
 ٣٠٧سـالة لرا
 

  ا وصلوا لئال تدخلوا فى تَجربةا وصلوا لئال تدخلوا فى تَجربةاسهرواسهرو
 

(Arabic – Watch and pray so that you will not fall) 
 

 ا وصلوا لئال تدخلوا فى تجربةا وصلوا لئال تدخلوا فى تجربةاسهرواسهرو :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 :   واألربعينوالحاِدى األربعين ينعددال  نقرأالساِدس والِعشْريناألصحاح  متىوِمن إنجيل 
 

 "ثمج إ اءلى التالميذ فوجدهمفقاَل .اماً نيلب طرأهكَ:س ا قِدذا مأ رتمنتس هرىِعوا مس اعاِحة و؟ةد.  
اسهرصلّوا ِلوا وىلوا ِفخُئال تدتج أ .ةربما الرأشيط و فنَوحما الجسد١."عيفٌ فض 
 

 سجُليمتى الب شيرباألص رين ِمشْس الِعاِماح الخَحِه إنجيِلن،ديثَ حالر بي سالِذوع ى وجهِه إلى تالميِذه 
عملكوِتن الس وشَ. اتموبم ههبثل العذاراِتى الحكيموالع ذارذِلالِتاِهى الج تقريِب ِلكىعن الم..تخَ وذِلم كثَل الم 
ن  عالرب يسوع ثَد تح ثم."اناننسنس اإل اإلننا ابا اب فيه فيهىىأِتأِت ي يىىة الِتة الِتاعاع وال الس وال السمموو الي اليرفونرفونعع ال ت ال تنكمنكم أل ألذاًذاًإإوا وا ررههفاسفاس": ِهوِلبق

اإلنسان المى سلر الِذاِفسمع بيدهو اتنَز .وبعدع واألمين كَِهِتد ابحالر دبافأ الع.وع غَاقب ياألمين ر رالِذى طم 
    ..ههنْنْذ ِمذ ِمؤخَؤخَ ي يههددنْنْ ِع ِعىى فالِذ فالِذ له لهسس لي ليننمم و وادادددطى فيزطى فيزعع ي ي له لهنن م م كّل كّلننألأل": ِهثل بقوِل المكذِلمَ توخَ. الوزنَة ولم يستثِمرها

والعوالعببددالب طاُلطاُل الباطر اطر ححوهإإ  وهلى الظلمالخَ الخَةِِةلى الظلم ارجيةةارجي..  هنَنَهاكاكيكون يكون الب كَكَ الباءاءوص وص ريرانانسنَسنَ األ األرير".خت ثم م وعسي بالرأقواله  
ِهديِثبحع نالثاِنِهجيِئ م ى وجميعِةكَالِئ المالقد يسينم عه.و  نِهجلوِسعِس على كرى مِهِدجاع الشّ واجتموِبعأم امه  
فيميزب عضهِمم نب ض كَعما يميزى الِخاِع الرافَرع اِءن الجدالِخ فيقيم افَرع نِهميِن يوالجد اءع ني ارِهس .أىأن  
األبرميِنِه  اري نواألشْعرارع ني ثارِهس ختم ِه بقوِلم :"فيفيمإإ هؤالء  هؤالء ىىضِِضملى عأأ  ذاٍبذاٍبلى عبدِِدبىواأل واألى ببررارإإ  ارلى حلى حيأأ  اٍةاٍةيببدي٢."ةةدي 
 

 يسوع  أن فيِه قاَل.الرب يسوع ن عديٍث بحِه إنجيِلن ِمرينشْوالِع ساِد الساحح األصشير متى الب واستهّل 
ا أكمَللماَل األقواِل السف ذكرهن ملكوِتا عالس ِهتالميِذ ِلقاَل. اتمو :"تعلمتعلموننّنّأأ  ونههب ب ععد يد يوومميين يكونالِف الِفن يكون صصححواب واب نن  
 بالرأس ن على ر الثم كثيرطيٍب ةَور قارتْبسكَ"ى  الِترأِةة الم متى قصيرش البر ذكَثم. "صلبصلب لي ليممسلّسلّان يان ينسنساإلاإل
يسو ..وعكَقد انىِف اًئتِك مب ِتيس مان األعىِف رصبب اِتينيع . فلما رذِلأى تالميذه اغتاظوا قاِئك ِل:لين اذا هذا م
اذا م ِل:م له وقاَل أفكَارهموعس يبالر مفعِل .اءلفقرطى ِلع بكثير وي هذا الطيباعب ينأ كنِم ينا كَهنّأل .؟تالفُاإل
ِعتزجوننّإ ف.؟رأة المها قدى بلتِْم عمالً عح أل .ناًسنالفقر اءم أو . حين كلِّى ِفعكمنَأا متُا فلسم كلِّى ِفعكم  

  ٣.ىجل تكفيِن ألك ذِلا فعلتْمنّإ .ىِدس على جذا الطيِب هتْذ سكبإا هنّإف .حين
 

 هم إليسيح المدي السمسِل ي أنِةهنَ الكَاِءؤس على رضرى ع الِذىوِطريخَسوذا اإلهيإلى  شيرمتى الب ارأشَو 
فجعلوا لهِم ثالثين الِفن ِةضراً أجإ و. لهعالِف اِددبِه الِذىحص كَ ذالتالمي  قامأا ممرهمالر بي سوع. ا كَولمانالم ساء 

اتكأ ماالثنَع ىشَ عر.وفيم ا همأ يخَأ كلونذ يسالخُوع بزوب وكَارك سأ ورذوا كلواذوا كلواخُخُ" :طى التالميذ وقاَلع..  هذا ههذا هوو  
ججسأأذ الكَذ الكَخَخَأأ و و..ىىدِِدسسوشكَ وشكَس رأأ و ورععطاهطاهماشْ اشْ::الًالً قاِئ قاِئم رربنْنْوا ِموا ِمبهها كلكمأل أل..ا كلكم ننهذا ه هذا ه وود ِل ِلىى الِذ الِذىىمِِم د لعلعهدِِدهالج ىى الِذ الِذديِدديِد الجي ي سفكِم ِمسفك نن  
  ىىاِعاِع الر الرربربضضأأ  ىىنِّنِّإإ   مكتوب مكتوبههنّنّ أل أل.. الليلِة الليلِةهِِه هِذ هِذىى ِف ِفكونكون تشُ تشُكلكمكلكم" :وعس يم لهقاَلثم  .""ااطايطاي الخَ الخَةِِةررغِفغِفمم ِل ِلجل كثيرينجل كثيرينأأ

فتتبفتتبدددِخ ِخد رافُافُرالر الر عيأ ف."ةةعيجابب طروقاَلس إإوو" : لهننشك شك فيك فيك الج الج ميعشُشُأأا ال ا ال نَنَأأ ف فميعكأأ  كبقاَل."داًداًب له ي سوع: "الحقّقّالح  
ا  لهقاُل يةٍِعيلى ضإ وعس يمهع ماء جٍذ حينِئ."اتاترر م م ثالثَ ثالثَىىنِِنرر تنِك تنِك ديك ديكصيحصيح ي يننأأ   قبَل قبَل الليلِة الليلِةهِِه هِذ هِذىى ِف ِفككنّنّإإ  :: لك لكقوُلقوُلأأ
جثسيلِِلاجاج" :لتالميِذ ِل فقاَل.ىاِنمسأأا حتى ا حتى وا ههنَوا ههنَسمىىصِلصِلأأ و وىىضِِضمه نَنَ هاكاك".خَأ  ثمذ معهب طرس وحنّويا ويعقوبى  وانتح
انباًجوابتد أ يحزويكتِئن ب. وصرحله ىىنفِسنفِس" :الًقاِئ مح ة جداًة جداًزينَزينَ ححتى الم حتى الم وتتو..  امكثوا هامكثوا ههنَنَها واسا واسههرروا م٤."ىىعِِعوا م  

                                                
   إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع،                              ٤١ – ٤٠: ٢٦ إنجيل متى ١
                      ٤٦ – ٣١ & ٣٠ – ١٤ & ١٣ – ١: ٢٥ إنجيل متى ٢
   ١٣ – ٦: ٢٦ إنجيل متى ٣
  ٣٨ – ١٧  &١٦ – ١٤: ٢٦تى  إنجيل م٤
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 قدي تبادإلى أذر نَاِنهكَ:  كهذاؤاٌلا سفَياب أن اِهللان تص ابنفس هبالح ز؟ِةن والكآب .اإلجةاب :إناب اِهللان  
 بأنواِعها  اآلالمكّل َلم تح. الصليبتَو متَو حتى المأطاعو. اس النِّهى شب ِفراًاِئ صٍدب عةَور صذاً آِخه نفسأخلى
 رمينج الماِددى ِع ِفحب وأصئِة كإنسانوجد ِفى الهيذا ِل انَبأح. اءد ِفاءد الِفانا كَ وإال مك ذِلن ِمد ال بانكَو. ليفتدينَا
ِلوصبب يِلن صني.و دفعالثم آِختْانَ وكَ. على الصليبالًاِم كَن كِلر ِهاِتمو هوبِةشَ على الخَعلقٌ م :قد١.!!لََل أكِم أكِمقد  

 

 على رخَ  أنّهإذ ىاِنميثسجان ستَى ب ِفِهتالميِذو وعس يبالرن ع المكتوب نتأمَل ِل إلى إنجيل متىِةدوالعوب 
وهِهجو هوالًى قاِئصِل ي: "يبتَبتَأأا ا ياهإإ  ..اهنمكَمكَأأ  ننفلتفلت  نععببرأأ الكَ الكَهِِه هِذ هِذىى عنِّ عنِّرسولِكولِك  ..سننلي لي سكَ كَس مأأا ا مريدكَ كَا بْلا بْلنَنَأأ  ريد ما ترا ترميدتَتَنْنْأأ  يد". 
ر  الطاِهِهِم بدىِديفتَ ل.اءعم جِةريشَ عن الباب نَ كبديلن على االبب وقد انص. اآلب اِهللاِبض غَامج ى ِه الكأستْانَكَ
بير  والتدِةلي األزِة اإللهيِةورشُلم ِلاماً إتم الصليبانكَ. ةدي األباةَي الح لهنمض ويىِد األبالِك الهن ِم بِهنؤِم ين مكّل

ِم طاِةالص الخُخَ ِل.اإللهىخَن طاياهم . انفتلقدحب الملكوِتاب ِد األبِلى ينوكَ.لمفدي انغلقاً مبس ِبب تمِع وِدرانصي 
 :سطر لبفقاَل اماً نيمهد فوجهم إلياء ج ثم. األولىةر المهالت صوعس يبالرى  أنهلقد. ا اهللاايصان لو اإلنسوكَسر
"أهكذا مقِد قِدااأهكذا م ررتمأأ  تمننتس تس ههرروا مىىعِِعوا مس س اعاعة واِحاِحة ود؟؟ةةد . .اساسههروا وصلوا وصلروا لئال تدىىلوا ِفلوا ِفخُخُوا لئال تدتج تج ربو. "ةةربمضى ثانيى إلى صِلة لي

 ٢. إلى اآلبىصِللي ىض وممهفتركَ .يلة ثقمنهي أعتْانَ إذ كَاماً نيمهدفوج اء جثم .اآلب
 

  أنا احتمَل وم.هم دسفك ليدحي الوناوى االبم الس اآلبا بذَل ماكطاياى وخَطايال خَ لو..عزيزى القارئ 
يراهعلى صليِبعلقاً م الع ةنَار واللع. ال خَلواى وخَطايطاياك ما قدماب نف اِهللان ساٍة كشَهاقُ تسح إلى الذب .لقدج اء 

الِةبرسب ولس الرسِةول الثانيِنؤِم إلى مى كورهذا القوُلنثوس ع اآلِب نالس منّنّألأل": اوىههج ج عىى الِذ الِذلََلعلم لم ي ي عرفْرفْع  
" فيِه فيِه اِهللا اِهللا بر برننحح نَ نَصيرصيرنَنَا ِلا ِلنَنَجِلجِلة ألة ألطيطية خَة خَطيطيخَخَ

٣.وبالتأم ل فيما جاءع نىا ِفنَِصِلخ م ان ستبجثسينالِحىاِنم ظ أمرني: 
 

ا ا  لنَ لنَاركاًاركاًا تا تنَنَجِلجِل أل أل تألم تألمضاًضاًييأأ  سيحسيح الم المننإإفف":  األولىِهالِتى رس ِفوُلس الرسطر ب قاَل....ثاالًثاالًا ِما ِم لنَ لنَاركاًاركاًتت: : أوالًأوالً 
 ب الرا فعَلم كَ. اآلبعة مركَا شَ لنَ لتكونِةمعنِّرش الى ع ِفداج نتوفَ كينتعلم ليتنَا. "هِِهاِتاِتطوطووا خَوا خَ تتبع تتبعىىكَكَ ِل ِلثاالًثاالًمِِم
يسإذ وعى لي قضِللة بأكمىِف اه ان ستبجثسيىاِنم راًاِهسصلياً م. بإنجيل لوقامكتوب  األصشْى والِعاح الثاِنحرين :
  نن ِم ِمالكالك م م له لهرروظهوظه  ..ضضررازلة على األازلة على األم نَم نَ د داِتاِتقطرقطر كَ كَقهقهرر ع عارار وص وص..ةةاجاج لج لجددشَشَأأ ب بىىصِلصِل ي يانان كَ كَاٍداٍد جه جهىى ِف ِفانانذ كَذ كَإإوو"
السالسماِءاِءمي ي قويِهيِهقو". بر الرضحة ِفى مقو ناً ِفى حيِنِه.نَستِمدوة عمِنع ونَجد .نكتِس وِحب ةكم ونواجهالص عت بقلٍباوب 
    ٤.عيفة الضِةريا البشَنَاِت بإمكانيطراً خَاجه نووأ .انَِدفرة بمربتجال تاز نج أنحمس ال يبا المِحفإلهنَ. ثابٍت

 

ا وا مبجنَ لتوا وصلواهر وسبة الرصيح التالميذ نَع سِم لو....ربِةربِةتجتجالال  ىى ِف ِف التالميِذ التالميِذللووخُخُ د دابابأسبأسب: : ثانياًثانياً 
اح حرقس األصإنجيل م ورينشْس والِعاِداح السح متى األص بإنجيل جاءقدل . وذعراٍكارتبو ٍفو خَنْ ِممقهلِح
الرشَابع عرأن ي أقبَلوذا هوم عهج معكثير  بسِص وِعوٍفيى.وتقد أوا وملقوا على يساألوع اِديى وامسكوهو مضا و
 ار اإلز فتركانب الشُهسكَ فأميِهر على عاراً إز البساًاب شَه وتبع.وابر وهم التالميذ كلههتركَ ِذ وحينِئ.صر بِحبِه

وهرنْ ِمبهمع ناًاري.لقد تعلم فَ التالميذ كيي سهرونوي أفر  فبِس.صلونعمسل األال الرصاح الثاِنحشَى عِعر ندا م
تْامتدي دهير ودوقتَلس  عقويخَأ بحنا بالوا يأ .يفسمربالقب ض على بطرس.  ثمسكوا بِهاموو ضعبالسجنوه . 
ن والقلق ز والحم الهنستان ِمى البِفنَاموا  .... التالميذ التالميذامامنَنَ  ))١١((ن وقفي المني بشتان. قتَل ليِبعلشَصح ِل الِفدع بِهتقديِمل
فموا شَا انتفع٢٢(( .ئاًي((  اجتماجتمعواواع  ييصلونصلونبلج بلج اجلوا  ....ةةاجِمصنأجل ب سطر.الٍك فإذا بمِموفد م نالس اِءمج إلى  اء
بطرِفس ى السحتْ وانفت.نجاألب وابخْ ليرجس بطر.وي عِة إلى ودالكنيسح كَثُي انوا يصلون بلج٥.ةاج 
 

 الِة الصعاِما س يأشكرك.. اوىما السانَأب: الِةص اللكى ِتى ِفِع متشترك ِلوكعأد: عزيزى القارئ 
ومستجيبد عاء الصإارخين ليك.ِل عا كَنَمىصِل نفَي.ِل عا كَنَمفَينقر عب وإقٍة بِثابك فنستان يمالِتى.ابجص أرفع  

وعسم يتِكالّ على.  مخلصى وضامنى ِفى اسمعِدكو اِدق الص.قلتَ ي نا م :ي نخَارجاًم هال أخْرج قبْل إلى. 
   
 :ىك ِفيرها ستجد ذِل أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
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