
 ١٨١سـالة لرا
 

  !!لينظر النِّهايةلينظر النِّهاية.. .. تبعه ِمن بعيٍد تبعه ِمن بعيٍد 
 

(Arabic – Followed Him at a distance, to see the outcome!) 
 

 !!لينظر النِّهايةلينظر النِّهاية.. .. تبعه ِمن بعيٍد تبعه ِمن بعيٍد  :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 احوِمنحإنجيل متى األص  اِدس والِعشْرينأالسنَقرددالع سينابع والخَمن السو يسينالثاِمن والخَم  : 
 

""والذينأأ  والذينممسكوا يسكوا يسسوعوعم م ضضوإإ  ا بِها بِهولى قيلى قيافا رةِِةئيس الكهنَئيس الكهنَافا رح ح يثُثُياجتم اجتم ععالكتب ة والشّة والشّ الكتبيأأوو  ....وخُوخُيمما با بطرسطرس  
فتبعفتبعهمِِم  هننب إإ  ..عيٍدعيٍد بلى دلى دار رةِِةهنَهنَئيس الكَئيس الكَار ر..فد إإ  خَلخَل فدلى دلٍٍلاِخاِخلى دوجلس وجلس بي بي نالخُ الخُن دامامد..  ليلينظرالنِّ النِّنظر ههاي١.""!!ةِِةاي 

 

ة ادإلرا و.اصأى الخّعلى تكوين الرة ر القاِدصيتهخْا شَنّ ِمٍداِح وكلِّ ِل بْل.ةرركَ مخاًا نسر لسنَشَب النحنَ 
الحالِتةر ى بها يعبرع نبطريقٍةأيِه ر ا م.وي مُلعا يقتِن مبِهع س واءج راًهِس أو ذِل ِل.ارككلُّ كان ٍد فرسئوالً مع ا م

يصدنْ ِمرولِك.ه نلي اس ِف النّ كلُّسى مستوِمٍداِحى و الِحن ِلِةكم تكوين الرِباِئأى الصديِد الس.ولي وا ِفسى مى ستو
ِمٍداِحو الشّن جِلِةاع لمجاهِةرأى بالر.تنفيِذ أو ا اقتنَ مِهحِتوا بِصع.ألن ص وابأى والشّ الرجِفِةاع قوِفى الوِباِن بج 
  ٢.ِةريشَ البِةكم الِحن ِم أكثر ما هو انستلزم ي.ائِبأى الص الركذِل
 

  الِحإنةة كمشَريالبم حدودة ليلةاِم كَتْساناً تخُونيوأح ص احبوِل.اه كى يحُلصالم رعلى الِحء ِةكم 
 فَرح انْ.ِهِقاِل خَعة مالقة قوي ع لهسى ليفالِذ. ِه طريِقنان عدي الحمدع و بِهاقُ وااللتصرفة اِهللاع مهم يلز.لِةاِمالكَ

عيداًبع ن الصِفاِبو و .ِه وسلوِكِهاِمحكَأ وِهِئاى آرأصبحغَاجزاً ع يقاِدر ر على تكوين رٍباِئأى صي على عينه 
العش ِفيى سالم ماِهللاع وم اس النّع .إ ألننَبليس هِلاز اص وطلفرلما وجنْ ِعداإلد نسان مالًيولو اء الستغنَ ِلالًئي ض
عِحن ِهان على ذاِت واالرتكَ. اِهللاِةكمواالستقالل بم ا يراه هنَ.و صباكَ شبهود سالس ِفم سِلى العاشِّم غَ وبطع 
يصطادفريسته  .فهوقنَإ بحتاُل ياع من ينقادله ِف ويقع ل ِهاِكى شبيتِكرنإلى ر ِةأى األغلبي.قد ي ِمهسالض ِممير ن 

ِلاِخالدنبهاً مولِكقِّ إلى الح نَلاِط البأتيِه يذنَأى  ِفارخاً صِهي.ٍة ولفتري قى اإلبنسانم عاًوزب يقِّ نالحلاِط والب.فإن لم  
يتداركنفس هبالر ااِهللا وع إلىج اقَنسبإر ٍةادشلولٍة ما إلى م فُاِلخَيه ماِتسالض ِلابعاً تَِهِلاِخمير بد أى األرِةغلبي .

  .ِهِلاِخا بد مفَِشنكَحتى ال ي نِطبا ال ي مظهرلي اقفَ والِنِبِذإلى الكَ أ يلجاهتر نب والجِفوبالخَ بليسإ أله موبقلٍب
 

 ص تقم.ِةمقدى الم ِفماًاِئ درذكَي هم اسانكَقد و وعس يب الر تالميِذن ِمداِح ووه وسطر بمشِكلة ت هذِهكانَ 
إبليسم أ عالشَّاِدنَج رالر ِصخْ شَِةوحياِتيِة القادالذين تب وأوا الماِكرزاً األولى دينيواجتم اًاعيو سيأ .اًاسيمثال رؤساء 

ح رسا على م بهون يقوماراًود أ إبليسمطاه وأع.الىى الو البنِط وبيالطسىوِده اليِبعوخ الشّي وشُِةهنَالكَ
الماكَحهذا  .ِةمبعدأن اِئ التلميذ الخَ قامني وذهخَا االسوِطريىبد رِهوالم عروف وأسلموعسي  ِمبثالثين الِفن و .ِةضقام 

بطرأس ضاًيبد ار بإنكَرِهوم ِلِهرفِتع لربي سكَ .وعتبمتى الب ِهنجيِلإى  ِفشيرع نب طرأأوو" :الً قاِئسمما با بطرسطرسفتبع فتبع هه  
ة صيع منؤِم المبرتِك يحين ."ةِِةايايهه النِّ النِّنظرنظر لي لي..امامدد الخُ الخُنن بي بي وجلس وجلسلٍٍلاِخاِخلى دلى دإإ  خَلخَل فد فد..ةِِةهنَهنَئيس الكَئيس الكَار رار رلى دلى دإإ  عيٍدعيٍد ب بننمِِم

 .؟ابٍطلم ه ساِتجرطو دخْ يوه و.ةايه النِّ تكونا أناهسع ا وم.!ِةايه النِّظرلم لينِْظالم المى الع ِفراًاِئط حبيتخَ
ل ِفوبالتأمى درذِلاِتج كالس قَنطِلوِل ابِطلم الهِه علي:س لم تبِةعيسيح ِم المننَ.عيٍد ب أنّجد ا ثالثَهد رِلاٍتج له٣.وِطب 

 

ى  ِفَلخَده نّأ سطر بنع ِهنجيِلإى  ِفشير لوقا البثُدتحي ....ممهِِهرر شّ شّاِءاِء الكتفَ الكتفَسيحسيح الم الماِءاِءددأعأع  عع م مالتآلفُالتآلفُ: : أوالًأوالً 
زمِةر أعاِءد الرب طاًاِلخَم وميلتِمراًاِشع سفئاً وِدطفاً ع بينهم وليِد ِفى بساجالتو محضر الرِةركَ وشَبى ِف  القديسين

 تْض م.ممهه بينَ بينَطرسطرس ب ب جلس جلسعاًعاًوا موا مار وجلسار وجلس الد الدطِِطسسى وى و ِف ِفاراًاراًوا نَوا نَممررا أضا أضولمولم : يقوُلشيرلوقا الب ب كتَ.ِةنَح الِموقِت
 م لهايليإى ووس مروظهوى  التجِلبَلى جِسنَكيف . ا؟هسينَ فَ فكيب الرقاًاِفرا م فيهسطر ب كان وأكثراٍتونَ سثالثُ

ويسوع أ وقدضاءو جهكالشّه وس مصثِي تْارابهب يضكالنوراء . قاَلا وقته بطرس :يا ربج يأ دننكون انَ هه. 
                                                

   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                                             ،                       ٥٨: ٢٦ إنجيل متى ١
 ١٧: ٣  &٥: ١    رسالة يعقوب     ،  ٣١ – ٢٩: ٤ سفر أعمال الرسل ٢
        ٩ & ٣: ٢٧ &  ٦٧ – ٥٩ :٢٦إنجيل متى              ،     ١٦ – ١٢: ٦لوقا  إنجيل ٣
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 تْاءا ج ولم!ةايه النِّنظر ليعيٍد بن ِمهتبعو  كل هذاسطر بىِسنَ .نمكتي وساٍتبزس خُم بخَة آالٍفسم خَاعبى إشِْسنَ
سيح سيح  الم الموعوعسسا يا ينَنَبب ر رةِِة بقو بقواكماكمرفنَرفنَذ عذ عإإة ة ععنّنّصص م مافاٍتافاٍترر خُ خُعع نتب نتبا لما لمننَننَألأل: الًقاِئ ِة الثانيِهالِتى رس ِفجله وسهرة تذكّهايالنِّ
وومبْل بْل..هِِهجيِئجيِئم قد كنّ كنّ قد ا ما مععاينيناينينع تَتَظمظم عهنّنّألأل  ههذ ِمذ ِمخَخَأأ  هناآلِب اآلِب اِهللا اِهللان كر كر امامة ومة ومجقبَلقبَلأأذ ذ إإ  داًداًجعلي هِِه عليص ص وكهذا ِم كهذا ِمتٌتٌو ننالم الم جى ى سنَسنَ األ األدِِدج

هذا ههذا هوواب ىىنِِن ابالح الح بيبنَنَأأ  ىى الِذ الِذبيبا سا سرربِه بِهتُتُرر   ونَنَوححننس مِِم سعنَنَعا هذا الصا هذا الصوتَتَوم ِم ِمقبالًقبالً م ننالس الس مذ كنّذ كنّإإ  اِءاِءما ما مععهىى ِف ِفهالج بِلبِل الجالم الم قد١.سسقد 
 

 ةادهتقديم الشّل ؤهلم ريغَ عيٍد بن ِموعس يع يتبنم ....هِِه إلي إلياِباِباالنتساالنتس  نن ِم ِمجُلجُلالخَالخَ و وبب الر الررفِةرفِةعع م مإنكَارإنكَار: : ثانياًثانياً 
نَالمذِلِفى ِةاسب كع غَ الور الالِئضقيو صأفضُلمته ألنّه فى و خْ عضكت .جلمبم رقس شيرِهنجيِلإى ِف الب 

األصحابعاح الرشَ عيقوُلر :وب ينما كانب ِفطرس ار أسفُلى الدج تْاءإح دى جوِةهنَئيس الكَارى رفلم أتْا ر 
بطرسئستدِف يإ تْ نظرتَ كنْتَوأنْ:  وقالتِْهليم عي ساِص النّوعفأنكَرى الً قاِئر :تُلسرى وال أد أفهما م تقولين 

 ٢.ضاً أير فأنكَمهنْ هذا ِمإن: ريناِضلح ِل تقوُلأتْ وابتدضاًارية أي الجأته فر الديكاح فصهليزالدِّ إلى ارجاً خَجروخَ
 

هى نتَ إلى المهب أحنمن ِلؤِمة المبح متْرإذا فتهذا  ....بِِبذِِذ والكَ والكَلِفلِفن والحن والحى اللعى اللعستوستو إلى م إلى موُلوُلالنزالنز: : ثاًثاًثاِلثاِل 
فليشَس ىِمء ذِلن ك بمستبكت .ٍدعشيرالب رقسم يقوُل ب شَرابع عاح الرحِفى إنجيِلِه األص :وبعدقاَلضاً قليل أي  

اِضالحرونلب نْ ِمتَ أنْس حقاًطرهمجليِل ألنك ى ولغَضاًأي تشْتك تَ لغَبههمفابتد أ يلعنى ال إنِّ:فُحِل وي هذا رفُأع 
ى تقوجل الِذالرعنْلون ه.نتأمُل واآلن د راِتجالس د ِلاِعلم الصرفَنعفَ كينتب ع  وعسي بالرالتبعية الص٣.ةحيح 

 

 سطر ب فتذكرسطر إلى بظر ونَب الرتَفالتف: شير لوقا البيقوُل ....ةِِةز القوز القوركَركَا إلى ما إلى منَنَعيدعيديي  بب الر الرالمالمكَكَ    ))١١(( 
  كانبال الر ألقوسطر باسترجاع إن .اٍتر مى ثالثَِنر تنِكيك الدصيح ي أن قبَلكإنّ:  له قاَلفَي كَب الرالمكَ

 درِشستَنَ ِلبالم الر إلى كَودعا نَنَعِفى ض ِفا ليتنَ.ار مى بكاءارج وبكَ إلى خَجر فخَ.النور الِذى أخْرجه ِمن الظلمِة
ا هاِلمهبإف .ِةقويالم ِةشَِعنْ المِةمِل الكَذاٍءِغ إلى ارعسنِل ىوِح رٍفع بضاسسا إحنَ انتابإنو. عجى ونتشَ ونتقويرستِنونَ

 ٤.ىسبيِل ِل ونوركالمى كَرجِل ِلاجر ِس: النبىداو دقاَل .نَحيا  فم اِهللان ِمجر تخٍْةمِلكَ بكلِّنَا ولكنّ .ى الطريق ِفورخُنَ
 

 ))٢٢ ( (  األغلبياألغلبية لية ليستْتْسد ماًماًاِئاِئ دعلى ح قِّقِّ على ح.... الذينقليلون تبع وا يسوعإ. حتى الصليب ِح نكمرشَة البتد و إلىع 
تبِةعيِلة  األغلبينحذو حذوِموفاً خَاه نطش األكثرية ب. ولكنذ لنتحر.لقد أر سل موسى النبىاالً رجليتج سسوا أرض 
ا قاال تهمدو عدعان فقط ب واثنَ.انّ ِمد أشَمه ألنِّبع إلى الشّدعص نَ أنرنقِد ال:  قالواهمِتود عدنْ ِعمهنْة ِمرشَع. انعنِْك
 .ِةارجا بالِحمجر ية أناعم الجتْار أشَِفسألل. مافوهتخَ ا النَع مبا والره عليونرا قاِدنَا ألنّهك ونمتِلدعصا نَنَإنّ

ويِسجُلس فرالع ِدد :اتَفمالر اُلجأشَ الذين اعوا المذمة الرديئة على األرض بالوأب.وأم شُا يوعب اِل نون وكَنبب ن 
  ال النفسن ولِكدس الجلون الذين يقِتنافوا ِمتخَ  ال:وعس ي قاَل.اوجنَ فضوا األرسسوا ليتجب ذه الذينئك أوِلن ِمةيفنّ
 ٥.منّهى ج ِفاهم كليدس والج النفسكهِل ي أنرقِدى ي الِذن ِمرىافوا بالح خَ بْل.الوه يقِت أنونريقِد

 

جاء لقد  .لعالمإلى ام يرسلهله تالميذ وعس ياراخت ....ةةببحح الم المننههظمظم أع أعننة ولِكة ولِكببحح والم والماءاءججوالروالر  انانيميماإلاإل  ) ) ٣٣(( 
وحبإنجيل ينا األصحساِداح الس أن سبطر اًأعلنقوي انَهِلِهبقوِل  إيم لربي سوع :يا رإ بلى مننذه ؟بكالم الح اِةي 

الة  رسمِلح ِلياًِفاك لم يكن هانَ إيمالن إعنولِك. ى الح اِهللان ابسيح المتَنْأ كنّأا فنَر آمنّا وع قدنحونَ .دكنْ ِعِةبدياأل
إلى اسيح المالملع.وباألص الحادى والعشرين احح أَلسالر ب بطرثالثَس م اٍتر: ى؟ِنأتحب.فأج الًقاِئ هاب: يا رب 

  . القلِب كلِّن ِمه نحب أن تستلزممتهد وِخوعسة يعي تب إن.ىِمنَ غَع اروعس ي لهقاَل .كحبأ ىنِّأ رفُ تعتَنْأ .علم تَتَنْأ
 

خلى ى وال تتَكِن ال تترألنك أشكرك.. اوىما السانَأب: الِة الصلكى ِتى ِفِع متشتركليتك  ..القارئعزيزى  
تَنْأ .ىنِّع يا رب ترى ِلس.م ىِدجاِف ورعأ .ىأِس رسكتَمىِد بيىمنَ الي. برأيكىديِن تهوب عإ دلى مىذِن تأخٍُدج. من 
 ..ى ِلنس حلى اِهللاإ ابرا فاالقِتنَأا مأ .وذا البعداء عنك يبيدون ه.ضر األى ِفاًئي شَريدأال  عك وم.اِءم السى ِفىِل

  .قبْل إلى ال أخْرجه خَارجاًمن ي:  يا من قلتَ الصاِدق على وعِدك متِكالً. فاِدينَا البارسم يسوع ِفى اأرفع صالِتى
   

 :ىك ِفها ستجد ذِلير أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
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