
 ٢٦١سـالة لرا
 

ممبباركالمِل المِلارك ككاآلتى باس اآلتى باس م الرم الربب  
 

(Arabic – Blessed is the King who comes in the name of the Lord.) 
 

 مبارك المِلك اآلتى باسم الربمبارك المِلك اآلتى باسم الرب :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 :  والثالثين والثاِمن والثالثينالسابع  يندالعد األصحاح التاِسع عشَر نقرأ وِمن إنجيل لوقا
 

. ظيم عٍتو بص اَهللاونحسب ويونحور التالميذ يفرهم جأ كلُّابتد. يتونبل الزر جدنح مدنْ ِعبا قرلمو" 
ألجل جى نَ الِتاِتميع القوقاِئ. واظرلين :مبالمِلارك اآلِتك ى باسم الرب .السِفم ى الساِءموم جِفد ١."ىاِلى األع 

 
 تقعى س الِتِةم القاِداِثد باألحم لهحرص .شليمإلى أور ِهتالميِذ ع مِةة األخيررالم وعس يبالر اِبه ِذاءأثنَ 

. ةعبر األاجيلى األنَ ِفهنْ عاءا جوع مضو المكى ذِل ِفشُاِقوننَ. ِهامِت وقيِهِتو ومصلبِهب ما يختص. ةدينَ الملكى ِتِف
 ."ليمليمشَشَ إلى أور إلى أورقَقَطِلطِلنْنْ لي ليههههجج و وتَتَ ثب ثبهِِهاِعاِع الرتفَ الرتفَامام األي األيتْتْ تم تموحينوحين": ص النّك ذِلعاح التاِسحصاألنجيل لوقا  بإاء جقدلف

وكتبمتى الب األنجيلِهإى  ِفشير صشْاح الِعحوف:  يقوُلرينا كَيماني سوعداًاِع صإلى أور ذ االثنَ أخَشليمىشَ عر 
  ةِِةنَنَههاء الكَاء الكَؤسؤس إلى ر إلى رلملمسسان يان يسسنْنْ اإل اإلنن واب وابشليمشليم إلى أور إلى أورونونددعِِعاا ص صننححا نَا نَهه": م لهى الطريق وقاَل ِفاد على انفرلميذاًِت

والكتبةِِةوالكتب..في في ححكمكمونونعلي هِِه عليبالم بالم وتِِتووي سِلسِل ويمونَونَمُُهإلى األ إلى األه مكَكَم ِلم ِلمىىي ي هزأوا بِهأوا بِههزوي جِلجِل ويددوهوهوي وي صلبصلبوهوِف وِفوه ى اليى اليوثِِثم الثاِلم الثاِلويقوم لو ." يقومقد 
  ميعميع الج الجلىلىإإ  ببض أجِذض أجِذن األرن األر ع عتُتُ ارتفع ارتفعا إنا إنأنَأنَوو" :ب الر قوَل األصحاح الثانى عشرِهنجيِلى إ ِفشيرا البوحنّ يرذكَ
 ٢."وتَوتَمم ي ي أن أنعاًعاًمِِمزز م مانان كَ كَميتٍةميتٍة  ةِِة إلى أي إلى أيشيراًشيراً هذا م هذا مقاَلقاَل

 

 مهمشليم ويتقد إلى أورديناِعى الطريق صانوا ِفوكَ: النصر هذا اِشاح العحصاألرقس نجيل مإب اءج و 
يسوكَوع انوا يتحدثونوفيم ا هميتب عان كَونخَوا يذ االثنَ فأخَ.افونىشَ عروضاً أي ابتدقوُلأ يله مع ما سيحثُدله  :
"ها نَا نَهححننص اِعاِع صددونونإلى أور إلى أور شليمشليمواب واب ناإل اإلن نسنسان يان يسلمسلمإلى ر إلى ر ؤسالكَ الكَاِءاِءؤس هةِِةنَنَهوالكتب ةة والكتب..في في حكمحكمونونعلي هِِه عليبالم بالم وتِِتووي سِلسِل ويمونَونَمهه  

إلى األمإلى األمم فيم فيههززأونبِه بِهأون وي جِلجِل ويدونَونَدهويتِف ويتِفه لونلونعلي لونَلونَ ويقِت ويقِتهِِه عليهوِف وِفه ى اليى اليوثِِثم الثاِلم الثاِلوي ي قومقوم" .وقدج كْ ِذاءرِت اعراض بطرس 
الربإول ساح رقس نجيل محالثاِماألصيقوُلن إذ كتب  :"وابتدوابتدأ يعِلعِلأ يممههممأن ا ا أن بن اإلن اإلبنسنسان يان ينبغِِغنبى أنى أني ي تألمكثيراً كثيراًتألم وي وي رفضرفض  
  ..ههنتهرنتهرأ يأ ي وابتد وابتدهِِه إلي إليسسطرطر ب بههذذة فأخَة فأخَالنيالني ع علََل القو القو وقاَل وقاَلام يقومام يقوم أي أي ثالثِة ثالثِةددعع وب وبقتُلقتُل وي ويةِِة والكتب والكتبةِِةهنَهنَ الكَ الكَاِءاِءؤسؤسرريوخ ويوخ و الشُّ الشُّننمِِم

 ٣."اساسلنَلنَا ِلا ِل بم بمنن لِك لِكا ِهللاا ِهللا بم بمممتهتَتهتَ   ال الكك ألنّ ألنّ..طانطانييا شَا شَى يى ينِّنِّ ع عبباذهاذه: : الًالً قاِئ قاِئسسطرطر ب برر فانته فانته.. تالميذه تالميذهررصص وأب وأبفالتفتَفالتفتَ
 

 دعحيم المى الج ِفِكال الهن ِمرىشَس الب الجنْنقاِذ إلبِح المل اِهللام عارس مَلرِقع يطان أني الشّفُد هان كَ 
إلبليسذِل ِل.ِهِتكَالِئ ومكانته رالر بي سِتوع لميذهب طرفاًاِش كَسأنّ له هي تحثُدني ابن الشّة عطان الِذيى أوعلإ زِهي 

 . بقيوِدها م وكبلها إبليس بهمهعدى خَ الِتماهطاي خَنر ِمشَالص البالم بخَى الع ِفعلنستَ ي اِهللادج م ألن.باالعِتراض
ولمِت تكن لكالم الِتولىة األر ى فيهالشَخُلا يتد يِلطان رقلِةعم خَ ِل اِهللاطِةار خُسرشَالص البِةينفّ فقد ذ هيرودسالم لك 
 ِبس بحونا دن فمنتين سن ابا ِمهوِم تخُى كلِّم وِف لحِتيى ب ِفان الذيني الصبميع ج وقتَلسَل أرمو يطة إبليسخُ
الزان الِذمِمى تحققه نالم جوس الذينج اءوا إلى أورميالِد وقتَشليم   وعسيِئسيح قاالملين: أيأيننوه وه الم الم ولودمِل مِلولود كك  
الياليهنَنَنّنّ فإ فإ..؟؟دِِدووها را رأيا نَا نَنَنَأيججممهى الى ال ِف ِفهمأأرق ورق وشْشْمتينَنَا ِلا ِلنَنَتيسسججدل لد هه..فلم فلم ا سمِِما سععهير هير ودودسسْاض ْاض طرطربِف ِفطفاَلطفاَل األ األ وقتَل وقتَلب ى بى بيتِِتيلح ٤.مم لح  
 

 فَوس لير وظهصيصاً خَب الركال ماء جإذ .وعسفل ي الِط قتَل بِهدى قص الِذبليسإطط خَ م فشَلقدل 
  سسودود هير هير ألن ألن لك لك حتى أقوَل حتى أقوَلاكاكنَنَ ه ه وكن وكنررصص إلى ِم إلى ِمببرر واه واههُهُ وأم وأموعوعسس ي يبىبىذ الصذ الص وخُ وخُقمقم" : لهالًلم قاِئى حار ِفجالنّ
ممزمِِمزععأن أن ي ي طلبطلبالص الص بىبىلي كَكَهِلهِل ليهو. "هقدج بإاء نجيل متى أن ارفَ النّجوسياستج ِلاب الِكقول المله : "فقامذذ وأخَ وأخَفقام 

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                 ،               ٣٨ – ٣٧ : ١٩ إنجيل لوقا ١
  ٣٢: ١٢يوحنا إنجيل           ،          ١٩ – ١٧: ٢٠    انجيل متى ،     ٥١: ٩ انجيل لوقا ٢
          ٣٣ – ٣١: ٨  &   ٣٤ – ٢٢: ١٠ انجيل مرقس ٣
  ٢٣ – ٧: ٢ انجيل متى ٤
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بىالصبىالص  ُهوأمُهوأملي وانْ وانْالًالً لي صصرإلى  إلى فَفَر رِمصروكَ وكَِمص انانه نَنَ هاكإلى وفاِة إلى وفاِةاك   سودهيرسودهير".فَشَ كَ ولقدالر بي سِهتالميِذ ِلوعنع تد بير 
 قدف. شليم إلى أورخَلا دمدنْ ِعوعس يبلر اِبوِكم ِلعاًاِئ رصفاًة وعب األراجيُل األنَجلتْوس .الصليببالص لخَِل اِهللا
جأنّإنجيل متى  باءسَل اثن هاأرمتالميِذِه قاِئالً له ن ِمني :"اذهاذهبإإا ا بلى القرلى القريأأ  ىى الِت الِتةِِةيممامكمتَتَ  ااامكمجدأتاناًأتاناً  انانجدم م ربوو  وطةوطةربججحشاًشاًح  
ممععهااهفح فح الهالهمااموأتي ا بِه بِهِنىِنىاا وأتيامإإوو  منلكُ لكُقاَلقاَل  ن مأأ  اامححدشَشَ  ديفقوال فقوالئاًئاًي ::  ""الرالرببم م حتاجإإ  حتاجلياههلياملوقِتفِل ."مي ِسرلهفكَ.ام انهذا كله  
 ."ن أتانن أتانش ابش ابحح على أتان وج على أتان وجاكباًاكباً ر رديعاًديعاً و وأتيِكأتيِك ي يكِككِكوذا مِلوذا مِل ه هننووهيهي ِص ِصةِِةبنَبنَقولوا القولوا ال": ل القاِئ بالنبى قيَل مامِت يىكَِل
 ى ِفمهابوا ثيشُ فر األكثرعموالج . يسوعامه عليلسفجا مهاب ثياهما عليعضوَ وشحباألتان والجا  وأتي التلميذانبذهف

 اِتعي نون عاجيلنَ باألاءا جل فيم وبالتأم." هذا؟ هذا؟ننلة ملة ما قاِئا قاِئة كلهة كلهدينَدينَ الم المتْتْتجتج ار ارشليمشليم أور أورخَلخَلا دا دولمولم" .الطريق
 ١:ئات ِفعب أرمه أنّجد نَلاِف الحِبوِك المكِلى ذانوا ِف كَاص الذينخَاألشْ

 

:  إذ يقوُلمهجتَه وبمهح فررشَع عاح التاِسحص باألشير لوقا البذكر وي....الميذالميذ الت التورورهه جم جمممههوو: : ئة األولىئة األولىالِفالِف 
ولما قربوعسنْ ِع يدنْ محدر جبل الزأ كلُّيتون ابتدج مهور التالميذ يفرحونوي سبحاَهللاون بص ٍتوجل ظيم أل ع
جنَى الِتاِتميع القو قاِئ .واظرلين: "ممبباراركالمِل المِلك كىى اآلِت اآلِتكباس باس م الرم الربب..  سسالمىى ِف ِفالمالس الس ماِءاِءمو و ممججداأل األىى ِف ِفد عوذكَ ."ىىاِلاِلعر 

أنّمتى البشير نْ ِعهدخُ دول يسوعأخْاِهللال يكَ إلى ه رجج ميعكَ الذين انوا يبيعونوي شترِفون ى الهيكل وقلبواِئ مد 
الصوكَارفِةي اِسراى بِةعالح الًام قاِئمله م: "مكتوبمكتوبب يِتيِت بى بى بيتُتُيالص الِةالِة الصي ي ددعأأى وى وعنتمنتمج ج علتمعلتموهوهم غَغَ مارةَةَارلص وصوص لص".ثم  
تقدإ مِهليع مىوع رِفج ى الهفَكل فشَياهم.فلم ا رأى رؤسوالكَِةهنَ الكَاء ِةتبالع اِئجالِتب نَى صع.واألو الدي صخُرون 
  ..ممععنَنَ" :وعس يم له فقاَل."؟؟ هؤالِء هؤالِءا يقوُلا يقوُل م مععممسسأتَأتَ" :وعسوا وقالوا ليبِضغَ. "دداواون دن دا البا البنّنّأوصأوص" :يكل ويقولونى الهِف
أما ا أمقرقرأتمقط ِم قط ِمأتم ننأفو طفاِلطفاِل األ األاِهاِه أفووالر والر ضععضه ه يأتُأتُيتس ؟؟بيحابيحا تس".لم يكن تم جيدالج وع ِلملربإع اداًدرشَ باًيوح سبْلب  
 ٢.قديمال ِدهالعاء أنبي هنْأ عتنبو طفاَل حتى األمَل وشَاوىم السدنْ الج فيِهرك اشتَاًاويم ساداًد إعانكَ
 

  "ظيم  عٍتو بص اَهللاونبحسي حفرب  الذينالتالميذ  علىينحتجاغتاظوا م ....ونون الفريسي الفريسيممههوو: : ةةئة الثانيئة الثانيالِفالِف 
أوصنّنّأوصا البا البن دن داواودو ."دلقد جبإنجيل لوقااء  شَراح التاِسع عحهذا النّ األصص :"وأما بعضي الفريسيِمن نالج عم. 

 ."خُخُرر تص تصةةارارجج فالِح فالِحؤالِءؤالِء ه هتَتَ سكَ سكَ إن إنهه إنّ إنّ لكم لكمأقوُلأقوُل": م لهالًِئقا وعس يمهاب فأج." تالميذك تالميذك انتهر انتهرممعِلعِلا ما ميي" :قالوا لهف
 

لوقا قد كتَب و . يقتلوهىكَ ِلوعسي ور على زةََاده ِشونطلبيانوا كَ  لقد....ةِِةهنَهنَ الكَ الكَاءاءؤسؤسرر  ممههوو: : ثةثةئة الثاِلئة الثاِلالِفالِف 
البيقوُلشير نْ عهنّ إمهانوا كَم :" ييطلبطلبونأأ  وننني كُكُهِلهِل يوهوهولم ولم ي ي جدجدوا موا ما يفعلونأل ألا يفعلون نالشّ الشّن ععببكله كَ كَ كله انانم بِه بِهقاًقاًتعِلتعِل م ي ي سسممعنْنْ ِم ِمعهه". 
 

 حب راِعشَمِل فٌص ورشَى عاح الثاِنحا األصوحنّإنجيل يب اءج قد ل....بِِبعع الشّ الشّوعوعممجج  ممههوو: : ةةابعابعئة الرئة الرالِفالِف 
 ن ِمرازعة ِلة إقامجزعة ماصخَو .هموِنيا بعهأوى ر الِتِباِئج والعاِت لآليمِهجيِدوتم وعس يبلرِل ِهمتقديرالشّعِب و

األماِتو.حتى أن الفر يسيينقالوا ب عضهملب ضع: "انظرانظروا إنكمال الوا إنكم   تنفعتنفعونيئاًيئاً شَ شَون..ه ه وذا العوذا العالمالمقد قد ذه ذه ببو و رراءاءه٣."ه 
 

 إنالر بي سوعه وب هاءم اِهللاِدج ور سمج ورِههاأل كّلُلاِم وح بكِلاِءشي ِةمكَى بِه الِذِهرِت قد انشَ ك ٍءى 
 عضان و كإنسيئِةى اله ِفجداس وإذ و النِّهى شب ِفراًاِئ صٍدب عةَور صذاً آِخهأخلى نفس .انا كَم ِمءى شَ يكن لمرِهيوبغَ
نفسهوأطاع حتى الم تَوم ذِل ِل. الصليِبتَوكر فعُهللا اهضاً أيوأع طاهماً اسكلِّقَ فو كَ ِل.م اسى تجثوباس م يسوع 
  فليتك.هللا اآلِبا ِدجمِل ب رو هسيح الموعس يان أنس ِل كلُّترفُع وي. ِفى السماِء ومن على األرض ِممنٍةكب ركلُّ
  ٤ةديباألاة يحالتحيا  و األبِدىالِك الهن ِماةَنجال نمتضِل ش قلبكرعلى ع كاًمِل  وتتوجهكاِتيحِل مخِلصاً ى تقبلهأِخ
 

 تَرك ألنك أنَ أشكر. حبك العجيبأشكرك ِمن أجل.. أبانَا السماوى: ليتك تشتَرك مِعى ِفى ِتلك الصالِة 
قلبى بمرفِتعكي ا منتِن أحببأغلىعاًاِفى د ن ثم.سلتَ إذ أراالب نالو حيدى ِمِن ليفتدينذاِب عحيم الج.ولي الى بِنهحاةَي 

 ن ِمى الصليب ارتضنم البارأرفع صالِتى فى اسم يسوع ألنِّنى  .ىِديى سِدمى وحوِدج ساقبْل .عيمى النّة ِفبدياأل
 . من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً: متِكالّ على وعِدك يا من قلتَ.  أثيم نظيرىئاِطأجل خَ

 

 :ىك ِفها ستجد ذِلري أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. يز القارئ العزىأِخ
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      ٣٣ – ٣٢: ١٢ ،    إنجيل يوحنا  ١١ - ١: ٢١  & ٢٣ – ١٣: ٢إنجيل متى   ١
    ٢: ٨   سفر المزامير         ، ١٦ – ١٢: ٢١  ،    إنجيل متى                  ٤٨ – ٣٧ : ١٩ إنجيل لوقا ٢
 ١٩: ١٢ إنجيل يوحنا ،                 ٥٩: ٢٦   ،    إنجيل متى   ٤٨ - ٤٧ & ٤٠ – ٣٩ : ١٩ إنجيل لوقا ٣
  ١١ – ٧: ٢   رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى،      ٣: ١ إنجيل يوحنا     ،                  ٣: ١ الرسالة إلى العبرانيين ٤

http://www.muhammadanism.com/Media/Audio/BetterLife/Default.htm

