
 غير مسموح للكاملين

 "بكاء ألجل الخطاة"

ا قَ رُبُوا ِمْن أُوُرَشِليَم َوَجاُءوا ِإََل بَ ْيِت فَاِجي ِعْنَد َجَبِل الزَّيْ ُتوِن، ِحيَنِئٍذ أَْرَسَل َيُسوُع تِلْ  ِاْذَهَبا »قَاِئالً ََلَُما:، يَذْينِ مِ َوَلمَّ
لُُّل ِلَكْي يَِتمَّ َتََِداِن أَََتًًن َمْربُوَطًة َوَجْحًشا َمَعَها، َفحُّاَلُُهَا َوأْتِيَاين بِِ ِإََل اْلَقْريَِة الَِِّت أََماَمُكَما، فَِلْلَوْقِت  َماَ َفَكاَن هَذا ُّ

ًِّبا َعَلى أَََتٍن َوَجحْ »َما ِقيَل ِِبلنَِّبِي اْلَقاِئِل:  َواْْلُُموُع «َْبِن أَََتنٍ ٍش اُقوُلوا البْ َنِة ِصْهيَ ْوَن: ُهَوَذا َمِلُكِك ََيْتِيِك َوِديًعا، رَا
انُوا َيْصَرُخوَن قَائِِلنَي: ُموا َوالَِّذيَن تَِبُعوا َّ َََعاِي!أُوَصنَّا الْبِن َداُوَد! ُمَباَرٌك اآلِت ِبِ »الَِّذيَن تَ َقدَّ ! أُوَصنَّا  ي ا ِِي  «َْسِم الرَّ

لَُّها َقا ا َدَخَل أُوُرَشِليَم اْرََتَِّت اْلَمِديَنُة ُّ ُسوُع النَِّبُّ الَِّذ  ِمْن ًَنِصَر ِِ هَذا يَ »فَ َقاَلِت اْْلُُموُع:«َمْن هَذا؟»ئَِلًة:َوَلمَّ
 11 -1: 21مىت  «َاْْلَِليلِ 
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ُِ َنَظَر ِإََل اْلَمِديَنِة َوَبَكى َعَلي َْها ًًا، َحََّّ  ي يَ ْوِمِك ِإنَِّك َلْو َعِلْمِت أَ »قَاِئالً:، َوِفيَما ُهَو يَ ْقََتِ ْنِت أَْي
نَ ْيكِ   42 -41: 19َ لوقا هَذا، َما ُهَو ِلَسالَِمِك! َولِكِن اآلَن َقْد ُأْخِفَي َعْن َعي ْ

 

 يف اهليكل جتار ولصوص .2
 

انُوا  يَع الَِّذيَن َّ  اَْلَْيَكِل، َوقَ َلَ  َمَواِئَد الصََّيارَِفِة يَِبيُعوَن َوَيْشتَ ُروَن  ي َوَدَخَل َيُسوُع ِإََل َهْيَكِل هللِا َوَأْخرََج َجَِ
رَاِسيَّ َِبَعِة اْْلََمامِ   12: 21مَّ  َوَّ

 كيف جيب أن تكرم املسيح وأن تستقبله يف حياتك؟

 ه قلبكأعط    .1
ِثريُوَن فَ َرُشوا ثَِيابَ ُهْم  ي الطَّرِيِقَ َوآَخُروَن َقَطُعوا  : 11مرقس  ُشوَها  ي الطَّرِيِقَأَْغَصاًًن ِمَن الشََّجِر َوفَ رَ َوَّ

8 
َناَك طُرُِقي  26: 23أمثال  .ََي اْبِِن أَْعِطِِن قَ ْلَبَك، َوْلُتاَلِحْظ َعي ْ

 

 ه ما متلكأعط .2
ََِْلْس َداِخاَلِن إِلَي ْهَ اْذَهَبا ِإََل اْلَقْريَِة الَِِّت أََماَمُكَما، فَِلْلَوْقِت َوأَنْ ُتَما »َوقَاَل ََلَُما:  ْ ا َتََِداِن َجْحًشا َمْربُوطًا ََ

 2: 11مرقس  َعَلْيِل َأَحٌد ِمَن النَّاِسَ َفُحالَُّه َوأْتَِيا بِِلَ

 
 قدم له اهلتاف والتسبيح .3

 

ُّلُّ َُجُْهوِر التَّالَِميِذ  َِ ِعْنَد ُمْنَحَدِر َجَبِل الزَّيْ ُتوِن، ابْ َتَدأَ  ا قَ ُر ُحوَن َوُيَسبِيُحوَن هللَا ِبَصْوٍت َعِظيٍم، يَ ْفرَ َوَلمَّ
يِع اْلُقوَّاِت الَِِّت َنَظُروا،  27: 19لوقا  ََْجِل َجَِ

ََََيِد َ اْهِتُفواِ هلِل ِبَصْوتِ  يَع اََُمِم َصفِيُقوا ِِب  1: 47مزمور  .االبِْتَهاجِ  ََي َجَِ
ُِّ هَذا اْسِْي، َوََمِْد  الَ أُْعِطيلِ "  8: 42أشعياء  .لِْلَمْنُحوََتتِ  آلَخَر، َوالَ َتْسِبيِحي أًََن الرَّ
 

 كيف تستعد لقيامة املسيح؟
 

 


