
ـالة الر٣٥٠س 
 

ـوعسـو يـن همـوعسـو يـن ه٢٢[[؟ ؟   م[[  
 

(Arabic – Who is Jesus? by Doctorian & E. Attia) 
 

 اذكروا مرِشديكم           :  سلسلة نحلقة جديدة ِم

الررانيالة إلى العبرِشديك٧: ١٣ين سوا مِة اهللا  اذكربكلم وكمكلم الذين م   
   Rev: Samuel Doctorian   :يوم يقدمها وكلمة اِهللا إلينَا ال

 األخ عزت عطية:       ويترجمها إلى العربية 
  ميالدية ١٩٨١م الخَاِمس عشَر ِمن شَهر فبراير عام إلى اليو:    ويرجع تاريخُ ِتلك الِعظِة 

  را بمدينَِة القاِهرِة بِمصرقدمتْ بجمعيِة خَالص النفوس بشُب
  ؟؟  من هو يسوعمن هو يسوع:     ِعنْوان الِعظِة           

 
ِموأقوال الِقن يانر دكتوس: 

 "نَلسا بحٍةاجإلى نبى . أتى قبَل لقدجىِء مي سوعأنبي اءون كثير . إنال ي مِكالنبىنهأن ي انَخلص ِمن 
.  ِمن خَطايانَاانَخلصي  أننهمِك ال يولكنّه.  اهللاا طريقَنَعلمي و يتنبأ أننهمِكيو.  اهللاقَا طرفنَعر ي أننهمِك ي.خَطايانَا

 خلص مىأِت ي ولن.سيح الم قبَلخلص يأِت ملمف. سيح الم قبَللصخ مدوجي  ولم.خلص إلى محتاج يئاِطالخَ
بعده .مخلصاِح ودأتى قد  .اِحوفقطد  .ألنّهي وجد واِحسيط ودبي و. اس والنّ اِهللانما اسم؟ه .اسمه يس١."وع 
 

 ا ِفأنَقرلقٍةى حابقٍة سالج زِم األوَلء لِق اظِة ِعنيانر دكتوس .واآلننقر أ الجزى ِم الثاِنءانه. ى الِتص
أرفعاه.كى ِدستخْ يمها الروحالقد ةس بنفس القو .لتكونس بالص للنفوس ال خَببِة على قلِب الرزيزع.وتع ة زي

وبينىخوِتإميع لجحبالم  رام الِكاِءالقر.وه ا هو الجزى ِم الثاِنءانه: 
 

 اكنَ وهنينؤِم المن ِم كبيردد عاكنَه. انى إيرا ِفمم ال سيوالم اليى الع ِفوردا يم ععمسا نَ أننَدتأِكى مِنإنّ 
أيضاً بعض مند روا ِفسى مدالكتاِبِةرس ىنِدس ِع المقد . إنِفوفَالظر ى إيران مرِمف .ةعبقريٍب وقٍتن أتُ قر 
 . أيامِةع لبضتُزنْح. ى قلبر كساك هنَثَدا حمو. انرى طه ِفثَد حن الِذى عِفح الصن األولى ِمِةفحى الصيئاً ِفشَ
ا  إنهوَل أق أنفٌوآِس. ةطي الخَ ترتكبىِهة وديسكوا سم لقد أ.أتُاذا قروا معم اس.باًض غَتُ امتألِه ذاِتى الوقِتوِف
سيداِقة سطة مقيدة تحتاجإلى ر حاهللاِةم .تح تاجرير إلى تح أ. ئةاِط خَفهىِهسكوا بهِذمالم نَأة وقالوا إنّرا ساِقنعكّلب  

ِمثلأة امراه .وابتدأوا بسحى شَا ِفبهوارع طهِموآالفٌ. انر نشَ البر ينظرونإلي اه .ثمأح ضروها إلى وِطسِةدينَ الم 
وبطوا ِترلكالم رأة إلى عوٍدمو جلدوها مِموآالفٌ. ةائة جلد نشَ البر يتطلعونإلي اه .وبعضهميض حكونِت ألن لك 

المرقاب ألنّقة للِعستِحأة مهمي رنَوها امئةاِطأة خَر .ثمب عذِلد كض ربوها بالراصاص وقتلوه . 
 

 على الذين رأوا أن ِمن حقهم جلد وقتَل ِتلك الواجب كان. اها بمفرِدطيئته خَ ترتكبأة لمر المِهإن هِذ 
 ح اًصبالمعإن ال. ك كذِلمهنَيقتلو و.ضاً أيمهنوجلدي واهع مر الشّعِلشتركوا ِفى ِف اال الذينجالر توا بكّلأ ي أنالمرأة

باً جداًرِعم .لقدع تُدتْ  بفكرى إلى ألفىضنٍة مس .أيتُرأمر ى بنفس الطريقِةأة أخرأم اسكهو ة الكتبالفريسيون 
وجورشَى ا ِفهدينةارعوالم  .وشكراً هللا ألنهما بهأتو ا إلى يسوع .ألنهمأخَ لو ِتى  ِفا إلى رئيس الكهنِةذوهلكام  األي

لكانوت:  الكهنَِة يقوُل رئيسا حتى تموهارجم.ولو أخذوه ا إلى كبين كانوا يار الفريسيعالشّملون نفس ولكنّ. ءىهم 
ا بهأتوا إلى يسوِع.وع ندي سوعتوج دالر حيقوُل. شكراً هللا ةمالكتاب ِح أنّه يفوقٌ وشَطاةَ الخُبمكت.  عليهم أن وب
وعسيِماتَ م طاة أجل الخُن .الس إنبى ِم الِذبِه أجِلنس ِدفك ماءى الجلجثِة ِفهوه كى ي طاة الخُخلص . 

 

   لقدأىري سوعتلك رأةَ المقبلة م. رآها مى خَى تبِكة وِهرتعبائفة تتوى ِمارو. جل الخَننظري سإلى وع 
الرالذاَلج ين أحضراوه .إنالِذجَل الر الشّى ارتكب رم عالم أِةره ِم أشَو رانه .أتظنونأولِئ أن كالر ى ال ِفج
طهران الذينوا ِت جلدلكالم أةَرأب ؟اًارر .قتلوا ِتوالذين لكالم ِم كانوا أفضَل هْلأةَر ا؟نه . أولِئإنكجاَل الرالذين  

                                                        
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع  ١
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ا بالمرأِةأتوإلى ي سِم كانوا أشَوع رانه .لقدجلس الم سيحعلى األر ض وبدأ يكتباِب على الترثم نظر إلى أولئك  
الرجأَلال وسؤاالً ساِح وداً موعاً ِفوضى عبةار :"ممنِم ِمن نكمنكمبال خطي ةٍٍة بال خطيفلي فلي رمِِمرهالًأأا ا هالًووبح بح جررج" .ا ارهيامالِحب وهجةار .
 .نك؟اذا عم: قاَلر و إلى آخَار أشَثم. نك؟اذا عم:  وقاَلم منهٍداِحار إلى و أشَثم.  األوَلرج ليلق الحطيٍةى بال خَالِذ
ى  أر إنِّنى.ىوِت إخْرفونأتع. وفاًال خَج الركأولِئ ن ِمٍداِح و كّل لقد امتأل.!ؤال سن ِما لهي. اهجمر ليى بال خطيٍةالِذ
إنّه . ص؟خْ الشّك ذِلو هنمو. أةر الملك ِتجمر ي أنِهمكاِنى إ وِف.ورهم الجك ذِلى كّلِف طيٍةداً بال خَاِحصاً وخْشَ

وعسي .ولكني سوعلم ي رجمف. اهماذا حث؟د . 
 

 أ أولِئابتدكالر اُلجداًاِح وداًاِح فولِح ا يلقونجةَارو يهربِمون المكان ن .لقد ذهبوا بسرٍةعبقد ا ر م
تْاستطاعأر جلهمأن ِم تحلهم .الِكيقوُلو تاب :"لملمي ي بقَقَبه نَنَ هاكاكوال و اِحاِح وال ودبِق بِق..د ى يى يسسوعوعو و ححددههوالم والم رفة ِففة ِفأة واِقأة واِقرى الوى الوسططس" 

 يا وناذا تظنّم.  تعلمأنتَ. با ر يال أعلم: ةرتعبى م وِهفقالتْ. ؟ِك علينشتكو المم هك أولِئنأي: وعسا ي لهقاَل
ا أنَ. !ةعبر م أنِت.ةيررأة ِشرمت اأن. ؟جمِكأر سأو. ائة جلدة؟ ِمدِكأجِلس. ؟ اآلنأقتلِك س:ا له قاَلهْل. ؟إخوِتى

كّلرفُأع م ِْمِتا ارتكب ال.  خطايان.قاَل بْل . هذا يقْل لما له: "أمأما دانِكانِكا دأح فقالتْفقالتْ. . د؟د؟ أح : :ال يال يدا سيدفقاَلفقاَل. . ا سيله له ا يا يسسوعوع : :
  ."ى أيضاًى أيضاًئِِئبى وال تخِطبى وال تخِطاذهاذه. . ا أدينِكا أدينِكوال أنَوال أنَ

 

 دوج ال ي.وهذا ما أتى يسوع ليعِمله.  أخِتىِكوعس يوهو . اِخىكوعس يوه و.ىوِعس يوهذا ه.. ىاِئزأِع 
بوال واِحار ِفد نَ.المى الع حننرتِك. طاة خُميعاً جالخَب نَة بعقوِلطيا ونرتكبيوننَاها بع.ِننّ أ ولوألتُى سؤاَل هذا الس 

 .؟اطئ خَري غَداِح ودوج أال ي.هد يرفع ي أنوهجر أْئخِط ي لمداِحو دوج يإذا كان: داِح ولكّل هٌل سؤاٌلس. الليلة
نّأتمى أنأر غَداًاِحى و يئاِط خَر .أتُلس داًى ريم ةرفوع.! أنَ كما مستريحألنكم لم ترفع وا أيديكم .أتعرفون 
اذا؟لم .ألنّهلو ح اك لقلتُ ذِلثَداحبهلص  :اسمِلح أقوَلى أن تكِذأنتَ:  لك شكراً.ب لي ألن فينَس ا منرفع ي ده. 

 .يانر دكتو القسع مثِة الثاِلى الحلقِة وإلى اللقاء ِف. فضيلةقّ بالحافُ واالعتر.طاةا خُأننَا نَ أنفسرفُع نَميعاًا جألننَ
 

 لتوصيل .نَشكرك ِمن أجل استخداِمك لعبديك.. أبانَا السماوى: ليتك تشترك مِعى مصلياً.. عزيزى القارئ 
. ال ساِمعين خَاِدعين نفوسنَا ولتعِطنَا أن نكون عاملين بالكلمِة . لتباركهما سيِدى.الحياِة ِلى وإلخْوِتى القراء كلمِة

أرفعالِت صى فى اسم يسالوع بار.تِك مالً على وِدعاِدقكالص .ي ا ملتَق ن :منقبْل يال أخْ إلى رجارجاً خَه.    
 

 :ىك ِفتجد ذِليرها سسالة أو غَلك الر ِتإن أردتَ سماع.. زيزى القارئ العأِخ
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  الوفاةب بعدـ أين أنتَ ذاه          الحياة ىبيل ذ سى فها األخُ تأمْليأ

  الخطاةى مع ربنا فادواصطلح       اة ن للنج نفسك حاالً أسرعمتحنا

   السما باقى ما فٌل ك  ]القـرار   [ األرض فانىلُّ ما فك

   السماىكَنز مجٍد ال يضيع ف        اكنز لنفسكىبـيا حبي

   أفخَر الموجوِد فيها باطٌل       إنها ظّل يحوُل الحيـاِةىال تؤمل ف

الها الزاِئُل ال يغرنك ح       هذه الدنيا سيفنى بل يزوُلىكّل ما ف   

   راحٌل إلى سكناك ِلألبد         أنك ضيفٌ غريب ىأال تعلم يا حبيب

ِد الصمد دار خُلٍد زانها مج    فاستَعد للمسير حتى تَرقى عن قريب    

شاِهداً ِبحـب فاديك األمين     حين كّلىياً فل ساهراً مصى حبيبِعشْ   
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