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 ]٢[  وسوس كرنيلي كرنيليتِِتييى بى بس ِفس ِفظة بطرظة بطرعِِع  
 

(Arabic –Peter speaks to Cornelius) 
 

 اذكروا مرِشديكم           :  سلسلة نحلقة جديدة ِم

    الذين كلموكم بكلمِة اهللا  اذكروا مرِشديكم٧: ١٣الرسالة إلى العبرانيين 
 Rev. Samuel Doctorian     :ليوم يقدمها وكلمة اِهللا إلينَا ا

 األخ عزت عطية :       ويترجمها إلى العربية 
  ميالدية ١٩٨١م  إلى عا :   ويرجع تاريخُ ِتلك الِعظِة 

  را بمدينَِة القاِهرِة بِمصرقدمتْ فى مؤتمر عام بجمعيِة خَالص النفوس بشُب
 ]٤٨-٣٣: ١٠سفر أعمال الرسل[       وسوس كرنيلي كرنيليتِِتييى بى بس ِفس ِفظة بطرظة بطرعِِع    :      ِعنْوان الِعظِة       

 
 :يانروِمن أقوال الِقس دكتو

 " ن تسلمحيحياتكللر فإنِّنى أو. ب بأن شَِمن أىٍءىي حثُدلك وة اِهللاطِةى خُِف  هوعوضالم لح اِتيك .
وليشَس ىيِتء ِفم ى حاِةيؤِم المن بمحدفِةض الصأو اِء بالقضر والقد".  

 

 يستخِْدمها الروح القدس بنفسصالِتى أرفعها كى . الِقس دكتوريان  ِمن ِعظِةثانىواآلن لنقرأ الجزء ال 
 .وتعزية لجميع إخوِتى المحبوبين القراِء الِكرام. لتكون سبب خَالص لنفوس كثيرة. القوة

 

 باألصحر ِماِشاح العن سفر أعمسلال الرقص اِئة رعة عنبطر س الرسول حينِف كان إلى . افاى ي وتشير
اَهللا أن وه ددحالِذى ية واألوقاتنَِم األز.سبطر كان فلقد على س طح الموإذا بِه.ىصِلنزل ي ير ى رؤيا لميفه م 
عنَمااه. رأى السماءإة و مفتوحنازالًناء ثل ِم ِمِه عليٍةالءٍة عظيمم رأ بوطٍةبربأ ِةعطرعلى األدالةاف وم ضر. 

وكانا كّل فيهدو األاب رض والووشُحوالز افاتُحوطي ورالس اِءم وصإ ارِهليص تٌو: "قمقمي ي ا با بطرطرس اذبس اذبحوكْل وكْلح ..  
 ال  ال  اُهللا اُهللاههررا طها طه م م::ةة ثاني ثانيتٌتٌوو ص صضاًضاًييأأ  هِِهليليإإ  ارارفصفص  ..جساًجساً نَ نَووأأ  ساًساًنِِن د دئاًئاًيي قط شَ قط شَ آكْل آكْل لم لمىىنّنّ أل أل..ببا را ر كال ي كال ي::سسطرطر ب بفقاَلفقاَل

تدنّنّتدسسهوك ."تَتَنْنْأأ  همراٍت هذا على ثالِثان ثم اإل ارتفع أ ناءإ ضاًيلى الساءم . ى أنسا عِهشاً مندم يفكر سطرأخَذ ب
ة جس نَاتٌانَيو حِه فهِذ.ا الرؤيلكِتى نَع مم أفهتُى لسِن إنّ.؟ا هذا مبا ر يقاَلو .؟اذا تشيرا وإلى مؤي الرتكون هِذِه

  .م افهنأ ريدا أنَأ. ؟نى هذاعا ممف تَنْأ هسنّ ال تد اُهللاهرا طهم  لهيقوُل بالر  ولكن. وكْلى قم ِل تقوُلتَنْوأ
 

 ر بتوقيٍتم أ كّلعض ي اَهللان إحقاً .اب على البونعال يقرجض الرع إذا ببكى ذِل ِف يفكربطرسوبينما  
معطٍةخُن وِليم رسٍةومم حدنذف .ةدمبض أِةع يإلى  اُهللاام تكلم وسكرنيلي.لقد  كلماهللاه ع نذا  وإ.الك طريق م
  كّلرفُعاوين وينَ الع كّلرفُعي واءمس األرفُع ي اَهللان إ.الك المِه عليارشَا أ كمافالى ي إاَل الرجُلِسر يوسكرنيليب

باذ وإ.دفر ُوسكرنيلي ولِئ أرسُليكالر الج أ الذيناتوافا إلى يي بحثون عنب ِسِتي مانعاغ الِذ الدبى بنْ ِعيتهالبحرد . 
 إنهذا البتَيم ال إا زلى اليوم موِفوداًج افاى ي.ومكان ب ِتي وسكرنيلي ماَلا زم وإوداًج لى اليتُ  .مويفبوسكرنيلي 

 ريحاً تصأخذتم ومتى . ما زاَل موجوداً ِفى حيفاوالبيتُ الِذى سكن فيِه بطرس  موجوداً ِفى قيصريةما زاَل
 ناكه .ااهؤيرى لِع ماِبه للِذوقينتشَ ماكمأرى إنّ .ناِك األملك ِتِةار لزي سآخذكمِةسقدى الماِضلى األر إاِبهلِذبا

خْصى ة ِفربت يفُِق أوسكرنيليعلي وأا هذِلأقر األك صوِماحح نوقوِفِة كثر ى عليها سمب تْيخْصِةر اندكتوري.   
 

  ِتإنال لكتْ ةقصسِملي نو ى الخَحولكنّالي و .ا حقيقةه بذهي الزماً أن اُلكانجى وقٍتاك ِفلى هنَإ الر 
معأ. نيتعرفونم اذا ححينَ ثَدما كانوا يقرعون اببالب ؟ِتي. َكانب يقوُلى نفس اللحظِةِفس طر :ِها هِذ مالر ؤيا ا ي
رنَ.ب مع. تدتِتاِهللا اتُبير ِفم اِدى الميعالم حِددا له.لم  يكنم ا حثَدم حضؤِمى أِننّإ .دفة صنّ أنهال ي وجِفد ى حاِةي 
بأن أى شَىٍء يحدثُ لك هو ِفى خُطِة اِهللا الموضوعة   فإنِّنى أؤِمنياتك للربحين تسلم ح .دفة صءى شَ اِهللاالِدوأ

لحض. ياِتكحؤِمن بماِة الميِفى ح يِتم ءشَى سرولياِء والقدبالقض دفِة أوالص .ح ن تسلمحي ياتك للربس فَوي ضع 
ان صفور عسألي .؟ الكتاباذا يقوُل مرفُتع أ.؟ك بذِلن تؤِم هْل.كاِتيى ح ِف ناجحاًا تكونى بهطة الِت الخُ لكاُهللا
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يلسان بِفباع، واِحوِمد نهما ال يقط على األسرأون ض بدنَأ. بيكمتُا لساتح ثُد عولِئأ نكالذين م والداًأالوا ا ز 
ِءهؤالف .طانللشيو تابعطٍة لخُنو ضعا الشّهيطانله امبتنفيِذه ونملزوم ونعلمال ي مهلهالكهم و . ارتض مألنّها أون 

   .مهمحر يالرب .بِعر مرمأ هنّ إ.ِهلطاِن ستَ تحيكونوا
 

و ال فه اطتنَ خُدفِس ينأ اوَلح وطانيا الشّنَماج هفإذا .ديرالق ىد يني بحفوظونالمؤمنين م نح نَإنّنا 
يأستطيع يئاً شَ يفعَلني سبلنَب ا ضبغَراًر ير ساح ِممنالر أ.ب ليسجيباً هذا ع.  إنأمكنالشيطان ال ي هى سِن يلِمن
دونس اح ِمماهللان .دقوِن صى لوكان ح سبِهغبِت رلح ِنطمولكنّ. طويلنذ وقٍتى م هال ي ذِلستطيع نَ .كمع.و  ه
يِغبا أنَ وأ.ىِنضأضاًي ِغبالشّض ا ِضنَ فأ.طانيالشَد يطان وهأو ِضضاًي الشّافُخَا ال أنَ وأ.ىد يطان.ا هلليلوي.  إن

العكسص حيحو الِذ هىنّ ِمخافُى ي.الشّ.؟قوُلأاذا  م يطان؟ىنّ ِمافُخَ ي!.م نّإ !. ال.؟انَ أنهِمافُخَ ال ي ن 
موئيلص.!لو  لميكن الم ى قلبى ِفسيح..م أتُا استطع ثل هذا ِمقوَل أن.أ لكن أ ستطيعذِلقوَل أن ألك نالم قاَلسيح : 

  .انَس يلم الطاني الشّنإ :قوَلأ نأى مكنِنهذا ي ل. هللا شكراً.المى العى ِف الِذن ِمأعظم ى فيكم الِذ.افواال تخَ
 

 قد يحوثُد يسمح الرببأم مؤِلر م. ربتام حثُد ِفالة وفاةح أ .لةاِئى العوي صابع زيزنَ لديا بمضر. قد 
 . هكذا اَهللااَل تسنأ اكيإ .ىِصخِل منتَأ و.ن مؤِماننسإا نَأ  لكنا ابنَأ .؟با را هذا ي لنَثُ يحد كيفَ: ونقوُلستغربنَ

اشكرهباستم ارر. ا هذا مملعأ هيف .وبقاَللقد : "الرالربأأ  بععطى والرطى والربخَخَأأ  بذ فليكنذ فليكناس اس ممالر الر ببم م بأالخَ أالخَ..اركاًاركاًب يِم ِمر نقبُلر نقبُلي نن  
. اليينى للمظم عركة بوب أيار ص كبذِل ."ىى ح حىىوليولي  ننأأ  تُتُ علم علما فقدا فقدنَنَأأا ا ممأأ" : أيضاًَلاقو ."؟؟ ال نقبُل ال نقبُلرر والشّ والشّ اِهللا اِهللادِِدنْنْعِِع
لميكن نَ هأ اكشَى ِمٍءى نِفدفِة الص ى حأ اِةيوبي.ِهى وقِت ِفىٍء شَ كّل كان.و أى مكنِنيأ ندثَتحع نداو داَل وداني 
ويإ وفَوسبركّلو .اهيمرج ال العكذِل القديم وِدهكّل كلا رجهِد العض  .ديد الجحؤِمن بماِة الميِفى ح يِتم ءشَى سلي

    .ِة مع القس دكتوريانلثوإلى اللقاء ِفى الحلقِة الثا. الصدفِة أو بالقضاِء والقدر
 

ِلك ِمن أجل قلبى يفيض شكراً لجال.. أبانَا السماوى: ليتك تشترك مِعى ِفى تلك الصالِة.. عزيزى القارئ 
ا نَحن الذين وأسألك ِمن أجِلنَ. مهما أكثر ِلمجِد اسِمكأسألك ِمن أجِلهما لتستخِْد. تنَا إياه على لسان عبديكما اسمع

ِمعنَا كالمكس . اِمعينق سبح نكون تعطينَا أن ِة كىبالكلم اِمليننَعنفوس خَاِدعين اِمعينم . اال سالِتى فى اسص فعأر
  .  من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً:  يا من قلتَ.متِكالً على وعِدك الصاِدق. لى المنتهىربنا يسوع الِذى أحبنَا إ

 
 :ىك ِفتجد ذِليرها سسالة أو غَلك الر ِتإن أردتَ سماع.. زيزى القارئ العأِخ
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 ـوز باإلكليـل             أف                     
)١( ى    ـ صلِت        تُـقطع        ىـ الفاِن          المـ بالع 

ِل        ى   ـ قلب         تُـ    وسلم  محيانى وأ     ماتَ    ن 
 

 القرار                                  
 

 كليـل  باإل         فـوزأ             لـكلي باإل         وزـفأ    
    مهام ملتْ ع ي ان  ـطا شي           رىـوِعج     لـستحي م 

 

)٢( ـحواعمْلارب ج دك  ـه          ـ وصِبو        الس امـه 
 دوامـالى  ـعل   بـ غاِل          وع  ـس ي ةوـ بق ىـ لكنّ    

  

)٣ (جـ ِلْلـمالم  ـى فى الع            ـ ل         هـرفـخْوزى 
 ةـي الح رـ مكْ   ركـمكْ           ام   ـ تم   ماِلـع ى ـ    لكنّ

 

 وبرـ الح        ىـ  وتنته          وع ـسىء يـج مبرـق) ٤(
فاسهر    ي ؤمـن ا مإ           وانتصر وتكـون    ع   وبـغل م 

 
)٥ (ختأ  ا ي  ا  ي مـحبإ            ة وبى وِنـ تكى ِعو  ـغلمةوب 

س    تنتهى فَو   الصـعةوب             اـلم  ي ىـ يج    وعـس 
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