُة أَِبينا داود ِ
صرخوا ليسوع عند دخول الى أورشليم :أُوصنَّا م َبار ٌ ِ ِ
اآلت َي ُة
َ َ َُ
َ ُ َ
اس ِم َّ ُ َ َ َ ْ
ك اآلتي ب ْ
ِ
ِباس ِم َّ ِ
َعالِي .وهم سيصرخون لبيالطس بأقل من ستة أيام :اصلبه .لمذا؟
ُوصَّنا في األ َ
ْ
الرب ،أ َ
الن يسوع لم يكن كما كانوا يتوقعونه .كانوا ينتظرون مسيحا عظيما يطرد الرومان ويوضع المملكة في

إسرائيل كما كانت أيام الملك داود من سوريا الى النيل .والمسلم كذلك واهم في عقيدته أنه يؤمن بالمسيح
بقوله عليه السالم .الرب يسوع المسيح هو منبع السالم ومانح السالم .جاء بالسالم ال للحرب ،للغفران ال

للعقاب ،لاليمان الصحيح ال للدين ،هو عطل أعمال إبليس .الرب يسوع جاء للحياة ال للموت .كما جاء

في الكتاب :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 هللا مخلصنا.
ويسوع لم يفرض نفسه على الناس وال يهدد من ال يؤمن به وكان يعلم أن الناس الذين يرحبون به في تلك
الساعة مَفرشين ِثيابهم ِفي َّ
ِ َّ
الط ِر ِ
ُوصنَّا ..سيطلبون صلبه .والمخلص
يق َوأ ْ
صان م َن الش َج ِر وَي ْ
َ َُْ
ص َرُخو َن :أ َ
َغ َ
كان في وسطهم وهم ما عرفوه .التالميذ أحضروا الحمار وأركبوا يسوع عليه .أما رؤساء الكهنة وعلماء
اليهود متفقين مع الوثنيين فهم وضعوا رب المجد على الصليب وسمروه .يسوع أمير ملوك األرض .وهو
صلِب ومات ودفن وفي اليوم الثالث
تحمل اإلهانة والضرب من أجلهم ايضا وطلب هللا أبيه أن يغفر لهمُ .
طالِِبيه .لِيُقل أَبداً م ِحبُّو خالَ ِ
ِ ِ
صه :يتَع َّ
ِ ِ
ظ ُم
يع َ
َ
ََ
قام .هو إلهنا وملكنا ومخلصنا الحي .فل َي ْبتَه ْج َوَيْف َرْح به َجم ُ
َ ْ َ ُ
ِ ِ
الر ُّب َي ْهتَ ُّم ِبي َع ْوِني َو ُم ْن ِقِذي أ َْن َت َيا ِإَل ِهي الَ تُْب ِطئ.
ين َوَب ِائ ٌس َّ
َّ
الر ُّب .أ َّ
َما أ ََنا َفم ْسك ٌ
ونحن ال ننس هذه الحقيقة ،يا إخوتي األحباء ،أن هللا دفع ثمن عظيم وهو دم إبنه الحبيب على الصليب

ليخلصنا .وكم فتش األنبياء قديما وبحثوا عن هذا الخالص! فهم تنبأوا عن نعمة هللا التي كان قد أعدها

لكم أنتم واجتهدوا لمعرفة الزمان واألحوال التي كان يشير إليها روح المسيح الذي كان عامال فيهم عندما

شهد لهم مسبقا بما ينتظر المسيح من آالم وبما يأتي بعدها من أمجاد .ولكن هللا أوحى إليهم أن اجتهادهم
لم يكن لمصلحتهم هم بل لمصلحتكم أنتم .فقد كان ذلك من أجل البشارة التي نقلها إليكم في الزمان

الحاضر مبشرون يؤيدهم الروح القدس المرسل من السماء .ويا لها من أمور يتمنى حتى المالئكة أن
ٍ ِ
يع َّالِذين ي ِحبُّو َن ربَّنا يسوع اْلم ِس ِ
ين.
يطلعوا عليها .آمين ثم آمين .وا ِلن ْع َم ُة َم َع َج ِم ِ
يح في َع َد ِم َف َساد .آم َ
َ َ َُ َ َ َ
َ ُ

