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خداوند ما عيسی مسيح با ورود ظفرمندانه خود در اورشليم ، برای اولين بار در مدت سه سال خدمت عمومی خود ، خود 

، با به اورشليم را به عنوان مسيحا به مردم معرفی می کند ، که آمدنش به جهان توسط انبيا پيش بينی شده بود. ورود او

استقبال پيروزمندانه توسط جمعيت همراه است، که شاخه های نخل را گرفته و هلهله می کنند: "هوشيعانا! متبارک باد او 

). هنگامی که فريسيان به اين اعتراض کردند ، خداوند پاسخ 13: 12که به نام خداوند می آيد! پادشاه اسرائيل! " (يوحنا 

). اين اتفاق اندکی بعد رخ 40: 19م که اگر اينها ساکت شوند ، هر آينه سنگها به صدا آيند" (لوقا داد: " به شما می گوي

داد ، هنگامی که عيسی ، ميخکوب بر روی صليب ، آخرين نفس خود را کشيد ، "زمين لرزيد و سنگها شکافته گرديد و 

). همچنين ، پس از 52-50: 27برخاستند "(متی قبرها گشاده شد. و بسياری از بدنهای مقدسين که آراميده بودند ، 

) برای اينکه زنان 2: 28رستاخيز خداوند ، "يک فرشته خداوند ... سنگ را از ورودی مقبره به عقب غلطانيد" (متی 

  آورنده عطريات بتوانند وارد شوند و شاهد برخاستن مسيح از مردگان به عنوان خداوند متعال، باشند.

   

ال از خداوند در اورشليم ، کودکان معصومی نيز بودند که با يک نشاط خاص فرياد می زدند: "هوشيعانا در اين جشن استقب

). جالل بر خدای متعال! همه يهوديانی که برای جشن عيد پسح از جليل آمده بودند ، نيز 9: 21در اعلی عليين !" (متی 

ردند. ديگر هيچ شکی در بين جمع وجود نداشت که با شور و شوق در مورد معجزاتی که شاهد بوده اند صحبت می ک

عيسی همان مسيحا می باشد که قرن ها منتظر آن بودند. به همين دليل فرياد می زدند: "متبارک باد آن پادشاهی که به نام 

  ).38: 19خداوند می آيد" (لوقا 

   

که خداوند ما عيسی مسيح کيست (آنها او را برادران و خواهران من ، اگر آن افراد ، که به طور کامل درک نکرده بودند 

فقط يک پادشاه زمينی ملت يهود می ديدند) ، با چنين شور و شوق و تحسينی از خداوند در اورشليم استقبال کردند ، چقدر 

نی ابيشتر بايد ما از پادشاه و ناجی روح خود تقدير و تشکر کنيم؟ او که به اورشليم سفر کرد تا خودش را بخاطر ما قرب

کند. ما در مقايسه با جمعيت اورشليم ، برکات بی نهايت بزرگتری را از خداوند خود دريافت کرده ايم. دعای ارتقاء هدايا 

(آنافورای مقدس) در مراسم ليتورجی قديس باسيل کبير به برخی از اين برکات اشاره می کند و می گويد؛ خداوند، خدای 

ما را به عنوان قوم منتخب خود ، يک کهانت سلطنتی ، يک ملت مقدس، برگزيد. او ما واقعی را به ما شناساند و "... او 



را با آب پاك كرد و ما را با روح القدس تقديس نمود ، او خود را به عنوان فديه به مرگ داد كه در آن اسير بوديم ،و تحت 

ه چيز را با خودش پر سازد ، اوراق مرگ را از گناه فروخته شده بوديم. با عبور از صليب به هاويه نزول کرد ، تا او هم

خداوند با عشق و فداكاری نهايی خود، ما را از گناه پاک كرد و ما را از شيطان آزاد ساخت. او ما را از  بين ببرد". 

  رنجهای مرگ ابدی رهايی بخشيد و ما را به آسمان باال برد و ما را در پادشاهی جاودان خود سهيم ساخت.

   

يوحنای زرين دهان، به سرعت از اين طريق درباره عيسی، از جانب خداوند ما سخن می گويد: من پدر هستم ، قديس 

برادر هستم ، داماد هستم ، محل سکونت هستم ، من خوراک هستم ، من پوشاک هستم ، من ريشه هستم ، من بنياد هستم ، 

، من حتی يک خدمتکار خواهم بود ، زيرا من برای خدمت هر آنچه شما خواهيد، من هستم. به هيچ چيز احتياج نداريد 

آمدم ، نه برای اينکه خدمت شوم. من دوست هستم، و عضو و سر و برادر و خواهر و مادر هستم؛ من همه هستم؛ فقط به 

شما  یمن نزديک بمانيد. من برای شما فقير و غريب شدم، برای شما بر روی صليب و در قبر رفتم، باالتر از آن من برا

به پدر شفاعت می کنم. من به خاطر شما به عنوان سفير پدرم، بر روی زمين آمده ام. شما برای من همه چيز هستيد ، 

: 24درباره انجيل قديس متی  76برادر و هم ارث و دوست و عضو هستيد. به چه چيز ديگری نياز داريد؟ [از خطبه 
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برادران و خواهران من ، از آنجا که خداوند ما عيسی مسيح همه چيز را برای ما انجام داد و همه چيز برای ما است ، 

بياييد آنچه را که کليسا ما را به آن ترغيب می کند، انجام دهيم ، همانطور که از سخنان سرويس نو داماد در اين شب گفته 

قبال کنيم؛ زيرا خالق برای تقبل صليب می آيد ... او برای نجات بشر همه کارها را شده است: "بياييد با سرود از او است

انجام می دهد. "(کاتيسما ، سرويس صبح دوشنبه مقدس). بياييد در کليساهای مقدس خود ، با سرودهای تمجيدی به او 

ييد م." نه تنها در اين غروب ، بلکه بياخوش آمد گوييم و از او قدردانی کنيم. "بياييد رحمت وصف ناپذير او را تجليل کني

ما در همه خدمات در طول هفته مقدس حضور داشته باشيم ، برای شرکت در تمام آنچه او برای ما متحمل شده است ، 

شرکت کنيم تا مصائب مقدس وی را به ياد آوريم. باشد که ما اين کار را با شکرگذاری فروتنانه انجام دهيم که کليسای 

را به آن فراخوانده است: "بگذاريد ما نيز بياييم و با ذهنهای پاک با او قدم برداريم ، با او مصلوب شويم و برای مان، ما 

او بميريم، از لذت های زندگی. تا بتوانيم با او زندگی کنيم ... در اورشليم آسمانی "، (سرويس غروب دوشنبه مقدس ، 

  آيات ستايشی). آمين
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