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 اذكروا مرِشديكم         :   حلقة جديدة ِمن سلسلة 

    الذين كلموكم بكلمِة اهللا اذكروا مرِشديكم ٧: ١٣لرسالة إلى العبرانيين ا
نَا الية اِهللا إليا وكلمهميقد وم:  Rev: Dr. Samuel Doctorian 

 األخ عزت عطية:       ويترجمها إلى العربية 
  ميالدية ١٩٨١إلى اليوم الخَاِمس عشَر ِمن شَهر فبراير عام :    ِعظِة ويرجع تاريخُ ِتلك ال

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

 

أقو ِمندكتوو يانرال الِقس : 
"انظروا مِما علهالم سيح ى أِحِن إنّ.ىِعمكأنّ وسى أودأن فَِت أهألنّ.ا هلليلوي  هى ِمِنخلصخَن اىطاي.و حرى ِنر
 ."طانيل الشّالِس س كّلطمح ت أنتستطيع.  حقاًةجيبسيح ع المةَ قونإ. ى بِهبطِنير سطاني الشّا كانمِم
 

  واألخيرابعواآلن نقرأ الجزء الر. يانر ِمن ِعظِة الِقس دكتو أجزاءالثةابقة ث س حلقاٍتلقد قرأنَا ِفى ثالِث 
وتعزية لجميع . كثيرةلنفوس لتكون سبب خَالص .  القوة كى يستخِْدمها الروح القدس بنفسصالِتى أرفعها. ِمنها

 : ِمنها األخيروها هو الجزء. إخوِتى المحبوبين القراِء الِكرام
 

 منذ بضسنَِةع اٍتوأن دعب صلتُ وطار إلى مAmsterdam  ُوكنتراًتِظن مد إلى رىو القاِدمين بين 
Amsterdamِدىالسفر ِفى ي وازج وكان .فقد كان اِم أمى بعاصخَ األشْض.  ذِلك أثنَاءتقدنَم وى حابط بوليس ض

وبصِهبِتحس يدة حِةنَسنظر ترتِد المى مفاِخالبس ةر.وإذا بض ابط البوليس يدالًى قاِئِنوع :ا ِقيس Doctorian  .
بته بنَفأجى ِل فقاَل.مع :أودأن ىقِناِف تر .فذهتُبم عه .ى بِترفِنفعلكالس افدِةيرالم قِة له.ثم ابتع وابتدأتْ. قليالًد الس ية د

تتكلمأنَ: قالتْوى ِع ما الماِعسة الخّدة لألميرة اصMargaretبالقص لِكر المىبه اولند Holland .أل جئتُوأنَا قابلك 
نَهطارا بالم.لقد ِم سة تْعاألمير Margaretّأن قاِدك وِهى ا إلى هنَم تريدأن تح دادله ِلاداً ميع قابلِتمِف. كع اِقى الو
. ىِم فى اسئونِطخْ ياناًيأحو Samuel Doctorian ىِما اس أنَ.رى األم ِفاس التبثَدا حمبر: األته فس.تُشِْها دأنَ

ون  التلفزيِةاشَ على شَوكداه شَلقد. تَم أنْعنَ: لة قاِئتْمفابتس. ؟ بِتلك الدعوِةودقص المصخْى الشَِنة أنّدتأِك مِتنْ أفهْل
منذ بضِةعأس ابيعواألمير ة تريدم قابلتك.  
 

 كنتُكم عيداً سة تلك ا قالتْ بمديىى نفِس ِف وقلتُالس :ما ألقابَل أنَنالحينوكنتُ. ة؟ األمير ِفى ذِلك  
سرفُأصوماً يِفداًاِح و ى هاولند. هْل: ى ِلقالتْ ثممِك ينكتح ديدل اٍد ميعقابلِةمة؟ األمير .إنّ: تُففكرهيلز ى تغِْنميير 

  فقلتُ.ر إلى القصب أذه أنورىر الضنفِم. ة األميرقابلِةى م ِلرستيى حتى يا لنفِستهعض و أنقَبى سطة الِتالخُ
اله :اليومالس ة الثاِلاعثة بعناً :فقالتَ.  الظهردسإنّ .حوقتٌه باِسنَ م .أِتنَسق لى إلى الفندنأخُذكم نَعا بعخٍَةرب ة اص

رإلى القص .أصارحِننّإ:  القوَلكمستِط أى لماوَل تنَعطع ذِلذاِء الغَام كالي وِفف. مع أنَاِقى الوجٌلا رِفاِط عى 
 لك ِتن ِمورشليم أنِم Samuel Doctorian  كما تعلموناانَ. ح والفراطِة والبسِةبح بالممفع مىقلب. ريينصكالِم
لِةاِئالعتُ وكنْ.ة الفقيراِن صعأح ذية واآلنأذه بإلى القص لِكر المألقابَلى أمير ولندا؟ة ه . 

 

 أخَذْتُ أفكر .لمى ِت مقابلِتاذا تريدلكة؟ األمير .لِة األسِئأىس فَوتو جهه؟ا إلى .ربما سألِنتسن ى ع
األهربِماِتام صمثالًر .أو نع  مم واِحاِلعن ة ددالم الِتِمنى زرتهرىا ال أد.لقد ا ِف أتواِدى الميعالم حى ذوِن وأخَِدد

معهمإلى القص تْر وانفتح بوة ابةحةديديخْمض  .وقفَوالح رلس ىِتتحي .ِل قالتْثم ى السيةد:انظر نَ هإلى اك 
نّى  أِعجيب عرمهذا أ. ىيِن عنة ِمعم دتْاب انسِةا للتحيهد ي ترفعةَ األميرتُأيا رفلم.  بكبح ترةَ األمير إن.ذةاِفالنّ
ىرب .ِعصتُدب عضالد رفقابلِناِتج ى أحدالض ى ِلوقاَلاط ب :ة ِفاألميرى انتظارك .ولكنأر جوكأن ال تزيد  

http://www.google.ca/url?sa=U&start=1&q=http://www.whatsaiththescripture.com/Prophets/The.5.Angels.of.Continents.html&e=9797
http://www.google.ca/url?sa=U&start=1&q=http://www.visitamsterdam.nl/&e=9797
http://www.google.ca/url?sa=U&start=4&q=http://www.amsterdam.info/&e=9797
http://www.google.ca/url?sa=U&start=3&q=http://www.ntu.edu.sg/home/hblim/reflections/5angels.html&e=9797
http://www.google.ca/url?sa=U&start=1&q=http://en.wikipedia.org/wiki/Holland&e=9797
http://www.google.ca/url?sa=U&start=2&q=http://www.lillyofthevalleyva.com/jesuslovesyou-missions-chantal.html&e=9797
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ماقابلتكله ع ِعن قلتَ.  دقيقةشرين :وهكذِلو ك .تْفتحاألميرة الب ابوكان استقب ا رقيقاًاله.و نَجلسعاًا م.فب ى رتِناد
  كيفَرفَ أع أنأريد. ضح ِلى كيفية الميالِد الثانىك كى توألسأل: ى ِل فقالتْ.ال: قلتُ. وتك؟عاذا د لمأتعلم: هابقوِل
ى نفِس ِفقلتُ. الص على الخَصُلأحى أشكركي ا رب . إنهذا الجوع إلى مة الميالِد الثانىرفِةعكيفي ه بتأثير و 
وِحروسكالقد ا فيه .أنتماألس تعرفون أن ركة اِلة المبهاولند Kingdom of Hollandم عدة ِمودأغنَن الِتاِئى الع 
ا  لهحض أودأتُفب. ةيدد الجِة على الوالدصُل تح كيفَرفِةع لمر تشتاقُى القص ِفة التى تعيشُ األميروهِذِه .المى العِف
موكيفَ ى الثاِنو الميالِدا هي اإلنولد سثانيةان .ولكن م شْ الِعتْضرفقلتُ.  دقيقةونفٌا آِسأنَ: ا له.يلز ِنماِد أغَى أنر 

القصقلتُ. لماذا؟ : فقالتْ. ر :ا قاِدى وأنَ ِلا قيَلهذا مقالتْف . إليِكم :دِمعك كالِمن هم . 
 

 األفضَلإن أن أس معكالم األمير ة وليسكالم الض ابتُ بِه نفِسى اط هذا مأقنَع. هنَبقيتُو اكس ة اع
 ك بذِل يقوم الِذىنمو. ة؟ ثانيان اإلنسولد يفَ كيخْرى األبعدة س اآلي الكتاب المقدن ِم لهاحضأو.  الساعةفَصوِن
الع؟َلم.إنّه الر ف .سوح القدو الِذهى يجرى المإنّ.جزةع هي سى  الِذوعيبثُحعنك  . إنّهيسالِذوع ى اشتراك .يسوع 
 الِتى أتعامُل بها مع أى خَاِطئ بالطريقِةإنِّنى . ةجزعرى المج وي فيكمُلعى ي هو الِذس القدوحالرو. ى أحبكالِذ
ب بسوب. كة للرببارة مداِه شَموى اليوِه. خلص الموعسيلرب ا لاته حيتْة سلمواألمير. عاًالص ركعنا م الخَلبيط
 وآالفٌ. اولند بهرتبطِة الم البالِد وكّلIndonesia ى وِف Sri Lankaى  ِفواباً أب ِلىب الرنة فتحِمة المؤ األميرِههِذ
عسيحرفوا الم .مالداًج ام إلهنَس . الخَإنلكّلالص ف. داِح والمسيحاتَ مميع ألجل الج .قة ِهاِدصى الكلمقة ستِحة وم

 .طاة الخُخلصالم لي إلى الع جاءوعس يحسي المول أن قبكّل
 

  ؤاٌلسأو جهه أِخإليك زيزى الع.و هِمو نالر بي سى أ الِذوعحبكالِص ألجل خَصليِب على الاتَ ومك 
   . ة؟ي ثاِنتَدِل وهْل. رير على التبصلتَ حهْل. ةير الحلتَ ِنهْل. ص؟ال على الخَصلتَح هْل. ؟ان الغفرلتَ ِنهْل

 

 صلياً.. زيزى القارئعِعى مم تشترك ليتك :اوىمانَا السأجل است.. أب ِمن كنَشكركيدبلع اِمكلتوصيل خد 
. ال ساِمعين خَاِدعين نفوسنَاولتعِطنَا أن نكون عاملين بالكلمِة . لتباركهما سيِدى.  القراءكلمِة الحياِة ِلى وإلخْوِتى

فعأرالبار وعسم يالِتى فى اسقلتَ.  ص نا ماِدق يالص ِدكعتِكالً على وخَارجاً: م هال أخْرج قبْل إلىي نم  .  
 

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

 

 طاياكنتُ فى سجن الخَ                  
 
 جيم الر   إبليـس    دطايا          عبكنتُ فى سجن الخَ) ١(

ـانى      غير  مأموٍل  خالصى           ثمنج      حيم الر 
  الكريم    ـدم بال   ى          ذاك  واشتراِنى      واشتراِن

                       + 
)٢(لم ى     ِن   يِف  بالمال  دي   العظيم ى ـاِد   الف  ذاك    

 حيم   الجـاِت   عذابنى          ِم      فداِنِه    بل     بدِم
     الكريم ـدم    بالى          ذاكى    واشتراِن    واشتراِن

                       + 
)٣ (ى  ِلليس ى                لذاِتتُفأنا   لس  اـ  هنَ   شىء 

 ىنَ الم    اِبـى          الخلق   وهى   لفاِدنِدا ِع  م    كلُّ
   الكريم    ـدم بال    ى          ذاكى     إذ فداِن    إذ  فداِن

                       + 
  األمين  ى اِدـ الف   م اِدخَ  ى         اِنمى  زى  أقِضليتِن) ٤(

   الثمين   عقلـى    ى   وقو ى       وِحى  ور جسِم    باذالً
  الكريم        ذاك     بالـدم  ى          إذ  فداِنى     إذ فداِن
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