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 ة  ميالدي١٩٨١  إلى عام    :  ويرجع تاريخُ ِتلك الِعظِة 

  را بمدينَِة القاِهرِة بِمصرقدمتْ فى مؤتمر عام بجمعيِة خَالص النفوس بشُب
 ]١٩ -١: ١٢سفر أعمال الرسل[                        ارسارســ الح الحالكالكــالمالم      :       ِعنْوان الِعظِة     

 
 :وِمن أقوال الِقس دكتوريان

 "أتعرفوناذا اؤِم بمِمن نأو. ؟ اِهللاِة كلم أن كّلِمنِمٍداِح و اِهللاوالِد أن له م إ .الكنم الككح ضرم عك 
اِفقٌ لكرم وهو.ِههِذ والليلة بقد ر عِددكمي وجدالِئ ما هذانَاِعكة باجتم".  

 

 ا ِفنَأقرى حلقتين سزأينن ابقتيِمج انظِة ِعندكتوري الِقس . نقر الثاواآلن ءزنِْم ثَِلأ الجا . اههالِتى أرفعص
 .وتعزية لجميع إخوِتى المحبوبين القراِء الِكرام. لتكون سبب خَالص لنفوس كثيرة. كى يستخِْدمها الروح القدس

 
 مِدن ا للكتاِبنَاسِترس نَ المقدأجد ىِه هِذنه الم رة الِتة الثانيِضى وعفيه ا بس ِفطرى السنج. فالمة ر
األولى مذكورة باألصس ِماِماح الخَحفر نفس الِسن.ِها هِذ أمالم ف ةرقدع زمهير أ على سودنِس ياس ِم إلى أنَىءن 

قتَل فِةالكنيسي أخَعقوب ا ينّوحا بالسفي.ذِل وإذ ر أى أنرِضك يى اليهود عفاد قبعلى ض بطرسضاً أي .ا ولم
أمسكهو ضعِفه ى السنج سلماًماهأ إلى  إيربِةعأر ِمابع نسكر الع .وكانهير ودسم أ عاًِمزنيقد مِفه الليلةى تلك . 
  قلقاًاتَ بهْل .؟ساِئ البصيرهمى  وينِعبى وينتِحذ يبِكخَأ  هْل؟هيرودس اهنَيى ع الِت الليلِةى تلكِف سطر بَلِماذا عمف
مهوماًمعلى نفِسنطوياً م ِفه يفكر ى  الِذصيرِهى مقدفُختِل ال يع نم ِذعقوب الصير يى قتلههير ودس بالس؟ِفي.     
 

 لمي حثْد معب س شَطرىِمء ذِلن بْل.ك ح ثَدف . العكسلقدكان ذِل ول.ومى النّ ِفاغباً رنَك امماً نو ئاًاِده 
أ .ريحاًمتعرفونم نَاذا ص؟ع.لقد خلع رد اءه.ب عذِلد خَك ِحلع ذاءهو وضعهانباً ج.و ِمخلع نطقتهنَ ثم ام.هكذا ي جب 
 ب الرالك ماء ج حينهنّأ ِةجر لد.ِهِمى نو ِفارقاً غَكان  بْلميقاً عماً نوماً ناِئسطرب  كانلقد . اهللاوالدأ  يكوننأ
وِقليخَأ ظهذ يهزليتيقظ ه.فلم ا تيقظ بطرس لميكن لذِل. بالكاملتيقظاً م ذ أخَك تيالً قاِئِهى نفِس ِفُلءاس:م ى  الِذ هذان

 .هنْل ِمى كاِمع وون دالِك المراِموأى  يلبسطر بان ك.؟ىِنع واتباءك رد والبسنطقتك واربط ِم نعليكعى ض ِليقوُل
 الك الماءر وسطر بارس و.اماً تمِهِدشْلى رإ ودع لين وال تركهجى الس ِفِهِمال نوة الستكمص فرِهِطع ي لمالك المنأل
  .هع مثُدحاذا يرى مد ال يسطر وب.امله ن انفتحج الساِبلى بإ باقترا مدنِْع و.ميللم جى ح ِفهنّأوك
 

لة سِئأ ى لدن أل. طويالً وقتاًهع مرفُصأاء سملى السإ بذهأ  وحين.سطر ببِحأا نَأ :ىاِتوخَأى ووِتخْإ 
أة كثيرأ ريدأسأ نأوا لهرفُعنْا ِم إجابتهِع و.هندامإ انثنَ اإلصَل والخَاِبلى الب و ارجىكان باًابح واًديدي كاناًغلق م. 
كان بطرسي سيرو رخْ هذا الشّاءص ولميكن درى حتى ِت ينّأ  اللحظِةلكهم الك.ولم لى إان  االثنَصَلا والباب 
ديِدالحيقوُلى نّأ  الكتابهِم انفتح ال.ِه ذاِتن . ِت ينفلمح البابديِد الحِمى إ .ِه ذاِتننالر بو الِذ هى فتحإ .هنالم الك 
لميفتح هوب طرس لميفتح ه. ب إنطرسأ رى البينفِتاب اللحظِةِهوحتى هِذ. ح لم يكن ي رفُعب طرأ سى الِذنسيري  
معهالك م.و .ارعلى الشّإان  االثنَصَل حتى ولمي ستطعب طرأ سني رى المالكفيم ا بعد.  
 

 نإ وسطر لبارساً ح واقفاًالك الم كان.  كال.؟ثالً مرصلى ِمإ رلى مكان آخَإ ب ذهالك المنأ نو تظنّهْل 
لمي عدب طرسي راهاذا أو .ة ثانيبم رفونِة اِهللا؟أتعكلم ِمن اِحأو. ِمنكّل و أن الكِمنم أوالِد اِهللا له ٍد ِمن.ا هلليلوي .

ح الككم إناِفقٌ لكرم وهو عكم رض .ي ِدكمدر عهِذِه الليلِة بقداِعنَا هذاوالِئكة باجتمم دإ. وجذِلن كم نعِلا يلنَا ه 
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سالكتابالمقد . ا اُهللاعطانَأ لقدكة لكى تخْالِئ مدانَم.كنّ وإن ا ال نراهمنَوِن بعية لكنّا الجسديهم موجودون.ولم ا لم 
يستطعب طرأ سني رى المالكفيم ا بعد.ر جأ :الً قاِئِهلى نفِسإ عيارع خَى الشّا ِفنَأ .؟انَأ نجنارج الس.م نهذا  كان 

  .الة الصِتيلى بإ سطر ببال ذهى الح وِف.الك مهنّإ .؟ اللحظِةلكى حتى ِتِنافقر يى كانص الِذخْالشّ
 

 كثيرونإ  يقولونن الرنقذأ بب طرِمس نِد ي هيرسود.وأن م عخُةَجز وجر بطرِمس نالس جن كانة  نتيج
اِتلصلوة الكنيس.نَأ  لكنا لدىف.رخَأ  فكر عتِقأ تُلسأ دنلة تصلى قاِئتْة كانَ الكنيس :يا رِل خَبصب ِمسطر ن 
إ .جنالسنتص أرى ونتصلى هكذاة كانتْ الكنيس  :يا رنّإ بهمقب ضوا على بطرسوي ريدأ ونيقِتن لوهاآلن . 
 دتِقاذا اع لمرفونتعأ .اعج رجل شُتَو موتَم حتى ي. اآلننكرك ال ينأ ِهاعِطف ابقاً سنكركأ  لقد.ةاعج شَهحامنَ
  فلمسطرا بنَأ : قال.؟اِب على البع يقرن م:لتْأس وارية الجتتْأ اِب على البع وقرصَلا و لمسطر بن أل.؟كذِل

تصقْد.إ تْ وذهبلاِخلى الدىِه وإ :لة للتالميِذ قاِئ تصيحنب طرسأ .اِب على البتعلموناذا قالتْ مة على  الكنيس
الجنّإقالوا  .؟ِةاريها مةنونَج.لقد تْ فقدر وداا عقله.ال ب نَأ دتْأا رهالكَ مه.ال ي أ مكننيكون هذا ب سطر.   

 

كانوا  .سطربب فاجئون يوإذا بهم .الى الح ِفابوا الب وفتحرعينسوا مب فذه.اب على البع يقرسطر بظّل 
 ونروأ قبَليتصنيفتح وا البأ ابالِذن ى يقرعاِب على البه و مالكب ولكنّ.سطر هكان ب طرِهِمس بلحو لقد .ِهِمد 

 .هكتبأتى س معلمأ تُى لسِن ولكنّ.تاباً ِككتبأ نأى نِنمِك ي.داًبأ ر ال يتاخّهنّإ .نيع المقِتى الو ِفةَجزع المبى الررجأ
ى اآلمكنِنيأ نأ نكتباًكتب ة  كثيرلوس مبذِلِلى ُهللا ح ك.أنى مكِن يأ نِم كتباًكتب نار االختب. وأ وهاَهللان ىى ِفِتأ ي 

    .ِة مع القس دكتوريانابعرء ِفى الحلقِة الوإلى اللقا .نهيع وبقَى س الِذِددح المالوقِت
 

قلبى يفيض شكراً لجالِلك ِمن أجل .. أبانَا السماوى: ليتك تشترك مِعى ِفى تلك الصالِة.. عزيزى القارئ 
ا نَحن الذين وأسألك ِمن أجِلنَ. ِد اسِمكأسألك ِمن أجِلهما لتستخِْدمهما أكثر ِلمج. تنَا إياه على لسان عبديكما اسمع

ِمعنَا كالمكس . اِمعينق سبح نكون تعطينَا أن ِة الكىبالكلم اِمليننَاعنفوس خَاِدعين اِمعينم  أر. سالِتى فى اسص فع
  .  من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً:  يا من قلتَ.قمتِكالً على وعِدك الصاِد. ع الِذى أحبنَا إلى المنتهىربنا يسو

 
 :ىك ِفتجد ذِليرها سسالة أو غَلك الر ِتإن أردتَ سماع.. زيزى القارئ العأِخ
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                 اً مات عنـحبيا م رشَ جنس الب  

       
)١ (جنس  اً مات عنـحبيا م رشَالب             نتَأ  ىـثم ا امحرـن غف أولى م 

    كن ِم اـ فأن يناـع م ر          ـن عثم     ـا يا حبيبـبالخطايى يا يوعـس 
 

 اـ الفرج ىـبالتجاِئ ى ـنك القِم       لتجا        ك المـ وإلي صنى ِحتَـنأ) ٢(
 وعـس ي يا ى ـى يا حبيببخالِص          ا     ج وولد بى الر ى ضعِفنـفأِع    

 

 مـ النعي  دار  فى دـ الخلاَلـ لينَ          و الخاطئ الغر األثيم    تدعتَـنأ) ٣(
 وعـسى  يا يـى يا حبيبـ آتلك       م       ـى عظيـ ذنبا مهما يكنـوأن    

 

  وبـ تت  كانتْ إن جِد الماِتـ بهب              فى القلوبن تحيى رجاء منتَأ) ٤(
 وعـسى يا يـثمى يا حبيبإ فامح           الخطايا والذنوب     ارـ غفتَـأن    

 

  على ى واشفقْدنى طرق اله واهِد إلى            طا فانظرى الخَ فى واِدتهتُ) ٥(
 وع ـس يا ي ىـ يا حبيب ىهِدأ لك                حىتُـما ما دـ الثنَا كّلـوأن    

 

 الة فى الص  حين كّل ىِدـ لك حم            على سماه أ جاء من ريماًا كـي) ٦(
 وعـس يا ي ىـيا حبيب  لك نفسى          اة    ـ الوفومـاءنى يـ ما جوإذا    
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