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اختبـار األخ ِعـار األخ ِعاختبمماد موريس       وريس       اد م  
 

(Arabic - Emad Morris’ Testimony) 

 
  ائىأحب ..سعدنىيأن أقد إليكم األخ عماد موريسم .وهو طبيب عمُل يدينِة فى م  Edmontonبمِةقاطع 

Alberta ِمربغَبال ن Canada.لي جيبكثيرين ِم شغل باَلنا على سؤال ينالم الذين.نينتدي ال ي عرفون ماذا سيكون 
مصيرهواألخ ِع .م األبدىثنا ادميحد عنتلك شكلِة الم هاانى ِمنإذ أنّه عابقاً س .ولكن األخ عماد موريس وجدالً ح 
ِهشكلِتلم.وه ِف وديثِهى ح اآلني عبر عنالس الم الذى مأل قلبهب عدم ِهرفِتععنَ بالمى الصاِةحيح للحيالم ةسيحي: 
  

 عائلٍة فى نشأتُلقد م وكنتُ.ةسيحي أذه إب ِةلى الكنيس كاً بتقاليِدهستمام .واظباًمعلى ح ضميع ور ج
نى  أنّ أعتقد وكنتُ.دارس األحد م فى التدريسرى بدأتُم عن ِمشريناِت فى الِعاً شابا أصبحتُوعندم. األنشطة فيها

شىٍءّل كرفُأع ع ن الربي سوعسيح المن الديانِة وعالم ةسيحي. كانتْ ولكن أننى شكلتىملم أكن م تأكداً أين 
سأذهببعد الم غيرى ِم مثَل  كنتُواقعفى الف .توالشّن أابب مأفعاالً خَ ارسسيحىى كنتُ ن لكنّ.اطئة ال تليقُ بى كم

ارسأيضاً أماالً أعمص قبولةةالحواء. مع الذى أعيشُ فيِه الفى وأ  فى الكنيسِة سجتمم. غم ِموبالرنج الى ميع أعم
 بْل كان .لم أشعر بسالم داخلى  يترددون على الكنيسة كانوا أترابى الذيننالحة بالقياس لآلخرين ِمنت صاالتى ك

 نإ : يقوُل اَهللا أنجائز النِم ليس مستبعداً بْل : أحدث نفسى قائالكنتُ .صيرى األبدى ِمن جهِة ميمأل قلبى قلقٌ
الأعمهذِهك لي كافيةتْس . ويكونصيرى م وههنم ج .وهذا الموضوع كانجداًىِنعذب ي . 

 

 لى خاٌلكان ي اً نفساًرضعانى ميم نذ سباءِن. نواتع سى فىجي م ِمونلىام وقاَل األي  :إنالر بي سقد وع 
ه  وأنّ. الذى يعانى منه النفسىالمرض  مجرد إحدى نتائجو ههكالم  واعتقدتُ أن.قهِد أصلم ألول وهلةو. ىشفاِن

غالياً أصبحفىم  ةسكِهتمتِه الدينيبعقيد . اً للمماً ليس حقيقيهغاالة وطى تلك الماً أنّه تعافىريضوأحياناً تعنفسي  .
يسرد   وأخذ .ديثا أطرافَ الحتجاذبنَحدث يوماً أن جلسنا سوياً و .اًاً وجذري فعليحقيقياً  تغييراً فيِهرأيتُ نىولكنّ
كيفَ  بالتفصيلعلىأن الر بي سوعشفاه روغي حي ل بالكاِماته .قائالًفسألته  :ثَاذا مدحم عك ابنى.؟ديدبالتحفأج  :

وكما . ستنتهى اتى حين وأ.ضر المك من تأثير ذِلوتُم أوفَ س وأنّنى.ىرضِِ الشديد نتيجة لم باإلكتئاِبشعرتُ أنك
فى قلبى كان  .ة اهللا كلمعمس ألِةلى الكنيس إ معِك أذهب أنأريد:  يوماًتها فسأل. تخاف اهللاؤمنة م أن زوجتىلمعت

اح حوج األص سفر الخرن ِميتحدث تكلم المِمعتُ وسِةلى الكنيسوفعالً ذهبتُ إ. محضر اهللاع بشوقٌ فائض ألستمِت
شَرالثانى ع. وأخَذ يشرحبالتفصيل ذلك األص احح.موضحاً الع القة بين مبرشّا تم م  دة قديماًالفدي. وما يتمعنا م 

برشّاآلن سيحم فادينا دوع المسي .عنكمفف" :  إلى اآلية المذكورة بالعهد القديمشيراً م روأعب معنكمأرى الد روأعب م١."أرى الد  
 

  قال لقدلم بنّه ِلإوسى  الرة فرععبودي لكّل  بمصرونخالص شعب اهللا ِمن دِم أسرٍةال ب ذبح شاٍةن  
وت التى وت التى ة على البية على البي عالم عالمممالدالد  ويكونويكون" .ليا العتين والعتبِة على القائمم ويرشُ الدنؤخذ ِم وي.نة ذكراً ابن سصحيحة
 عبر عنهلك ي المالك الم أنتكلمم الافَوأض ."الكالكة للهة للهربرب ض ض عليكم عليكمفال يكونفال يكون. .  عنكم عنكمرر وأعب وأعبممى الدى الدفأرفأر. . أنتم فيهاأنتم فيها

العبرة  قليلة كثيرة أمالحة  الصهمال كانت أعمسيانو. ار آخر اعتب أىنع النظر  بغض عليِه الدمشّ ر قد بيٍتكّل
 ثم قاَل . البكرهاابنسيفتدى  نالقائمتي وليا العالعتبِة على م الدشتْر وتْ أطاعٍةر أسكلُّف. اها أو قلِتهرِتكثب ليست

 وعس يمدفاك  خطايكانتا مهم :عقبا على الفداء الذى تم لالبن البكر برش الدم على العتبة العليا والقائمتين مالواعظ
 بر يا : وع وقلتُس يبلى الرإ  عينى تلك اللحظة رفعتُ فى.احوهكفيٌل بمليب  على الص عنكسفوكالم الفادى

 اًيركث لقد تحسنت صحتى و.عجيٍب يمأل قلبىالم  بس شعرتُ وفى الحال. بدمكفطهرنى سلمك حياتى ِمن اآلنأ
  . مكان كّلى فى مِعبل الرم ع عند أشهأخذتُ و. األدويةتعاطى  توقفتُ عنىننّلدرجة أ

 

  الذىجيب الع التغييرا رأيتُ وبعدم.اء الشفَ وبعد قبَلداً ألننى كنتُ أعرفُ خالى جقلبىس  لماالختبار هذا 
حثَدم عقتُهكلمٍة كّل صد ا لى قالهتُشفتكا و.ابقاً س اهخالل اختبارِه نقطة  ِمنوهى.ةم غم ِم أنه بالركونى  ن

                                                
  لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                  ،               ١٣: ١٢ سفر الخروج ١
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ٍء شى كّلى أعرفُن بأنّاقتناعىتديناً وشخصاً معن  سالمِةيحي جال يو ولكند سفىالم حقيقى ا .اخلى دالذى خالىأم  
لم أن بقْ لهسي القاًط إكنيسٍة إلى ذهبأصبح لديِه س الموفر حجيبا. بقلبِه  عفى أنّهم وال أشك  حوفر المس

 يرة كبأجزاء أحفظ  كنتُقدلو .أمارسه أنا  الذىن التديّل كنغم ِم بالرواحداً ِمنْهما ال أملك أناف ولألسف . حقيقيان
ك على حصوِل أجل ن ِمكععنى أصلى م د:بقوِلِه  علىخالى ارأشَ ثم . بالكتاِب المقدسديِدن القديم والجيهد العنِم

 فقاَل. وعس يب الر عن شىٍء كّلرفُ أنا أع: قائالًفأجبته.  فى قلبك بسكناه يسوعالرب متعكيل و.خالص المسيح
ا أنَ:  له فقلتُ.فذلك أمر آخر  داخلكسكناه تختبر  أنوع ولكنس يب الرن ع شىٍء كّل تعرفَمكن أن المنِم: لى
مستعدذلك أفعَل أن  .نا بالصالِةفقمذل وفى.عاً م كالي م وأسمنىعالر ب ىىنّنّ أل ألال تخفْال تخفْ" : لىيقوُل صوتهم م ععكال  ال ..ك 

  ١.كقبل ذِل  بِه أشعرالم لم وهذا الس. قلبىىالم عجيب ِفبس  شعرتُ الصالِة وبعد."كك إله إلهىىنّنّ أل ألتتلفتْتتلفتْ

 

 في ذلكم أيقنتُ أ اليونوَل اإل قبنسان للربي قلبِهوع فىس .يشَ والعم عهح سبال يأتى.ِهشيئِت م عن  
نطريق التدي.بل عن اهللاع طريق التواض امار أمول على ال  واالنكسال حياِةللحصديدِةجوح القدكنى الرس داخَل وس 

 دافع بل ب.. من عقاباًخوفال  وثواب طمعاً فى ال .اماًختلفة تم م بطريقٍةِة الكنيس فى أخدم بدأتُ ذلكبعد. القلب
مِةحبالر بي تْ قلبى وع التىسرِمسرور  وبكّل.غم بذَل الشخص الذى أجل نه ِم نفسأجلىن  .ركتُآنذاك أدأن  

الربأوالً  يريدأن نفسى أهب له .وأن أتمتع ه بحب.قبَل.بقربِه  وأسعد أن أقو ِمخدمٍة بم وبالتالى.  أجلِهنأستطيع  
  .ن مليئة بالتدي كانتْ حتى لويتةياة م حوالِعشرة معه هى ب الرِةحبياة بدون م الحن أل.أن أخبر الناس عن خالِصِه

 

 .وت الم بعدتأكداً أين سأذهب م أكن لم وهى أننى.قاسية شكلٍة من ِم أعانى كنتُ أننىوكما سبق أن قلتُ 
مثل أى  ىولكنن الحةالص ميع أعمالى جن بالرغم ِم أنهأجد نفسى كنتُ .س المقد الكتاِبوعود أحياناً أشك فى كنتُو

يكون مصيرى  بذلك و. كافيةتْال ليسم األع تلك أنيرى ب الرمكن أن المنِمف . كنتُ أرتكب الخطيةإنسان عادى
  إيمان لىبح أص فى قلبىاهكنَوسوع سي ولكن بعد قبولى الرب . جداً يعذبنىوع كانوض وهذا الم.هنم جهو فى
أننى ويقينعندم وت ا أمسوفَ وقتفى أى أكون م عفىه الس اء حتماًم.ألننى ليس  نعاً على اعتماد  براً والتُص

  . على الصليبِهِم بد خطيٍة كّلن ِم طهرنىألنّهو . ليملك على حياتىوعس يب الر قبلتُ بل ألننى.الصالحة أعمالى
 

 َل أزاهذا اإليمانجميع الكتاِبفى كىخاوفى وشكو م س المقد . أن كّلومأل قلبى اليقينم ا هفيِهو مكتوب  
أننى لدرجِة. وصادقٌصحيح أستطيع أكِذ أن كالم   كّلبوفيِه حياة  اهللا ألنه حقّإال كالم.وذلك  ألننىليس د رتُس 

وعرفتُهذا الكتاب ختبرتُ ألننى ا بْل.انيِه معالتغيير الذ الع ىجيبع مله بالر يوهذا التغيير .وع فى حياتىس 
صل حادفتُ . هذا التغيير أعيشُوال زلتُ سنواٍت عى منذماً ظروفلقد صة قاسي. كانت فإنداخلىباقية خاوفُ الم  
  على أعمالى وليس.اماً تم عليِهتكٌلنا اآلن موأ. هاجميِع ن ِموع أنقذنىس يب الر ولكن.اماً تمتْ حياتىردمل

. وفاة ال بعد ستذهب أينتعرفُ  الا زلتَ منك ألو: تدين شخص م لكّل أقوُل لذلك.هتلع فبر وال على الصالحِة
 كحأنصبأنإلى تأتى ي سسيحوعلذى يهو اف . المستطيعي أن ضمنالحياةَ لك َل يوحنا البشير بإنجيل. ة األبديه لقد سج
ة أبدية ولن تهلك وأنا أعطيها حيا. مع صوتى وأنا أعرفها فتتبعنىخرافى تس": ب يسوع الراح العاشر قوَلاألصح

 .مان الض كّلاركب المِهِصخْى شَألن ف. قبَل فواِت األوان. فتعاَل إليِه اآلن. " وال يخطفها أحد ِمن يدى.إلى األبد
  

 إنالر بي تجسد ساهللا الم و بثورة لم يأِتوع ابنهاقاده بل.  كزعيموِة ب جاءجاذبيالم ةن أل.ةحباهللا محب . 
  يعطى وأن.ةقيعرفة حقي محب الموعس يب الرعرفَ ي إنسان أنكّلل أتمناهما و.  شىء قادرة على تغيير كّلحبتهمو

هحياته لكّلو قلب فلو ف .باركشخِصِه المَل ذلكثقةسيمتلئ ع هنّبأ  واطمئناناً قلبه سيكونم عالر بي سوعفى الس اءم .
  .. الصغير الصغيرها القطيعها القطيع أي أيال تخفْال تخفْ":  يوحنا الالهوتىرؤيا سفر ن ِمة للقلِبن المطمئ اآليةتلك شير إلى أ أنأريد اًختامو
  ٢.آمين . الملكوت المسيحيسوعب ؤمنم كّل عطىإن اهللا سر أن ي: ائىأحب ."ملكوتملكوتعطيكم العطيكم ال ي ي أباكم قد سر أن أباكم قد سر أنننألأل
 

اة  الحيِة أجل هبنك ِمأشكر ..أبانا السماوى: فى تلك الصالِة ىِعم أدعوك لتشترك ..عزيزى القارئ 
ا حي مكاناً أل لى وإيمانى بأنك أعددتَ.على الصليب جلياً  ظهرالعجيب الذى كب بحيمانى إ جاللكام أمعلنأ. ةألبديا
مألبدلى ا إعك.فى ا صالتى أرفع سم يسمتكالً على.وع البار  ِدكعوي ا مخارجاً: تَلق ن هال أخرج قبْل إلىي نم. 
 

 :ىك ِفها ستجد ذِليرسالة أو غَ تلك الرإن أردتَ سماع.. زأخى القارئ العزي
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 ١٠: ٤١سفر إشعياء  ١
  ٣٢: ١٢ؤيا يوحنا الالهوتى  سفر ر٢
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