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   األخ عزت عطية  :     ويترجمها إلى العربية 
  ميالدية ١٩٨١ام  إلى ع  :   ويرجع تاريخُ ِتلك الِعظِة 

  را بمدينَِة القاِهرِة بِمصرقدمتْ فى مؤتمر عام بجمعيِة خَالص النفوس بشُب
 ]٣٢-١١: ١٥إنجيل لوقا [                    ااسيسيوِنوِن فى إند فى إند الضاُل الضاُلبنبناالاال:     ِعنْوان الِعظِة           

 

 :وِمن أقوال الِقس دكتوريان
 أرجوك أن .ب إلى أى مكان ذهرفُال أع: قاَل .؟ ابنكب ذهن إلى أي.؟هروى تتصالِذا م:  لألبقلتُ "  

  ."تصِلى إلى الرب كى يعيد إلى ابِنى ثانية
 

س صالِتى أرفعها كى يستخِْدمها الروح القد. الِقس دكتوريان  ِمن ِعظِةرابع واألخيرواآلن لنقرأ الجزء ال 
 . القراء الِكرام أحباِئىوتعزية إلخْوِتى. كون سبب خَالص لنفوس كثيرةلت
 

ى  ِفنتُكو Semarang ىع تدٍةدينَى م ِفرشَ البن ِمآلالٍف Java  جزيرةى ِفIndonesiaى ظ ِف أِعكنتُ 
 اركب يب الرر وكانصِمما يحدثُ بة ك كبيراٍتاعى اجتم ِفعاًس ماِئ الكنَ كّلتْع اجتم فلقد.اكنَة هر كنيسكبأ

االجتمب و.اتاعنَهذه الماسأ ِةبعرأ فكمن Java ِتعدادكاِن سفى  و. مليون٧٧ا هJakarta فقط  مليون٨.ِه هِذ لكن 
الجةزير Javaمليون و٧٧ا  به Indonesia تتكوِمن ٤٠٠٠ نج زيراِمة عة بالسكانر.وم جمزاِئوع الجا ر كله

٧٠٠٠ج ةزير.أ  ولمأ كنذِلرفُع كحتى ذه إلىتُب  Indonesia أى ِفكبر جٍةزيراِم عدى  . بالسكانٍةروِفى إح
اِلالليى بعدمتُا صليم عأ  كثيرينحضإوا رلىر الًجع وزاًجِس على كرى متحٍكرا ترفقهز وجأ وتهراتع بنَب.  

 

 ِهجِلأ نر ِممأ ىأل: لتُأ فس.مع نَقلتُ .؟ابينَأجل أ نِما ونَجِلأ ى ِمن وتصِلحم تسهْل: ى ِلاتُ الفتيقالتْ 
 حيد تركا الوانَخَأ نم ألو يى كّل نبِكميعاً جنحنَ ورنكِسا منَبيأ  وقلبقيقاٍت شَعب سنح ونَداِح وخٌأا  لنَ: فقلن.؟ىصِلأ

البتَيوانص أ و.فَرنَوبا يِمريد أ نكإى  تصِلنلى الربحتى ي رإا نَوخُأ جعانَلي.لتُأ فسب األجَل الر:م ا اسم؟ك 
  الكتاِبن ِماءم اسِه وهِذضاًيأى ِم هذا اس لهفقلتُ Samuel ى؟ فأجابِن ابنكما اسوم: فسألتهElkanah ى ِم اس:فقاَل
المقدس فصوئيل النبىم كاناس قلتُوة  ألقانَبيِهأ مله  :هروا الِذى تتص؟. ؟مابنك بذه نرفُ إلى : قاَل. إلى أيال أع

بمكان ذه ابِن. أى إلى عيدكى ي بتصِلى إلى الر أن وكةأرجقلتُ. ى ثانيله يبلغُ كم ع مرقاَله :ع مرسنة٣٢ ه .  
 

 وئيَلإنمشّال  صاب ترك بالِدِهتَيو وانص فَر.وال ي وجدم ني أ رفُعينه و.اَهللا لكن ي رفُع  دوجي نأي
 .ىأ يبِكدان وب ترتعشَِه شفتيتُأي ور األِبِد بيسكتُموأ .ىا نصِلنَع د: قلتُ.Javaفى ر شَاليين الب مبين صموئيل

 .موئيل صينأ رفُ تعنتَأوع س يبا الرهيأ .ال الضخيهمأ على ى البكاِءخذن ِفأضاً  أياته وبنَ.ى تبِكوجته زذتْوأخَ
 الِة الصدعى بادِت وكع.انيمإ ب كلهمان وصلوايمإت ب صلي.ة ثانيِتيلى البإ جعر ينأ ِهِطاع و.ِهليإ  تكلم قلبهسالِم

 لىإ تُب وذهSemarang تُر وغادارككمبا ينَب رم له وقلتُ.تَعِم سنكأ ثقُأى نّأل برا  يكشكرأ :قوُلأ
Surabaya  إلىثمBali  ّوكنشَا عاصخَشْأ ةَر. ركبنَوالطاِئعاًا م ةرفلقد  كانوا يتعاونونى ِفِع مى االجتماتاع.  

 

 اًار حو الج وكانJakarta ا إلىصلنَوثمSingapore    م إلىويى نفس ال وِفJakartaلى  إBali انَ غَادر 
  كان لقد.حتمُل ال ياك هنَو الجنإ .Jakartaلى إة روا م اذهب ولكنِةرارة الح شديدرص ِمنأ اناًي أحون تظنّ.جداً
الحيداًِدشَ روالم طاركان م بكاًعباًرراتج اإلا كّلنهينَأ نا ولكنّ ماءةركوِب الطائرر وكنّ. وأخذنَا تذاكر ستِعا مدين 

ال و مو اليBaliا فى اه دفعنَ.مع نَ: قلتُ.؟طارة المريب ضتَ دفع هْل:ى وقالوا ِل.ىوقفوِنأ مهنّال ألورة  الطاِئلركوِب
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يجأ وزنندفع م رتين ضريبنَ:قالوا .طارة الم هْل .معى  ِفتَ دفعJakartaتُ قل.؟:أ  لمى  ِفدفعJakarta.وا قال: 
يأ جبنفقلتُ. تدفع لز الِئمى التسةع:انتظر نَوا هأا وسذها ألنَأ بدفعالض ريبأ ة ثمرإ جعليكم.  
 

 كانالطاِئقالعإ  ميعاد ِةرب عقليل ونَد حجئنَن تأا مخرينأ ت ولكنملوا عاهللاَلم .تُ اندفعج لى مكان دفع إ ياًر
رسطاروم المأ  وكانأة أ وفج. الثالثنا كنتُأان وثنَإى اِممحخَشْ األداص لمِف كِتسإ تُى فنظرِهلي.أ فراباً شّتُي 
فقلتُسيماًو نتَأ هْل : له Samuelنَ:  قاَلنتَأ هْل: فقلتُ. معابن  Elkanahِم ن Semarangنَ:  قاَلمع .فَوكي 
عقلتُف. ؟فتَرنَأ:  لهأ تُا لسعلم.لكن ر ى بذِلعِنقنَأ  اِهللاوحك.  ثمسألته :أاذا لمتَتيقاَل. طار؟ إلى الم :ال أعلم. 

 .ى أجِلن ِم لكى تصلىقابلك ألرضحأ ا قلتُنَأ ف.Jakarta ن ِممو اليراِف تسفَو سنكأ تُعِمسو نك عتُعِمى سولكنّ
 لهإ هنّإ .اك خطاي لكر ليغِفب الرن ِمواطلب وعس يب للر قلبكِط اعSamuel:  له وقلتُِهي على كتفدى يتُعوضف
رحى كولٍدذ يبِكخَأ ف.ومئات ِمغير وِم صالبشَن الِحر يظونم ا يحثُد.الشّ وسلم ابح ياتهللس ِديسيح الم.  
 

 .؟ اآلنمُلتعاذا س مSamuel:  لهقلتُ  ثم.ىد ي تلمسئِةاِف الدهوعم دتُسسحأ قدلو  وقبلتهاعىر بِذطتهحأ 
اذا وا مرانظ.  يا إلهىظيم عتَنْأ  كم.با ر يشكركأ:  وقلتُفسالتْ الدموع ِمن عينَى .تي إلى البسأرجع: فأجابِنى

حتُ. ثَدبإذه  نسئول عجل الملى الراستالم الضولكنّ. ةريبِلى قاَله :تَ لسبح ألى إ ٍةاجتدفعن .ألنك د هذا تَفع 
الصىاح ِفبBali  ال تدفعم رقلتُ.ةة ثاني أ:  لهشكرك.ثم ر لى إ تُجعزى الِتالِئمسوقلتُِةع له لنَ:م ذهبإلى ريعاً س 

فالِمةالطائر يعادقد فَ أز.إن الر ى برأجم عجزة عظيمخْأة سبركمنْ عى الطاِئا ِفهةر.  
 

 ى ِهِهِذه تْس لي:م لهقلتُف .طاروم المسفع ر دمدا عهوا أنّظنّ. ةزجع المفى وافكر ؟اذا مرفونتعأ: ىأحباِئ 
المعةجز.تقابلتُ لقد م ع  Samuelن  ابElkanah اِحودب يمليون٧٧ ن .لم هذا  يكنم حضدفة ص.ذِل كان ى  ِفك
 إلى  بكأِت ي لمب والر.دفة صِةر بى إلى القاِهأِت ي لمبالرو. دفةض الصحا الليلة بمنَا هنَلسو . هلليلويا. اهللاطِةخُ

ذِلكالمكان ع ندفة طريق الص.شَ لكّل إن نْ ِعٍءىدالر قاَل.اً وقتب الر بي سأأوال وال ": وعححددي ي عرفُرفُعاآلب إإ   اآلبال االبنال االبن  
ومومنأأ  نرراداداالبن أأ   االبننني ي علنعلنله ال يقِدال يقِدوو  .. لهرأأ  رححدأأ  دنني للإإ  قبَلقبَل يىإإ  ىننلم لم ي جتِذجتِذ يببهاآلب اآلبه ". أِخىاَلفتع ِه إليقبَل اآلن اِت فوان اآلو.  

 

قلبى يفيض شكراً لجالِلك ِمن أجل .. أبانَا السماوى: ليتك تشترك مِعى ِفى تلك الصالِة.. عزيزى القارئ 
 نَحن الذين وأسألك ِمن أجِلنَا. مهما أكثر ِلمجِد اسِمكا لتستخِْدأسألك ِمن أجِلهم. تنَا إياه على لسان عبديكما اسمع

ِمعنَا كالمكس . اِمعينق سبح نكون تعطينَا أن ِة كىبالكلم اِمليننَاعنفوس خَاِدعين اِمعينم . ال سالِتى فى اسص فعأر
  .  من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً:  يا من قلتَ.تِكالً على وعِدك الصاِدقم. ع الِذى أحبنَا إلى المنتهىربنا يسو

 

 :إن أردتَ سماع ِتلك الرسالة أو غَيرها ستجد ذِلك ِفى.. أِخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm                   إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع                    

 

 كّل ما تراه  فى الدنيـا سيفنى بل  يـزول                           
                    

 اةـ الوف  بعد بـ ذاه تَـ أنْ نـ أي              اة    ـ الحي ى ِذ  فى سبيلْلـ تأما األخُـأيه) ١(
 اةـ الخط ادىـا فـ بربنحـواصطل           اة        ـللنج   اسرعن االـ ح كـ نفسنـ    امتح

 رارـالق                                                   
 

 كّل    ما    فى    السما   باق                  فان          األرض    فى    ما كّل       
  كنز  مجٍد  ال  يضيع فى السما                ك       لنفِس    اكنز    حبيبى    يا      

 

 دـ لألب   اكـ سكن   إلى   ٌلـ راح                غريب      ضيفٌ ى إنكـ يا حبيب مـأال تعل) ٢(
 دـم الص  دـا مجـ زانهٍدـ خل دار                  قريب    عنرقى ت ـر حتى للمسي دـ    فاستع

 

 ٌلـ باط  اـ فيه  وِدـ الموجرـأفخ               ول     ـ يح ٌلـظ ها  إنّاِةـ فى الحي ال تؤمْل) ٣(
 ُلـ الزائ  اـحاله   ك ـ يغرن   ال                 ول   زـ ي ا سيفنى بلـ فى الدني  ما تراه    كّل

 

 نـاألمي ك ـفادي ب ـ بح اهداًـش                    ينـ ح فى كّل مصلياًى ساهراًـ حبيبعشْ) ٤(
 وعـب الر تلك  إلى ى ـ ترتِق اـ لموع                    ـس من ي ذا بهاٍء مجٍداجـ تاَلـ    كى تن
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