
ـالة الر١٤٨س 
 

اختب٧٧[[      ـارىـارىاختبي ي ولي١٩٥١١٩٥١  ووولي[[  
 

(Arabic - My testimony July 7, 1951) 
 

ىاِئأحب ..موضوعديثنَ حا اليومن ع :اختبارىارىــاختب  
 

 التكوين سفر  وِمناألصاح حس اِدالسأنقرالج زاألوَلء ِمن  العث الثاِلِدد : 
 

 ١..""ررشَشَ ب بوو ه ههِِهاِناِنغَغَيي لز لزدِِدان إلى األبان إلى األبنسنسى اإلى اإلى ِفى ِفحِِحوو ر رديندينيي  الال: : بب الر الرفقاَلفقاَل  ""
 

ى  بيِن السنوكان فارقُ. ا فيهابعبناء وترتيبى الس اال أصغروكنتُ . اهللاوفَ خَة تعرفُر أس فى كنِفنشأتُ 
ان على  يواظباكانَ. اياتهم حر مع اهللا طواَلسيى والحياة التقو أبى وأمِّى عاشَ. ى األكبر عشرين سنةوبين أِخ

صر سوهاج بِم طهطا بمحافظِةمدينِة فى ِةالذهاب إلى الكنيس.ويح رصان على اصطحابى معهماا إليه. لميكن  
ِةبتلك الكنيسم دارسٍد أحبالم اآلنفهومعنى الم .لذا كان ع سيرا علىاستيعاب م ا كاني قدفتلىم أو ي  ى ِتلك

  ولع لهن كانىنّ ِم أكبر وكنثالثال ىوشقيقات .ها متينة أواصرةقوي ةحب م، كأسرة تربطنا جميعاًوكانتْ .الكنيسِة
شديدالكتاِبِة بقراء الم قدس والكتب الروحية المتيسروكان . الوقتة فى ذلك والدى بخَ مع شقيقتى التى تكبرِنىس م

شَعسنة ةَر يسأخِتو اا أنَون علينَردى التوأم قصالكتاِبص الم قدمِتس المعة مسليلة كلِّاء .. خْ بشَ تعلقتُلذلكاِتصي 
الكتاب المقدنذ الطفولِةس م. اوم سردأ وه علىصبحخَ صيداً ردِف راًمى أعاِقمى استعيدهولٍة حتى اآلن بسه.  

 

 كانانتباه يشد ى ويثيرىاِم اهتم اىفى صبأن ى أر والدى يانصليوكنتُ  . معاً صباحاً ومساءفجكّلر  
يموِطى اهتمغاِئ اماً وأنا على الفراش أعا كانَا يصليانبإصما ألنّهالتهمى إلى صٍت بصوم سوهذا. وعمألم ينر: 
 

 ىساِس أحكان ....اهاه ال أر ال أر كنتُ كنتُ وإن وإنَل البيِتَل البيِتاِخاِخ د دوداًوداًوجوج م ماًاً حي حيصاًصاًخْخْخاطبان شَخاطبان شَا يا ي أنهم أنهم أشعر أشعرى كنتُى كنتُنِِنألنّألنّ  ::أوالًأوالً  
بجالل حورِهضفى الم صليانكان حيث يريحِن يى ويقد  و.ىدِنِعسركتُأدم دى عالقتهوتمنيتُِهِصخْة بشَما القوي لو  

 .رابا إال الِكهلي إُلِصي  ال اهللاع مالقة الع تلك أناوقته ى ظننتُ ولكنّن. معهةة الفريدلولة الح الص لى تلككانتْ
 

ِتع بسماع  وكنْتُ أستم....ركة وِحفظاً لكّل واِحٍد ِمن أفراِد األسرة باسِمِهركة وِحفظاً لكّل واِحٍد ِمن أفراِد األسرة باسِمِها يطلبان با يطلبان ب فى صالتهم فى صالتهمااكانَكانَ: : ثانياًثانياً 
ذكرِمى يااسالتهمة صفى نهاي كان اننشأتُ أصِلو.  وإنصليا يى كمولكن كع ادٍة تعودتهم ا وأحعلى عد رص

نساِنياه فى الصاح وقببَل النوم خشيمة سوالدِتاِتاع كلم م ِمنتْى كانَى الِت اللوة على حريص رالمتابة والمةاقبع. 
 

 د اوتُماشَى نَ الِتالِة على الصهأتُ عليأقد م فيهى بثقةٍِاِتا طلبان  وإيمباستجالِت اِهللاِةابى لص.ولكن لم أكن  
قددأتُ بب عدالقة الِت العى لمى واِلا ِفستهدىم و.هللا اع ِستُ بلغْحين نالم كنتُاهقِةر ولعاً مة الكتب  بقراءالمترجة م

ى  ِف وبدأتُ.ِةيني الدِدقاِئى الع ِفكوكاًى شُِلاِخى دأ ِف أنشَهمجابى بفلسفاِتإع لكن و.فةوخاصة للفالِس ةربي الع اللغِةإلى
 على اًرِص م كنتُىِن ولكنّ.ىِنعا يقِنمول إلى  للوصيٌلى قلبى م وِفنينؤِم المنينتدي الم أناقشُةَرشَة عساِد السنِس

 . وسلم مقلى دليل عان أوهر بونكر د ِفول أى لقبنفٍذ مى كّل على نفِسغلقتُوأ. قلىاع العاالقتنَ
 

م دى وع شكوكنات عونَ سرشَى بعِنريكبكان  ىى الِذلشقيِق كتب أ بدأتُ حينةَرشَة عنَ الثاِمتُ بلغْ قدكنتُ 
ىاِنإيم.نْ ِم استقبلتُ وقدهفُ تكِشى إليِهطاباِت على ِخدوداً رع نع مى أ وإنِّ. باهللاِه وثقِتِهاِنق إيمتفظ بِخحِتِهاِتطاب لك 
ن فليا ِط وقته ترك.اماًعر ثالثة وثالثين م العن ِم بلغَ قد كان حينٍةربي حرٍة طاِئادِثى ح ِفى توِف وقد.مو اليكلذِل
ئِت بتنِشتُقمهوقَد.ام إسلتُ أر ليهما صِمطاٍبِخة ِلور نِل بِه احتفظتُقد كنْتُ ا أبيهم خمنٍَة سينسم تْض.  
 

 ِلكان ميٌلى زديقٌ صأتم ا ِدنَما الِعاستنَرلميعاًة موتم تع يينكلي نا مدرن لِعسيلم الريات ِفاضيى مدرٍةس 
 لِةع ِص نون ِملة وثيقة باِهللا ِص له أنان واكتشفتُيم اإلميقَ عصديقى  كان..اجوه سافظِةحطا بما طه بمدينتنٍَةدواِح
والدباهللاى .كان لق لطيفَ الخُثَِم دالم ر رقيقاًشَعِهديِث فى حولقد.ِهناقشاِت وم و جإتُه ِهليي لةِئ ثالثة أسماًو: 
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 رتبطة مى أخروامٌل عناك ه أم.؟ة الغاي إلى تلكَلص وِهوِدهجهل ب ....؟؟ححسيسي بالم بالماناناإليماإليم  قبَلقبَل  كيفَكيفَ: : أوالًأوالً 
إ يمكناخَدارلهفكانتْ.؟ا فى االعتب فُ تخاِل إجابتها ظننتُ م.ى بِت فاجأِن إذ أنهلكالعب ةار :"لقد سلمتُتُلقد سلمإلهى القدير إلهى القدير   

 تاِبى الِك ِففُرع يِهديِد وتجِهالِص خَ اختبارإن: اَل وق."ةةديدديداة جاة جحيحي و وديداًديداً ج ج قلباً قلباًوس نلتُوس نلتُ القد القدهِِهوِحوِحمل رمل ر وبع وبعداًداً فاِس فاِسقلباًقلباً
المقدِةس بالوالدة الثاني.وبالطب ع لمِل قْ ترى إجابتهألنّ.ا وقته قُتتِف ا الهم العقل فكيفَع ا؟ أقبله. 

 

نا ميع بالِد فى جون تنتشر وأنتم.... النفوس النفوسالصالصه خَه خَونَونَدفكم وتسمدفكم وتسمها على هها على هنن طائلة تنفقو طائلة تنفقوواالًواالً أم أمإنإن  ::ياًياًثانثان  
 كماِتودجه بم أولىم فهوالمرضى امليتام واألراء واألالفقرعلى  هونَعا تجم تنفقوا م أن األفضُلليس أو.ِةريصالِم
واِلوأم؟كم. ؤاُلوهذا السختصي باله ِة الِتيئِة الدينيا وِه يى كانهعتبىج مال: ى قائالجابِنفأ.  النفوسالص خَةعي شك 
أنم ا تقترحغُ  الهبارِه علي.فالس يدالم سيحَنص الشّح الغَاب الِذنى ألى سه "مماذا ياذا يعمُلمُلعلي رثَرثَ ليالح الح ياة األاة األيببديةةدي" أني بيع 
مالهوي ِطعى الفقراءويتب عه .كما أني ِفعقوب قاَل ِهالِتى رس: "إنإنالد الد ية الطاِهة الطاِهانَانَيررة النقياِهللا ِع ِعةةة النقي اِهللاند ِه ِهند ىافِت افِتى قادقاداليتام ى ى  اليتام

 .أكَل لياماًم طعِهِد ألحم نقدى أنيكِف  ال ولكن."المالمالعالع  ننس ِمس ِمنَنَ بال د بال دههان نفسان نفسفظ اإلنسفظ اإلنس وِح وِحهمهمتِِتى ضيقى ضيقل ِفل ِفاِماِمررواألواأل
 هذا  لهمقد أن نفعاًنَ جديِهي  ال. لهىوِحذاء الر بتقديم الِغامهتم اوند ِةادي المِهازوع أدساال ِل وم.دنه بحِص ليالجاًوِع
دونة  . ذاكا الفاِئدمى خَ ِفارقاً غَإذا كانطاياهولي سم ني قدمله الص ِم للخَ النجاِةقَ طوخَن ١.؟اهطاي  
 

 تُاستمتع. مى بنعابِن أج....؟؟كمكماِتاِتعتقدعتقدور مور م أم أمننر ِمر ِم أم أمى بأىى بأىاِماِملزلز إ إونون د دكمكماِتاِتععاا اجتم اجتمورورضضى حى حنِننِنمِكمِك ي يهْلهْل: : اًاًثالثثالث 
بحضور االجتمو اتاعتُعِمسِم الكثير الِعن ظات الروحية المةؤثر.ولكن كان تأثير هاًا وقتيي ى ى ِفاِلغَ بانِشضيع

اِةالحيالع كنتُو .ِةامأر ى أناِم أمى مِمعاًتس نقِت الوكى أفح صوأد والرس أل اع دقبَل شيئاًجَلتع ِهحيِص تم 
أم ى التوا شقيقِت أم.باتى للري وتسليم حالصخَالة الول رس فى قباداً ج أكنم لك لذِل.ِهوِلصوع إلى أج والرِهوتفنيِد
 ضعنزل ب فى المدد ترتْ وكانَ.ا له اِهللاوةَع دلتْ واستقبِةوحي الراِتاع االجتملكور ِتضة على حريص حفكانتْ

  .ا إيقافهاوالًح معما أس بم أضيقُى كنتُ قلبى إذ أغلقتُِن ولكنّ.قِت الوكى ذِل ِفةائعَانيم الشّلترا
 

 ولكنح ثَدأم ال أنْر ساهم ف .ييتُا حلقد عِتتْقد لكيَئ الهة الدينية مراًؤتمر بطهطااًوحي .د إتْع ِهلير ال ج
هيراً شَاًتقيي ى برنابادع و . قديراً واعظاًنوس وكانفى إحداِلى ليؤتى الممأ ِمر قرسفر التكوين األن صاح ح
اِدالسس العدالثالثَد .وأخذ ي فسرم حاًوضتلك ة اآلي: ""بفقاَل الربد: : فقاَل الران إلى األبوِحى فى اإلنسر ديندال يان إلى األبوِحى فى اإلنسر دينغَاِنِه ..ال ييغَاِنِه  لزيلز 

شَرب وهشَرب وِههِذ:  فى ِعظِتِهنوس برنابا قاَل ."هالة اهللا إلي رسالليلةك .إنك ِة لكثرم ِما ستَعد ونا استجٍةب أصابقلب ك 
 قوُل ي اَهللا إن.جيب ين م فليس فيهمتَحا ِصمهور م فى القبواتَ األمتَه شاب لقد. تَسمع الكوكأنّ عمس تَأنتَف. قساوة

د :لة الليلكان إلى األبوِحى فى اإلنسر دينال ي. ال استجبتَفهاآلن لص ه اِهللاِتووجإلي الم ؟ك. حمتس تكليوح اهللا  لر
أني خَلدقلب كلي جدده وروحكلي ييحاه .إناألمر م تروكالختي ارك.فانتهز  مواليالفر ة صألنّكال تعلم بماذا يأتيك  

تعاَل.الغد م.  اآلنِه إليتندال تؤجْل وإال سوحينذاك مالند كاَهللا. ال ينفع إن  يحبكو ينتظرك ِه اآلناَل إليفتع. 
 

 لقد عز الليلة تلك تُمأقِل أن بص فحة جة فى ديدىياِتح.ور لى صلةغب يكون ع وثيقة باهللا تُ أننو ِمن 
 نم قلبى ِلفتحتُذلك  ل.ل فىمعس ليوح القدان الرهر على ب بْل.ىان عقِلهر على باداً اعتمس لي.ِصلِة والدى باهللا

اشتربْل أو ذهٍبٍةانى ال بفض الِذ قلبى البن اِهللا فتحتُ.م طاهر ثمين بد ى جاءلي هبنى الحاةَيِة األبدي.وقد تُمالد عة و
نَلبرااب نوس ولزاِدخَونان وِلميلى أنيس يم الربرز ق جو .ىارِتاد اهللا لزيجلتُلقد سفى م ظٍة ِعتاريخَى اِتذكرب لتْد 

ى ياِتى وتسليم حالِت ليلة ص تلتْ وقد. الزيارة تاريخَ أيضاًجلتُ وس.١٩٥١ و سنةولي ين ِمالسابعم  اليوساء م.ىحياِت
للربثالثِةب و.ام أي بشرستفيضح م وضطريقَىوا ِلح الح األفضلاِةي .وس لتُجفى م ذكراتى يومارى ها قر
وعِمزى على اتباع الرِمب وعلى نشْ. القلِب كّلن الخَالِةر وتوصيل رس الص للنفوس المِةحتاجل األفضياِة للح. 

 

 هذا هوِت و.ارى اختبلك أرىالِتص فععاً ِلاِش خَاهوالىم :انَأبا السماوى ..أشكركاطئاً خَ قبلتَ ألنك 
ى  بيِدسكتَ وأم.ىم الكريم قبلتِن فى استحقاق الد ولكن. بر كلِّنداى ِم ي خلتْ فقد صنعته لبرس ليى قبلتِن.نظيرى

عيفةالض.ألتَ ومأ.الماً قلبى س شكركألنك اِمنى ىافِظ حوضحتى يو مألقاك  ..أرفعالِت صى فى اسم يسى  الِذوع
أحِنباِنى وافتدفِكى بسِهِم د.. الًتِكمعلى و ِدعكادق الص قلتَ اي نم :قبْلمي ال أخْن إلى رجارجاً خَه. 
 

 :ى ِف ذلكا ستجدرهيالة أو غَس الرلك ِتاعمإن أردتَ س.. أخى القارئ العزيز
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   ٥ - ٤: ٢ كورنثوس   رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى ،  ٢٧: ١   رسالة يعقوب  ، ١٩: ٢١إنجيل متى  ١
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