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 ]١[  ة واألوقاتة واألوقاتنَنَ األزِم األزِمددددححى يى ي الِذ الِذوو ه هاُهللاُهللا  
 

(Arabic –The times and seasons, the Father had set.) 
 

 اذكروا مرِشديكم           :  سلسلة نحلقة جديدة ِم

   هللاِة ا  اذكروا مرِشديكم الذين كلموكم بكلم٧: ١٣الرسالة إلى العبرانيين 
 Rev. Samuel Doctorian   : وكلمة اِهللا إلينَا اليوم يقدمها 

 األخ عزت عطية:       ويترجمها إلى العربية 
  ميالدية ١٩٨١ عام إلى:    لك الِعظِة ويرجع تاريخُ ِت

 . بجمعيِة خَالص النفوس بشُبرا بمدينَِة القاِهرِة بِمصرفى مؤتمر عام قدمتْ 
 ]٧: ١سفر أعمال الرسل  [    ة واألوقاتة واألوقاتنَنَمِِم األز األزددددححى يى ي الِذ الِذوو ه هاُهللاُهللا:     ِعنْوان الِعظِة           

 
 : كتوريان ِعظته بِتلك الصالِة ولقد استهّل الِقس د

  "ا جئنَلقد إلهنَإليك ا جوعى لساع كِلممتك.نَ وحننريد ي ا ربستِم نَ أنعِمالٍة إلى رس أخُذ . الليلةنكلي 
د قواِت الظلمِة هذا  قي.قط سن ميرة كّل القِدك بيِد ولترفع. احتياجِهبس حٍداِح و كّلب ولته.نك ِماداً إرشٍَداِح وكّل

 ك إليٍةاج بح فنحن.ركة البِةساع بلم هذا االجتمبا ريلتبارك  .المس الفتقد ان م لكّلالمك سب ولته.المساء
  ." آمين. المجد والعظمة الشكرولك وعسم يى اسا نصلى ِفنَإلنّأجبنَا أبانَا  .الليلة

 

 واآلن ِعظِة نقر األوَل ِمن ءزانأ الجدكتوري س بنفس. الِقسالقد وحا الرهستخِْدمي ا كىهالِتى أرفعص 
 . القراِء الِكراموتعزية لجميع إخوِتى المحبوبين. لتكون سبب خَالص لنفوس كثيرة. القوة

 

 .ءى شَ كّلام خلقَ أيى ستِة ِف المقدس أن اَهللاى الكتاِب ِفيضاً أ ونقرأ.ض واألرواِتم الس اُهللاء خلقَدى البِف 
 .ابيعاماً وأس أيلقَ وخ والليَلهار النّ خلقَفقد .الوقتَِهى   اُهللااى خلقهاء الِت األشيِمن و.احابع استروم السى اليوِف

 افُ وتض.ر اآلخَدع بماًو ي بِهىنتقو ل ما نأكَلمِض ونهنأكَلل ٍةجيب عبكيفيٍةا  وخلقنَ.ا اُهللاا خلقهاهى نحي السنين الِتوكّل
 ِفىاعة  س٢٤ ام ننَ أننمِك وال ي.موى الية ِفاع س٢٤ مَلع نَا أنننَمِك ي الننحو .ارنَامعأ إلى  الِتى تمراتُسنوال
اليمو. ٍة اُهللاا خلقنَلقدبكيفي نٍة مبحيثُ عي يلزنَمننَا أن ام  نيا باٍت٦ماع٨ إلى  سس ِفاٍتاع ى اليا. موا  فينَ اُهللالقَ خَكم
ا علنَج يوم وماا للنّدفعنَى يا الِذمف .ملاط للع بالنشَاسسا إحينَ ولد.ستيقظاح نَبى الص وِفام لننَب فنذه.ب بالتعاساًسحإ
 .ة واألوقاتنَِم األزحددى و الِذوه اُهللا دوجة ي الطبيعاءر إن و. كال.؟ة الطبيع هْل.؟ستيقظنَ
 

  امامييأأ  "": ى النبداود  المقدس بالمزمور التسعين العدد العاشر قالفى الكتابو . سنة مثال٦٠ عيشُ نَنحنَ 
 ى ونصُل أخر١٠ ِة القوع وم٧٠ إلى رم العصُل ي قد." سنة سنةانونانون فثم فثمةِِة القو القوععمم  تْتْ كانَ كانَننإإ و و.. سنة سنةبعونبعون س سىىسنينا ِهسنينا ِه
  ولكن لو رجعنَا إلى الكتاِب المقدس. سنة٩٠فوقُت أحيانا . أطولاراًمأع عيشون ية الغربيِدالبالى  وِف.الثمانين حتى 

  كان العهد القديمى وِف.ابع الساححى سفر التكوين األصأ هذا ِف نقر. سنة١٢٠ يعيشَان أن لإلنسني ع اَهللا أننكتشفُ
 ١٢٠ حتى رم الع اُهللادد ح ذلكدع ب ولكن.ئٍة وِتسعاً وستين سنة عاشَ ِتسع ِماحفمتوشاِل.  جداً أكثر يعيشوناسالنّ
 اس أن للنّعِضو :توبرانيين مك إلى العبالِةسى الر وِف.ابسب أك لذِلناك وه. سنة١٢٠  اآلنا ال نعيشُولكننَ .سنة
يمةوتوا مذِل.ر إن ك ِميينبتع اهللان .فالز مِفن اِهللاِدى ي  وال يستطيعأح دأن ي غيره.  
 

 ماًاِئى د يأِته إنّ.ادى قبل الميعِت قط وال يأر ال يتأخّ إنه.ظ على وقتهاِف يح اَهللا أنى الكتاِب ِفتُ اكتشفإنِّنى 
سيح  الم فميالِد.ِهى وقِت ِفتمشَىٍء   كّلنجد أنديد ن القديم والجيده فى العص الكتاِبص إلى ِقولو رجعنَا. اديعى المِف
جى الوقِت ِفاءالم حوِفِدد ى المكان المعإنّ.ني هيتأخّ لم ريأِت ولم و.راًبِك م اءإلى ِمج صى الوقِت ِفرالم نعي.ثم  
  . اِهللانن ِميعم وقٍت ِفى ٍءى شَكّل م يتمرى كاند ي أن دون الشيطانأن حتى .نيع مى وقٍت ِف كانرص ِمن ِمهوجرخُ
 

 تم كّل لقد نالمكتوب ع السِديففيِه. سيح المكّلتْ تم الِتواِت النب ى جاءت عِه ميالِدنو. هياِت وح كان قد
 الِفداءى الوقِتِف  على الصليِبالِذى تمالم وِف.نعي ى قاَل الِتظِةى اللحا فيهَلكِم أ قداِهللا توقيتُ كان الم عى ن ِفي
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اتالنبو. دِفولقد ِهى وقِت ِفن.ثم ى الوقِت ِف قامالم حدد.اس معوا يىاِئا أعز:إن اةَ حيالم تنتِهسيح لم .فه و ال بدةَاءله  
ا  هذا وم متى يكونوعس يالتالميذ سأَل  حينتذكرونأ .دفة صثُدح ال يموالم اليى الع ِفثُدحا ي مكّلو .ة لهايهوال ِن

  .ِهى وقِت ِفذِلك يتم وسِهجيِئة ماع سرفُعو ي ه. إال اآلبعرفُ يد ال أح؟سوع ياذا أجاب م؟ مجيئِهةاعى سِه
 

 يماًوا م نَسسمفجأة عص تَوالب وق وسأِتيى يسةوعو . ثانيِفواتُاألم ى المسيح سيقومونونَ.الً أو حن 
األحياقياءالب نسنتغي نقابُلس و.رالر بوعسِف ي ى الهإنّ.اءو هس ِهى وقِتى ِفأِتي.ال يستطيع أح دأن ي غيطة اهللا خُر. 
. ٌل كاِم كتابه إنّ.ةداِحة وبِذ كَ فيِهدوج ال ي الكتابنإ .؟جيباً ع هذاس ألي.ِهى وقِت ِفم يِتنأ د ال بى الكتاِب ِفا قالهمو
 هذا أما. تْر تغية قد كثيركتب. ى كتبهم ِفونرغي ي الطباُل ورج.لمى الِع ِفونرغي يوم الياءالعلم . مقدس كتابهإنّ

الكتابفم ثابتاًاَلا ز . دكتوري القس عِة مانوإلى اللقاء ِفى الحلقِة الثاني.    
 

 ِعى .. زيزى القارئعم تشترك الِةليتكالص ِفى تلك :اوىمانَا السأب ..قلبى يشكراًفيض الِل لجِمك أجل ن 
ما اسمعتنا إياه على لسان عبديأ.ك ِمسألك أجِلن ِدا لتستخْهممهمِلا أكثر مِدجِم اسك.ِم وأسألك ا نَنَ أجِلنحنالذين  
عنَِمسا كالمك.تعطينَ كى ا أننكون بح اِمق ساِم عينِة عبالكلم نَاليننفوس خَاِدعين اِمعينال س .أرفعالِت صمى فى اس 
رنابي سالِذ وعى أحا نَبإلى المىنته.تِك مالً على وِدعاِدقكالص .ي ا مقلتَن  :منقبْل يال أخْ إلى رجارجاً خَه.    
 

 :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 

 

       وابـاألب على  وعيس            افرحـابـوا يـا أحب 
 
   يفـرح      فـرح     ثميـنن           األميـ     المؤمـن    ) ١(

ـا       يسـوع     يـجى    والخـاطى يظـل  حزيـن            لم 

                                                                + 
 ـع ولصـوت  يسـوع    اسم يـا خـاطى تب وارجـع           ) ٢(

  ـا       يسـوع     يـجىوال     ينفـع             لم    تنـدم       

                                          +             

  كال         وال        الجمـال    المـال           ال     ينفعـك   ) ٣(
       تتغيــر     األحــوال            لمـا       يسـوع      يـجى

                                               + 

  قال أنـا  جـاى            والمـؤمن   آخـده     معـاى يسـوع) ٤(
  لمـا       يسـوع      يـجى         تعمـل يـا خـاطى إزاى        

                                               + 

  افرحـوا      يـا      أحبـاب            علـى األبـواب يسـوع ) ٥(
      سنُخطف علـى السحـاب             لمـا       يسـوع      يـجى

                          +     

    مستنـينا  واقـف                         علـى  المينـا يسـوع ) ٦(
  ع      يـجى لمـا       يسـو     نمـلك         كراسـينا             

                                              + 

  نجـلس   صفـوف   صفـوف             الخـروف عشـا سـاعة ) ٧(
 لمـا       يسـوع      يـجى     العيـون  تشـوف               بكـره 
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