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ـوعسـو يـن همـوعسـو يـن ه١١[[؟ ؟   م[[  
 

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

 
 ديكمرِشوا ماذكر           :  سلسلة نحلقة جديدة ِم

الرسالة إلى العب٧: ١٣ين راني  اذكررِشوا مديكمالذين كلم وكماهللاِة بكلم    
ة اِهللاوكلما النَ إلييومي قدما ه :   Rev. Samuel Docorian 

ويترجمهَا إلى العة:       ة ربيت عطياألخ عز 
ويِت تاريخُرجع إلى :    ظِة الِعلكالي اِمم الخَوشَس عِمر شَن هر فبرة ١٩٨١ام اير عميالدي  

قدتْمبج مالص النفوس بشُ خَِةعيالقاِهِةدينَبرا بم بِمِةر رص  
 ؟؟  وعوعسس ي يوو ه هننمم:     ظة            الِعانونِْع

الِق استهّلولقد سان ِع دكتوريبِتظته لكةال الص:  
  

 "يجئنَا انَا أبلنَلةا اللي رى يسوعو حده.ور وحكالقد وسى يقِدو الِذ هأر ننَ.لى القلوبإ  يتكلم حفُ نِقن 
 ندكِعو اِتجزع الم إلهنتَفأ .ا الليلةى لنَ ِهواعيدك من أرفُع نَنح ونَ.با الرهيأ ِةديب األك على كلمِتاداًاستنَ
الرحأ .ةمرجأوك نإ تتكلم وأ. ا الليلةنَليتشْن لتخِلو  قلٍب كّلبعِفاً نفوسص و .اعى هذا االجتمولد ليكثيرى  ِفون

 ١."مين آ.كر الشّ ولك.جيب العوعسم يى اس ِفُلسأا نَننَأل. قّ بالح تالميذ لكونصبح ويكملكوِت
 

 وحا الرهمِدستخْ ي كى.اهى أرفعالِتص .الِقس دكتوريان  ِعظِةن ِموَل األءز الجِفى ِتلك الحلقِة قرأنل نواآل 
القدةس بنفس القو .لتكونس بالص للنفوس ال خَببِة على قلِب الرزيزع.وتع زيوبينىخوِتإميع ة لجحبالم  اِءالقر 
 :انهى ِم الثاِنءزو الجا ه وه.رامالِك
 

 سو يه ِمن؟وع . على ألِسنَِة كثيرين دتردؤاٌل يِمسشَر النب. إنّهؤاٌل سم هم :منه و يسهذا؟وع .  ا أنّهكم
ؤاٌلستِع يب كثيرين.ح ِمثَد نم أل  زيارةى ِفتُكنْو . طويلةٍةدؤمنينوشليمرالم ة ِمنة كبيروعمجم عتْ وكانَ. م 

هناكاتٌ اجتماعدينَِة أة كبيرِفى م تنعِقد وشليمر.لم تكن اجتم اتٌاعوة  دينيلكن مجراساع للنّد اجتمكان  القصد  ِمنْه
  كبيرى فريقٌِع م كان وقد .ةايع للداتٌاع اجتم أنّهاىى اعتقاِد وِف.اع موسيقىم لسِة القاعلكى ِتاح ِفي السجمع

  . هنَاكانرلمى الب ِفوض عوهوشليم روى أ ِفكبير  يهودىىديِن علماع م االجتمك ذِلدقاِئوكان  .ضاًي أنحا نَبنَذهف
 

 بدأو .فةختِل مجراِم بيهمد ل المنِظمون له وكانماًِحدز م المكانى وكاناحبِنى تصة الِتوعمجى المِع متْكانَ 
المعلمهْل:ِه بقوِل الكبير الدينى ي وجأد ىِمؤاٍل س أن ِذِهى هى نفِس ِف فقلتُ.؟صخْ شَىفر ةة صائعا .رإنّهفر ىِتص. 

كثيرونفعوا أ ريديهنَوأ متُا رفعو.ىِد ي قدى ولكنِّنآ رهلم ي ِنِطعى الفرة ألصقدمىؤاِل س.لقد ع نّ أفتُرهفاًاِئ خَ كان. 
ردعلى ب التاِفلِةسِئض األع ِةه ثم أابتد يساًتاكِن رد .الكّلكان ي ضأ ىِن ولكنّحكونتُبقيِد يى مةرفوع.ولم يكن ينظر  

  .ىؤاِلم سقد حتى أسجِلأ ال ن أتُممص و.ىراِن حتى ي فوقفتُ. فيهساًاِل جى كنتُ المكان الِذاِهاتجإلى 
 

 وِمنNetherlands  نِموSwitzerland  ن ِم.ىسيِحالم الم العناع ِم االجتمكى ذِل ِفريناِض الحغلبكان أ 
United States ِمنو England ِمنالبالِد كّل و الم ةسيحي.وكانوا يقد ماسِئون هةسيطة تاِفلة بتد وروَل ح ِةطبيع 

 .اس كثيريننَ ألِةسِئ أعن ابج أن أدع ب واقفاً زلتُا م كنتُ بْل.جلس أ ولم. جداًهم مؤاٌل سى لدكانفا نَأما أ .البالد
  ؟وعس يو هنم :سيط جداًى بؤاِل سعلم الماهي أ. له قلتُ.؟ؤالكا سم: ى ِل قاَل واقفاًا زلتُى مِنأا رلمف
 

الم  العناع ِمى االجتمئات ِف ِمن أل.؟اذا يقوُل وم.؟اذا يفعُل م واحتار.ى هذاؤاِل بسمِد صقد هنّ أتُرعشَ 
سيِحالمى.اذا يقوُل فمع ني س؟وع.فه و ال يأستطيع شيئاً يقوَلن أل.سيئاً م ني سوعال.الً كاِمصاًخْ شَ كان ي وجد 
  قلتُ.ظيم عصخْ شَهنّ أدعتِق نَنح نَ:الًِئ قاابج أٍةعر فبس.؟وعس يو هن م. قططأ الخَبرتِك ي لمهنّ إ. نظيرهصخْشَ

                                                        
    لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع  ١
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أ:له شكركي ا سيا ال نؤِمنَ ولكنّ:فقاَل. دنّ أنهالم اسي.فالم ا بالِنسيسلنَِةب ا سفَونَ.ىِتأ ي اآلستطيع أن نَن سمآع ثار 
  .اسيا الم لنَعلني س وقٍتىى أ ِفن واآلكثر أتْب اقتر١٩٦٧ى  وِف.ةا قريباهعنَِم س١٩٥٧ة نَ س.اسي الماِتطوخَ
 

 نَ: قاَلثم حتِظ نن النإصاًخْ شَر اًلهيإصاًخْ شَ لكن نسفكّل.اًاني الج تْاهير ماحاش صٍب وانِدهجبتع.اذا  م
 علما المهي أ: له وقلتُِة الثانيِةرى للمِد يتُ رفع ثم.؟تظرون ينمه ماذا .؟اسيالم و ه يكوناًانينس إخصاًشَ .؟يقوُل

ى األؤاِلسخير:حين اِت يى مسيحهْلكم س يأمُلع أوراًم ِمعظم الِتن ِمى عاله يس؟وع.فلم ستِط ياإلع جا و.ةابدنّوكأ به 
ى ِنئونَويهِنحيونَِنى ي اع االجتمدعا بتو أن كثيريولكن. اعوا االجتمنه أالًع وِف.الى الحاع ِفنهى االجتم يه أنمزيل

 ن أريدأا نَوأ .؟وعس يو هنم .اطةس البِةايى غَ ِفرم األ كان.ى هذاة ِفاعج ال شَ:تُ قل. جداًاعاًج شُتَ كنْ:ىوقالوا ِل
  .سيح المِفى إعالن من هو يسوع أتوانَى وال .ى بِه استِحى لستُِننّ إ.وعس يو هن مالم العبرخْأ

 

 إني سوعالم بالِنسيح ِلِةسب ى هشَ كّلو و .ءىبدون يسا وعم وشَجد ىف.ء قتِْلسيح خُبالمالس ملقَ وخُاء 
العقتَِل خُنتَ وأ.الم.اِهللا ابن الح ىه قُاِل الخَو.ه قُاِل خَوالس مواألاء رِف.ض ى البِءدالكِل كان ة والكِلممنْ ِعة كاند 
 وعس ي.ى الح ابن اِهللا.اء واليفُِل األو ه.ا كانم ِمءى شَ يكن لمِهِري وبغَ كانبِهكّل شَىٍء  .ة اَهللام الكِل وكاناِهللا

مخلصالع الما أ ممجدِمه نأأ" :ص قاَلخل منأني أن دأح ادأ أري أن دأح ادتِِت أرى وى ور١١((  ىىاِئاِئر ( (فلينكرن نفلينكر فسفسهه  ))٢٢ ( (ووييحلْْلمِِمحصليب صليب هكّل كّله ي ي وم م و
))٣٣ ( (وويتبيتبعىىنِِنع". ِهِتلك الشّى رسيحذِةوط الثالثة للتلمِد الميكّل  و. للسا أمتى المسيحلي عف ملههو يتمماآله ن. 

 

 ِة لتوصيل كلمكيدب لعكاِمجل استخدنَشكرك ِمن أ.. أبانَا السماوى: صلياًى مِع م تشترك ليتك..عزيزى القارئ
وِتخِْلى وإل اِةالحياءى القر .لتباركهما سِطنَا أى ِديولتعنن كونامل عينِة بالكلماِم ال سنفعاِد خَعين ينانَوس. أرفع 

الِتصى فى اسم يسار الوعب.تِك مالً على وِدعاِدقكالص .ي ا مقلتَ ن :منقبْل يال أخْ إلى رجارجاً خَه.    
 

 :ىك ِفتجد ذِليرها سسالة أو غَلك الر ِتإن أردتَ سماع.. زيزى القارئ العأِخ
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    داءداءــ الن الن   هذا هذا  ننــ تسمع تسمع  هلهل                                ىى يناد يناد    اآلناآلن   يسوع  يسوع   صوتُصوتُ

    اداكاداكــنن       قد قد    مِِمــ النسي النسي  مثُلمثُل                                  صوتٌ خفيفٌ، صوتٌ لطيفٌصوتٌ خفيفٌ، صوتٌ لطيفٌ

    اكاكــ دع دع  ننِب مِب مــصوتَ الحبيصوتَ الحبي                                    عنعنــتتبتتب  ذ ذ إإ    عدن ،عدن ،ــ تس تسىىكك

  عن؟عن؟ــهل تتبهل تتب    ؟ ؟ عنعنــهل تسمهل تسم                              ىىادادــ ين ين  اآلناآلن  وع وع ــ يس يس  فهافها

ىىااــ رض رض  ىى ف فننــ اسلك اسلك  هياهيا                                                          تَتَــ أن أنىىتبعنتبعناا      ،،تَتَــ أن أنىىتبعنتبعناا     

روررورــ نبع الس نبع الس     فيك فيك  ضضــفيفيأأ ىىااــ خُط خُط     إثر إثر  عنعنــ تتب تتب  ذذإإ                                         

تَتَــ أن أنىىتبعنتبعناا، ، تَتَــ أن أنىىتبعنتبعناا                                      تَتَــ أن أنىىتبعنتبعناا    ، ، تَتَــ أن أنىىتبعنتبعناا     

                        ععــقطيقطي كال كال  ىىــ ورائ ورائ  ىىــيمشيمش                              يراًيراًــد جمعاً غفد جمعاً غفــتُ اريتُ اريــلسلس

ععــماً شخصاً مطيماً شخصاً مطيــشخصاً فهيشخصاً فهي          اً         اً         ننــاً أمياً أميــشخصشخص    ريد ريد أألكن لكن                      

ن؟ ن؟ ــهل تفهمهل تفهم      ؟ ؟ ننــهل تسمعهل تسمع تَتَــ أن أنىىتبعنتبعناا، ، تَتَــ أن أنىىتبعنتبعناا                                     

    ة ة ااــ بالنج بالنج    ىىــ لتحظ لتحظ  اًاًــطوعطوع                            ِب ِب ــنحو الصلينحو الصلي  تُ تُ ــنا مشَينا مشَيأأ                          

          اةاةــاً طول الحياً طول الحيــ طوع طوعىىششوتموتم                          ب ب ــ الصلي الصليىى خلف خلفننــهل تحملهل تحمل


ــــ ���� ����  ��ــــههّّ
�ِِ�ــا����ا����  َ� َ� ــــ����       تَتَــ أن أنىىتبعنتبعناا، ، تَتَــ أن أنىىتبعنتبعناا                                         
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