
ـالة الر٣٥١س 
 

 ـوعسـو يـن هم ـوعسـو يـن ه٣[ ؟؟م[ 
 

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

 اذكروا مرِشديكم           :  سلسلة نحلقة جديدة ِم

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

 األخ عزت عطية:       ويترجمها إلى العربية 
  ميالدية ١٩٨١اِمس عشَر ِمن شَهر فبراير عام إلى اليوم الخَ:    ويرجع تاريخُ ِتلك الِعظِة 

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

 تُ أتياناًريع: بتا الِك يقوُل.ءىال شَ بهنْ ِمقُطِلنْنَ وسٍءىالم بال شَا إلى العجئنَ  :يانروِمن أقوال الِقس دكتو
وعريانأع ود .وهذا العالمس حترقُيو ِمقُنطِل نحين ا ن ههنَنكونة فارغٍَد بي. 

 

واآلن نقرأ الجزء . نيار ِمن ِعظِة الِقس دكتوىالثاِنالجزء  و األوَلن سابقتين الجزءلقد قرأنَا ِفى حلقتي 
عزيزِة على لتكون سبب خَالص للنفوس ال. ها الروح القدس بنفس القوةكى يستخِْدم. صالِتى أرفعها.  ِمنهاثَالثاِل

باِء ال. قلِب الروبين القرحبميع إخوِتى المة لجزيالثاِل. ِكراموتع ءزو الجا هاثُوهِمنه : 
 

 منذ بضِةعأس كانتْابيع اتُ الواليتِح المدة األمةة ريكيجها البهرتغْم .ليأتْس ى ِدا اعتق ِفىمريكا فقط ولكن
أنالع المكله وعلى األخَ فرحاً كان ف.  أمريكاصبع٤٤٤ دقَطِلأ وماً يسر ٥٢ احأم ِماًريكي نطه وأ. انرنبق  إطالاء
تأهماِحسر ميقاً ِفى قلوِب ا كانع هة. لنّاسثيرواخَاصرظه اِتاشَعلى شَ  حينالتلفز ون ِفيعظم أى منحالماء الع .ا ولم
 لك ِتكانتْو. اءفرة صارشَ ِهِدى ي ِفمُلحي ريكى أم كّلكانWashington ى  ِفرِة الطاِئنمريكان ِم هؤالء األنزَل

 ى تلكم ِف القد لكرِةابقاٍتمسبشغولة  مِب اللِعاحاتُ سكانتْ Louisiana ىوِف .ر األسنوا ِمررتح أنهم إعالنا الشَارة
 ِة على تذكرصَل حٍداِهشَ موكّل. ون التلفزياِتاشَ على شَاهشاهدِت على مريصينين كانوا حشَاِهد الماليينوم. ةالسنَ

ولخُد ة استلمالتذكرم صحأريط ة بشَوبنصفر اللو .والمشرفونالِع على المينوا أب زأبشريٍط مكتافه نصفر اللو .
 . وارر تحاريكيأم ٥٢ ألن ويبكون فى نفس الوقت ضحكون وي يرقصون األمريكانكان

 

 أتعرفونث اذا كنتُ لمدالح ِة بذِلك؟متأثراً للغَاي .ليىاح س إلطالق سرراألساألم كنتُىِنلكنّ.  فقطينريكي  
 ِمن المالِئكِة وأجنَاِد السماء تفرح وهو أن ماليين . شبيهاًشيئاًا رينَس ي المقد فالكتاب. له يحدثُثيٍل مِفى شَىٍء فكرأ

 وتبتهجالخَاطئ  اُل ينَحيناً وناغفرِماًريرتح اخَ نهطايو إبليسن قيوِد ِميتخلص  .إني سوعالم أتى إلى سيح قد 
 كثيرون استعبدهم الشَيطان. ا خطايانَنا ِمخلصنَانا ويفرا غ ليهبنَأتى. وسنَا ِمن األسر والعبوديةليحرر نف األرض

وهم فى حاجة إلى يسوعلي حررمة هوديبر والعاألس الخَ .ِمن ئاِطإنأنتَ.  أسيرنمِك ال يكأن تقي الخَد ة التى طي
ترتكباه.ى كّل ِف ألنكم ة ترتِكرالخَب ىى الِت ِهةطيكدو . تقيِف ينتابكشُ الى الحعبالذنبور  .ويكونلديك غْ رةبأن  

تهرنْ ِمبا ولكنّهكم قيدا به .ِص لقدتَرع داًبا وأنتَ لهبح خْ إلى شٍَةاجص يحررك . 
 

  البنالبن ا اركمركمرر ح حننإإ": فمكتوب. وعس يوهو القاِدر على تحريرك  أنّه يوجد.سارة ارخب أى لكعنِد. ىأِخ 
ا نَنفوس  وأن.تْرِف غُا قدانَ أن خطايرفُع نَألنّنا .المى العر ِفشَ البدعم أس هينسيحي إن الم.ًً"اراارارر أح أح تكونون تكونونالحقيقِةالحقيقِةفبفب
خَقد تْلص.ع وأن ا وديتنَبنَا .تْ تالشَقدقلوب رغْمي حِصنَا ألنّوالفَر نَا أرهللاانَب ء.ي ِما له خَن ظيمالص ع . 
 

 خَ لقدىهِنلى ِذ عطر ِف اآلنكرج تُكنْ ديدنَ قد سيته .نْهثُ عدأتحساِب الِذىديد  ألجل الجيل الجالشّب ِمن 
 ن ِمداِح ووهو.  األوتوبيساكباًا ر وقتهتُكنْو. ةاضينين الم السىدإحى  ِفِةرى القاِهى ِفِع مك ذِلثَدح. اعى االجتمِف

اِتاألوتوبيسشْ المهقاِهة بالورةر .أوبال شك نتمتعلم ونكم ه وكاب مكتظ بالر .ولقداض تُطررأن ِدتخْ اسم 
األوتوبيس ألنّه لميكن  متيراًس ِم وِة اإلخِْدألحوسىثل األخ مثالً م. أنذِنأخُ يى معِفه ى ذِلِف ِهِتربى عكالي مو. وقد 
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حثَدأن شَ أرطلوبىوِندإلى األوتوبيس الم ألركب ه. فذهتُببكراً مو ِم تُركبنم البداَطِةح ِةيألذه مكان  إلى ب
منعي. وى الِم ِفتُجلساألولِدقع .وب عدقائقَد قليلة أتى كثير ونوابتد أ األوتوبيسرك يتح. عوبدم قليلٍةطاٍتح  

ازدحمبالركاباماً تم .لد رأنِّةج هلم هنَ يكن اكمكان ِفتُى كنِْنولكنّ. م لقد ى المقدِةمعلى ِمساًاِل ج دقع .وبعقليٍلد  
رتُأيب عالركاِبض م األوتوبيس بنوافِذتعلقين  .ِموالطبيِعن ىأن  هؤالء ركبوا بدفع أون دجةر .وتُلسأد اذا رى لم
 ب الرعبة مة طيى فرص ِلوكانتْ .مشغوالً بالتأمل ِفى مواعيِد الرب الثمينة تُوكنْ .ى باألوتوبيسِنى أنّ نفِسسيتُنَ
 ن ِماذا أفعُلرى مد أ أكنولم. ى جداًِندع اسيئاًى شَ ِلب الروفجأة قاَل. ىِع مِهديِث إلى حع استِمتُوكنْ. األوتوبيس ىِف

ح الِذالفرأل قلبىى م .فأحاناًيحينم ا أفرى أبِك جداًح.وتنس ابالد مِموع نع نَيى. ومات أخْررى أصيح.   
 

 قفزيى  ِلاوراًجس ماِلل الججبالر  وإذا.!الليلويه:  فرحاًتُحِص باألوتوبيس وا كنتُبينملم أتمالك نفِسى  
 قُاِئس و.جل؟ الرك لذِلثَدح ام: همنفِسى أ ِفلينوا قاِئهشُى اندوِل كانوا ح الذين الركاِب وكلُّ.باًجتع مِهِدقع ِمنِم

ِن أنّاألوتوبيس ظنتُنِْنى ج .امتأل لقد الجميعر فقلتُ .باًعله أنَ.افواال تخَ: م ا على ما يركلُّ. امى األا ِف ما ر أنَم
سِل قاَل. جداًعيد ى أحدهم :تَا أنْاذَلمس هْل.  هكذا؟عيدتَ كسب؟ كبيراًبلغاً م.لقد ىِننّ أ ظنتُ كسبو قة ر)انصيبي( أو 
 ؟ٍهينَ ج١٠٠ : قاَل.أكثر: قلتُ .؟نيهاًج٥٠ .؟تَبح ركم:  قاَل!.ظيماً عئاًي شَتُحبر:  له فقلتُ.ذا القبيله ن ِميئاًشَ

   .؟األوتوبيس  معنَاركبيالِذى   هذا مليونيرأى:  قالوا.أكثر:  قلتُ.!وناًملي: قال .أكثر: قلتُ
 

 ب الراذا كان مواعماس. قٌّ وهذا ح.المال الع م بكّلاؤهر شَمكن ال يبحتها رمإن : بركمى أخْوِنع دم لهقلتُ 
ى وا ِف فكر. أيها الشباب.. ووهبتك حياة أبدية..ك آثاِمن ِمتكررحو.. اكطاي خَرتُ غفْلقد.. وئيلم صيا: ى ِليقوُل
  ِهللاكراً شُ ولكن. إلبليس أسيراًِةطي للخَداًستعب مئاًاِط خَتُر لِصغيراً صتُا كنْمندسيح ِع قلبى للم أسلم لملو ىِنأنّ. هذا

رفِتِهالِذى أنَارعاِتى بميدكتووإلى الِل . ح القس عِة مابعيانرقاء ِفى الحلقِة الر. 
 

 لتوصيل ن أجل استخداِمك لعبديكنَشكرك ِم.. أبانَا السماوى: ليتك تشترك مِعى مصلياً.. عزيزى القارئ 
. ال ساِمعين خَاِدعين نفوسنَاولتعِطنَا أن نكون عاملين بالكلمِة . لتباركهما سيِدى.  القراءكلمِة الحياِة ِلى وإلخْوِتى

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

 :ىك ِفتجد ذِليرها سالة أو غَسلك الر ِتإن أردتَ سماع.. زيزى القارئ العأِخ
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm                 للإلى اإلنجيإلى اإلنجي  استمعاستمع  

 ستعجالى مر الوىفاِد           لىإ ىـا آِتـا أنمك

 ا حمـَل اِهللا الوديعي           أقبال ىوـ نحإذ قلتَ

ـيبى إنا رجر مغِْسل              مقَلبفلي ىـنالدم  

 ع ـيا حمَل اهللا الودي            قـدم ـك َأليإ ىإنِّ

ىـننـا ألا أنَكـم           ىـِن ذو فـاقٍة ال تنس 

 َل اهللا الوديعـا حمي            ىِنا غَـك يـليإ ىآت

 ليْل الغىو ترىأنتَ الِذ      ليْل  العى تشِفىأنتَ الِذ

 َل اهللا الوديعـيا حم          قيلث الى أزل ِحملىعنّ

 ىالعل ى الفَاِدنأدنو ِم          ىا ال بـر ِلـا أنمك

�ـَ� اِ� ا�َ�د�ــ� َ�َ�َ�              ُ�ـ � ���ــ ِ	��ِ�ْ�َ�  
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