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إنجيل لوقا  .40-28 :19الموضوع :ملكك يأتي متواضعا

نعمة وسالم لكم من هللا أبينا والرب يسوع المسيح .تأملنا اليوم هو في إنجيل لوقا االصحاح  19واآليات

 28الى  .40اليكم قراءة هذا النص باسم يسوع المسيح.

وإِ ْذ َق ُر َب ِم ْن َب ْي ِت َفا ِجي وَب ْي ِت َع ْن َيا ِع ْن َد اْل َجَب ِل َّال ِذي ُي ْد َعى َجَب َل َّ
الزْيتُو ِن ،أ َْرَس َل ا ْث َن ْي ِن ِم ْن تَالَ ِم ِيذِه َق ِائالً:
َ
َ
ِ
ِ
ِ َِّ
اس َق ُّ
ِ
ِ
ِ
الن ِ
ين تَ ْد ُخالَِن َها تَ ِج َد ِ
َحٌد ِم َن َّ
ط.
ام ُك َما َوح َ
ان َج ْحشاً َم ْرُبوطاً َل ْم َي ْجل ْس َعَل ْيه أ َ
َم َ
ا ْذ َه َبا إَلى اْلَق ْرَية التي أ َ
ِ
َّ ِ ِ
ضى اْل ُم ْرَسالَ ِن َوَو َج َدا
َحٌد :لِ َما َذا تَ ُحالَِّن ِه؟ َفُقوالَ َل ُهِ :إ َّن َّ
اج ِإَل ْيهَ .ف َم َ
الر َّب ُم ْحتَ ٌ
َف ُحالهُ َوأْت َيا ِبهَ .وِإ ْن َسأََل ُك َما أ َ
َّ
ِ
اج
َص َح ُاب ُه :لِ َما َذا تَ ُحالَّ ِن اْل َج ْح َش؟ َفَقاالََّ :
الر ُّب ُم ْحتَ ٌ
يما ُه َما َي ُحال ِن اْل َج ْح َش َق َ
َك َما َق َ
ال َل ُه َما أ ْ
ال َل ُه َماَ .وف َ
ِإَلي ِه .وأَتَيا ِب ِه ِإَلى يسوع و َ ِ
ش وأ َْرَك َبا َيسو َ ِ
ِ
يما ُه َو َس ِائٌر َف َرُشوا ِث َي َاب ُه ْم ِفي
ْ َ َ
ط َر َحا ث َي َاب ُه َما َعَلى اْل َج ْح َ
َُ َ َ
عَ .وف َ
ُ
الزيتُو ِن ابتَدأَ ُك ُّل جمه ِ َّ ِ ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
الط ِر ِ
ص ْو ٍت َع ِظي ٍم
َْ
يقَ .وَل َّما َق ُر َب ع ْن َد ُم ْن َح َد ِر َجَبل َّ ْ
ُُْ
ور التالَميذ َيْف َر ُحو َن َوُي َسب ُحو َن هللاَ ب َ
ظروا َق ِائلِين :مبارك اْلملِك ِ
ِ َِّ
السم ِ
أل ِ ِ
ِ
اآلتي ِباس ِم َّ ِ
اء َو َم ْجٌد ِفي
َ َُ َ ٌ َ ُ
ْ
َجل َجمي ِع اْلُقَّوات التي َن َ ُ
ْ
الرب! َسالَ ٌم في َّ َ
ِ
يسِي ِ
ِ
ِ
ول َل ُك ْمِ :إَّن ُه ِإ ْن
َعالِيَ .وأ َّ
ض اْلَف ِر َ
َما َب ْع ُ
األ َ
َج َ
ين م َن اْل َج ْم ِع َفَقاُلوا َل ُهَ :يا ُم َعل ُم ْانتَ ِه ْر تَالَمي َذ َكَ .فأ َ
اب :أَُق ُ
ِ ِ
ص ُرُخ.
َس َك َت َه ُؤالَء َفاْلح َج َارةُ تَ ْ
الى هنا كلمة الرب
يسوع دخل الى أورشليم في تواضع وسالم هو الملك االبدي .حاء من هللا بالنعمة والحق للغفران والسالم
والخالص .كان يعرف ما كان ينتظره من آالم وإستهزاء والضرب والموت على الصليب في مدينة أورشليم

من أجل خطايا اليهود والعالم .فيه تحققت نبوة اشعياء .يسوع تممها .كما تنبأ إشعياء القائلُ :م ْحتََقٌر
ِ ِ
الن ِ
ول ِم َن َّ
َح َزَانَنا َح َمَل َها
اس َر ُج ُل أ َْو َجا ٍع َو ُم ْختَِب ُر اْل ُح ْزِن َوَك ُم َستَّ ٍر َع ْن ُه ُو ُج ُ
وه َنا ُم ْحتََقٌر َفَل ْم َن ْعتََّد ِبه َلك َّن أ ْ
َو َم ْخ ُذ ٌ
اع َنا تَ َح َّمَل َها .ويسوع جاء نو ار عجيبا يضيء في الظالم وأما الناس فأحبوا الظلمة أكثر من النور.
َوأ َْو َج َ
رفضوه ،فتكاثر الظلم والعنف والرعب والفساد .فهل إنطفأ النور؟ كال .فإن هللا الذي أمر أن يشرق نور من
الظالم هو الذي جعل النور يشرق في قلوبنا إلشعاع معرفة مجد هللا المتجلي في وجه المسيح.

نحن البشر ،لو كنا نعرف قبل والدتنا أن حياتنا تكون مليئة باليأس والخوف والموت في التالي ،لما اخترنا
أن نوَلد في هذا العالم .وكم من واحد فينا وأنا أولكم ،يقول :آه لو كنت أقدر أرجع الى الماضي ألصلحه.
لألسف ما نقدر .لكن يسوع يقدر .في الواقع ،حياتنا كلها هي أمامه ،ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا .النه

هو حي وهو غير محدود بالوقت والزمان واالحوال مثلنا .ما لم نستطع فعله أو ما أردنا فعله في الماضي
1

فال يزال بإمكاننا فعله بطريقة أفضل االن أمام هللا بقدرة يسوع العالمة فينا .فنتأكد من هذه الحقيقة أوال أن
هللا غفر لنا جميع خطايانا بيسوع المسيح.
يسوع هو عرف كيف تكون حياته على األرض ،ومع هذا ما فشكل ولم يتخلى على مشيئة هللا له .يقول

الكتاب أن يسوع المسيح أخلى نفسه متخذا صورة عبد صائ ار شبيها بالبشر وإذ ظهر بهيئة إنسان أمعن
في االتضاع وكان طائعا حتى الموت ،موت الصليب .ويقول الكتاب كذلك :ومع أن هللا كان قد عين

المسيح لهذا الغرض قبل تأسيس العالم فهو لم يعلنه إال في هذا الزمن األخير لفائدتكم أنتم الذين تؤمنون
باهلل بالمسيح الذي أقامه من الموت وأعطاه المجد حتى يكون هللا غاية إيمانكم ورجائكم.

ويسوع دخل الى أورشليم في هتافات الناس .لوقا في إنجيله يقول :ولما اقترب يسوع ورأى المدينة بكى
عليها .النها رفضت سالمها به هو رئيس السالم ومانحه .وهل عرفت أورشليم القدس من سالم منذ ذاك

اليوم الى اآلن؟ ولن تعرفه حتى يعود الرب في مجده .ويسوع ما دخل إلى أورشليم مثل حكام األرض
حمارا .وهكذا أكمل أيضا نبوة زكريا القائلِ :ا ْبتَ ِه ِجي ِجداً َيا
اكبا
محاطاً بحاشيته وحراسه ،بل جاء بتواضع ر ً
ً
ِ
صهيو َن ،اهِت ِفي يا ِب ْنت أُورَشلِيم .هوَذا ملِ ُك ِك يأِْتي ِإَلي ِك هو ع ِادل وم ْنصور وِديع ور ِ
اك ٌب َعَلى ِح َم ٍ
ار
َ
ْ َُ َ ٌ َ َ ُ ٌ َ ٌ َ َ
ْاب َن َة ْ َ ْ
ْ َ َ ُ َ َُ َ
و َعَلى َج ْح ٍ
ش ْاب ِن أَتَ ٍ
ان .اليهود كانوا يعرفوا وما زال يعرفوا كل النبوءات المتعلقة بالمسيح .وهم رفضوه
َ
مثلما يرفضه المسلمون وكل العالم النه شبه لهم أنهم يؤمنون به .والحقيقة أنهم ما يعرفوه.

يسوع ملك الملوك دخل في التواضع .فإذا عمل ربنا هذا لخدمتنا نحن البشر ،فعلينا أن نتعلم التواضع

دائما في كل ما هو حق وعادل وطاهر .االنجيل يبشرنا ،والكنيسة تشهد وتعلن أن هللا ليس بعيدا
ونمارسه ً
جديدا لنحيا حياة المفديين لمجد إسمه المبارك فينا .عندما نرنم أوصنا
عنا .فهو يقترب منا ليعطينا وقتًا ً
فنحن نحيي ونرفع ربنا يسوع ملكنا ونفرح ألنه هو حررنا ووضعنا في شركة مع هللا ومع بعضنا البعض.
النص الذي نتأمله اليوم يتعلق بعيد الفصح .صحيح .إال أن عيد الميالد القريب الذي سنحتفل فيه بذكرى
والدة يسوع هو مرتبط بآالم الرب وموته وقيامته .وصعوده الى السماء وعودته .ويسوع ال يعود راكبا على
حمار ،لكن الرب يسوع المسيح يرجع في مجده مع مالئكته القديسين.

يسوع يدخل في آخر مرحلة من حياته على االرض وكان مستعدا للموت على الصليب .عدة مرات أخبر
الرب تالميذه قائال لهم :ها نحن ص ِ
ان يسَّلم ِإَلى رؤس ِ
اع ُدو َن ِإَلى أ ِ
ِ ِ
اء اْل َك َه َن ِة َواْل َكتََب ِة
ُ
ََُ
َ َُْ َ
يم َو ْاب ُن اإل ْن َس ُ َ ُ
ُورَشل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون ُهَ ،وِفي اْل َي ْو ِم
ون ُه َوَيـ ـ ـ ْت ـ ـ ـُفـ ـ ـلُو َن َعَل ْيه َوَيْق ُتلُ َ
ون ُه ِإَلى األ َُم ِم َف َي ْه َأزُو َن ِبه َوَي ْجلِ ُد َ
َف َي ْح ُك ُمو َن َعَل ْيه ِباْل َم ْوت َوُي َسلِ ُم َ
ِ ِ
ِ
ِِ
َّ ِ ِ
ِ
ْخ ُذ َها ِمِني َب ْل
َحٌد َيأ ُ
اآلب ألَني أ َ
َض ُع َنْفسي آل ُخ َذ َها أ َْيضاًَ .ل ْي َس أ َ
وم .وقال لهم أيضا :ل َه َذا ُيحبُّني ُ
الثالث َيُق ُ
َض ُع َها أ ََنا ِم ْن َذ ِاتي .يسوع تحمل اإلهانة والسخرية واالحتقار .والموت على صليب العار.
أَ

2

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ام ُهم َوقال لهم أنهما َي ِج َد ِ
َحٌد
ان َج ْحشاً َم ْرُبوطاً َل ْم َي ْجل ْس َعَل ْيه أ َ
َم َ
يسوع أ َْرَس َل ا ْث َن ْي ِن م ْن تَالَميذه إَلى اْلَق ْرَية أ َ
اس َق ُّ
الن ِ
ِم َن َّ
ط َفي ُحالَّهُ َويأِْت َيا ِب ِه .وقال لهم مذا يقولون إذا سألوهم أحد لمذا يحالن الجحش؟ يسوع الذي

كان يخرج األرواح الشريرة من المسكونين بها والذي كانت له القدرة على تهدئة العاصفة والذي كان يشفي

كل المرضى والذي كان يقيم الموتى .يطلب االن االذن من إنسان أن يستخدم حماره .يسوع لم يأخذ أبدا

أي شيء من أحد ولم يستغل أحدا ولم يلوم أحدا ولم يكن في فمه مكر وال غش ،هو الذي له كل السلطان
في السماء وعلى األرض ،يتواضع ويطلب االذن وهو جاء ليخدم ويعطي حياته من أجلنا.

يسوع قال لتالميذه أن يحال رباط الجحش .هذا الفعل :حل ،هو خاص بيسوع المسيح .قال بخصوص
لعازر الذي كان ميتا وفي القبر منذ أربعة أيامُ :حُّلوهُ َوَد ُعوهُ َي ْذ َه ْب .واالنجيل يبشرنا أن يسوع هو الذي
حل مشكلة الخطية التي تربط البشرية بإبليس والموت .وكما قال لليهود والعرب وكل الناسِ :إَّن ُك ْم ِإ ْن ثََبتُّ ْم
ِ
ِ
ونو َن تالَ ِم ِيذي َوتَ ْع ِرُفو َن اْل َح َّق َواْل َح ُّق ُي َح ِرُرُك ْمِ .إ َّن ُك َّل َم ْن َي ْع َم ُل اْل َخ ِطَّي َة ُه َو َع ْبٌد
ِفي كالَمي َف ِباْل َح ِقيَقة تَ ُك ُ
ِ
ِ ِ
ِ
َح َار اًر.
لِْل َخطيَّةَ .فِإ ْن َح َّرَرُك ْم اال ْب ُن َفِباْل َح ِقيَقة تَ ُك ُ
ونو َن أ ْ
يسوع دخل الى أورشليم راكبا على حمار كما كان مكتوب عنه؛ و ُك ُّل ُج ْم ُه ِ
ور التَّالَ ِم ِيذ َيْف َر ُحو َن َوُي َسِب ُحو َن
ظروا َق ِائلِين :مبارك اْلملِك ِ
ِ َِّ
السم ِ
هللا ِبصو ٍت ع ِظي ٍم أل ِ ِ
ِ
اآلتي ِباس ِم َّ ِ
اء
َ َُ َ ٌ َ ُ
َ َْ َ
ْ
َجل َجمي ِع اْلُقَّوات التي َن َ ُ
ْ
الرب؛ َسالَ ٌم في َّ َ
ِ
ِ
ِ
َعالِي .هتافهم كانت من سفر المزمور وتذكر أقوال المالئكة عند ميالد يسوع :اْل َم ْج ُد َّهلل ِفي
َو َم ْجٌد في األ َ
األ ِ
ِالن ِ
ِ
السالَم َوب َّ
اس اْل َم َس َّرةُ .إرادة هللا هي السالم والفرح للناس .أما الدينيون فقالوا بمكر
َ
َعالي َو َعَلى األ َْرض َّ ُ
ليسوعَ :يا ُم َعلِ ُم ْانتَ ِه ْر تَالَ ِمي َذ َك .قل لهم يسكتوا .التسبيح يزعج أعداء الحق .الدينيون ما فرحوا وال رفعوا
الحمد هلل وال مرة بسبب رحمته في يسوع المسيح .الدينيون كانوا يعرفوا قول هللا بنبيه حبقوق الذي قال:
تَآم ْر َت اْل ِخ ْزي لِ َب ْيِت َكِ .إ َب َاد َة ُشع ٍ
وب َكِث َيرٍة َوأ َْن َت ُم ْخ ِطئٌ لِ َنْف ِس َك أل َّ
ص ُرُخ ِم َن اْل َح ِائ ِط َف ُي ِج ُيب ُه اْل َج ِائ ُز
ُ
َ
َن اْل َح َج َر َي ْ
َ
ِم َن اْل َخ َش ِب ..حتى الحجار تشهد على أشرار الناس .كما كتبه لنا التلميذ بطرس:
ِ
ٍ
َّ
ِ
الرياء واْلحس َد وُك َّل م َذ َّم ٍة وَكأَ ْ ٍ
ال مولُ ِ
يم
َفا ْ
اآلن ْ
ين َ
ود َ
طَف َ ْ
َ
ط َر ُحوا ُك َّل ُخ ْبث َوُك َّل َم ْك ٍر َو ِ َ َ َ َ َ َ َ
اشتَ ُهوا الل َب َن اْل َعْقل َّي اْل َعد َ
الن ِ
اْل ِغ ِ
صالِ ٌحَّ .ال ِذي ِإ ْذ تَأْتُو َن ِإَل ْي ِهَ ،ح َج اًر َحياً َم ْرُفوضاً ِم َن َّ
ش لِ َكي تَ ْن ُموا ِب ِهِ ،إ ْن ُك ْنتُ ْم َق ْد ُذ ْقتُ ْم أ َّ
اس،
َن ا َّلر َّب َ
ْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّة ،بيتاً ر ِ
ِ
وحياً.
يمُ ،ك ُ
ونوا أ َْنتُ ْم أ َْيضاً َم ْبنِي َ
ين َكح َج َارٍة َحي َ ْ ُ
َوَلك ْن ُم ْختَ ٌار م َن هللا َك ِر ٌ
ِ
ِ
اب َّ
َّات
الد ْه ِري ُ
هذا هو الذي قال عنه الوحي في المزامير :ا ْرَف ْع َن أَيَّتُ َها األ َْرتَ ُ
وس ُك َّن َو ْارتَف ْع َن أَيَّتُ َها األ َْب َو ُ
اج ُرُؤ َ
ِ
الر ُّب اْلجبَّار ِفي اْل ِقتَ ِ
الْ .ارَف ْع َن أَيَّتُ َها
َّار َّ
َف َي ْد ُخ َل َملِ ُك اْل َم ْج ِدَ .م ْن ُه َو َه َذا َملِ ُك اْل َم ْج ِد؟ َّ
َ ُ
ير اْل َجب ُ
الر ُّب اْلَقد ُ
َّات َف َي ْد ُخل ملِ ُك اْلم ْج ِد؟ م ْن ُهو َه َذا ملِ ُك اْلم ْج ِد؟ َر ُّب اْل ُج ُن ِ
اب َّ
ود
الد ْه ِري ُ
األَْرتَ ُ
وس ُك َّن َو ْارَف ْع َن َها أَيَّتُ َها األ َْب َو ُ
َ َ
َ
َ
َ
َ َ
اج ُرُؤ َ
ُه َو َملِ ُك اْل َم ْج ِد .نعم ،هذا هو يسوع المسيح الذي سحق الموت وأنار الحياة والخلود باإلنجيل .ويقول

الكتاب أيضا :وإذ نزع سالح الرئاسات والسلطات فضحهم جها ار فيه وساقهم في موكبه ظاف ار عليهم.
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كان أسبوع عيد الفصح لما دخل أورشليم؛ وكانت المدينة مليئة بالمصلين .كان هناك أربعة أقسام من

الناس ،تالميذ المسيح والشعب والدينيون والرومان الوثنيين .الدينيون رفضوا هدية هللا لهم للسالم والحرية

الحقيقية والحياة .والشعب كان يخاف من الدينيين مثل اليوم .لو يعطوهم حرية االختيار ،أكيد أن أكثر

من ثلث الشعب يتركوا الدين وفرائضه .اليهود كانوا يهددوا بالطرد من المجامع كل من كان يؤمن بيسوع.

والقسم الثالث هو المتدينين .والقسم الثالث هو الرومان ،القوات المهيمنة على كل البلدان في ذاك الزمان.
والقسم الرابع :التالميذ الشهود للحق .ترى :من أي قسم أنت؟ هل فكرت فيه؟ ولما ال تفرك فيه االن؟

ِ ِ
ط َاي َانا
َج ِل َخ َ
االنجيل هو الخبر المفرح الذي يبشرونا بمحبة هللا وغفرانه لنا بيسوع المسيح الذي أ ُْسل َم م ْن أ ْ
ِ
َج ِل تَ ْب ِر ِ
يرَنا .موت يسوع لم يكن صدمة وال نهاية .يسوع المسيح إبن هللا هو الذي صلب ومات
يم أل ْ
َوأُق َ
ودفن وقام أيضا من الموت حسب النبوات وصعد السماء ومن هناك سيأتي ليدين االحياء واالموات .هذا
ليس دين وال عقيدة وال يسوع تنبأ عن نبي صالح يأتي من بعده .الرب يسوع له كل المجد قال أن أنبياء

كذبة سيأتون ويغرون كثيرين .من ثمارهم تعرفونهم .كلمة هللا صادقة وثابتة كما هو مكتوبَ :ي ِب َس اْل ُع ْش ُب
َذُب َل َّ
َما َكلِ َم ُة ِإَل ِه َنا َفتَ ْثُب ُت ِإَلى األ ََب ِد.
الزْه ُرَ .وأ َّ
لهذا ،قول الرب في االنجيل موجه لكل من له أذنان :اليوم إن سمعتم صوته فال تقسوا قلوبكم .ويقول
ِ
ف َعَلى اْل َب ِ
اب َوأَ ْق َرعُِ .إ ْن َس ِم َع
أيضا في آخر الكتب المقدسة المسمى الرؤيا في الكتاب المقدسَ :ه َئ َن َذا َواق ٌ
اب أ َْد ُخ ُل ِإَل ْي ِه َوأَتَ َع َّشى َم َع ُه َو ُه َو َم ِعي .آمين .إله السالم الذي أقام من بين األموات
ص ْوِتي َوَفتَ َح اْلَب َ
أَ
َحٌد َ

ربنا يسوع راعي الخراف العظيم بفضل دمه الذي ختم به العهد األبدي أن يؤهلكم تماما لتعملوا مشيئته في
كل عمل صالح ،وأن يعمل فينا جميعا ما يرضيه بيسوع المسيح له المجد إلى أبد اآلبدين .آمين .اَ ِلن ْع َمةُ
ٍ ِ
مع ج ِمي ِع َّال ِذين ي ِحبُّو َن رب ََّنا يسوع اْلم ِس ِ
ين.
يح في َع َد ِم َف َساد .آم َ
َ َُ َ َ َ
َ ُ
ََ َ
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