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(Arabic – Brother Maher Fayez Testimony) 
 

 قالئل اختصهم اهللا ن مواحد واألخ ماهر .زماهر فاي اختبار األخ  إليكمسعدنى أن أقدي.. عزيزى القارئ 
بمن وهبتيلتوصيل األخباراعستمتاالو . الخطية عبوديةتحرير منالتاقة إلى إلى النفوس المش ةار السية التى  بالحر

 ماء وهمحلقوا فى السيل  اهللاِة لكلمعيناِمنقل السيإذ  .الترانيم العذبةب التسبيح نوهبتيى المدإح .فى المسيح يسوع
 أجل التحرير نِم "لحقّ باالستقامةلحقّ باالستقامة كلمة ا كلمة امفصالمفصال". وعس يب الرملها ع بمالتبشير ةالثاني ةهبومال و.على األرض

 . ِهوِت تسجيل بصنف ِمنقوالً بتصر ماألخ ماهر زاً من اختباروجنقرأ مل واآلن .وضمان الحياة األبدية
 

 وكانت الساعة .  كنت عائدا إلى منزلى فى الفجر١٩٨٧فى صبيحة اليوم الثامن من شهر ديسمبر عام  
لشارع وضعت العود  وفى ركن على رصيف اىمنزل مسافة ليست بعيدة من وعلى. قد قاربت الخامسة والنصف

كنت أصلى بصوت مرتفع بل . ى أخذتُ أصلى إلى اهللا صالة بصدق وألول مرة فى حيات.الذى أعزف عليه
. ولست أدرى ما الحل. !تعبان  أنا: تخرج من فمى اآلن بصدق الكلمة الوحيدة التى.!أنا تعبان": بصراخ قائالً

اعة إن زدتُ  س٢٤ ساعة أو ١٢ أعترف أن ما أتعاطاه ال يقدم لى سعادة أكثر من .رف أنّى لستُ سعيداًأعت
.  إلى الكنيسة ألذهب.أنا أعلم أنّك تلفت نظرى إليك.  هل أجد عندك الحل؟.لكن ما الحل؟. الجرعة إلى الِضعف

 من الكنيسة آلخذ جرعة معينة مخدرة وأشعل فأخرج. لذهاب إلى الكنيسة ألكون مرائياًلكنّى لست راغباً فى ا
 فأنت .رنى لكى أكون إنساناً جديداً أتيتُ إليك اآلن لتغي.خمرسيجارة وأعود إلى أصدقائى لتبادل التحية بكأس من ال

  ."تقدر أن تعمل معى معجزة حقيقيةاإلله القدير 
 

ن أجلها مصحة حتى أغيرها بلترات  والتى أدخلونى ِم.دم التى فى عروقىإن الخمسة ونصف لتر " 
 غير . فغيرنى يا قدير المعجزيةكأنا المحتاج ليِد. أولستَ أنت تستطيع أن ترحمنى؟.  بال جدوى ذلكجديدة كان

دعنى أختبر ما .  بل ادخلنى إنساناً جديداّىادخلنى الكنيسة ليس ألتراء. هالغة الشارع غير. فكرى وأسلوبى ولغتى
. ة حقيقية بدون تعاطى أى شىء آخراجعلنى أشعر بسالم حقيقى وسعاد. أنا سعيد: لدى فأقول بصدقتبره وااخ

سأبقى فى البيت . ء ينفععل شيئاً ألننى ال أستطيع فعَل شى ولن أف.ها أنا بين يديك. ى هذا من عندكاعطن
وأنتظركفإن ل.رنى لتغي رنى أنت سأعود لما هو أشرالكلمة الوح. م تغينيدة التى أستطيع بها أن أعب فسى ر عن

م أنّك تستطيع فإنّى أحس بوجودك وأعل. أنا عالم أنّك موجود.  وحاجتى إليك وإليك وحدك.!أناتعبان. اآلن بصدق
  ."!مل معجزة حقيقية مع ابنى ماهراع:  يقول إننى أسمع والدى وهو يصلى.عمل معجزة حقيقية

 

 لقد تركتُ العود على الرصيف فى .اخ رافعاً وجهى إلى السماءل وبصركنت أصلى بصوت مرتفع ب 
.   متأثراً منفعالً جداً بحرقة وكنت أبكى. يكن أحد غيرى فى الشارع  إذ لم. إليِهولم يكن نظرى موجهاً. ركن

 عد ذلكب. "بصدق  أننى أصلى إليه أننى تعبان ويعلماهللا سامعنى ويعلم": الكلمات بتلك كنت أخاطب نفسى وقتهاو
 .   وفتحتُ البابىمنزل متجها إلى أخذتُ العود وسرتُ خطواتى

 

المنزل بعد السادسة حتى وقت دخولى إلى و .يصلى كان والدى فى ذلك اليوم ومن الساعة الثانية صباحاّ 
 إن !.عوضفرصة ثمينة ال ت": ثّ نفسى قائالً وأخذتّ أحد.فجلستُ على أول مقعد بجانب الباب. صباحاّ بقليل

ك  والد.ال": ولكن كبريائى والذات فى تقول لى. " أريدك أن تصلى معى.قْل له أريد أن أصلى. والدك مستيقظ
   ." األفضل أن أجلس وأصمت.داً أن أحتمل تأنيباً من والدى لستُ مستع. ال.جئتَ تطلبنى بعد فشلك؟: سيقول

 

كان والدى . ! أجد وبحثتُ فى جيبى فلم. كى أدخنذا بى أشعر برغبة تدفعنى وإ.جلستُ صامتاً منهاراّ 
نى أن أخرج ألشترى ما  فخطر على ذه.فيه بعلب السجاير للظروف الطارئةجالساً بالقرب من المكان الذى أحتفظ 

سمرنى فى مكانى ال ولكن شيئاً ما أعاقنى و. ل وال أستطيع أن أصبر بدون تدخين خاصة أننى منفع.أحتاج إليه
. المكانشعرت بحضور غير عادى لشخص موجود فى . !تحرك من مكانى فما كنتُ استطيع أن أ!.أدرى مصدره
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التى التى صشعرتُ بوجود اهللا فى المكان وأيقنتُ أن . ! برهبة وهيبة كأنى موجود بكنيسةلست أراه لكن أحسستُ
 .شعرت بداخلى بشبه غليان. وها هو معى اآلن مستجيبا لى.  كان اهللا صاغيا سامعا لهاكنت أصليها فى الشارع

 . انطرحتُ ووجهى تجاه األرض)الشقة(وعند باب . صاعد داخل صدرى وال أستطيع كتمهاوكأن ناراّ مستعرة تت
   . ولساعات كنت أصلى وأعترف. عينىوانسابت دموعى بغزارة من

 

اكتشفت بداخلى أمورا . أو شهوة رديئةيها اسم إلهى من أجل خطية رخيصة كم من المرات أنكرت ف 
كان .  على ما كنت عليهوشعرت بفرح يشوبه حزن. ى داخلىوشعرت أن عملية غسيل تجر. مخجلة فاعترفت بها

 كل واحد يصنع حياته  تاركاً. ال يتدخل فى مشاكلهمد فى السماء تاركا عباده وشأنهموفى اعتقادى أن اهللا موج
أحسست . اختباراً جديداً ما خطر على بالىكان .  وأنا أصلى)ةالصال(فإذا بى أكتشف وجوده معى فى . بنفسه

 حضن الحنان . لقد اختصنى إلهى بهذا الحضن ذلك الوقت لعلمه بأنى أحتاج إليه.نىبذراعين مفتوحتين تحتضنا
 . لقد كانت كلماتى تتصاعد متالحقة من أعماقى وبقوة وبال توقف.فامتأل قلبى بسالم عجيب. والعناية والرعاية

 .حصلت على رحمته وخالصه وسالمه العجيب وشكرا هللا  فقد . "! خلصنى.!ارحمنى": أقول
 

هذا  لقد كنتُ فى الماضى إذا سمعتُ. ال يا عزيزى. هذا الكالم إيحائى إن :ال تقل. أخى القارئ العزيز 
اختبرت لقد  .صدق كلمة اهللا  أيقنتُن وقد اختبرت محبة اهللا العجيبة،ولكن اآل.  من الوعاظ أهزأ بما يقولونالكالم

 :ى ذلك االختبار أدركت ثالثة أمورفمن تلك  الجلسة وبعد حصولى عل. الراحة والسالم
 

أصبح لى أب بل . اتجاهىفلم يعد العالم هو .  لمسنى الرب وغيرنى لقد لقد.... أننى فعال تغيرتُ أننى فعال تغيرتُشعرتُشعرتُ: : أوالًأوالً 
فألول مرة أرفع عينى . عنه بل اإلله الصفوح فأقترب إليهتعد ليس اإلله الغاضب المنتقم فأب. فى السماء أتجه إليه

  .وقبلتنى كما أناأشكرك ألنك فتحت ذراعى محبتك العجيبة . أنت أبى يا من بحثتَ عنّى: إلى فوق وأقول له
  عاما وأنا أنظر إلى أبى كعدو لى١٥ فمنذ .... على غير العادة على غير العادة أبى وقبلته أبى وقبلتهصباح ذلك اليوم احتضنتُصباح ذلك اليوم احتضنتُ: : ثانياثانيا 

 شعرت اآلن .د احتضنته وأخذت أقبله عدة مرات لق.أتحاشاه وال آكل معه.  أراه مخطئا على الدوام.ال أقبل كالمه
 .  وصالته ودموعه كانت سر الفرح والسالم والسعادة التى أختبرها اآلن. على صواب وأنا كنت مخطئاًأنه كان

 لذا بقيتُ ثالثة أيام ال أخرج من .... حال حال بأى بأىهه أفقد أفقدأنأن   أريد أريد قلبى ولستُ قلبى ولستُغمرغمر ي يجيبجيب الع الع الفرح الفرحكانكان: : ثالثاثالثا 
ؤلفين أو  منى ِمِععملون م الذين كانوا ين ِمهم أوأحدت ي البع بابقرإذا ف. البيت وال أقابل أصدقائى القدامى

مطربين يجيبهم أحى أفراد أسرِتد )بأننى)ىاِتحسب تعليم م وجولكننى أعتِذود رع مقابلِتن ننى قررتُإذ أ. همترك  
مى بهمربطِنا ي.ع زتُمم كّل على هدالج سور والمابر عكّلرقُوأح الم اكبر .إلى حتى ال أعود حياضيةاتى الم. 

بلِنن ق أبعدى الربروغي ىاِت حي. وحثَد بعدام وكنتُ الثالثة أيم والِدع ى نصلى ساًوي أنا صرالً قاِئحتهله  :
"تصدِلا والِدق ي ى أنى ثالثة أيام لمِخ أدكان والدى يعرف أننى أشرب خُ( ."؟نوأنِناًورم ى مِمدنخَ مداتر(.  
 

 وكثيرا ما كنت أعزم على . ثالثة أيام بعيدا عن أشياء لم يكن فى استطاعتى البعد عنها ساعاتلقد بقيتُ 
خمس   اآلن لى.عفَ وآخذ الض اإلرادة وأرجع العزيمة وتفشُلورم أو شهر على األكثر تخُتركها ولكن بعد أيا

السنوات كانت حياتى . ا فيه راغباًتُس ليس فقط أبطلتها بل أشعر أننى ل.سنوات ونصف وأنا فى نفس الخط
لكن . ها بإرادتىضيعت.  سنة٢٥ تكن ملكك لم حياتى":  قائالً لهب حياتى للر فابتدأتُ أضع.ة للعالم والشيطانابقالس

 وها قلبى ونصف بعد حصولى على ذلك االختبار على خمس سنوات تْضلقد م ."لككا هى ِمهاآلن حياتى بجملِت
إن كنتّ  :أخى العزيز.  يكفينى ويكفى كل من حولىلو استطعنا توزيعه  ذلك الفرح.حقيقىاليفيض بالسالم والفرح 

  ههرجرج ال أخْ ال أخْ إلى إلى يقبْل يقبْلمنمن": وعس يب الرقاَللقد .  اآلنِه إليتعاَل. ع بذلك الفرح تتمت فلنالرب عن تعيش بعيداً
قلباً نقياً قلباً نقياً ".  فى حياتىاصنع كّل شىء جديداً. ىرِن طه.رِنى غي.يا رب آتى إليك فاقبلِنى ها أنا :قْل له. "خارجاخارجا

   . سعيداً وتعيشُ.ةاة جديدي حهبك وي. جديداً قلباً فيك اُهللايخلقُ س." جدد ِفى داِخلى جدد ِفى داِخلىوروحاً مستقيماًوروحاً مستقيماً. . اخلقْ فى يا اهللاخلقْ فى يا اهللا
 

 فأنتَ .أنحنى أمام جاللك منكسراً. .أبانا السماوى:  معىأدعوك أن ترفع قلبك مصلياً.. قارئ الىعزيز 
وحدكتفك أس ر األسير.والتحرير بثو،يلجأ إليك نظيرى خاطئ و كّل وتكس راجيا صفحك .آتى إليك اآلن. ب البر 

 .ارجاً خَهرج ال أخْمن يقبْل إلى : قلتَنا م ي.استجابتكواثقا فى . وعس صالتى فى اسم يأرفع. ىفارحمِنوغفرانك 
  

 : فىك ذِل اختبار األخ ماهر فايز ستجداعمإن أردتَ س.. أخى القارئ العزيز
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