أعطاين قوة للتغيري

مقدمة البد منها...
اهلل املحب يالحقنا بنعمته .اهلل حمبه وكم نرى �إعالن هذا احلب الإلهى يف كل
�أحداث حياتنا .اهلل مبحبته ال�سامية يبحث عن كل بعيد و�ضال.
فكر يف معامالت اهلل العجيبة معك� .أمل ُيالحقك مبحبته وخريه وعنايته
و�صالحه� .أو قد يكون ُيالحقك الآن ب�ضيقه فى حياتك� ،أو قد �سمح لك مبر�ض
ع�ضال �أو بحادث �أليم.
مهما كانت حالتك ،خلفيتك ،جن�سيتك ،رج ًال كنت �أم �إمر�أة ف�أنت على
موعد لتكت�شف �أعظم اكت�شاف يف الوجود.
�سوف تقر�أ على �صفحات هذا الكتاب ( �أعطاين قوة للتغيري ) عن �أ�شخا�ص
واجهوا �أعظم التحديات وغامروا يف �سبيل معرفة احلق.
خا�ضوا �أ�صعب التجارب ،فاختربوا �أروع واعظم تغيري ،منهم القاتل االثيم،
املدمن للمخدرات ،احلاقد املنتقم ،اخلائن الفا�سد ،املقامر ،ومنهم من
ي�أ�سوا من ق�سوة احلياة ،وغريهم من الحقتهم النعمة واحلب الإلهي بعد ان
تعذبوا �سنوات طويلة حتت وط�أة الظلم واخلوف وال�ضيق واحلرمان وعذاب
ال�ضمري .و�أخرين نالوا معجزة ال�شفاء االلهي العجيب.
ق�ص�ص واقعية النا�س عا�شوا يف ظالم رهيب وحتت �سلطان ابلي�س وقوات ال�شر،
فلم�ستهم يد اهلل احلانية فنالوا احلياة ،و�ضمنوا االبدية ال�سعيدة ،و�شرعوا
ب�سفينة حياتهم وو�صلوا اىل �شاطيء الآمان.
اهلل كونه �إله حمب ال يق�سو علينا وهو ال ي�صفعنا لكي ي�ؤذينا ولكنه ي�صنعنا
وي�شكلنا من جديد لكي يفتح عيوننا لنعرف حقيقة �أنف�سنا و�شر طريقنا
وف�ساد قلوبنا فرنجع �إليه تائبني لنتمتع مبحبته وخال�صه وباحلياة الأبديه معه.
كلمه اهلل تخربنا عن هذا احلب العجيب فى قلب اهلل جتاه الإن�سان .فهو يبحث
عن الإن�سان لريده من �ضالله .اهلل بحث عن �إمر�أه زانية �ساقطة يف ال�سامرة،
عا�شت يف �ضالل وملذات اخلطيه ولكنها مل ترتوي البته .ولكنها ملا تقابلت مع
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امل�سيح ارتوت لأنها وجدت الينبوع احلي الذي ال ين�ضب .فتحولت من �ساقطة
زانية �إىل �شاهده عن عظمة حبه وخال�صه.
اهلل الحق بنعمته �شاول الطر�سو�سي ذلك القاتل العنيف القا�سي الذي كان
يف طريقه للقتل والتعذيب با�سم اهلل ،فتقابل مع االله احلقيقي ف�صار�شاهد ًا
�أمين ًا عن حمبته .اهلل نف�سه هو الذي الحق بنعمته �إن�سان خمل�ص يبحث عن احلق
والراحة لنف�سه املتعط�شة نظري ذلك الوزير احلب�شي.
�صديقي القارئ الكرمي اهلل مازال يبحث ويالحق املاليني يف كل مكان .رمبا تكون
انت مازلت تبحث عن احلق ،كما بحثوا ه�ؤالء فوجدهم اهلل فوجدوا ال�ضمان
والأمان وجنوا من م�صري مرعب كان ينتظرهم.
امل يحن الوقت لتت�أكد من �صحة ما ورثته؟ العديد منا قد توارث دينه بدون
�أي تدخل منه .امل يحن الوقت لتبحث وتقارن الأدلة والرباهني لت�صل �إىل
احلقيقة...؟
والقرار لك! فم�صريك االبدي يتوقف على هذا القرار اخلطري! �إنها م�س�ألة حياة
�أم موت!
بني يديك الآن هذا الكتاب لريد ويجيب على ت�س�أالت خطرية.
ملاذا وكيف وقفوا ه�ؤالء �ضد التيار؟ جتارب و�أحداث مثرية رافقت م�سرية
حياتهم ملعرفة احلقيقة.
كثريين �سطروا ب�أقالمهم ق�صة حياتهم و�أخرين �سطروها بدموعهم وبدمائهم.
فافتح قلبك وتعاىل لتكت�شف بنف�سك معجزات التغيري التى �صنعها اهلل ومازال
ي�صنعها يف ايامنا هذه.
اهلل يبحث عنك الآن يدعوك متغا�ضي ًا عن �أزمنة اجلهل وينتظر رجوعك �إليه.
فهو يحبك كما �أنت!

فريق دعوة للحياة
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ووعدتها اين �سوف اذهب معها ولكن بعد ان ا�ضع طفلتي لأين كنت اريد بق ّوة
ومن كل قلبي �أن �أرتاح من خطاياي .

هيــــــلــني طـنـــــــو�س
«كنت ع�صبية املزاج� ،أدخن ب�شراهة،
كنت �أعي�ش حالة من الي�أ�س قادت
بي يف نهاية الأمر �إىل تدخل طبي،
�إكت�شف الطبيب خاليا �سرطانية من
النوع اخلبيث ولكن حدثت معجزة»
ا�سمي هيلني بر�شى طنو�س ولدت يف
يافا تل ابيب بعائلة م�سيحية .ع�شت
مثل الكثريات التي ول��دن بعائالت
م�سيحية باال�سم فقط ومل �أكن �أعرف
عن امل�سيح له املجد غري �أ�شياء قليلة .
كانت ت�ستوقفني الكثري من اال�سئلة
التى كانت تفر�ض نف�سها بقوة يف حياتي حول اهلل و عن وجود اهلل .و غريها من
االمور الكثرية احلياتية التى كانت ت�ؤرق فكري فى الوقت الذى كنت ا�شعر فيه
بفراغ كبري ميلأ كياين .
تزوجت من رجل من النا�صرة و انتقلنا لل�سكن فى النا�صرة العليا .ظننت
وقتها انى قد وجدت مو�ضع راحتى لكن هيهات  ...كنت ع�صبية املزاج،
ادخن ب�شراهة و دائما ينطق ل�سانى بكل ما ال ميجد �شخ�ص اهلل  ،كنت اعي�ش
حالة من الي�أ�س قادت بى فى نهاية االمر اىل احلاجة اىل التدخل الطبي .
رزقنى اهلل طفلة و طفل و كنت حامل فى طفلتى الثالثة  ،ي�شاء اهلل ان التقى
بجارة يل عن طريق ال�صدفة يف ال�شارع اذ بها تدعوين للذهاب معها اىل الكني�سة
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اثناء حفل تخرج بنت اختي �شعرت مبغ�ص وامل �شديد يف بطني وكنت حامل
يف ال�شهر اخلام�س ،و عليه ا�صطحبني زوجي اىل امل�ست�شفى و اجريت ىل عدة
فحو�صات و موجات فوق ال�صوتية وفحو�صات اخرى .و ر�أى الطبيب املعالج
�ضرورة �أبقائي يف امل�ست�شفى عدة �أيام ال�ستكمال باقي الفحو�صات الالزمة .
يف �صباح اليوم التايل و بعد انهاء جميع الفحو�صات اكت�شف الطبيب كتلة
يف املبي�ض حجمها � 10سم اي�ضا وجد �ضغط الدم مرتفع من ثم مت نقلي اىل
م�ست�شفى �آخر يف حيفا .وهناك تقابلت مع الدكتور امل�س�ؤول عن عالجي
حيث ثبت ان الكتلة التي ا�صابت املهبل ماهي �إال ورم �سرطاين ي�ستوجب
بقائي �شهر �آخر فى امل�ست�شفى .
حدد يل الطبيب املعالج عدد ( )12ابرة و �صارحني الطبيب ان نتيجة االبر
�سوف ت�ؤثر �سلبا على اب�صار اجلنني او خاليا خمه  .و حانت والدة الطفلة حيث
ا�ستمرت عملية الوالدة اىل اكرث من �سبع �ساعات متوا�صلة .بعدها و�ضعت
الطفلة مبا�شرة يف ق�سم اخلداج (احلا�ضنة) ملدة اربعني يوم و حيث ان اخلاليا
ال�سرطانية كانت من النوع اخلبيث فقد �أ�سرع الطبيب ب�إجراء عملية �إزالة
املبي�ض.
بعدها بد�أت رحلة العالج الكيميائى ،يف ثاين جل�سة عالج ح�ضرت اختى
لزيارتي و طلبت منها ان حت�ضر الكتاب املقد�س معها ويف الليل بد�أت ا�صرخ
وابكي و ات�ضرع اىل اهلل ان يرفع عني هذه الك�أ�س  .و يف ليلة حلمت ب�أين يف
كني�سة وكان هناك �ضوء �ساطع يحيط بي من كل االجتاهات ،ويغطي اي�ضا
على االطباء امل�شرفني على عالجي� ،سمعت �صوت من هناك يقول « يا هيلني
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انا الرب ي�سوع �سوف ا�شفيك » وبعد ان ا�ستيقظت من النوم قام الطبيب
بعمل فحو�صات ملعرفة نتيجة اجلل�سة ال�سابقة و كانت �إيجابية ور�أيت
عالمات التعجب على وجوه الأطباء وقالوا « هيلني هناك معجزة بالفعل
حدثت » كنت اريد ان اغادر امل�ست�شفى لأين ت�أكدت ان الرب ي�سوع اله حي
�شفاين واخربت الطبيب ب�أنني ال ارغب مبوا�صلة العالج لكنهم رف�ضوا وا�ص ّروا
على ا�ستكمال العالج .
وبعد انتهاء فرتة العالج رجعت اىل بيتي وال ان�سى موقف زوجي واهتمامه
الدائم بي وباالطفال وخا�صة ابنتي ال�صغرية التى كانت تعاين من م�شكلة
يف عينيها و قد �أُجريت لها ثالث عمليات ون�شكر الرب انها الآن يف ال�صف
التا�سع بحالة طبيعية .بعدها قبلت امل�سيح �سيد على حياتي وتغريت وبد�أت
اواظب على الذهاب اىل الكني�سة انا وعائلتي وا�شكر الرب ي�سوع النه �شفاين
وحررين من التدخني والي�أ�س وملأ فراغ حياتي .واختربت قوة التغيري احلقيقة
يف حياتي .تغيري كنت �أتوق اليه ،ومل �أكن ات�صور من قبل ذلك �أن ِ
الع�شرة
وحدها مع الرب ي�سوع هي م�صدر ال�سعادة والفرح واحلرية احلقيقة.
نعم بكل ت�أكيد �أنه منذ تلك اللحظة التي �أخذت فيها قرار اتباع ال�سيد
امل�سيح خمل�ص ًا �شخ�صي ًا على حياتي ،حدث تغيري كبري يف قلبي وتغريت �أ�شياء
كثرية يف حياتي وكل الأفعال التي كنت �أفعلها حتررت منها و ا�صبحت خليقة
جديدة .
ذلك كان كيف اختربت قوة و حمبة ي�سوع امل�سيح و دعوتي لكل �شخ�ص االن
ان يتوج امل�سيح ربا على الكل  :ف�إن كان امل�سيح �سيد وملك يف حياتك �ستكون
�أيامك بحق ذات قيمة حت�سب للأبدية.
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�شفيق ترجمان
تعلمت ال�سرقة منذ الطفولة� .إذ كانت ال�سرقة
كمر�ض يف داخلي ،وكان ب�سبب ذلك يعاملني �أبي
بكل ق�سوة ،ويقا�ص�صني وي�ضربني ب�شدة .فلج�أت
اىل جتارة املخدرات ،وبد�أت اجنح يف جتارة تلك
ال�سموم الفتاكة وترويجها �إىل �أك�بر عدد من
النا�س الذين كان غالبيتهم من ال�شباب.
�أنا �شاب من القد�س ا�سمي �شفيق .ولدت بعائلة م�سيحية ،وع�شت طفولتي يف
البلدة القدمية يف حارة
الن�صارى .وكنت مع �أ�سرتي نذهب �إىل الكني�سة كل يوم �أحد ،وكنت �أ�ساعد
يف القدا�س يوم الأحد .ولكن مع هذا تعلمت ال�سرقة منذ الطفولة� .إذ كانت
ال�سرقة كمر�ض يف داخلي.
وكان ب�سبب ذلك يعاملني �أبي بكل ق�سوة ،ويقا�ص�صني وي�ضربني ب�شدة.
وكان مييز كل �إخوتي عني ،ويعلل ذلك دائما ب�أين ولد طائ�ش ،ونتيجة لق�سوة
�أبي كنت �أهرب و�أتغيب عن البيت ،ويظل �أهلي يبحثون عني حتى يجدونني
بعد يوم �أو يومني.
رغم ذلك كنت متفوقا يف درا�ستي باملدر�سة .حتى بلغت �سن الثانية ع�شر عاما
وت�صادقت مع �صبي وهو جار يل باحلارة .و�أثمرت �صداقتي به ب�أين بد�أت ادخن
ال�سجائر معه.
بد�أت انا و�صديقي ن�سرق معا .وكانت الكنائ�س �أول اهدافنا يف ال�سرقة .و�أي�ضا
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�سرقنا حمالت جتارية و�سرقنا رجل الدين الذي يخدم يف كني�سة القيامة.
واخذنا املال وذهبنا اىل تل �أبيب وبد�أنا نتعاطى املخدرات بنوعها الب�سيط
وارتكبنا كل �أنواع الرذيلة حينذاك.

معه اىل �أوروبا للمتاجرة يف املخدرات .وبالفعل �سافرت معه ومكثنا هناك
قرابة الثالث ا�شهر .وربحت خاللها � 150ألف دوالر من وراء بيع املخدرات،
وعندما رجعت اىل بلدي قمت ب�أفتتاح حمل جتاري لبيع الكا�سيتات .وكذلك
قمت بفتح قهوة يف باب اجلديد كغطاء لتجارة املخدرات وكان معي وقتها
مبلغ مليون �شيكل تقريبا .ولكن ب�سبب لعبي القمار خ�سرت كل اموايل التي
ربحتها ،و�صارت ديوين �أكرث من � 300ألف دوالر ،ومل اكن اعرف كيف �س�أ�سدد
املبلغ واغلقت القهوة .وعر�ض علي يف تلك الفرتة ان اعمل يف حمل يبيع اخل�ضار
والفواكه.

ويف عمر ال�ساد�س ع�شر قمنا انا و�صديقي ب�سرقة �صاحبة الدكان التي تبيع
الدخان ،وقام �صديقي برتبيطها و�ضربها اي�ضا وقامت ال�سيدة بابالغ ال�شرطة
عنا و�صديقي مت اعتقاله.و�أما انا فقد هربت ملدة �شهر وبعد تلك املدة ذهبت
اىل ق�سم ال�شرطة ،و�سلمت نف�سي وحكم علي بثالث �سنوات �سجن مع النفاذ.
وملا ا�ست�أنفت احلكم زودوا احلكم اىل خم�سة �سنوات ،وتفاجئت يف ال�سجن ان
جميع الأ�شخا�ص يتعاطون املخدرات .وعندما ا�ستف�سرت عن الطريقة التى
يح�ضروا بها املخدرات اىل داخل ال�سجن ،قالوا يل ان ال�شخ�ص امل�سجون بعد
ق�ضاءه ثلث املدة من ال�سجن يخرج اىل اخلارج ،وعندما يعود يكون حممل
بتلك الأنواع من املخدرات .وهناك يف ال�سجن ادمنت �أ�صعب �أنواع املخدرات،
خا�صة الكوكايينوالهروين.
وكان يف ال�سجن ع�صابات خمدرات مرتبطة بع�صابات كبرية من جتار خمدرات
خارج ال�سجن ،وعندما �أكملت ثلث مدة احلكم خرجت اىل اخلارج ،وتعرفت
على تلك الع�صابات ويف البداية قمت ب�أدخال  100غرام من املخدرات.
خرجت من ال�سجن كان عمري � 27سنة ،ومل اكن امتلك وظيفة ومل اكن
متعلم .فلذلك كان من ال�صعب علي ان �أجد وظيفة اعمل بها ،فلج�أت اىل
جتارة املخدرات بالتعاون مع الع�صابة التي كنت قد تعرفت عليها ،وبد�أت
اجنح يف جتارة تلك ال�سموم الفتاكة وترويجها �إىل �أكرب عدد من النا�س الذين
كان غالبيتهم من ال�شباب.
�أثناء جتارتي يف املخدرات تعرفت على �شخ�ص من احلارة ،وعر�ض علي ان ا�سافر
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وعملت هناك ملدة  3ا�شهر وبد�أت �أ�سدد جزء من ديوين ،وكنت ال زال اتعاطى
املخدرات ،و ُاغلق املحل الذي كنت اعمل به .وعر�ض علي ان اعمل يف مكان
اخر ،فوافقت وبد�أت اعمل وكنت ال ازال اتعاطى املخدرات ،وابيع �أنواع
خفيفة منها وكانت ال�شرطة دائما تراقبني �إذ كانوا ي�أتون اىل بيتي فج�أة
ليفت�شوا فيه على املخدرات .ولكني كنت تعلمت جيدا كيف �أخفي الب�ضاعة
عن عيون ال�شرطة.
�أما زوجتي فكانت م�سيحية حقيقية ،وبالرغم من �أين كنت دائما ا�ضربها
بعنف وق�سوة واطردها اىل بيت �أهلها� .إال انها كانت دائما ت�صلي لأجلي
وتطلب من الكني�سة ان ت�صلي اي�ضا من اجلي..
ويف احد الأيام بينما كنت �أجل�س يف البيت مبفردي ويف ذلك الوقت كانت زوجتي
وفتحت و�إذ ب�شخ�ص يحمل كتابه املقد�س وقال
تزور �أهلها .دق جر�س الباب
ُ
يل« :بينما كنت ا�صلي و�ضع اهلل على قلبي ان اتي اىل بيتك و�أ�شارك معك اخلرب
ال�سار» ،فطردته يف احلال فقلت له  :اذهب عني بعيدا فانا ال �أريد ان ا�سمع وال
�أقر�أ �أي �شئ.
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وعندما غادر هذا الرجل البيت� ،شعرت بت�أنيب وتبكيت �شديد ،وكان اخلوف
من اجلحيم والأبدية التعي�سة يف النار يرعبني! وبعد م�ضي ن�صف �ساعة ذهبت
اىل بيت ذلك الرجل ،وبد�أنا نقر�أ يف الكتاب املقد�س .وكنت ابكي ب�شدة
وبعدها �أخذت الكتاب معي ،وذهبت اىل بيتي وبد�أت اقر�أ وانا اجه�ش يف
البكاء!

أعطاين قوة للتغيري

ُه َو َذا ال ُك ُّل َقد َ�صا َر َج ِديد ًا

فتحت التلفاز وكان خادم للرب يتحدث
وبينما انا ابكي حزنا على خطاياي،
ُ
ويعظ وك�أنه كان يتكلم عني ويحكي كل املا�ضي ال�شرير الذي ع�شته .وكان
يقول :قم �سلم حياتك لي�سوع يكفي الذي م�ضى قم واركع و�صلي! وبد�أت
والقيت كل ما يتعلق
اكرر ال�صالة من وراء املتكلم و�سلمت حياتي لي�سوع،
ُ
باملخدرات بعيدا عن بيتي .ووعدت الرب ي�سوع ب�أين لن �أعود اىل التعاطي .ويف
اليوم التايل ذهبت اىل الكني�سة وركعت و�صليت.
وبعدها قمت باالت�صال بجميع اال�شخا�ص الذين كنت �أريد منهم �أموال مقابل
�إعطائي لهم املخدرات ،وقلت لهم� :إين �ساحمتهم وال �أريد �شئ منهم وبعدها
ذهبت مع زوجتي اىل الكني�سة.
ووجدت الراحة والفرح وال�سالم فقط مع الرب
وبد� ُأت بقراءة اجنيل يوحنا
ُ
ي�سوع! وتغري حياتي كان نتيجة ال�صلوات التي رفعتها زوجتي ،و�إخوة �آخرين
مملوئيني بقوة امل�سيح !.ومن يومها وانا �أكر�س حياتي ،وعائلتي لي�سوع احلي،
ووعدته ب�أن �أكون �شهادة حية عن عمله وعن حتريره .املجد ال�سمه القدو�س.
�إذ اختربت ما قاله “ :الحْ َ قَّ الحْ َ قَّ �أَ ُقو ُل َل ُك ْم� :إِ َّن ُك َّل َم ْن َي ْع َم ُل الخْ َ ِط َّي َة ُه َو َع ْبدٌ
ِل ْل َخ ِط َّي ِةَ .. .ف�إِ ْن َح َّر َر ُك ْم ا ِال ْب ُن َفبالحْ َ قي َق ِة ت َُكونُو َن �أَ ْح َرار ًا.يوحنا 36 - 34 :8
�سيح َف ُه َو خَ ِلي َق ٌة َج ِديدَ ةٌ .الأَ�شْ َيا ُء ا ْل َع ِتي َق ُة
و�أي�ضا مكتوب � :إِذ ًا �إِ ْن َكا َن �أَ َحدٌ فيِ ا لمْ َ ِ
َقدْ َم َ�ض ْتُ .ه َو َذا ا ْل ُك ُّل َقدْ َ�صا َر َج ِديد ًا.
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جاء الوقت لت�س�أل...
احلياة مليئة بالأ�سئلة ،البع�ض منها ي�صعب االجابة عليها والبع�ض
الأخر ال جند له �أي تف�سري �أو منطق .الغمو�ض وعدم ا�ستيعاب
احلقائق يجعلنا ن�ضطرب ونقلق ونحتار.
رمبا جتد االجابة على بع�ض �أ�سئلتك مبكان ما� ،أوعن طريق ما .ولكن
ما حالك عندما تت�س�أل وتقف عاجز ًا امام تلك الأ�سئلة على �سبيل
املثال:
•ملاذا خُ لقت وملاذا �أنا موجود وكيف �أجد معنى حلياتي؟
•كيف �أفعل مبا اقرتفته من ذنوب و�أخطاء املا�ضي؟
•كيف �أ�ستطيع التغيرياىل الأف�ضل؟
•�أين �أجد �سعادتي وفرحي و�أماين وكيف �أجد ال�سالم على الأر�ض؟
•�أين اهلل عندما �أت�أمل؟
علي �أن اتبع؟
•�أي ديانة �أوعقيدة �أو مذهب يجب ّ
•هل لل�شيطان ت�أثري على جمريات حياتي؟
•�إن كان اهلل �صالح ملاذا نرى احل��روب ،ال��زالزل ،املجاعات،
الأمرا�ض الفتاكة ،الظلم ،القتل وما ذنب ه�ؤالء الأطفال
الأبرياء حتى يح�صدون املوت والفناء؟
•ماذا بعد املوت ،و�أين �س�أق�ضي ابديتي؟
•ملاذا ال ا�ستطيع �أن �أرى اهلل او �أ�سمع �صوته؟
•كيف �أ�ستطيع �أن �أجد برهان على حمبة اهلل يل؟
12
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علـيـــــاء حنـــونـــة
ع�شت �أياما مريرة كنتُ على و�شك ال�سقوط فى
اخلطية ،وعلى �أب��واب اجلحيم .كنت قد مللتُ
تعب احلياة وجنون احلال من حويل ....بحثتُ
عن ال�سالم كبحث الظم�آن عن قطرة مياه فى
ح�ضن ال�صحراء الوا�سعة.
ً
ولدت يف عائلة م�سيحية .يف �سنة  1981م تزوج �أبى
ا�سمي علياء حنونة،
و�أمي وبعد ا�شهر قليلة بد�أت اخلالفات العائلية تدب بينهما وعلى �أثرها
مت االنف�صال ،ويف هذا الوقت علمت امي بانها حامل ومل تكن ترغب بوجودي
ولكنها مل ت�ستطع التخل�ص مني .
كان قلب امي قا�سي جد ًا حتى �أنها مل تقبل �أن تر�ضعني �أو �أن حتملني بني
ذراعيها وقد طلبت من الطبيب ان يبعدين عنها ،حتري الطبيب من �أمري
...فكيف ترف�ض �أم �إر�ضاع �صغريتها �إىل �أن جاء �أبي وا�صطحبني معه لتتوىل
جدتي رعايتي .وقد عو�ضتني كثريا عن حنان �أمي التي مل ارت�شف من حنانها
جرعة واحدة.

والكثري �أي�ضا من �أ�سرار احلياة التي ال ن�ستطيع فك رموزها
وتف�سريها بعقلنا املحدود .جاء الوقت لت�س�أل ،وتخرج من نطاق
الي�أ�س وعدم املباالة وت�شارك معنا همومك وتعبك؟ اكتب لنا
ونحن هنا من �أجلك!
14

تلقيت التعليم حتى
وبعد مرور �ست �أعوام �أحلقت بدير للراهبات وهناك
ُ
ال�صف الثامن خالل تلك ال�سنوات كان يتزايد حقدي على احلياة وعلى
الظروف ,تولدت داخلي م�شاعر الكره والبغ�ض جتاه �أم مل اعرف عنها �شئ .
علي ك�سحابة �سوداء تظلل �أيامي!...
كانت احتفاالت عيد الأم متر ّ

ذلك اليوم الذي تلتف عادة الأمهات حول �أوالدهن لتعانقهن.

�أتذكر انه ُطلب مني يوما فى حفل عيد االم �أن اقر�أ ق�صيدة ُكتبت خ�صي�صا للأم
وقفت �أمام الأمهات .وتكاد تالحقني نظرات العطف وال�شفقة ت�سمرت
و ما �أن ُ
15
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رجلي و�شلت �شفتاي فلم ا�ستطع اال قراءة �سطرين فقط ثم �أخذت يف البكاء
وتركت احلفل ثائرة غا�ضبة .
ُ

هذه كانت �صرختي وقت �ضعفى .يف اليوم التايل ملنجاتي هلل كلمني �صديق عن
الرب ي�سوع .و بد� ُأت �أتعرف فعلي ًا على الرب ي�سوع الذي كنت زمانا طويال
�صرخت له من �أعماق
�أحاول �أن �أجد له طريق �إ �أن هذه املره وجدته �سريعا لأنني
ُ
قلبي .وبد�أ التغري يطر�أ على حياتي ويبدل الظلمة بالنور .الليل �إىل �صباح
م�شرق!

ومت�ضي احلياة و�أنا يف �صراع بني حبي جلدتي التي �ضحت بالكثري من �أجلى و
ثورتي على �أمي التي مل متهلني �أو تعطيني �أي اهتمام  .لكن �شاءت ارادة اهلل
�أن متر�ض جدتي وقد كنت �أرعاها دائما يف كل وقت حتى يف �أوقات املدر�سة فقد
كنت �أ�سرع �آتيه �إىل البيت بعد املدر�سة ال�شملها برعايتي .
حاولت �أن احب �أمي مثل حمبتي جلدتي لكن كل حماوالتي باءت بالف�شل.
لقد
ُ
ومرت حياتي ما بني املدر�سة وجدتي ولكن قبل ان انتهي من التوجيهي توفيت
جدتي وعندها تركت البيت وذهبت اىل دير الراهبات مرة �أخرى لأعمل هناك.
عملت مع الراهبات فرتة دامت ال�سنة والن�صف .كنت خالل تلك الفرتة متمردة
على كل �شيء .راف�ضة للن�صح والإر�شاد .ر�سخت داخلي م�شاعر كره جتاه نف�سي
وجتاه املحيطني بي كنت اهرب من حايل �إىل �أحالما اختلقتها �صغت �أحداثها.
�إقامتي فى الدير ي�سرت يل الرتدد على الكني�سة لل�صالة و كنت اف�ضل التواجد
فى بيت اهلل مبفردي ملا انتابني �شعور باخلجل واالنطواء تلك الفرتة.

أحب املر�أة التي كرهتها طوال � 18سنة .وبعد
تغريت �أمور احلياة معي فبد� ُأت � ُ
فرتة من قبويل امل�سيح تركت العمل يف الدير ورجعت �إىل �أهلي متم�سكة ب�إلهي
الذي ملئ نف�سي حبا و رحمة وقد بد�أت اقبل ذاتي ،لأن اهلل قد قبلني قبال
واحبني كما �أنا !.وتدربت على قبول الآخر دون مترد �أو كراهية.
�شكل اهلل مني �أناء جديد ًا� !.صنعته �أيادي الفخاري الأعظم .بد�أت احب �أمي
واقبلها كما هي .جنحت فى رف�ض الكثري من الأمور التي مل اكن �أ�ستطيع
املثول �أمامها بقوة و�صالبة ،و�أي�ضا مل �أتخلى عن �أحالمي .مت�سكت اكرث بحلمي
ال�صغري ورغبتي يف درا�سة الالهوت.
اتخذت خطوات جادة لتحقيق حلمي و قررت االلتحاق بكلية الالهوت و�أنا
يف قمة ال�سعادة والفرح.

كانت الكني�سة هي ملج�أي الوحيد ومهربي من احلزن والأمل .كنت �أحتدث مع
ي�سوع كخال و�صديق ًا وفي ًا .رويدا رويدا بد�أ قلبي يرتاح وهذا ولد داخلي
رجاء جديد يبعث الأمل يف حياتي املظلمة لكنني مل �أدرك الطريق بعد .كنت يف
ا�شتياق �أن �أتخل�ص من كل هذه املتاعب والأمل والهموم املرتاكمة .كنت �ألهث
بحث ًا عن الفرح وال�سالم احلقيقي .

مثل قبل لكنني كنت ا�صلي لها حتى حتبني وتقبلني كما �أنا.

ع�شت �أيام ًا مريرة كنت على و�شك الهاوية وال�سقوط فى اخلطية  ،كنت قد
مللت تعب احلياة وجنون احلال من حويل....مل �أتوقف عن بحثي عن ال�سالم
�صرخت ب�أعلى
كبحث الظم�آن عن قطرة مياه فى ح�ضن ال�صحراء الوا�سعة ...
ُ
�صوتي هلل “ ان كنت موجود ،وتهتم لأمري وتريد يل حياة كرمية وحتبني �أرجوك
�ساعدين فقد خارت قواي وال �أقوى على التحمل !.

لقد تعرفت على كل �أهل �أمي و�أحببتهم كثريا .ولكن كم هو م�ؤمل جد ًا �أن ارى
�أمي مازالت ترف�ضني وترف�ض الإ�صغاء �إ ّىل وال متهلني من وقتها �إال دقائق معدودة
عرب الهاتف .وبكل مرة ال �أجني من حديثي معها �سوى �شعوري باحلرمان من
حنانها !.وكم �أمتنى ولو اعانقها وا�شعر بدفء �صدرها وبنب�ض قلبها� !.أنه �أمر
على .و�أ�صعب �شيء هو جتاهل م�شاعري جتاه من حملت بي يف بطنها
�صعب جد ًا ّ

16

17

�أثناء فرتة الدرا�سة تعرفت على ابنة خالتي وعلى ابن خايل و�صرت �أرى �أمي
ت�أتي �أياما كثرية �إىل الكلية لرتى ابنة �أختها لكنها مل ت�سمح يل �أن �أتكلم معها،
يف هذا الوقت مل يكن �شعور الغ�ضب واملرارة ينتابني
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ت�سعة ا�شهر .ولكنى بكل �صدق كنت اكررعلى م�سمعها دائم ًا �أنى احبها لعل
على قلبها ويقبلني.
يحنو ّ
يوما وراء يوما يزداد رف�ضها ىل ،وعدم رغبتها فى ر�ؤيتي.
كنت �أ�شكى حايل لي�سوع فهو ال�صديق الألزق من الأخ!
هو من ي�ضمد جراحاتي ويقويني على التم�سك بها لكي �أعود �إىل ح�ضنها الذي
على تقبل كل هذا اجلحود.
طاملا بحثت عنه  ...لي�س ب�سهل َّ
بعد تخرجي فكرت �أن اكر�س نف�سي خلدمة الت�سبيح والرتنيم وقد كان هذا
حلم يراودين دوما وبالفعل �شاركت فى خدمة الرتنيم والت�سبيح .بد�أت مواهب
النعمة تنمو داخلي واكت�شفت �أن بداخلي قدرات اكرث .بد�أت �أي�ضا بكتابة
الرتانيم والت�أمالت وت�شجيع النا�س ومنك�سري القلوب واحلزانى!
ويف م�سريتي مع ي�سوع �أدركت معنى الآية التي تقول يف �سفر ا�شعياء النبي
والأ�صحاح التا�سع والأربعون والعدد اخلام�س ع�شر “ :هل تن�سى املر�أة ر�ضيعها
فال ترحم ابن بطنها؟ حتى ه�ؤالء ين�سني ،و�أنا ال �أن�ساك” لقد كانت هذه الآية
ال تعني �شيء يف املا�ضي لكن اليوم ا�سمع �صوت �إلهى يعزيني بكلماته العذبة.
احبك حتى املوت .بال غ�ش وال رياء .فهو �أبدا ال ين�سانا ...
�أخي و�أختي� ،إن ي�سوع احل ّنان هو هو �أم�سا واليوم واىل الأبد� .إن ي�سوع ينتظرك
لكي تخربه عن خماوفك ،عن �أحزانك ،وعن تلك الأمورالأخرى التي ت�شغل
فكرك وتظن �أنه ال يوجد �أحد يقدرك ويفهم م�شاعرك.
�أترك �أمور الدنيا واهتمامات العامل� .أعط لي�سوع وقتا من يومك .ال تخجل �أن
تعر�ض عليه �أ�سئلتك �أو طلباتك� ،إن كانت �صغرية �أم كبرية ،ف�إن �أمورك ال�صغرية
لي�ست تافهة بالن�سبة لي�سوع ،و�أمورك الكبرية لي�ست مب�ستحيلة عليه.
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رامـــي م�شــرقـــي

ب��د�أت �أحوالنا املادية ت�سوء يوم ًا بعد يوم ويف
�سنة  2003م تعبت من كل �شئ و�ضاق بي الأمر
فقررت ان اخرج من عملي بدون تعوي�ض وبالفعل
خرجت .حتى �أنني فكرت ان اق��وم بفتح بيت
للدعارة لأ�سرتزق منه .ولكن تدخل اهلل بطريقته
العجيبة!

ا�سمي رامي م�شرقي من �سكان القد�س ولدت يف عائلة م�سيحية تعودت مثل
كثري من النا�س �أن �أذهب اىل الكني�سة كل يوم احد.
ويف اوائل �سنة  1995م كنت ا�شتغل على �سيارة نقل ،ويف �أحد االيام طلب
مني بع�ض اال�شخا�ص ان انقل لهم ب�ضاعة م�سروقة من القد�س ال�شرقية اىل رام
اهلل مقابل مبلغ كبري من املال ،فوافقت واثناء نقلي للب�ضاعة ،اتت ال�شرطة
و�سجنت ،وهرب اال�شخا�ص امل�س�ؤولني ا�صحاب الب�ضاعة.
علي ُ
وقب�ضت َّ
كان ا�صدقائي يزوروين من احلني اىل الآخر ويح�ضروا يل الدخان وال�شوكالته،
وذات يوم �أح�ضرت �أمي معها االجنيل ،بعد ذلك منعت �أي زيارة يل لأين كنت
حتت التحقيق .مل يبقى �شيء بني يدي ا ّال االجنيل الذي اح�ضرته يل �أمي .فبد�أت
اقر�أ فيه ولفت نظري اال�صحاح الرابع ع�شر من االجنيل كما دونه الب�شري يوحنا
“ �إن �س�ألتم �شيئ ًا با�سمي فاين �أفعله ” فطلبت من اهلل ان يخرجني من ال�سجن
وبالفعل بعد  3ايام خرجت ،فقررت ان ابحث عن اهلل ف�صرت اذهب اىل
الكنائ�س ،وا�صبحت �شخ�ص متدين.
بعد فرتة بد�أت التدخني و�شرب اخلمرة وبد�أت �أتعاطى املخدرات ،وال�سهر
طويال برفقة ا�صدقاء ال�سوء .مرت ايام و�شهورعلى ذلك احلال!...
20

أعطاين قوة للتغيري

دعيت من قبل �أخي �أن �أذهب معه حل�ضور اجتماع �صالة بالكني�سة ،فقبلت
دعوته وذهبت معه .وحينها كان يعظ الق�س من الكتاب املقد�س .ولكن بقيت
على ما هو عليه .كنت مرتدد ًا ومازالت هناك �شكوك كثرية بقلبي .يف ذلك
الوقت اقرتب موعد احلكم النهائي يف ق�ضيتي .والذي �سوف يتقرر فيها �إما ان
�أعود لل�سجن �أو تُقفل ق�ضيتي وا�صبح �أنا طليق ًا؟
كنت خائف ًا فطلبت من الق�س ان ي�صلي من اجلي حتى ال �أعود مرة اخرى
لل�سجن .ف�صلى معي وقال يل “ يا رامي �سوف يتدخل اهلل و�ستكون كل االمور
على ما يرام” ،وبالفعل مت ما قاله يل الق�س وحكم يل بالرباءة ،ومع كل ذلك مل
اخطو خطوة ايجابية حتى �أتبع الرب ي�سوع.
ا�ستقر بي احلال فعملت ك�سائق �سيارات نقل .وذات مرة كنت ا�شحن ب�ضاعة
من القد�س اىل ايالت .طلبت من �صديق يل �أن يرافقني هذه الرحلة الطويلة.
فغادرنا القد�س ال�ساعة الرابعة �صباحا .كانت احلمولة ثقيلة ،وفجاة مل ا�ستطع
احتكم بعجلة القيادة والفرامل (الربيك) تعطل وكنا يف و�ضع نزول (انحدار)
ف�صرخت وقلت ل�صديقي ا�ستعد ف�سوف منوت .ولكن �أعقبت �صرختي هذه
�صرخة كبرية وقلت يا ي�سوع انقذنا !...وفج�أة توقفت ال�سيارة بعد  200مرت
من االنحدار اىل ا�سفل .ور�أيت بالفعل يد الرب تعمل بطريقة معجزية يف هذه
احلادثة .اكملت الطريق اىل ايالت وانا منده�ش مبا حدث معي!؟ وكيف انقد
الرب حياتنا.
يف �سنة  2000م خطبت فتاة ،ومل مت�ضي مدة طويلة على فرتة اخلطوبة حتى قررنا
الزواج ،وال �أن�سى عندما ذهبت اىل البنك فوجدت بح�سابي مبلغ � 1500شيكل
فقط ال غري .فطلبت من الرب ان يتدخل وي�سدد االحتياج ،وبالفعل اتى يل
رجل بعد فرتة واعطاين ظرف فيه مبلغ  10,000دوالر وقال يل هذا لك .وبالفعل
توفرت يل االمكانيات حتى تزوجت ،وانا منده�ش ومتعجب من معامالت اهلل
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احلنون معي.
ولكن مع هذا كله مل اتخذ �أي قرار وا�سلم حياتي للرب .مل اكن امني مع الرب.
وبدات يد الرب تعمل معي ولكن بطريقة اخرى.
ا�صبت بيدي فمكثت بالبيت ثماين ا�شهر بدون اي عمل .كانت زوجتي
ُ
حينذاك حامل فكانت هي اي�ضا بدون عمل .بد�أت �أحوالنا املادية ت�سوء يوم ًا
بعد يوم !...فبد�أنا نبيع جزء من اثاث البيت لن�سدد االحتياجات ال�ضرورية.
�ضاقت بنا احلياة فخرجنا من بيتنا وا�ست�أجرنا غرفة واحدة.
بعدها بد�أت العمل يف حمطة بنزين وا�شتغلت فيها ملدة عاميني باملحطة وكنت
ا�سرق من املحطة .كان راتبي ال�شهري يتعدى � 9000شيكل بالرغم من ح�صويل
على هذا املبلغ مل ا�شعر بربكة على االطالق،
فبنهاية ال�شهر �أجد نف�سي فارغ اليدين ال املك �شيكل واحد.
ويف �سنة  2003م تعبت من كل �شيء فقررت ان اخرج من عملي بدون تعوي�ض
وبالفعل خرجت وكانت زوجتي حامل يف الطفل الثاين .حتى �أنني فكرت ان
اقوم بفتح بيت للدعارة لأ�سرتزق منه.

أعطاين قوة للتغيري

وفتح الرب امامي ابواب الربكة ،وح�صلت على عمل حمرتم ،وحت�سنت عالقتي
ب�أهل زوجتي .وحتررت من كل انواع االدمان .وبد�أت ادر�س الكتاب املقد�س
بتعمق ،كلمة اهلل احلية التي غريتني وغريت املاليني من الب�شر ،ومازلت تغري
يف وقتنا هذا.
ن�صحيتي لكل �شخ�ص ان ي�ضع يده بيد الرب ي�سوع و�سوف يعطيك حياة ابدية
وفرح و�سالم.
بدون امل�سيح كانت حياتي فارغة وخربة .فما �أروعه من �إله الذي يحبنا ف�ض ًال.
هو وحده ي�ستحق �أن نعطيه كل احلياة .لأنه هو الذي ا�شرتانا من كل قبيلة
ول�سان و�شعب .فيه ن�صبح خليقة جديدة.

ولكن تدخل الله بطريقته العجيبة!

كان هنالك �شخ�ص يدعوين دائم ًا حل�ضور الكني�سة ،ومنذ � 5سنوات كان قد
�أعطاين كارت (  ) business cardمدون فيه ا�سمه ورقم تلفونه ،والعجيب
انني احتفظت بهذا الكارت طوال اخلم�س �سنوات مبحفظة نقودي .فات�صلت
به وتقابلت معه ،وبد�أت اتردد على ح�ضور االجتماعات معه.
وبد�أ الرب يغري حياتي وتذكرت اح�سانات الرب معي طوال هذه ال�سنني،
وكيف كان معي بالرغم من عنادي و�ضاليل .وقررت من كل قلبي �أن اتبع الرب
ي�سوع قائد ًا على حياتي.
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فايز �ساحوري
مل �أجد ما ا�سرتزق منه و�أطفايل ما زالوا يف عمر
الزهور .ومع ذلك �صرت انتزع امل��ال من زوجتي
النفقه على اخل��م��ور .رف�ضني النا�س وانتهرين
الأ�صدقاء حتى عائلتي مل يعد يل بينهم مكان...
ك��ن��ت وح��ي��دا يف دن��ي��اي ال �أج���د ي��د مت��ت��د الىّ ّ
بالرحمة و احلب.
ترعرعت يف حيفا باملحطة ثم يف الكبابري،
ولدت يف النا�صرة يف عام  1957م.
ُ
ُ
ويف النهاية ا�ستقر بي احلال مع اهلي يف البلدة التحتى .تعلمت يف مدر�سة
وولد.تربيت
النور القدمية ،وتزوجت من مزين يف عام  1978م ورزقت  4بنات
ُ
ادمنت مثله �شرب
يف بيت م�سيحي ،ابي يعقوب كان ي�شرب اخلمر ،وقد
ُ
اخلمر .ويف ذات يوم يف �أثناء عملي يف ور�شة لت�صليح ال�سيارات وانا حتت ت�أثري
الكحول ،ت�سببت فى اف�ساد �سيارة مما نتج عنه م�شاجرة بيني وبني �صاحب
الور�شة ،وعلى �أثرها مت ف�صلي من العمل مع حرماين من كل حقوقي املادية.
مل �أجد ما ا�سرتزق منه و�أطفايل ما زالوا يف عمر الزهور .ومع ذلك �صرت انتزع
املال من زوجتي النفقه على اخلمور مما كان ي�ؤثر على مقدرة زوجتي فى �شراء
احتياجات البيت .
انتقلت بها من �شارع يافا اىل جادة �صهيون يف اوائل الثمانينات.
يف الفرتة التي
ُ
بد�أت امل�شاكل تزداد ،كنت ابحث عن امل�شاكل حتى كنت �أت�شاجر دائم ًا
مع موظفي الت�أمني الوطني ،هناك كنت م�سجل كمدمن خمر ح�سب �شروط
الت�أمني الوطني .وكنت وقتها موقوف عن العمل الين م�سجل كمدمن وكنت
اح�صل على معا�ش �شهري من الت�أمني الوطني.
24

كنت وحيدا يف دنياي ال �أجد يد متتد يّ ّ
ال بالرحمة و احلب.
25

أعطاين قوة للتغيري

أعطاين قوة للتغيري

رف�ضني النا�س و انتهرين الأ�صدقاء حتى عائلتي مل يعد يل بينهم مكان .كنت
وحيدا يف دنياي ال �أجد يد متتد اليّ بالرحمة و احلب .وكنت اختلي مع نف�سي يف
�ساعات الليل املظلمة �أت�سائل ملاذا �سمح اهلل بهذا يف حياتي ...؟ و�أين املهرب؟
حاولت الإم�ساك بالكتاب املقد�س لكن مل ا�شعر ب�أي تغري يف حياتي .جاهدت
لكي �أتعافى من الإدمان� .أر�سلني مكتب الت�أمني الوطني �إىل مكان للت�أهيل
وال�شفاء يف رمات – جان قرب تل ابيب .مكثت يف هذا املكان قرابة ثالثة
�شهور .وعوزلت فيها متاما عن العامل اخلارجي .وبعد انق�ضاء الثالث �شهور
عدت ثانية �إىل العامل اخلارجي ،عدت �إىل ك�أ�س اخلمر مرة �أخرى.

حتى حدث �أنى طلبت منهم يوما ان ي�صلوا الجلي .وبالفعل قاموا بال�صالة
من �أجلي ففرحت جدا لذلك ،وبعدها ت�شجعت و�صليت وطلبت من اهلل ان
يحررين!.

�أتذكر �إنني كنت قد دعيت �أنا وزوجتي �إىل حفل عر�س الحد الأقارب .ووقتها
�أكرثت من �شرب اخلمر يف ذلك اليوم ومل اخذ الدواء .كل ما �أتذكره اين كنت يف
العر�س وبعدها ا�ستيقظت و�أنا يف مركز ال�شرطة .يبدو �إنني قد قمت مب�شاجرة
فقدمت على �أثرها �إىل املحكمة .هناك تقابلت مع �شخ�ص م�س�ؤول كنت اعتني
ب�أمه يف مركز االعتناء بالعجزة (دار للم�سنني) .فعفى عني ومل �أجازى ولكني
طردت من العمل للمرة الثانية ومنعت من مزاولة �أي عمل �آخر .
تدهورت حالتي اكرث فكنت ا�شرب يف ال�صباح الباكر ك�أ�س من اخلمر بدل من
القهوة .كنت �أتفقد املحال التجارية لأ�شرتي منها اخلمور .ومن بينها حمل
جلاري �أبو �إليا�س الذي كنت ا�شرتي منه تقريبا يوميا بالدين – على احل�ساب.
مل ا�ستطع احل�صول على �أي عمل  ...كانت زوجتي وحدها تعمل وانا كنت
�أتقا�ضى املعا�ش من الت�أمني الوطني ومرت الأيام هكذا و�أنا �أكرث من �شرب
اخلمر .ويف �أحد الأيام حتدثت زوجتي مع جارة لنا تدعى الأخت انعامة التي
دعتها بدورها �إىل امل�شاركة يف ال�صالة  ,وهذا الأمر ا�ستمر لعدة �أيام .

ويف اليوم التايل مل ا�ستيقظ باكر�أ كعادتي بل منت حتى �ساعة مت�أخرة مما �أزعج
زوجتي جدا وظنت �أين فارقت احلياة .جاء �أي�ضا جاري �صاحب الدكان ابو
�إليا�س ليفتقدين وظن هو الآخر �أن مكروه قد �أ�صابني النه كان معتاد �أن يراين
كل �صباح عنده يف الدكان .ومن ذاك اليوم ا�شكر اهلل �أين حتررت بالكامل! لقد
�أ�صبحت �إن�سان ًا جديد ًا ،النا�س حويل ا�صبحوا يقبلوين ومن ثم عائلتي قبلتني
بعد �أن كنت مرفو�ض من قبلهم ل�سنني طويلة .قررت �أنني ال �أريد امل�شروب
بعد اليوم وال حتى املال (معا�ش) من الت�أمني الوطني .ولهذا فقد ذهبت �إىل
الت�أمني الوطني و�أعلنت لهم عن حتريري و�أين ال �أريد بعد اليوم م�ساعدات وال
حتى املال منهم .لقد حررين الرب و�أين متمتع ًا بهذه احلرية احلقيقة.
قال ال�سيد امل�سيح  “:الحْ َ قَّ الحْ َ ََّق �أَ ُقو ُل َل ُك ْم� :إِ َّن ُك َّل َم ْن َي ْع َم ُل الخْ َ ِط َّي َة ُه َو َع ْبدٌ
ِل ْل َخ ِط َّي ِةَ ..ف�إِ ْن َح َّر َر ُك ْم ا ِال ْب ُن َف ِبالحْ َ ِقي َق ِة ت َُكونُو َن �أَ ْح َرار ًا ”.يوحنا 36-34 :8
وبعد فرتة ق�صرية وجدت عم ًال جديد ًا .وابتد�أت حياتي ت�سري يف م�سار جديد
�أمتتع فيها مع زوجتي وعائلتي وكل هذا بف�ضل عمل الرب ي�سوع يف حياتي
وبالتغيريالذي بدل كل الظروف من حويل.
اهلل يقبلنا بالرغم من �أننا ال نقبل �أنف�سنا .اهلل ال يعيرّ نا بخطايانا بل يحررنا
منها .اخلالق يهتم مبخلوقاته لأنها جزء من خطته .ليمنحك اهلل ال�شجاعة �أن
تواجه حقيقة حياتك بال خزي ولتطلب منه احلرية احلقيقية.

ف�أردت �أن �أتفح�ص الأمور العرف ماذا يفعلون يف هذا املكان .وعندما ذهبت
ر�أيت انهم ي�صلون بطريقة خا�صة و�صرت ا�سخر منهم يف كل مرة اذهب فيها.
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هل من طريق ؟
�س�ؤال حائر طاملا تردد يف �أذهان وقلوب الب�شر ردد �صداه تاريخ
الإن�سانية ،كيف يتربرالإن�سان �أمام اهلل ؟ �إنه مو�ضوع كل �إن�سان
على اختالف اجلن�س واللغة والدين…
ً
مقبوال �أمام اهلل !!
كيف �أكون
�أن اهلل �سبحانه وتعاىل بار وقدو�س يكره اخلطية وال يقبل �أن
يكون يف عالقة مع �إن�سان خاطئ ومع �أنه يف نف�س الوقت حمب
ورحيم وغفور .يقول الكتاب املقد�س “لأن �أجرة اخلطيئة هي
موت”
لقد دخلت اخلطيئة للإن�سان ف�صار خاطئ ًا عا�صي ًا مذنب ًا .ولقد
جن�ست اخلطية الإن�سان ف�صار جن�س ًا ولقد ف�صلت بينه وبني اهلل
ف�صار ميت ًا روحي ًا و�أ�ستحق املوت �أبدي ًا.
�أين الطريق �إذ ًا؟
قال ال�سيد امل�سيح “ �أنا هو الطريق واحلق واحلياة لي�س �أحد ي�أتي �إىل الآب �إال
بي” يوحنا 6:14
“ توجد طريق تظهر للإن�سان �أنها م�ستقيمة ،وعاقبتها املوت”.
هل الطريق الذي ت�سري فيه من هذا النوع؟
�أطلب �إىل اهلل الذي يعرفك ،ويحبك ،وي�سمعك وبالت�أكيد �سوف يجيبك.

قال ال�سيد امل�سيح “�أنا هو الطريق واحلق واحلياة
لي�س �أحد ي�أتي �إىل الآب �إ بي” يوحنا 6:14

قل له :افتح قلبي وذهني من ف�ضلك واهدين �إىل طريقك القومي ،و�أنر قلبي
مبعرفتك املعرفة احلقيقية.
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ال احرتم �أهلي وال �أكن لهم �أي �إكرام .وكانوا اهلي منزعجني ومت�ضايقون جد ًا
من هذا التغيري الذي �أ�صابني.

ابراهيم كردو�ش
حتولت اىل �شخ�ص ع�صبي جداً .ال ابايل ب�أحد،
�صرت �أملك ما ًال ،ازهو بنف�سي ،ال احرتم �أهلي وال
�أك��ن لهم �أي �إك��رام .ب��د�أت ادخ��ن ومن هنا بد�أت
حياتي تتدهور ،وب��د�أت بتعاطي ال�سموم .ولي�س
ذلك فح�سب بل بد�أت بتجارة املخدرات.
ا�سمي ابراهيم كردو�ش من �سكان حيفا ترعرعت يف حيفا قرب حمطة الكرمل
�شارع يافا تربيت يف بيت م�سيحي وكان احلي الذي كنت ا�سكن فيه مليء
بامل�شاكل .وكنت انا الولد الوحيد لأهلي بني ثالث بنات وكنت اح�صل على
كل �شئ مهما كلف الأمر .كان اهلي �أُنا�س طيبني وكنت متفوق يف مدر�ستي.
ولكن كان كل تركيزي ومو�ضع اهتمامي �أن ا�صبح غني ًا.
كانت تربطني عالقة ب�أحد اال�شخا�ص الذي يكربين يف ال�سن ،ولكن انقطعت
كل و�سيلة ات�صال به .ومل �أعرف اين ذهب؟ وطال غيابه عني !...
وعندما رجع ر�أيته رجل غني ًا جد ًا .يركب �سيارة فاخرة يقتني الكثري .ف�أثار
ذلك ف�ضويل ،والأكرث من ذلك هو �أنني ا�صبحت اح�سده و�أغار منه .وهذا
دفعني �أن ات�صاحب معه بدافع امل�صلحة ال�شخ�صية.
وعندما ا�صبح عمري � 14سنة بد�أت ادخن ومن هنا بد�أت حياتي تتدهور،
وبد�أت بتعاطي ال�سموم .ولي�س ذلك فح�سب بل بد�أت بتجارة املخدرات وهذه
ال�سموم .وهذا ما قاد خطواتي ف�سلكت طريق ال�سرقة والزنى وفعل ما ال يليق.
حتولت اىل �شخ�ص ع�صبي جد ًا .ال ابايل ب�أحد� ،صرت �أملك ً
ماال ،ازهو بنف�سي،
30

مل يجر�أ �أحد �أن يتناق�ش معي يف امور حياتي ال�شخ�صية ،و�إن تفوه �أحد من
عائلتي ب�س�ؤال �أو با�ستف�سار ،كنت ا�صرخ و�أغ�ضب واقول لهم هذه هي حياتي
ولي�س لأحد تدخل فيها .نتيجة لهذا دخل ابي وامي امل�ست�شفى وا�صيبا
ب�أزمات �صحية.
ويف يوم من الأيام �سمعت �أن جارنا الذي قد عرفني بكل هذه اال�شياء ان حياته
تغريت و�أنه �سلم حياته للم�سيح .ف�سخرت منه وبد�أت ا�ستهز�أ به.
وذات مرة وجدت الكتاب املقد�س يف يد �أمي ،ف�س�ألتها من اين ح�صلت على
هذا الكتاب؟ فقدمت يل الكتاب لأقر�أه ولكني رميته �أر�ض ًا وخرجت من البيت
وذهبت لكي �أرى جاري .بد�أ جاري يكلمني عن
ً
ً
امل�سيح ،جذبني جد ًا حديثه ،مبا يحمل �صدق ًا وحبا نقيا .من تلك اللحظة،
بد�أت حياتي تغيري �شيئ ًا ف�شيئ ًا.
تكررت زيارة جاري يل ويف كل مرة كان يحدثني عن امل�سيح ،فكنت دائم ًا
ا�شعر براحة .ق�ضى معي جاري �أوقات طويلة لل�صالة من �أجلي وكنت افرح
كثريا ولكن عندما يغادر اجلار البيت ،كنت ا�ضعف �أمام التدخني و�أتعاطي
ال�سموم ،كنت وك�أن ارادتي مقيدة ،و�أين عبد هذه االمور.
تعبت جد ًا وطلبت �أن ين�صرين امل�سيح وي�أخذ بيدي ويقوي ارادتي لرف�ض
هذه اال�شياء .ويف يوم من االيام دخلت اىل احلمام وام�سكت بكي�س املخدرات
و�ساعتها رفعت نظري لل�سماء وقلت اعطني يارب ارادة �أن �أتخل�ص من عبودية
االدمان.
31

أعطاين قوة للتغيري

كانت عندي م�شكلة يف نطق الكالم ( ت�أت�أة ) وهي �أين ال ا�ستطيع الكالم بطالقة
وذهبت اىل اكرب الأطباء ولكن مل ي�ستطع احد �أن ي�ساعدين برغم تطور الطب.
وذات يوم ذهبت اىل ق�س الكني�سة وطلبت منه �صالة .فقال يل� :إن ال�سيد
امل�سيح الذي �صنع معجزات يف املا�ضي هو �أم�س واليوم واىل االبد ،ومازال ي�صنع
معجزات يف وقتنا احلا�ضر �إن وثقت فهو قادر �أن ي�شفيك!.
فتحت الكتاب املقد�س وبالتحديد يف �سفر اخلروج واال�صحاح الرابع عن
مو�سى النبي الذي قال للرب “ا�ستمع �أيها ال�سيد انا ل�ست �صاحب كالم بل
�أنا ثقيل الفم والل�سان” بعد �أن قر�أت هذا املقطع وثقت بالرب ب�أنه قادر�أن
ي�شفيني كما فعل مع مو�سى النبي .وحدثت املعجزة فبعد مرور  3ثالثة �أ�شهر
مل�س الرب ل�ساين و�شفيت.
و�أنا الآن اعلن امياين ،وا�شهد بكم �صنع الرب بي ورحمني !.هو الوحيد القادر
على كل �شيء يقدر �أن ي�شفيك وي�شبع قلبك ،ويعطيك راحة و�سالم.
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نادرة ر�شيد
عندما بلغتُ التا�سعة ع�شر من عمري تعرفت
ُ
وج���دت ملج�أ
على زوج���ي ن���دمي ،ظننت �أن���ى
راحتي! لكن �سرعان ما �سيطرت امل�شاكل على
حياتي ب�سبب عدم الإجن��اب .يئ�ستُ من حايل
ُ
وقررت طلب الطالق
و�أ�شفقت على حال زوجي.
ليتزوج وينجب ما �شاء من �أطفال.
ولدت عام  1957م بالنا�صرة م�سقط ر�أ�سي ،يف �سن الثامنة من عمري ،انتقلت
ُ
در�ست فى مدر�سة داخلية مبدينة
�إىل حيفا ب�سبب م�شاكل عائلية خا�صة
ُ
القد�س ،ظروف حياتي القا�سية كانت اقوى من �أن تحُ تمل.
ظننت �أنى
بلغت التا�سعة ع�شر من عمري تزوجت بندمي عام  1978م،
ُ
عندما ُ
وجدت ملج�أ راحتي! لكن �سرعان ما �سيطرت امل�شاكل على حياتي ب�سبب
عدم الإجناب� ،أجريت اكرث من عملية جراحية على �أمل الإجناب لكن دون
وقررت طلب الطالق
أ�شفقت على حال زوجي.
يئ�ست من حايل و�
جدوى.
ُ
ُ
ُ
ليتزوج و ينجب ما �شاء من �أطفال.

�أعطاين قوة للتغيري

لكن بكل حمبة رف�ض و مت�سك بي وخ�ضعنا لإرادة اهلل ،بالرغم من ال�ضغوط التي
كانت متار�سها علينا عائلته .وبحكم عادتنا ال�شرقية� ،أن عدم االجناب يعترب
عار ًا بل البع�ض يعتربه نتيجة لعنة .كم من بنات مل ت�ش�أ ارادة اهلل �أن ي�صبحوا
�أمهات ،فنالوا قدرا وفريا من ال�سخرية واال�شمئزاز من الأخرين .هناك للآ�سف
ا�شخا�ص كثريين يلقون اللوم على املر�أة فقط لكونها مل تنجب �أوالد ًا ،وال
يراعون �أن يكون ال�سبب يف ذلك من الرجل �أي�ض ًا� .أعلم كم من �ضغوط و�آالم
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نف�سية عميقة ميكن �أن يجتازوا فيها ب�سبب التخلف وعدم فهم االمور مبنظور
�إلهي.

وبعد �شهر �أجريت فح�ص �آخر مع طبيبة �أخرى .وقالت يل �أن اجلنني هو ولد
ففرحت جد ًا و�شكرت اهلل .يا له من �إله عظيم!.

قررت فى تلك الفرتة ان �أوقف كل �أ�ساليب العالج املختلفة واخل�ضوع �إىل �إرادة
اهلل .لكن اهلل حتنن علينا ،وبعد �سنة بدون اي عالج �أجنبت ابنتي الأوىل نعيمة
أجنبت ابنتي الثانية كر�ستني (خلود).
وبعد ال�سنتني والن�صف � ُ

تقابلت مع الطبيب
لقد �أتت ال�ساعة لكي اجنب فذهبت للم�ست�شفى ،وهناك
ُ
املعالج الذي �سبق وقد �أعطى التقرير ب�أنه يجب �إزالة الرحم .فتفاجئ بوجودي
يف غرفة الوالدة ،فاعرتف وقال انه “جاهل �أمام حكمة اهلل الذي يغري الأمور”.
وبالفعل و�ضعت �أبني ( مروان ) بوالدة طبيعية �سنة  1994م.

وطلبت من اجل هذا الأمر بلجاجة،
كانت داخلي رغبة ملحة لإجناب ولدا.
ُ
على ويهبنى هذا الطلب.
وبدموع �أن يرت�أف ّ
لكن �ساءت حالتي ال�صحية جد ًا و�أعلن ىل الطبيب املخت�ص انه يجب �إزالة
الرحم ..فلم يكن �أمامي �أي خيار �إ اال�ست�سالم لهذا القرار.
ت�صادف وجود �أحد رجال الدين من خارج بالدنا ،ير�أ�س م�ؤمتر روحي .طلبت
منه ال�صالة لكي ما يتدخل الرب وي�صنع معجزة .ف�صلى معي و�أخربين �أن اهلل
�سريزقني ولد ًا.

لقد تغريت حياتي كليا فقد �صنع الرب عجائب بحياتي  ...ومازال امل�سيح
ي�صنع معجزات يف ايامنا هذه ،لأن امل�سيح حي  ..وكما �صنع يف املا�ضي ي�صنع
يف احلا�ضر لأنه هو �أم�س واليوم و�إىل الأبد .الذي به نحيا ونتحرك ونوجد .هو
يحبنا  ،يعرف �إحتياجتنا ،قادرا على �صنع املعجزات .الغري م�ستطاع عند
الب�شر هو م�ستطاع لديه .لأنه �إله امل�ستحيالت .تعالوا ذوقوا وانظروا ما �أطيب
�إلهي املحب الذي ال ينع�س وال ينام.

كان ذاك قبل عملية �إزالة الرحم بعدة �أيام .وكان موعد العملية يقرتب وكنت
يف �صراع م�ستمر لكني وا�صلت ال�صالة متم�سكة بالإله احلنون الذي ال ميكن
�أن يرتكنا �أو يهملنا.
قبل موعد العملية بعدة �أيام �أ�صابتني �أوجاع �شديدة .ف�أُجريت فحو�صات
وتبني �أنني حامل ،فلم �أُجري العملية .وبعد �ستة ا�شهر �أجريت �إ�شاعة
املوجات ال�صوتية  ultrasoundللجنني و �أخطرين الطبيب �أنى حامل
قمت بعمل الفح�ص مرة �أخرى،
ببنت .فقلت له“ :ال انه ولد” وبعد �أ�سبوع ُ
و�أكد يل �أن اجلنني بنت.
رف�ضت هذا وقلت البد ان يكون ولد ف�أنا مت�أكدة الن الرب �أعلن يل ذلك.
ولكني
ُ
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فقد �صنع الرب عجائب بحياتي
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قال ال�سيد امل�سيح :
“ كل من ي�شرب من املاء
الذي �أعطيه �أنا فلن
يعط�ش �إىل الأبد .بل املاء
الذي �أعطيه ي�صري فيه
ينبوع
ماء ينبع �إىل حياة �أبدية ”
�أيهاالعطا�ش جميع ًا هلموا
�إىل املياه
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مياه باردة لنف�س عط�شانة...
يف نف�س الإن�سان عط�ش �شديد ال يعرف كيف يرويه!.؟ فقد يحاول البع�ض منا
�أن ي ّفرح نف�سه يف �أماكن اللهو املختلفة ،من �سينمات �أو حفالت �أو رحالت �أو
ق�ضاء �أوقات طويلة يف م�شاهدة الأفالم �أو �سماع الأغاين ،وطلب املزيد واملزيد
من هذه امل�سرات ولكن بال ارتواء وبال فرح .وتكون النتيجة ازدياد الظم�أ.
رمبا تبحث عن االرتواء يف ال�سكر والزنى� ،أو التمتع مب�شاهدة القنوات التي
تبث االفالم االباحية �أو بناء عالقات غري بريئة عرباالنرتنت� .أو رمبا تظن �أن
ن�سيان همومك هو بادمانك للمن�شطات واملخدرات .الآخرين يحاولون �إطفاء
عط�ش النف�س بامتالك البيوت و�أر�صدة يف البنوك ،و�شراء احدث ما يقدمه
العامل من تكنولوجيا…! ولكن ال يعلمون �إن عطاء العامل واغراءاته امنا هي
جمرد �سراب من �سراب.
حق ًا �صدق من قال ( :لأننا مل ندخل العامل ب�شيء ووا�ضح �أنّنا ال نقدر �أن نخرج
منه ب�شيء).
م�سرات وتلذذ ب�أمور العامل ال يتعدى عن
�إ ّن كل ما يقدمه العامل وال�شيطان من ّ
كونه مياه البحر املاحلة فمن ي�شرب منها يزداد ظم�أ وي�شعر باملرارة دون ارتواء
�أو �أفراح.
م�سرات العامل هي عبارة عن �آبار م�شققة ال ت�ضبط ما ًء.
�إ ّن جميع ّ

فهل ت�شعر �أنك عط�شان؟ وقد جربت كل الطرق وبقي عط�شك دون ارتواء؟
�إذ ًا تعال �إىل الينبوع احلي الذي يتفجر بالنعمة واملحبة يف و�سط عامل مقفر.
تعال �إىل ينبوع احلياة ي�سوع امل�سيح فهو يقول لك وللجميع يف ملء حمبته :
“ من ي�شرب من املاء الذي �أعطيه �أنا فلن يعط�ش �إىل الأبد .بل املاء الذي
�أعطيه ي�صري فيه ينبوع ماء ينبع �إىل حياة �أبدية”
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�إىل �أين �أنت ذاهب �أيها االن�سان؟
كثريون كانوا نظرينا ميار�سون �أمورهم اليومية حتى �أدركهم
املوت وهم الآن يتوقعون حكم اهلل الأبدي .لقد تنا�سى الكثريين
هذه احلقيقة الرهيبة ،وهي �أنه ال بد من املوت  !...وبعد
املوت الدينونة .فقد حاول الإن�سان جهده لري�ضي اهلل لكن
جميع جهوده باءت بالف�شل� .أما اهلل فقدم ابنه كفارة عن
خطايا الب�شر ،و�إذ اجلميع �أخط�أوا وهب اهلل خال�صه هذا ليكون
للجميع�.سوف ندان ال لأننا �أخط�أنا فح�سب بل لأننا مل نقبل
اخلال�ص املقدم لنا جمان ًا من اهلل .ان العقاب على اخلطية ت�شمل
جميع الب�شر وال مفر .وقال اهلل ع ّنا « انه لي�س بار وال واحد..
لي�س من يعمل �صالح ًا لي�س وال واحد� ..أذ �أخط�أ اجلميع و�أعوزهم جمد اهلل ».
بهذا ا�ستحق النا�س العقاب « لأن اجرة اخلطية هي موت » .ولكن �شكر ًا هلل على
نعمته املجانية التي تربر اخلاطئ.
�إن فر�صة اخلال�ص هذه هي لنا ما دمنا �أحياء على الأر�ض ،و�صار لنا مبوت
امل�سيح امتياز الدخول جمان ًا �إىل هذه النعمة .ال رجاء خلطاة نظرينا �إال عن هذا
الطريق ..طريق الفداء ..لي�س ب�أحد غريه اخلال�ص« .لأن لي�س ا�سم �آخر حتت
ال�سماء قد �أعطي بني النا�س به ينبغي �أن نخل�ص» ان هذا اخلال�ص املجيد يقدَّ م
جلميع اخلطاة الراجعني اىل اهلل ،ال لأجل �صالحنا بل مبوجب رحمته علينا.
ال عذر لك البتة ان �أهملت �أو �أجلت نوال اخلال�ص املقدم لك من ِقبل اهلل
حب.
املُ ِ

اىل �أين �أنت ذاهب �أيها االن�سان؟

تعال �إليه الآن  ،تعال �إليه كما �أنت ،ك�إن�سان هالك ي�ستحق الدينونة
وك�إن�سان عاجز ال ي�ستطيع �إر�ضاء اهلل ل�سبب �سقوطه .الرب ي�سوع يعرف يقين ًا
�أن املر�ضى بحاجة اىل طبيب ،الذي قال « ال يحتاج الأ�صحاء اىل طبيب بل
املر�ضى » فال �شفاء لك من �أمرا�ضك الروحية �إال به وحده .
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عــبــــــد املـ�سـيـــــح
ب��د�أت �أت�سال عن حقيقة اهلل هل هو حقيقي
�أم خيال؟ هل يوجد عدة �آلهة �أم هناك �إله
واح��د؟ ومل��اذا هناك �أدي���ان خمتلفة؟ وم��ا هو
الدين احلقيقي؟ كانت ه��ذه الأ�سئلة عبارة
عن ديناميت وبركان ثائر ًا ينفجر يف داخلي
ويزداد نريانه ا�شتعال وتوهج ًا.
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وكان يجول بفكري الكثري من الأ�سئلة واال�ستف�سارات التي مل �أكن �أعرف
كيف �أح�صل على �أجابتها مطلق ًا .وهذا جعلني �أزداد قلق ًا وحرية لأن
علي هي �أن الأ�سئلة التي تتعلق باخلالق ال
الفكرة التي كانت ت�سيطر ّ
يجوز �أبد ًا �أن يتجر�أ �أحد باال�ستف�سار عنها لأن هذا حرام وكان هذا
ال�شيء يرعبني جد ًا.

ن�ش� ُأت يف عائلة م�سيحية فقرية جد ًا مما دفعتني ظرويف املادية �إىل ترك
املدر�سة و�أنا ب�سن احلادية ع�شر وكان كل هديف �أن �أ�شتغل ب�أي عمل لكي
�أ�ستطيع �أن �أوفر م�صروف البيت و�أ�ساعد �أهلي .ومل تكن للكني�سة �إي
مكانة يف تفكريي ومل �أكن �أذهب �إليها �إال مرتني بال�سنة ،الأوىل على عيد
امليالد والثانية على عيد القيامة ،وحتى تلك املنا�سبتني مل �أفهم معناهما
ومل �أفهم �سبب هذه الأعياد.

وكانت فكرتي عن اهلل �سلبية للغاية لأن اهلل بنظري هو غام�ض وبعيد
وال ي�ستطيع �أحد �أن يقرتب منه .ومن هنا كان ال�صراع يتولد بداخلي
يوم ًا فيوم ًا وبد�أت �أت�سال عن حقيقة اهلل هل هو خيال �أم حقيقي ؟ و�إذا
كان هو حقيقي فهل وجوده مهم يف احلياة ؟ هل يوجد عدة �آلهة �أم هناك
�إله واحد؟ وملاذا هناك �أديان خمتلفة؟ وما هو الدين احلقيقي؟ كانت هذه
الأ�سئلة عبارة عن ديناميت وبركان ثائر ينفجر يف داخلي ويزداد نريانه
ً
ا�شتعاال وتوهج ًا لأين مل �أعرف من �أين �أح�صل على �إجابات لكل هذه
الأ�سئلة بل بالأحرى كنت كالذي ت�شتعل فيه النريان ويحتاج نقطة ماء
تهدئ من لهيبه .

كان كل همي وفكري وطموحي هو كيف اعمل لكي �أ�ساعد �أ�سرتي
و�أح�سن من م�ستواها املعي�شي ،فلم �أعري للتعاليم امل�سيحية �أية اهتمام
لأن يف بيتنا ال يوجد �أي ذكر عن الرب ي�سوع ،ومل يكن لدينا �إجنيل بالبيت
وهذا ما دفعني �إىل �أن �أعتقد �أن امل�سيحية ما هي �إال جمرد طقو�س متوارثة
و من اخت�صا�ص الكهنة فقط .وال يحق لأحد االطالع على الإجنيل �سوى
الكهنة لأنهم وحدهم املخت�صني بهذا الأمر .ولكون الإجنيل مقد�س
فمكانه الوحيد هو يف داخل الكنائ�س فقط ،هذا ما كنت �أفكر فيه.

وتزداد حالتي �سو ًا و�سو ًا عندما ميوت �أحد جرياين �أو �شخ�ص ما ،كنت
�أ�سال نف�سي �إىل �أين يذهب امليت؟ هل �سيعود من جديد �أم �أنه �سوف
يذهب �إىل عامل �أخر؟ و�أنا يف هذا ال�صراع املرير مل �أعرف ملاذا النا�س ميوتون
وهل كل النا�س �ستموت؟ وما هو �سبب املوت ؟وهل �أنا �أي�ضا �سوف �أموت
مثلهم؟ ولكن �إن مت �إىل �أين �س�أذهب؟ وان كنت حق ًا �سوف �أموت فلماذا
جئت �إىل هذا العامل ؟فهل النا�س ت�أتي �إىل هذه الدنيا فقط لكي ميوتون
؟وهل �سينتهي الأمر بنا عند املوت ؟
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�أ�سئلة حا�صرتني من كل جانب حريتني و�أفزعتني ومل �أفهم معناها
�أبد ًا ولكن حب الف�ضول عندي دفعني لكي �أت�س�أل و�أفهم ما يدور حويل
ولكن كنت �أجد نف�سي �أدور يف دائرة مغلقة ومل افهم �أي �شيء وهذا ما
كان ي�ضايقني كثري ًا جد ًا ،ولكن مل �أنتهي هنا فمازال حب الف�ضول
باقي ًا وم�سيطر ًا على كل تفكريي لأعرف �إجابة لكل �س�ؤال يدور بداخلي
فذهبت �إىل دير “مار �سابا” �شرق مدينة بيت �ساحور والذي بقيت فيه
مدة �ستة �أ�شهر.

�صوت الرب ي�سوع يكلمني من و�سط هذا النور العظيم وقال ّيل “ال تخاف
�أنا ي�سوع الذي يحبك� ،أنا موجود ومن حمبتي لك ا�شرتيتك بدمي ،ومت
من �أجلك على ال�صليب لتحيا �أنت ،وقمت منت�صر ًا على املوت لكي
تنت�صر �أنت ،و�أنا معك وعيني عليك ترعاك ال تخف� ،أنا الذي �أتيت بك
�إىل هذا املكان لأنك �أنت ّيل لأ�شجعك و�أباركك ،و�أفتح لك الأبواب املغلقة
و�سيتبارك الكثريين ب�سببك ويكون كل هذا ملجد �أ�سمي”

وجنحت
ويف �صباح �أحد الأيام خرجت من الدير لأت�سلق اجلبل املقابل له،
ُ
يف الو�صول �إىل قمة اجلبل وكان املكان هادئ ًا جد ًا ورائع ًا ،فال�سماء فوقي
وال�صخور واجلبال من حويل ،فكنت �أق�ضي طوال اليوم مت�أم ًال بالطبيعة
اخلالبة واملناظر الرائعة .
ويف عمر خم�سة ع�شر عام ًا كان هناك �شيء بداخلي يدفعني �أن �أ�صعد
اجلبل مرة �أخرى وبالفعل ت�سلقت اجلبل وبد�أت بالت�أمل يف املناظر
الطبيعية �إىل منت�صف نهار ذلك اليوم ،وقد كانت ال�شم�س �ساطعة،
وبني الت�أمل والإبداع وت�سا�ؤالت عقلي التي ال تنتهي ،وجهت نظري �إىل
ال�سماء و�صرخت من �أعماق قلبي بحرارة والدموع تنهمر من عيني قائ ًال
يا رب �إذا كنت موجود وحقيقي �أكيد راح ت�سمعني من ف�ضلك �أعطني
فهم ًا ملا يدور يف داخلي ،ال ترتكني يف �ضياع ،وباحلقيقة كان موجود
وحقيقي و�سمعني وجتاوب معي.

ويف هذا الوقت �شعرت بقوة عظيمة ورهبة مل �أ�شعر بهما من قبل ومل �أعد
قادر ًا على الوقوف فخررت على وجهي ،وبينما ال�صوت ما زال يكلمني
ر�أيت نف�سي يف مكان �أخر خمتلف ًا متام ًا عن املكان الذي كنت فيه ،مكان يف
قمة الروعة واجلمال ،مل �أرى مثله على الإطالق ولو حاول �أ�شهر الر�سامني
و�أعظمهم �أن ير�سموه لعجزوا !...ومل ولن يقدروا.
ور�أيت � ً
أطفاال ب�شبه املالئكة يف كل مكان ينتقلون من مكان �إىل �أخر،
ً
رجاال ون�ساء
والنور ي�شع منهم وعددهم يزداد ،ور�أيت �أ�شخا�ص ًا كثريين
وكانوا جميعهم يرمنون مع املالئكة ترانيم جميلة تنبهر لها الأذان مع
مو�سيقى هادئة ومع �إنني مل �أفهم هذه الرتانيم لكني فرحت بها ،وكانت
منع�شة يل ،حتى اختفى اخلوف من داخلي ووجدت نف�سي يف قمة الفرح
وال�سعادة التي مل �أ�شعر بهما من قبل .و�سمعت ال�صوت يقول يل “ �أنا
�س�أعلمك �أن ترمن مثلهم ”.كانت لغتهم جميله ورائعة وهم ميجدون اهلل
حينئذ اندجمت معهم وك�أين واحد منهم ومل �أعد �أتذكر �أي �شي من حياتي
املا�ضية.

وحدثت �أمور مل �أكن �أتوقعها حيث �أن املنطقة حتولت �إىل نورعظيم جد ًا
�أقوى من نور ال�شم�س ال�ساطعة بكثري وغطى النور كل املنطقة ،و�سمعت

مرت الأيام وبد�أت �أن�سى هذه اللحظات ،ورجعت ك�أيامي ال�سابقة.
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ويف هذا الأثناء وعلى الرغم من ان�شغايل يف العمل كان يراودين اللقاء
املمتع مع الرب ي�سوع على اجلبل واملنظر الرائع الذي كان يجذبني
دائم ًا ،املكان الذي يتمناه كل �إن�سان على الأر�ض ورغم ذلك كنت �أجهل
طرق ال�شيطان املاكر الذي كان دائم ًا يخد دائم ًا كنت �أقنع نف�سي �أنني
مازلت �شاب ًا وامل�ستقبل �أمامي فهذا الوقت هو وقتي �أ�ستمتع فيه بحياتي
وامل�ستقبل قادم و�سوف �أهتم فيه بي�سوع وتعاليمه.

،تعال �أنا يف انتظارك” قمت من النوم بعد هذا ا ُحللم الرائع وبد�أت �أنظر
حويل وفكرت كثري ًا ب�أحداث هذا احللم فتذكرت لقائي بالرب ي�سوع،
فت�شجعت وقررت �أن �أذهب للكني�سة يف بيت حلم التي كان �أخي يذهب
�إليها ،وح�ضرت عدّ ة اجتماعات ومن خالل �سماعي لتعاليم الإجنيل
بد�أت �أتعلم �أكرث و�أكرث عن ي�سوع وحمبته وتعاليمه الرائعة واقتنيت
ن�سخة من الكتاب املقد�س.

والآن يجب �أن �أهتم مب�ستقبلي و�أجتهد ،وكل هذه الأمورجعلتني �أبرر
لنف�سي ما �أفعله !.ومل �أكتفي بهذا فقط ولكني كنت �أقنع نف�سي �أين
م�ؤمن ول�ست بحاجه �إىل توبة لأين �أنظر �إىل نف�سي �إن�سان �صالح ال �أعمل �أي
خطيئة ف�أنا ال �أ�سرق وال �أقتل وال �أفعل �شيء يجعلني �أتوب.

ومن هذا الوقت �شعرت باالرتياح ال�شديد لأن الكتاب املقد�س �ساعدين
على الإجابة على جميع �أ�سئلتي .ويف هذا الوقت �أدركت كم كنت خاطئ
و�أدركت �أي�ضا ق�صد الرب يل وماذا كان يعني بكلماته �أنه يحبني ويعتني
بي ،وبدون خجل حيث �شعرت بحرية ركعت �أمام اجلميع وبكيت
و�سلمت نف�سي وحياتي �إىل امل�سيح ،ومنذ ذلك التاريخ فتحت �صفحة
جديدة مع الرب ي�سوع.

وبهذه اخلدعة ال�شيطانية التي �أوهمت بها نف�سي �أين �إن�سان �صالح ،كنت
كل يوم �أبعد �أكرث و�أكرث عن طريق الرب ي�سوع دون �أن �أدري فقد ان�شغلت
بالعمل وغرقت بدوامة احلياة وبهذا ك�سرت قلب من �أحبني ومات لأجلي
وهو الرب ي�سوع.
يف �سنة  1985م طلب مني �أخي �أن �أذهب للكني�سة التي كان ي�صلي فيها
لكنني كنت قا�سي ًا ورف�ضت �أن �أذهب بل و �أ�ستهزئت به وبكني�سته وبكل
امل�ؤمنني .ويا له من قلب �إن�سان بعيد قا�سي يرف�ض حب الرب وعطفه
جمدد ًا ،ولكن �أخي مل يي�أ�س ومل ي�ست�سلم بل كان دائم ًا ُي�صلي لأجلي ،وقال
يل ذات يوم  :ا�سمع يا عبد “ �سوف ت�أتي للرب ي�سوع بدموع ” ولكنني
مل �أعريه �أي اهتمام.
وفيما كنت نائم ًا ظهر يل الرب ي�سوع يف ُحلم وقال يل “ ما زلت �أحبك
44

وكنت �أمنو تدريجي ًا يف حياتي الروحية ومل يكن بحياتي الروحية فح�سب
بل �أي�ضا يف حياتي العملية ف�صار عندي تقدم ًا يف العمل .فكان هذا
العمل بركة من الرب يل ولأهلي .ور�أيت يدّ الرب يف هذا العمل فكان
ينمو عام ًا بعد الأخر �إىل �أن �أ�صبحت �أمتلك م�صنع ًا للخياطة وكان عدد
العمال فيه  40عامل .وكنت م�شهور ًا يف هذا املجال.
�إىل �أن بد�أت املعاناة مع عام  1989م .كانت فيه االنتفا�ضة بقمتها يف بالدنا
و�أختلف اجلانبان الفل�سطيني والإ�سرائيلي على مو�ضوع ال�ضرائب.
وعلى �أثر ذلك �صدر قرار ًا من قيادة االنتفا�ضة الفل�سطينية موجه ًا �إىل
�أ�صحاب امل�صانع والتجار بعدم دفع ال�ضرائب للجانب الإ�سرائيلي .ومن
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يخالف هذا القرار هو �ضد �شعبه.

علي.
الأخرى على الظلم الذي وقع ّ

فقامت ال�سلطات الإ�سرائيلية على �أثر هذا ب�إغالق املدينة وفر�ضت منع
التجوال .و�صادرت ممتلكات من ميتلكون م�صانع وحمالت جتارية وقد
�شملني هذا الأمر �أي�ض ًا حيث �صادروا كل حمتويات امل�صنع الذي كنت
�أمتلكه والذي كان �سبب ًا لنعي�ش منه �أنا و�أهلي .حملهم للماكينات
بطريقة خاطئة �أدى �إىل �سقوط الزيت على الأر�ض ،ومل يكتفوا بهذا بل
�أخذوا املالب�س اجلاهزة والقوها على الأر�ض حيث الزيت امل�سكوب.
فكان كل �أنتاجنا من املالب�س مكانه الوحيد هو �أن يلقى بالزبالة ولكم �أن
تتخيلوا معي مقدار اخل�سائر التي حلقت بي يف ذلك الوقت املرير.

يف هذا الوقت الأليم فكرت ب�أنني من�سي ومرتوك وت�ساءلت ملاذا ي�سمح
الرب بهذه الظروف القا�سية؟ ومل �أكن �أفهم ق�صد الرب من كل هذا ولكن
كنت �أتذكر كلمات الرب يل �أنه يحبني ولن يرتكني مهما ح�صل وهذا
كان يجعلني يف قمة الت�شجيع رغم املحن وال�شدائد فهذا جعلني �أ�سلم
له �أمري دون �شك فغمر الفرح وال�سالم قلبي .

فتوقف عملي وخ�سرت كل �شيء فقدرت خ�سارتي يف ذلك الوقت بحوايل
 120.000دوالر �أمريكي.
وبهذا يكون �ضياع مل�ستقبلي و�ضياع لتعب ال�سنني املا�ضية .ومل يهد�أ لهم
بال حتى اقتادوين �إىل ال�سجن �أي�ضا ملدة  16يوم بتهمة �أنني خمالف وبعد
ذلك �أُجريت يل حماكمة ع�سكرية يف مدينة رام اهلل وقررت املحكمة �إدانتي
و�سجني � 4أ�شهر ومت �أي�ضا بيع ممتلكات امل�صنع يف مزاد علني.
وكم كنت مت�أمل ًا جد ًا لهذا القرار القا�سي.كنت مقهور ًا جد ًا على ما
حدث يل وللخ�سارة الكبرية.

خرجت من ال�سجن بهذا الت�شجيع فكان بانتظاري �أ�صحاب الديون
املرتاكمة واللذين كانوا ينتظرون خروجي من ال�سجن وهذا الو�ضع
ال�سلبي �أثر كثري ًا على �أهلي ف�أ�صبحنا يف و�ضع مايل م�ؤمل جد ًا !.ومل يكتفي
بنا الأمر هكذا ولكن البنك �أر�سل لنا لي�صادر �أي�ض ًا جميع ممتلكات بيتنا
والعف�ش وكل �شي!.
مل ن�سمع دقات الباب �إال من �أ�صحاب الديون املرتاكمة ،وهذا ما دفعني
لأعمل من ال�صباح الباكر حتى منت�صف الليل لأ�سدد القليل لأ�صحاب
الديون وكان هذا الو�ضع امل�ؤمل �سبب ًا يف ازدياد تدهور حالة �أبي و�أمي
ال�صحية .ف�أبي �أُ�صيب بجلطة دماغية ففقد ب�سببها النطق .و�أمي
�أُ�صيبت بهبوط يف القلب .حيث كانت حالتهما ت�ؤملني كثري ًا وال �سيما
�أنهما كانا يعجزان عن ق�ضاء حاجاتهم الأ�سا�سية وكانت حالتي تزداد
�سوء ًا حيث �أنني عاجز عن �أن �أُلبي لهما الطعام وم�صاريف العالج.

لي�س الأمر �صعب يل فقط ولكن لأهلي �أي�ضا ف�أمي كانت تبكي با�ستمرار
ومن �شدة احلزن والبكاء بد�أت �صحتها ترتاجع و�أبي �أي�ض ًا انهارت �صحته.
واحلال بالن�سبة يل كان �صعب للغاية من جهة حزين على �أهلي ومن اجلهة

يف عام  1999م مات والدي ،ويف نف�س العام انتقلت �أمي �أي�ضا! وبهذا
�أكون قد خ�سرت كل �شيء م�صنعي وعملي و�أبي و�أمي!
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وعلى الرغم من كل هذه الأحمال الثقيلة كانت يد الرب ي�سوع ترفعني
وت�شجعني وحتفظني من ال�سقوط .فكان خري م�شجع يل وقت الإحباط
والف�شل .فهو هو �أم�س ًا واليوم و�إىل الأبد �سيبقى �أمين ًا و�إن كنا غري �أمناء
له .فقد �أعطاين قوة وقت ال�ضعف ورفعة وقت ال�سقوط ،ون�صرة وقت
الهزمية ،وفرح ًا وقت احلزن�.أعطاين احلب واحلنان والرعاية فكان الراعي
ال�صالح.
وبنعمته الغنية بد�أت من جديد الأو�ضاع تتح�سن �شيئ ًا ف�شيئ ًا و�أ�صبحت
�أرى الربكة يف حياتي ويف حياة �أهلي وحياة الآخرين �أي�ضا ،ب�سبب حمبة
ي�سوع التي ال تو�صف وحق ًا كما قال بول�س يف ر�سالته لأهل رومية “ كل
الأ�شياء تعمل مع ًا للخري للذين يحبون اهلل ،الذين هم مدعوون ح�سب
ق�صده ”.

بد�أت �أت�سال عن حقيقة الله

هل هو حقيقي �أم خيال؟
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هل �أنت حر؟

أعطاين قوة للتغيري

�إن حرركم االبن فباحلقيقة تكونون �أحرار ًا

لكل �إن�سان تعريفه اخلا�ص باحلرية ،فامل�ساجني يف ال�سجون يعتربون خروجهم
من ال�سجن هو احلرية ،وال�صحفيون يعتربون احلرية احلقيقية هي حرية التعبري
عن �آرائهم ،وال�شباب يعتربون احلرية عمل ما يهوى قلبه والتلذذ بكل ما هو
ممنوع يف احلياة.
�آخرين من ال�شباب يعتربون احلرية هي اخلروج والدخول �إىل البيت بدون رقيب
بدون �أن ي�سمع �أين تذهب �أو متى تعود؟! والبع�ض الآخر يعتربون �أن احلرية هي
خال�صهم من اال�ستعمار! لكن ما هو مفهومك �أنت عن احلرية؟ هل �أنت حر؟
لقد جاء امل�سيح لكي يعطي لكل �إن�سان حرية ،ويفك قيود كل �إن�سان من
�أق�سى عبودية ،فمهما يحاول العامل �أن يقدم لك ،فهو باطل وم�صريه الزوال،
لكن الذي يهبه اهلل لك فهو عطايا وبركات دائمة وال تزول وال تنتهي ،فحرية
العامل تقيدك لكن حرية اهلل حتررك .حتررك من �أكرب قيد و�سال�سل يف يديك ،قيود
اخلطية التي يقيدك بها عدو اخلري.
ولهذا ال�سبب جاء امل�سيح �إىل �أر�ضنا قبل �ألفي �سنة تقريب ًا ،كانت �أور�شليم
وباقي املدن حتت �سيطرة الإمرباطورية الرومانية ،وكان ال�شعب يتوقع �أن ي�أتي
امل�سيح الذي �سيخل�صهم من هذا اال�ستعمار ،كانوا يتوقعون م�سيح يحرر
بقوة ال�سيف! ولكن امل�سيح جاء ومعه ب�شارة �أخرى ،بل معه حترير �أخر ،فقد
علي لأنه م�سحني لأب�شر امل�ساكني �أر�سلني لأ�شفي
قال امل�سيح “ روح الرب ّ
املنك�سري القلوب لأنادي للم�أ�سورين بالإطالق وللعمي بالب�صر و�أر�سل
املن�سحقني يف احلرية و�أكرز ب�سنة الرب املقبولة”
جاء امل�سيح لكي نخرج �أنا و�أنت من �سجن اخلطايا فهواملحررالوحيد الذي
يفك وينزع قيود اخلطية .جاء امل�سيح لكي ينق�ض �أعمال �إبلي�س ،فامل�سيح مبوته
على ال�صليب �سحق ال�شيطان لكي ننال احلرية .هو ي�سوع الذي قال “�إن حرركم
االبن فباحلقيقة تكونون �أحرار ًا” (�إجنيل يوحنا )36:8

يوحنا 36:8
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كلري وابراهيم ها�شم
�سلطت علينا مملكة ال�شيطان �سهام اللعنة وال�سحر والعرافة وكادت
�أن تفتك بي وبعائلتي والتي كانت �سبب مر�ض زوجي وتدهور حالته
ال�صحية .وكانت تلك نقطة البداية لأكرب و�أخطر الأحداث يف حياتي
ولكن اهلل تدخل بطريقة عجيبة.

أعطاين قوة للتغيري

النفاية يف مطلع الدرج .كانت ت�شري اجلارة اىل �سائل احمر اللون تتواجد اثاره
على الدرج من مدخل باب البيت وحتى بداية مدخل العمارة.
كان هذا �سائل احمر اللون ولكنه غري معروف او م�ألوف .ف�أجبتها ب�أنني مل ُ�ألقي
بالنفاية وحتى اين ال اعلم ما هو هذا ال�سائل؟ مل افهم عن ماذا تتحدث؟ وما هي
فقمت بتنظيف الدرج.
تلك البقايا؟ على كل حال مل اعطي اهمية للمو�ضوع.
ُ
�سمعت مرة اخرى جارتي تطرق باب البيت فقمت
وبعد فرتة لي�ست بطويلة
ُ
ألقيت بالنفاية على
الفتح الباب واذ بها ت�صرخ مرة اخرى متهمة اياي ب�أين � ُ
قلت لها اين مل القي النفاية بتاتا .ولكن كانت
مطلع الدرج .ومرة اخرى ُ
البقاية واثار ال�سائل متواجد مرة اخرى من باب البيت وحتى مدخل العمارة.
واخربت زوجي ابراهيم بهذا الأمر
دخلت
قمت بتنظيف الدرج ولكن هذه املرة
ُ
ُ
ُ
واذ به يتذكر ان له بع�ض املعارف يتعاملون مع ال�سحر وال�شعوذة فرمبا لهذا
ال�سائل عالقة مبو�ضوع ال�سحر ولكننا مل نكن مت�أكدين.

كنت ابلغ من العمرالثالثة
ا�سمي كلري ها�شم من مواليد يافا -تل ابيبُ .
تعرفت على ابراهيم زوجي احلبيب .بعد فرتة ق�صرية تزوجنا
والع�شرين عندما
ُ
و�سكنا �سنتني يف يافا  -تل ابيب ومن بعدها انتقلنا لنعي�ش يف حيفا .تبد�أ
احداث ق�صتنا من تلك اللحظة التي انتقلنا بها لنعي�ش يف حيفا.

كنت يف البيت وحدي مع االوالد واذا بي ارى ان ال�سقف
يف ذات يوما ممطرُ ،
و�صعدت اىل
فخرجت
يت�ساقط منه بع�ض املاء ففكرت ماذا قد يكون ال�سبب؟
ُ
ُ
فوجدت هنالك �صندوقا من خ�شب يتواجد عليه اخ�شاب
العلية ( ال�سطح )
ُ
ففكرت رمبا هذا ال�صندوق هو ال�سبب!.؟ كان ال�صندوق مربوط بحبل
وحديد
ُ
واخرجت ما كان به من
فتحت ال�صندوق
فحاولت �سحبه بقوة فانقطع احلبل.
ُ
ُ
ُ
اغرا�ض فر�أيت هناك ك�أ�س من بال�ستيك احادي اال�ستعمال مربوطا بكي�س
ففتحته الرى ما بداخله واذ بديدان كثرية تخرج من الك�أ�س وبعدها اختفت
الديدان.

اذكر تلك االحداث وك�أنها حتدث معي الآن للمرة االوىل .كنت اجل�س يف
فقمت
�سمعت �شخ�ص يطرق باب البيت
ال�صالون ( غرفة املعي�شة )عندما
ُ
ُ
القيت بقايا
قد
اين
اياي
متهمة
بوجهي
ت�صرخ
الفتح الباب واذ بجارتي
ُ

واخربت جارتي
ا�سرعت
كان هنالك �سائل به مواد مل اعرف ما بداخل الك�أ�س!.؟
ُ
ُ
ف�أتت لرتى فقالت يل انه ال بد من انه �سحر وعمل قد �سلطه �شخ�ص ما نحونا
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لكي ي�ؤذينا .كانت تلك نقطة البداية لأكرب و�أخطر الأحداث يل ولعائلتي.
اذكر انني كنت جال�سة ا�شاهد التلفاز واذ بي ارى �شخ�ص يلب�س عباءة �سوداء
مير يف ال�صالون ( غرفة املعي�شة ) ويدخل غرفة االوالد .كان زوجي يجل�س
بجانبي فنبهته ان هنالك �شخ�ص يف البيت وها هو مي�شي متجها نحو غرفة
فقمت م�سرعة الرى اوالدي اذا حل بهم �ضرر
االوالد .ولكنه مل يرى اي �شخ�ص.
ُ
ولكني مل اجد ذاك ال�شخ�ص فانه قد اختفى .فقلت لزوجي �أمل ترى ال�شخ�ص؟
فقال ال مل ارى .تكرر هذا امل�شهد العديد من املرات كنت ارى ذاك ال�شخ�ص
ولكن زوجي ال يراه !.حتى ان زوجي قد ظن اين اتكلم كالم فارغ.
لقد كان هذا ال�شخ�ص يراود بيتنا ويتم�شى ك�أنه جزء من العائلة اراه انا فقط.
مل يكن زوجي ي�صدق ما اقوله له .لقد ابتدئت حالة زوجي ال�صحية وخا�صة
رجليه بالتدهور فج�أة حتى و�صلت به احلالة انه مل ي�ستطع امل�شي بدون م�ساعدة
العكاكيز.

أعطاين قوة للتغيري

ف�سلمت
�شعرت برغبة قوية لأن �أذهب اىل الكني�سة وهناك تكلم يل الرب
بعدها
ُ
ُ
حياتي هلل ف�أعلنت ي�سوع امل�سيح ربا وخمل�صا على حياتي .يا للفرح الذي ملأ
قلبي وغمر حياتي !.ويا لروعة التغيري الذي ح�صل يل .مل اعد ارى ذاك ال�شخ�ص
الغريب ذي اللبا�س اال�سود يتجول يف البيت يف ما بعد لقد اختفى كليا .مل تعد
ف�شجعت زوجي احلبيب
لقوة ال�شيطان �أي �سلطان على بيتي وعلى عائلتي.
ُ
ابراهيم �أن نبد�أ مع ًا بقراءة الكتاب املقد�س وهكذا كان ي�شاركني القراءة
ولكنه مل يكن بعد قد اخترب احلياة اجلديدة.
بعد فرتة ق�صرية دعوت زوجي ليح�ضر اجتماع ال�صالة بالكني�سة لكي ي�ساعدين
اي�ضا بحمل االوالد و�أنا عائدة اىل البيت فكان ي�أتي فقط عند انتهاء اجتماع
ال�صالة لكي ي�ساعدين ولكنه مل يقبل الدخول.
ويف احدى االيام تقابل زوجي مع �شخ�ص من الكني�سة كان يعرفه من قبل
فت�شجع ودخل اىل االجتماع للمرة االوىل .وبعد فرتة كان هناك اجتماع يف بيتي
وكانوا االخوة ي�صلون معي ومع زوجي واذ بالرب يلم�س زوجي فقبل الرب
خمل�ص حلياته اي�ضا .ويا لالعجوبة لقد ابتد�أ الرب ب�شفاء زوجي حاال ف�شعر
ان �شيء ما يخرج من رجليه .لقد ترك املر�ض وتركت االوجاع زوجي ف�شفي يف
احلال .مل يكن زوجي بحاجة بعد اىل م�ساعدة تلك العكاكيز ليم�شي وحده.
لقد �شفى اهلل اوجاعه التي دامت ما يقارب االثني ع�شر عاما من االالم والعذاب.
وجد زوجي عمل بعد فرتة وعادت حياتنا جمددا اىل م�سارها الطبيعي.

مل يفهم االطباء ال�سبب لقد خ�ضع جلميع الفحو�صات الطبية ولكن مل يعلن عن
اي �سبب �صحي معروف لالطباء .لقد توجه زوجي للت�أمني الوطني معلنا عن
و�ضعه ال�صحي ،فح�صلنا على م�ساعدات مادية ومعا�ش �شهري لكي ن�ستطيع
العي�ش .الن زوجي مل ي�ستطع العمل .لقد كانت رجليه منتفخة كثريا وعليها
اثار دم اي�ضا .لقد تدهورت احوالنا من ال�سوء اىل الأ�سو�أ .ويف ذات يوم ،كنت
يف طريقي من احل�ضانة اىل البيت عائدة اىل بيتي واذ ب�سيدة كنت اعرفها من
تكلمت
زلت ان�سانة خجولة.
ُ
كنت وما ُ
قبل تتوجه ا ّيل وت�س�ألني عن احوايل ُ
معها لبع�ض الوقت وبنهاية املحادثة �س�ألتني ما هو ر�أيي يف ي�سوع امل�سيح ؟
واقرتحت ان ت�أتي لزيارتي و لت�صلي معي .فاجبتها بنعم .لقد اتت لزيارتي
مع بع�ض االفراد من الكني�سة ف�شاركوين كلمة اهلل ومن بعدها �صلوا معي ومن
�أجلنا.

هزمت قوة ال�شيطان وال�سحر والعرافة التي
لقد ابتد�أ التغيري بحياتنا .لقد
ُ
�سلطت علينا لكي تدمر حياتنا الزوجية والعائلية وال�صحية واملادية والتي
كانت �سبب مر�ض زوجي وتدهور حالته ال�صحية ،بقوة كلمة اهلل وباعالين
انا وزوجي ان الرب ي�سوع امل�سيح خمل�ص ًا ورب ًا على حياتنا .هذه هي قوة اهلل
للتغيري التي قد غريت حياتنا كليا.
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اخوتي واخواتي االع��زاء ،ال تقبل ان تكون لك عالقة مع مملكة ال�شيطان
وارف�ض ب�إرادة قوية �صامدة ان تتقابل مع العرافني وال�سحرة وال تبحث عن
حل مل�شاكلك خارج �أح�ضان اهلل .ادعوك ان ت�أتي اىل اهلل راجع ًا اىل �أح�ضانه
احلنونة تائب ًا وطالبا املغفرة لكي حت�صل على قوة اهلل للتغيري ولكي حت�صل على
حياة جديدة تتمتع بها معه فتنت�صر على قوة ال�شيطان وتتحرر من كل لعنة
وجهت �ضدك .تلك هي الق�صة التي ع�شتها وهذه هي اخلال�صة ان حمبة اهلل لنا
معلنة للجميع .الذي يدعو جميع الب�شر بال ا�ستثناء ليقبلوا غفرانه املجاين.
باالميان بي�سوع امل�سيح تتحرر من كل قوة لل�شيطان املدمرة حلياتك.

أعطاين قوة للتغيري

منيف املغربي
كنتُ �أجل�س الليايل و�أنا �أبكي لأين و�صلت �إىل
معطيات وبراهني �أرهبتني و�أفزعتني و مل �أكن
�أتوقع �أين �س�أكت�شفها كنت �أتوقع �أين �س�أثبت
�صحتها ،و�أنني على ح��ق ،لكن وج��دت عك�س
ُ
ووجدت نف�سي �أمام قرار
ف�صدمتُ ،
ذلك متاما ُ
خطري.
ا�سمي ر�شيد و من املغرب لكن لدي ق�صة طويلة هي التي جعلتني �أهتم
باملوا�ضيع الإ�سالمية� .أوال �أنا تربيت يف عائلة م�سلمة� ،أبي فقيه ،ورجل دين
تربيت على مبادئ الإ�سالم منذ طفولتي منذ �أن كنت �صغريا ،تعلمت بل
حفظت �أجزاء كثرية من القر�آن و تعلمت الفرائ�ض ،تعلمت ال�صلوات بكل
حذافريها �سواء الفرائ�ض منها �أم النوافل ،تعلمت �أي�ضا جمموعة من الأ�شياء
التي حر�ص �أبي على تعليمي �إياها منذ ال�صغر .كانت حياتي ل�صيقة بالقر�آن
وبالإ�سالم يف كل تفا�صيلها� ،أول �شيء �أين حفظت �أجزاء من القر�آن يف بداية ملا
كان عندي �أربع �سنني وهكذا تطورت عالقتي بالإ�سالم وبالقر�آن و�أحببت نبي
الإ�سالم حمبة �شديدة منذ ال�صغر.
لكن �شاءت الإرادة الإلهية يف يوم من الأيام �أن �أ�ستمع �إىل �إحدى موجات الراديو
و�ألتقط برنامج يتحدث عن امل�سيح بطريقة خمتلفة ،طريقة مل �أعهدها من قبل.
كان �أول �شيء ا�سرتعى انتباهي كلمة رنت يف م�سمعي وهي ا�سم ي�سوع ،كل
ما تعودت �أن �أ�سمعه منذ ال�صغر كان ا�سم عي�سى وكلمة ي�سوع �أو ا�سم ي�سوع
يجعل �أي �شخ�ص ينتبه �إىل هذه الق�ضية فانتبهت كم�سلم قلت هو لي�س ا�سمه
ي�سوع .امل�سيح ا�سمه عي�سى .ثاين �شيء ُ�صدمت به �أن الربنامج يتحدث عن
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�أ�شياء تتعار�ض مع تعاليم القر�آن ومع تعاليم الإ�سالم حول امل�سيح �أول �شيء
مثال قيل �أنه �صلب و مات على ال�صليب من �أجل خطايانا و طبعا كم�سلم
�صدمت و قلت هذا م�ستحيل “وما قتلوه وما �صلبوه بل �شبه لهم” .ثالث �شيء
وجدت �أن مقدم الربنامج يتحدث عن امل�سيح على �أنه ابن اهلل ،وطبعا هذا �أمر
ُ
ً
من �أكرب الكبائر لأنه �شرك يف نظري كم�سلم فرثت هائجا غا�ضبا حمتد ًا على
هذه الهرطقات وعلى الفور �أم�سكت بالقلم ودونت عنوان الربنامج الذي �أذيع
بنهاية احللقة.
بعثت لهم
وهكذا ابتد�أت م�شوار طويل باملرا�سلة مع �إذاعة م�سيحية� .أول �شيء ُ
�آيات من القر�آن حمتجا على حمتوى الربنامج قلت“:ما قتلوه وما �صلبوه ولكن
�شبه لهم” قلت �أي�ضا “ :لقد كفر الذين قالوا �إن اهلل ثالث ثالثة” قلت“:لقد
كفر الذين قالوا �إن اهلل هو امل�سيح ابن مرمي” وقلت �أ�شياء كثرية .وملا بعثت هذه
الر�سالة بعثوا يل كتيب �صغري �أتذكر عنوانه �إىل الآن ا�سمه  :الطريق ال�صاعد �إىل
العالء ،طبعا هذا الكتاب مل �أعترب له �أي قيمة لأنه كان كتاب �صغري يتحدث عن
�أ�شياء غريبة عني ولكنها ب�سيطة منها �أن اخلطية دخلت �إىل العامل عن طريق �آدم
و�أ�شياء كثرية من هذا القبيل ،و�أن امل�سيح �صلب ومات وقام من الأموات .ف�أثار
هذا الكتاب غ�ضبي وثورتي على امل�سيحيني.
لكن كانت يل وقفة �أخ��رى مع نف�سي ،قلت �أنا كم�سلم الآن �أحكم على
امل�سيحيني انطالقا من منطلقات �إ�سالمية انطالقا من معاريف الإ�سالمية حيث
�أين �أنظر �إىل امل�سيحية على �أ�سا�س �أنها كفر و�شرك انطالقا من �آيات قر�آنية .مل
�أعرف ما يف الإجنيل مل �أعرف عقائد امل�سيحيني مل �أعرف تفا�صيل هذه العقائد،
كان لدي �أحكام جمموعة �أحكام م�سبقة �أردت �أن �أ�سقطها على امل�سيحية قبل
�أن �أتعرف �إىل احلقائق من منابعها و من �أ�صولها .وطبعا هذا الأمر� ،شعرت يف
نف�سي �أين ل�ست �صادقا مع نف�سي قلت مع نف�سي �أنا م�سلم بالوراثة� ،أنا �أدافع
على الإ�سالم بالطبيعة لأين ولدت يف �أ�سرة م�سلمة وتعلمت �أن الإ�سالم هو احلق
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وغريه كذب ومع ذلك �أحكم على الآخرين انطالقا من معاريف.
فقلت �أن القا�ضي العادل والإن�سان العادل ال�صادق مع نف�سه البد و�أن ي�ستمع
�إىل طرفني ،ي�ستمع �إىل الطرف الإ�سالمي وي�ستمع �إىل الطرف امل�سيحي ،وطبعا
هذا ولد لدي �صراع داخلي حيث �أنني كنت وقد بد�أت بدرا�سة املقارنات من
خالل جمموعة من الدرو�س باملرا�سلة� .أخذت مني �سنني طويلة وجمهودات ووقت
و�صراع داخلي �سواء عاطفيا �أو فكريا .وهذا ما و ّلد لدّ ي جمموعة من الأ�سئلة
وجمموعة من احلقائق اكت�شفتها من جمرد ر�سالة لكنه حتول من بعد �إىل جتربة
كبرية وغنية ب�أ�شياء كثرية.
وبالفعل قمت معه بدرا�سة الكتاب املقد�س ملدة �أربع �سنوات متتالية .كنت
فيها �أدر�س واحلل ،وقلت اعطيهم فر�صة حتى ي�شرحوا دينهم .ولكن يا
لل�صدمة التي �صدمتني.
�أنا �أطالب �أي �شخ�ص �صادق مع نف�سه �أن يلتجئ �إىل الأمور من م�صادرها ،هذه
نقطة ف�أعود �إىل جتربتي مع الإجنيل ومع القر�آن ،هذه التجربة ملا انطلقت هذا
املنطلق �أزاحت الكثري من القيود التي كانت جتعلني مكب ًال و�أرزح حتت عبئ
املقد�سات واملمكن والغري املمكن وخطوط حمراء و�ضعها الإ�سالم حويل.
حتررت من عدة قيود لأين انطلقت من كوين متع�صب �أعمى اىل ان�سان حمايد ًا
انظر اىل الق�ضية بنظرة �شاملة عادلة بني الطرفني الطرف الإ�سالمي والطرف
امل�سيحي.
وهكذا قادتني امل�سرية �إىل ت�سا�ؤالت كبرية جدا حيث �أين يف �آخر املطاف �صدمت
يف �أ�شياء كثرية� ،صدمت يف جمتمعاتنا الإ�سالمية� ،صدمت يف الفقهاء �صدمت يف
�أ�سرتي �صدمت يف عائلتي� .صدمت يف النا�س الذين حويل .قلت تعلمنا �أ�شياء
غلط ،تعلمنا �أ�شياء عبارة عن كذب وجمموعة من االكاذيب املرتاكمة.
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�أول �شيء �أعطيكم �أمثلة� :أول حقيقة اكت�شفتها يف الإجنيل �أن بنوة امل�سيح هلل
لي�ست هي البنوة التي ي�صورها القر�آن �أو ت�صورها الأحاديث �أو ي�صورها علماء
الإ�سالم .وجدت �أنها بنوة منزهة على �أن تكون عالقة ج�سدية بني اهلل ومرمي
حا�شا هلل ،وجدت �أن الإجنيل ال ين�سب �أي عالقة ج�سدية هلل مع مرمي حتى يلد
امل�سيح.

فوقفت لأين وجدت �أين كنت �صغريا يف ال�سن وقلت لأين �أمام م�ستقبل �آخر
�سينقلب ر�أ�سا على عقب �أردت �أن �أح�سب الكلفة �أن �أقول ماذا �أفعل؟

ملا كنت م�سلما كنت �أ�ستنتج ا�ستنتاج طبيعي ومبا�شر من القر�آن لوحده �أن
امل�سيح �أو امل�سيحيني ب�صفة عامة يعتقدون ان امل�سيح نتيجة عالقة ج�سدية بني
اهلل ومرمي .ثاين �شيء �أن العلماء واملف�سرين والرواة �أكدوا هذا �ألطرح ف�صدمت
لأين وجدت �أن الطرح امل�سيحي خمتلف متاما ،الإجنيل ي�صور لنا امل�سيح ابن اهلل
ب�شكل خمتلف �أنه نابع من اهلل ومنبثق عن اهلل وهذا املفهوم مل �أكن �أفهمه عندما
كنت م�سلم �أعطيت مثال ب�سيط .
هذه الأ�شياء ولدت لدي �صراع كبري جدا حتى �أين كنت �أجل�س الليايل حتى
الرابعة يف ال�صبح �أو الثالثة �أو اخلام�سة يف ال�صبح و�أنا �أبكي لأين و�صلت �إىل
معطيات �أرهبتني و�أفزعتني ومل �أكن �أتوقع �أين �س�أكت�شفها كنت �أتوقع �أين
�س�أثبت �صحة الإ�سالم ،و�س�أت�أكد ب�أن الإ�سالم هو احلق والطريق الوحيد �إىل اهلل.
لكن وجدت عك�س ذلك متاما ف�صدمت كنت �أبكي الليايل وا�ضعا القر�آن
والإجنيل �أمامي و�أت�ضرع �إىل اهلل يا رب �أحرق الكتاب الغلط ،يا رب �أرحني من
عبء هذه الأ�سئلة .يا رب �أزح هذا الثقل عني !.ال �أريد �أن �أح�سم لأين وجدت
�أين �أمام قرار خطري ،هل �أقول ب�أن جمتمعي كله على خط�أ م�ستحيل هل �أقول ب�أن
الإ�سالم على خط�أ؟ هذا كفر ًا فكيف و�أنا تربيت عليه منذ �صغري ؟ م�ستحيل!
م�ستحيل!

�أنا اكت�شفت ب�أن امل�سيح حق وجدت ب�أن الإجنيل حق ،ب�أن الإجنيل مل يتحرف
وجدت ب�أن امل�سيح فعال كما يقول عنه الإجنيل ،كلماته رائعة تعليمه رائع هو
�شخ�ص رائع .
وجدت احلقيقة ،ب�أن موت امل�سيح وقيامته من
بعد اطالعي على هذه االمور،
ُ
بني االموات هي حقيقة قاطعة .وان كل الدالئل والقرائن ت�شري اىل ذلك احلدث
بكل املقايي�س.
هذه كانت حقيقة �صادمة وقلبت كل املوازين يف حياتي .لقد �سهرت الليايل
�أ�سهر حتى ال�صباح ،وا�ضعا االجنيل والقر�آن �أمامي و�أقول :احرق الكتاب
الذي لي�س على حقيقة ،يارب يارب ارين احلقيقة� ،أنا تائه ال ا�ستطيع �أن اعرف
احلقيقة بنف�سي.
حمبة امل�سيح قلبت موازين حياتي ،حمبة امل�سيح حا�صرتني من كل جهة .حمبة
امل�سيح اكرب �شيء �أثر يف حياتي.
وجدت �أن االجنيل كتاب حمبة� ،سالم ،لي�س فيه عنف ،كتاب فيه عمق ،فيه
حتديد للم�شكلة ويعطي احلل القاطع .ال يركز على كيفية ال�صالة بل على
عمق ال�صالة ،ال يركز على كيفية ال�صيام بل على عمق ال�صيام .ال يركز على
ال�صغائر والكبائر بل على جوهر الأ�شياء.
امل�سيح حتدي كل الطقو�س ،فكان امل�سيح يتعامل مع الب�سطاء واخلطاة ،فقال “
ال يحتاج اال�صحاء اىل طبيب بل املر�ضى”.

هل �أقول ب�أن والدي الذي �أحبه جدا وتربيت على يديه �أقول ب�أنه علمني
الكذب؟ �أنها م�صيبة بل كارثة!.

وانا كنت مري�ض كنت �أحتاج اىل طبيب ،ال احتاج اىل �أحد يثقل كاهلي
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بالفرائ�ض ،والأعراف والنوافل وبكيفية ال�صالة ،مل ا�شعر بحياتي بروح ال�صالة
اال يف امل�سيحية .عندما كنت م�سلم كنت ا�صلي وا�شغل ذهني بعدد الركعات ،
كنت اركز على امور ال ت�شعرين باملرة ب�أين اكلم اهلل.
لقد اكت�شفت ب�أن اتهامي للم�سيحيني وللعقيدة امل�سيحية ،هي بذاتها اتهام
هلل نف�سه ،ولقدا�سته .امل�سلمني يف �أي مكان يف املجتمعات الإ�سالمية يحكمون
انطالقا من معارف م�سبقة و�أحكام جاهزة ،كل من حتدثه على امل�سيحية جتد
لديه �أحكام جاهزة يف قوالب �صاغها الفقهاء وقالها علماء الدين� .أن الظروف
على �أن �أكون خمالط للكتابات الإ�سالمية
والبيئة التي ع�شت فيها هي فر�ضت ّ
وللرتاث الإ�سالمي...
من امل�ستحيل �أن الإن�سان يبعد عن ت�أثري جمتمعه ،لكن �أنا �أطالب �أي �شخ�ص
و �أي �شخ�ص باحث عن احلقيقة �أن يكون على الأقل �صادق من نف�سه ،لأن �أوال
احلكم على الآخر انطالقا من �أحكام م�سبقة هذا عيب علمي يف النقا�ش لي�ست
طريقة علمية النه الإن�سان الذي يريد �أن يقارن بني �شيئني ،يجب �أن ي�أخذ
ال�شيئني من م�صدريهما.
هذا الأمر الأول الأمر الثاين �أنه يلزم �أن يكون هناك �صدق ،ال�صدق مع النف�س
احرتام الإن�سان لنف�سه ولذاته ولفكره يطرح عليه �أنه ينبغي �أن يناق�ش الأمور
بعدل ال يحابي لي�س هناك حماباة لأن الأمر يتعلق مب�صري الإن�سان �أوال و�أخريا.
نعم لي�س هناك �أغلى من احلق ولي�س هناك �أغلى من م�صريك ،فهذه الأ�شياء
لي�ست بالأمور الهينة وال الي�سرية ،الكتاب املقد�س هو منبع عقائد امل�سيحيني
ال تقر�أ عن عقائد امل�سيحيني بل خذها من م�صدرها احلقيقي خذها من املنبع
الأ�صلي ،الكتاب املقد�س وحده يعرفك على هذه احلقائق وي�شرحها لك
بالتف�صيل.

ال يحتاج اال�صحاء اىل طبيب بل املر�ضى
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هل تفتح قلبك له؟
ال تذكر املا�ضي ورماده وال تت�أمل به ...الرب م�سح
دموعك ،اهلل ي�شفي جروحك ،ي�ستبدل قلقك
ب�سالمه العجيب.
ال تخف يوجد اململوء عطف ًا وحنان ًا �إن ا�سمه ي�سوع
امل�سيح هو هو �أم�س واليوم و�إىل الأبد لن ومل يتغري� ،إنه
ي�شفق عليك.
�سيجعلك تعرب ال�صحراء و�سط ينابيع الفرح ومياه
الراحة املتدفقة من �أبار نعمته التي ال تنتهي.
نعم �إنه ي�سوع الذي حمل جميع �آثامك وخطاياك
�أي�ض ًا فوق ال�صليب لكي يريحك ،بل و�أكرث من ذلك
ليهبك معه احلياة الأبدية.
تعال وال تقل �أن خطاياك كثرية ،لقد جاء ي�سوع من
�أجلك ،و�سفك دماه ليفديك من عقاب �أليم.
هل تريد �أن تخترب الأمان والإ�ستقرار وراحة البال.
�إنه ي�سوع وحده ولي�س �آخر ي�ستطيع �أن يهبك دار
اخللود؟
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هل حياتك روتينية ال معنى لها؟
هل ت�شعر �أنك يف �صحراء ترك�ض وراء �سراب ؟
هل حياتك ك�أر�ض جرداء ت�شعر باجلفاء وال�شقاء ؟
تعال الآن �إىل ي�سوع امل�سيح احلي لكي يكون لك حياة ولكي يكون لك �أف�ضل.
قد يرف�ضنا العامل لأ�سباب كثرية ،ويح�سبوننا منبوذين وحمتقرين ال قيمة لنا
لكن ي�سوع
يقبلنا رغم �شناعة خطايانا لكي يطهرنا من �آثامنا ويجعلنا من �أهل بيت اهلل .
ت�ستطيع �أن تت�أكد من �صدق كلمات ي�سوع امل�سيح عندما ت�أتي �إليه� ،إنه
حي ي�سمع وي�ستجيب .تعال بالإميان �إىل ي�سوع الذي يحبك لتجد فيه كل
ّ
الكفاية .لن يخيب ظنك.
نعم �أنه ي�سوع الذي حمل جميع �آثامك وخطاياك �أي�ضا فوق ال�صليب لكي
يريحك ،بل و�أكرث من ذلك ليهبك معه احلياة الأبدية .تعال وال تقل �أن خطاياك
كثرية ،لقد جاء ي�سوع من �أجلك ،و�سفك دماه ليفديك من عقاب �أليم .
هل تريد �أن تخترب الأمان واال�ستقرار وراحة البال ،هل تفتح قلبك له؟ ا�سمح
له �أن يدخل اىل �سفينة حياتك لكي يحميك من عوا�صف ال�شر ورياح الغ�ضب.
ولكي تتمتع بح�ضرته طوال رحلة احلياة .ت ّعرف به الآن ليغمرك بفرح جميد
يفوق الو�صف.
�إن كانت هذه الكلمات مل�ست قلبك فيمكنك يف هذه اللحظة �أن ترفع قلبك
م�صلي ًا وتقول  :يا اهلل �إلهي �إليك ارفع دعائي ،فقد تعبت نف�سي من الهموم
وال �شئ ميلأ فراغ قلبي ،لكني الآن �أثق �إن ي�سوع امل�سيح مات لأجلي فوق
ال�صليب حتى يغفر خطاياي ويعطيني الراحة احلقيقية� ،آتي �إليك يا ي�سوع
ف�أنت تقبلني كما �أنا ،يا �إلهي ا�ستجب دعائي لأجل دم ي�سوع امل�سفوك على
ال�صليب.
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عبدو ابراهيم
علي بال�سجن امل�ؤبد ف�أظلمت الدُ نيا �إمامي
ُح ِك َم ّ
ودخلتُ ال�سجن و�أنا ا�شعر بذنب كبري ووغز اليم،
�شعرت خاللها �إين قاتل وا�ستحق املوت ،ع�شتُ
بعدها �أيام و�شهور مليئة بالأرق والأمل والندم
ُ
و�شعرت بذنب كبري ،لقد �صارت
على ما فعلت،
ج��دران �سجني ملحمة عبدو ابراهيم �صراع
نف�سي.
التقى بي وكان لقائه معي يف ليل ٍة مظلم ٍة يف زنزانة خُ �ص�صت خلاطي قاتل
�سمعت عنه الكثري من قبل
�أثيم مثلي .ف�أنار بحبه ظالم �سجني ،ومع �أنني
ُ
وا�شتقت اىل ر�ؤيت ِه .ولكن غرور اخلطية و�إغراء ال�شيطان ت�سببا يف حرماين منه
ُ
زمن ًا طوي ًال � .أما هو فقد �سعى ا ّيل بطرقه العجيبة وتدابريه ال�صاحلة ،و�أخذ
ول�ست
يبحث عني كما يبحث الراعي ال�صالح عن خروفه ال�ضال حتى يجده.
ُ
�أذكر �أنه عاتبني و�أنبني بقدر ما �أحبني وجذبني بقوة حبه ،ول�ست �أذكر �أنه
�أخذ مني �شيئ ًا ،ولكنه �أعطاين الكثري�،أعطاين �صفح ًا وغفران ًا ،يقين ًا و�إميان ًا،
ثقة ورجاء ،فرح ًا و�سالم ًا ،قوة و�سلطان ًا.
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القريب ،فقد �أن�ستني �صحبته طول ال�سنيني وظالم جدران �سجني الأليم فلم
�أ�شعر بثقلها ووط�أتها ،وك�أنني مل �أجاهد �أو �أتعب �أو �أكافح فهو الذي جاهد
وت�أمل وكافح عو�ض ًا عني.
مرات كثرية كنت �أنظر اىل نف�سي و�أنده�ش كيف ال �أعطي انتباها مبا يدور
حوىل!؟ كيف ال �أهتم مبا�ض �أو حا�ضر �أو م�ستقبل.؟ كيف �أعي�ش يف عامل م�ضطرب
ويف ظروف �صعبة وك�أنني ال �أباىل ب�شيء وال �أح�س ب�شيء!.؟
دعوين �أخت�صر لكم رحلة الإميان التي بد�أتها وال زالت م�ستمرة و �ستبقى اىل
�آخر حلظة يف حياتي على الأر�ض .واىل �أن �أ�صل اىل موطني ال�سماوي.
تركت بلدي عام  1980م يف رحلة �أيقنت فيما بعد �أنها بداية رحلة �إمياين
العجيبة.
هاجرت بطريقة غري �شرعية وبظروف خارجة عن �إرادتي �إىل �إيران يف بداية
ُ
احلرب العراقية الإيرانية وبقيت عدة �شهور ،و�أكملت بعدها ال�سفر �إىل تركيا
ويف احد الأيام جاء البولي�س اىل املكان الذي كنت ا�سكن به واقتادين اىل املخفر)
ق�سم ال�شرطة( وكانت التهمة املوجهه يل ب�إنني دخلت البلد بغري جواز �سفر
أدعيت ب�أين �سوري اجلن�سية.
ف� ُ

م�ضي الآن على تلك املقابلة ما يقارب  11عام ًا ،وك�أنها حدثت بالأم�س

بعد مدة من التحقيق يف الأمن الرتكي ابعدوين اىل �سوريا ،بقيت يف �سوريا ملدة
طويلة كنت حينها بني الفرتة والآخرى اذهب اىل لبنان ،ولكن ن�شب خالف
بيني وبني احد الأ�شخا�ص الذي ترتب عليه ابعادي من �سوريا والذهاب اىل
لبنان وبقيت من بداية عام  1981م اىل عام  1990م يف لبنان تنقلت خالل هذه
ال�سنني من منطقة اىل منطقة وا�شتغلت يف كافة الأ�شغال .ولكن بعد �إن ب�سطت
قررت الهجرة �إىل اخلارج مار ًا بقرب�ص
القوات اللبنانية �شرعيتها يف (جونيه) ٌ
�إىل بلغاريا ،ثم �أكملت طريقي اىل مو�سكو اىل �أن و�صلت �أخري ًا بال�سويد.
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كيف ا�ستنارت عيناي ف�أب�صرت نوره البهي وجمده ال�سني!؟ كيف �أدركت �أنني
قد �صرت ابنا له!؟ كيف تغري القلب ،وجتدد الذهن ،وتبدلت الرغبات!؟
ل�ست �أدري  ...ولو هذه املعجزة حدثت مع �إن�سان �آخر ل�شككت يف �أمرها،
ولكن مبا �أنها حدثت معي فال �أقدر�أن �أنكرها �أو �أ�شك يف �صحتها.
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قررت �أن ا�صبح رجل �أعمال فقمت با�سترياد الرثيات والأثاث
يف بداية ُ 1993
وكانت �سفرياتي كثرية .يف بداية دخويل اىل ال�سويد تعرفت اىل احد الن�ساء وهي
عربية وكانت مطلقة وكانت ثمر هذه العالقة وِلدَ يل طفل منها ،وكان هذا ال�سر
ال يعرف به �أي ان�سان .مرت ال�سنني و�أزداد عملي وازدادت مع�صيتي و�أخطائي
يف كافة املجاالت (لأن املال وال�شهوة) هما ر�أ�س احلربة يف احلياة احلا�ضرة ونحن
يف بلد ال �أ�ستطيع �أن �أ�صفه ..تبدلت فيه �أخالق من كانت لهم �أخالق يف بالدهم.
و�شاءت الظروف اين اختلفت مع احد الأ�شخا�ص وهو كردي �إيراين حول �أمور
اردت ت�صفيتها معه بح�ضور بع�ض الأ�شخا�ص وكان يل معه ق�صة طويلة
مالية ُ
تخ�ص العمل وكانت هذه الليلة التي بد�أ الظالم يطبق على حياتي ب�شكل قامت
ال �أرى فيه �أي �شيء .
جل�سنا يف بيتي لنناق�ش امل�شكلة وطبع ًا كنت قد جهزت طعام ًا و�شراب ولزوم
ال�سهرة .وكنا جنل�س �سويا �أمام املائدة وكانت على مائدة الطعام �سكينة
لقطع اللحم ،مل �أمتالك �أع�صابي عندما �أم�سكت ال�سكينة بكل قوتي و�ضربته
يف �صدره لكني مل �أكن �أتوقع انه �سليفظ �أنفا�سه الأخرية يف احلال .وحدث ما
حدث .ال ا�ستطيع اال�ستمرار يف �شرح ما حدث وما كان بداخلي من �شعور يف
وقتها .كان هذا الفعل ال�شنيع خارج عن ارادتي!.
ودخلت ال�سجن و�أنا ا�شعر
علي بال�سجن امل�ؤبد ف�أظلمت الدُ نيا �إمامي
ُ
ُح ِك َم ّ
بذنب كبري ووغز اليم� ،شعرت خاللها �إين قاتل وا�ستحق املوت ،و�شعرت �إنني
يف نظر دين اال�سالم الذي �أنا انتمي �إليه �أين �ضال وقاتل وا�ستحق القتل.
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جلبت عليهم عار ًا وخزي ًا!.
�إن�سان حتى �أهلي لأنهم اعتربوا اين
ُ
بكيت كثري ًا وما �أكرثها من ليايل توقفت الدموع لأن بكائي ال يفيد ،ال �أ�ستطيع
النوم والكوابي�س تهاجمني عندما �أغم�ض عيني ،وتعاطيت الأدوية املهدئة
التي كان يو�صفها يل طبيب ال�سجن ،لأين كنت حينها ا�شعر بذنب كبري
يحيطني من كل جانب ،ما �أ�صعبه �إح�سا�س وما �أفظعه من �آمل وعذاب �ضمري.
ومرت حوايل �سنة ون�صف ويف �صباح احد �أيام الأ�سبوع جاء لزيارتي ق�س ال�سجن
الذي كان يزورين بني احلني والأخر لالطمئنان على و�ضعي النف�سي .ويف زيارته
التالية جلب معه يل بع�ض ال�صحف واملجالت باللغة العربية وكانت هنالك
جملة ا�سمها “كتابي” وبها �إعالن عن وجود مدر�سة تُدرِ�س الكتاب املقد�س.
ف�س�ألت نف�سي ملاذا ال اقتل وقت فراغي بالدرا�سة واملرا�سلة؟ قد ي�شغلني هذا
ال�شيء عن التفكري مب�شكلتي .فقمت مبرا�سلة هذه املدر�سة وكان هناك �شخ�ص
يدير ق�سم املرا�سلة وهو م�صري اجلن�سية يدعى ( مراد غريب ) را�سلته ودر�ست
معه الكتاب املقد�س �.أر�سل يل الكتاب املقد�س الذي مازلت احتفظ به ك�أعظم
هدية و�صلتني على االطالق!.
عندما در�ست الإجنيل در�سته درا�سة �سطحية يف بادي الأمر .فقط كانت الغاية
قتل الفراغ ول�شغل وقتي يف الكتابة واملرا�سلة.

بي
�صارت جدران �سجني ملحمة �صراع نف�سي ،تركني اجلميع ومل يكرتث ّ

وبعد فرتة انتهيت من الدرا�سة وانقطعت مرا�سلتي مع الأخ مراد غريب لعدة
ا�شهر ويف احد الأيام من عام  1997م ويف بداية العام و�إثناء ترتيبي لأغرا�ضي
ووجدت �أمامي الإجنيل مرة ثانية كنت قد
لالنتقال �إىل ق�سم �آخر يف ال�سجن
ُ
تركته بني �أغرا�ضي ف�أخذته وفتحته ثم و�ضعته بجانب ر�أ�سي بدون �أي ق�صد �أو
�أي تفكري ،ويف امل�ساء وبعد جهد االنتقال وتنظيف غرفتي ( زنزانتي ) بقيت
يداي حتت ر�أ�سي وكان بجانب ر�أ�سي كتاب احلياة
م�سرتخي ًا يف �سريري ووا�ضع ًا ّ
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و�شعرت
ع�شت بعدها �أيام و�شهور مليئة بالأرق والأمل والندم على ما فعلت.
ُ
ُ
ً
انتزعت روحا لي�س يل حق يف ان انتزعها.
بذنب كبري ووغز لل�ضمري لأين
ٌُ
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مددت يدي وفتحته بدون ان احدد ال�صفحة فوقعت عيني
الكتاب املقد�س
ُ
على هذه الآية “وكما رفع مو�سى احلية يف الربية هكذا ينبغي �أن يرفع �إبن
الإن�سان لكي ال يهلك كل من ي�ؤمن به بل تكون له احلياة الأبدية ”.وبعدها
�أكملت الآية التي �شدتني �أكرث ملعرفة امل�سيح “ لأنه هكذا �أحب اهلل العامل حتى
بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك كل من ي�ؤمن به بل تكون له احلياة الأبدية ”
يوحنا 3: 16
ثم �أكملت القراءة بعد هذه الآيات ب�آيات �أخرى جعلتني �أفكر جدي ًا بالبحث
والتنقيب عن احلق واحلقيقة وهي “ لأنه مل ير�سل اهلل ابنه اىل العامل ليدين العامل
بل ليخل�ص به العامل ” يوحنا 17 :3
ماذا �أقول وماذا افعل �أمام هذه الكلمات التي اعجز عن و�صفها الآن لأنها نبع
املحبة الأبوية التي و�ضعها اهلل �أمامنا حتى ن�ؤمن به.
ت�أملت كثري ًا هذه الآيات وتعريفها و�شرحها ولكني عجزت يف البداية عاودت
قراءتها فلم افلح يف معرفة معانيها مرة �أخرى فنمت بعدها...
ويف الليلة الثانية بد�أت بقراءة �إجنيل يوحنا ب�شغف كبري ورغبة مل �أ�شعر بها
�سابق ًا وعندما و�صلت اىل الإ�صحاح اخلام�س والآية الرابعة والع�شرون “ احلق
احلق �أقول لكم �إن من ي�سمع كالمي وي�ؤمن بالذي �أر�سلني فله حياة �أبدية وال
ي�أتي �إىل دينونة بل انتقل من املوت اىل احلياة ”.قارنت هذه كلمات بكلمات
القر�آن الذي كنت �أ�ؤمن به حينذاك ،ما �أ�صعبها وما �أق�ساها من كلمات
يحملها كتاب الإ�سالم “وب�شر القاتل بالقتل والعني بالعني وال�سن بال�سن”.
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درا�سات ومراجع.
فبد�أت �أتعمق وافهم �أكرث وزادت معرفتي ب�أمور كثرية يف الإجنيل ،وكنت يف
حينها ال زلت اقر�أ فقط يف العهد اجلديد .ولكني مل ا�ستطع بعد �أو ازن �أو �أعطي
�أي ر�أي �أو قرار فكنت بني احلني والآخر �أناق�ش مراد غريب يف التلفون او من
خالل الر�سائل الربيدية.
الغريب من الأمر �إين بد�أت ال ا�شعر بثقل ال�سجن �أو باملعنى الأ�صح تنا�سيت
هذا ال�سجن من خالل �أن�شغايل يف التفكري والقراءة والتعمق.
وكنت �أعيد اجنيل يوحنا ال ادري ما هو ال�سبب!؟ ولكني كما قلت جذبتني
الأقوال والكلمات باالجنيل� .أخذتني القراءة اىل رحلة فكرية فريدة �أح�س�ست
بان �شيء ما غريب يحاول ان يدق باب �أفكاري بكل حلظة ويجعلني �أفكر يف
اتخاذ قرار معني ال اعرف املق�صود به؟ وما هو هذا القرار الذي يجب �أن �أتخذه؟
الأمرالذي انتبهت له من خالل قراءتي هو قناعتي الفكرية لكل كلمة مكتوبة
يف الإجنيل ،ولكن هناك �أمامي حاجز واحد هو �صلتي بخلفيتي الإ�سالمية
وقناعتي ال�سطحية بالقر�آن وما مكتوب به بدون تعمق درا�سي �أو تف�سريي.
كنت حمتار ًا ووا�ضع ًا �أمامي خيارين هل �أ�ؤمن بالإجنيل بعد هذه الدرا�سة
والبحث؟ واخليار الثاين قلقي مبا �أح�سه جتاه القر�آن ب�أنه كتاب منزل من عند
اهلل .ف�أنا م�سلم بالوالدة وورثت الإ�سالم عن �أب و�أم ولي�س عن اختيار �شخ�صي..
على الأمر �أو اقف حائر �أذهب �إىل اجنيل
بد�أت يف حرية من �أمري وكلما ي�صعب ّ
يوحنا و�أحاول �أن �أتعمق و�أت�أمل �أكرث بكل كلمة.

حتريت جد ًا بعدها عاودت الكتابة اىل الأخ ( مراد غريب ) موجه ًا له عدة �أ�سئلة
ُ
فجاوبني عليها يف عدة ر�سائل الزلت احتفظ بها ،و�شجعني على الدرا�سة
وقراءة املقارنات بني امل�سيحية والإ�سالم وزودين مبا احتاجه من كتب ومن

�أح�س�ست ب�شيء بد�أ ي�شغل فكري ال �أ�ستطيع �أن احدده �أو ا�ستوعبه ،ووقفت
حائر ًا� ،شعرت باجلوع والعط�ش الفكري لأين قررت ان اعرف احلقيقة كاملة ..
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كنت نائم ُا على �سريري مت�أم ًال ما يدور يف فكري ويف نف�س
ويف احد الليايل ُ
الوقت كنت �أي�ضا �سعيد ًا وفرح ًا لأين �شعرت انه منذ �أنني بد�أت طريق بحثي
عن احلقيقة ب�أن �أيام �سجني و�شهورها بل �سنينها بد�أت متر ب�سرعة.

ترددت ويف نف�س الوقت كان �إح�سا�سي يقول يل هذه هي احلقيقة حاولت
ولكني
ُ
الهروب منها فلم ا�ستطع � ،أغم�ضت جفني لأنام وقلت قبل ان �أنام �س�أغري
قراءتي من �إجنيل يوحنا لأن �إجنيل يوحنا بد�أ ي�شغل فكري ويقلقني كثري ًا
لأين مل �أرى ومل �أقر�أ يف �أي كتاب مبثل هذه املحبة املوجودة يف اجنيل يوحنا ..

يف تلك الليلة عينها مل �أتع�شى �أو ا�شرب �أي �شراب ولكني ذهبت اىل فرا�شي
ف�أم�سكت بالإجنيل لأعاود القراءة ويف هذه املرة بد�أت اقر�أ وعندما و�صلت اىل
هذه الكلمات باالجنيل كما دونه يوحنا واال�صحاح ال�سابع والعدد � “ 37إن
بي كما قال الكتاب جتري من بطنه
عط�ش �أحد فليقبل �إ ّيل وي�شرب ،ومن �آمن ّ
�أنهار ماء حي”.
بالرغم من اين قر�أت هذه الكلمات عدة مرات �إ ّال انني وقفت متحري ًا! ملن كتبت
هذه الكلمات؟ وملاذا كتبت؟
ف�أغلقت الكتاب عندما انتهيت من قراءة هذه الآيات التي جعلتني ا�شعر
بحزن اجتاه ذلك االن�سان الذي غ�سل �أرجل تالميذه ،الذي ترك ال�سماء وتنازل
لكي ما ي�أتي اىل �أر�ضنا ،الذي �أحب اخلطاة حب ال مثيل له ،الذي �ضحى بنف�سه
وبحياته من �أجل الأثمة والل�صو�ص والقتلة والزناة ،الذي مل يفعل خطية ومل
يكن يف فمه غ�ش �أو كذب.

منت بعد �صراع فكري ولكني منت م�سرتيح و�إمتلأ كياين بفرح و�سالم مل ي�سبق
�أنني �شعرت به من قبل .ويف تلك الليلة ظهر يل يف املنام �شخ�ص نا�صع البيا�ض
يف ثيابه �أما مالحمه فلم ا�ستطع ان �أميزها لأنها كانت نور !.قال يل باحلرف
الواحد “ ملاذا �أنت متحري �أنا هو يوحنا الذي تقر�أ يف �إجنيله كل ليلة ،الطريق
�أمامك وا�ضح �آ ِمن مبا ي�ؤمن به �أخاك مراد ” � ...أعاد هذه الكلمات عدة مرات
واختفى.
�أفقت من حلم مل احلم به من قبل .وكانت ال�ساعة تقريب ًا تقارب الثالثة
�صباح ًا ف�أم�سكت الإجنيل وفتحت نف�س ال�صفحة التي قر�أتها باال�صحاح
ال�سابع والعدد  37لأين و�ضعت بني ال�صفحات ورقة �صفراء اعدت القراءة “ �إن
عط�ش احد فليقبل �إ ّيل وي�شرب” ثم �أغلقت الإجنيل وكانت �أفكاري م�شدودة
لهذه الكلمات العظيمة.
علي �أن اتخذ قرار ًا حا�سم ًا �أو ابتعد عن ما قد �سوف
ُ
�شعرت يف تلك الليلة ب�أنه ّ
ي�شغلني وي�شتت �أفكاري.

قارنت بينه وبني نبي اال�سالم الذي كنت اعتقد انه نبي “�أق�صد حممد” .الذي
نادى بالقتل واالنتقام ،الذي مل ي�أتي لنا ب�شيء �سوى ب�أحاديث تدمر كل معنى
للحياة .الذي ن�شر دينه بال�سيف ،الذي عا�ش حتت ثقل الأوزار وارتكب
الكثري من الذنوب والآثام .فارق �شا�سع بني حممد الذي �أن�ساه ال�شيطان �آيات
القر�آن وو�ضع على ل�سانه كلمات لي�ست من الوحي االلهي .فالفجوة بني حممد
وامل�سيح وا�سعة جد ًا فجوة ال ميكن عبورها.

رفعت نظري اىل ال�سماء وهذه �أول مرة انطق بكالمات
ولكني يف هذه الليلة
ُ
تخرج من �أعماق قلبي وقلت  :يارب �أريد ان تر�شدين ،يارب �أعفو عني لأين
�إن�سان قاتل وجمرم � ...أعني� ،ساعدين يارب .هذا ما طلبته من اهلل يف حلظات
�شعرت ب�ضعفي وعجزي.

علي �أن اتخذ القرار
�أغم�ضت جفني لأنام و�أنا يف حرية �أح�س�ست ب�أنه يجب ّ

ومنت ويف هذه الليلة عاودين احللم مرة ثانية و�سمعت ال�صوت ذاته وقال يل “�آ ِمن
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مبا ي�ؤمن به �أخاك مراد”
على النعا�س فلم �أفق �إ يف ال�صباح وورفعت �سماعة التلفون لأتكلم مع
غلب ّ
الأخ مراد غريب ،طال حديثي معه هذه املرة و�أثناء حديثي �أخربته ب�أنني
قبلت امل�سيح خمل�ص ًا على حياتي بعد رحلة طويلة من الدرا�سة والت�أمل ..

أعطاين قوة للتغيري

�إن عط�ش احد فليقبل �إ ّ
يل وي�شرب
يوحنا 37:7

يف نف�س اليوم اجتهت وحتدثت اىل ق�س ال�سجن وطلبت منه ان يعمدين فتعمدت.
وبعد هذا ال�صراع املرير وبعد هذا الدر�س الكبري ،والذل الرهيب ،والذنب
العظيم ،امتدت يل رحمة اهلل فلم توقفها جدران ال�سجن� ،أو متنعها كوين جمرم
قاتل لكنها و�صلت يل لتنت�شل �إن�سان �أثيم مثلي ،فلم �أكن �أت�صور بعد �أن �إله
على
ال�سماء ما زال يح�سبني بني �أعداد الأحياء ،ومل �أكن �أحلم ب�أنه �سي�أتي ّ
مثل هذا اليوم اجلديد ً .بعد �أن �صارت �أحالمي جمرد كوابي�س ،وبعد �أن �صارت
�أيامي حلظات ت�أنيب و�أنني ،ولكن �سقطت كل توقعاتي وتال�شت جميع �أوهامي
عندما �أ�ضاء الرب ليلي الدام�س ،ورفعني من املذلة ،ور�ضي �أن يرتبط بي
ك�أب ،ويتبنى جمرم نظريي ،ما �أعجبه �إله وما �أروعه �أب حنون!
من هنا كانت البداية التي ال تنتهي� ،س�أظل �أعلن حب اهلل للجميع ،ال يوقفني
�إن�سان ،وال مينعني �شيطان ،ولأخرب عن عمل النعمة وعن اختبار التغيري.
لقد �أنقذين ي�سوع من حم�أة اخلطية ،في�سوع ربي و�سيدي وملكي و�إلهي له كل
املجد �آمني .
مل تتغري حياتي فح�سب بل تغري ا�سمي اي�ضا وا�صبح (يوحنا الأ�سري) و�أنا �أخدم
الرب من داخل ا�سوار ال�سجن و�أقوم ب�إ�صدار جملة (�سفراء يف �سال�سل) والتي
ت�صدر  4مرات يف ال�سنة ،اىل جانب خدمة املتابعة واملرا�سلة مع الكثريين حول
العامل ومن كل اخللفيات.
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هل تعرفه؟

منذ ع�شرين قرن م�ضت ُولد على الأر�ض بعك�س كل نوامي�س الوالدة الطبيعية.
فى طفولته �أفزع ملك �إ�سمه هريود�س ،وفى حياته حيرّ علماء اليهود و�آثار
�سخط الكهنة والفري�سيني املتدينني .الذي ا�ستطاع �أن يقيم موتى ،يرب�أ
الأكمة ،يفتح �أعني العميان ،وي�شفي منك�سرى القلوب دون ان يتقا�ضى �أجر ًا
نظري�أتعابه .الذي ا�ستطاع ان ي�سيطر على الطبيعة ،فم�شى على املاء وجعل
البحر امل�ضطرب يهد�أ وينام .بكلمة من فمه ارجتت كل امل�سكونة.مل يدرب فى
حياته جي�ش ًا واحد ًا على القتال ،ومل يحمل �سالح ًا �أبد ًا ،ومع ذلك ف�إن ماليني
الع�صاة واملتمردين قد خ�ضعوا له ول�سلطان حمبته�.أ�سماء عظيمة ذكرها التاريخ
ظهرت ثم �إختفت .علماء وفال�سفة م�شهورين جاءوا ثم رحلوا .ولكن �إ�سمه ما
زال حتى الآن يتعظم �أكرث و�أكرث.
جاء يوم املعركة احلا�سمة ،يف �أور�شليم كرثالكالم وت�ضاربت الآراء يف �ش�أن ذلك
النا�صري الذي �أثار �ضجة يف اليهودية .واجلميع يت�س�ألون من هوهذا؟ الذي
يقول “ �أحبوا �أعداءكم باركوا العنيكم� ،أح�سنوا اىل مبغ�ضيكم ،و�صلوا لأجل
الذين ي�سي�ؤون �إليكم ويطردونكم” اجنيل متى  . 44:5يف موكب رهيب و�صل
اىل جبل اجللجثة .بعد حماكمة ظاملة� ..أخذوه للجلد فتمزق ج�سده .ان�سكبت
دماه الطاهرة وبكل وح�شية دقوا امل�سامري يف يديه ورجليه .ثم رفعوه على
ال�صليب كمجرم خطري.
كانت �أعظم معركة عرفها التاريخ ،هي تلك التي حدثت على جبل
اجللجثة...معركة ح�سمت بني اخلري وال�شر .مات ي�سوع على ال�صليب لأنه ر�آك
�أنت ...دون �أي �أمل لك يف النجاة من عقاب اهلل العادل .ر�أى �إبلي�س وهو يقودك
اىل بوابات اجلحيم لتم�ضي يف �أبدية ال تنتهي من العذاب ...ر�آك عاجز على �أن
تخل�ص نف�سك !...لقد ر�آك هناك و�أحبك !...وهو على ال�صليب ...هناك
ويف املعركة الأخرية انت�صر امل�سيح ...لقد متم ي�سوع امل�سيح عمل الفداء� .آخذ
مكانك .ودفع عنك �أجرة خطاياك و�آثامك ،عندما قال “ قد �أكمل” لقد �إختار
ي�سوع طوع ًا �أن ميوت م�صلوبا من �أجلك �أنت ...حتى ال تذهب �إىل جهنم وبئ�س
امل�صري !.فما هو موقفك ِمن َمن �أحبك مبثل هذا احلب...؟
76

77

أعطاين قوة للتغيري

مبادئ التغيري
املبد�أ الأول:
اهلل يحبك ولديه خطة رائعة حلياتك.
ً
ً
لقد خلقك اهلل ،لي�س ذلك فقط بل �ﺇنه �أي�ضا يحبك كثريا �ﺇذ يريدك �أن مت�ضي
�أبديتك معه .قال ي�سوع “لأنه هكذا �أحب اهلل العامل حتي بذل ابنه الوحيد لكي
ال يهلك كل من ي�ؤمن به بل تكون له احلياة الأبدية” (يو )16 :3
املبد�أ الثاين:
كلنا خطاة و منف�صلني عن اهلل .لذلك ف�إننا ال نقدر �أن نعرف و�أن نخترب حمبة
اهلل وخطتة حلياتنا.
يقول الكتاب املقد�س “�ﺇذ اجلميع �أخط�أوا و �أعوزهم جمد اهلل” (رومية .)23 :3
�ﺇن حالة الع�صيان والتمرد يف داخل �أعماقنا ،ما هي �ﺇال دليل على ما ي�سميه
الكتاب املقد�س “خطيئة” وهى تعني “عدم �ﺇ�صابة الهدف” .يقول الكتاب
املقد�س �أجرة اخلطية هى موت (رومية  )23 :6فعلى الرغم من حماوالتنا للو�صول
ايل اهلل من خالل �أعمالنا ال�صاحلة اال �أن حماوالتنا دائما تنتهي بالف�شل احلتمي.
املبد�أ الثالث:
�إ ّن ي�سوع امل�سيح هوعالج اهلل الوحيد خلط ّية الإن�سان ،وبوا�سطته وحده ميكنك
�أن تعرف حم ّبة اهلل ّ
وخطته حلياتك .فامل�سيح هواحلل� .أعطاين قوة للتغيري/
مبادىء التغيري لأن مبوت ي�سوع على ال�صليب مل نعد بعد منف�صلني عن اهلل.
دفع ي�سوع ثمن خطايانا و التي كانت ال�سبب يف انف�صالنا عن اهلل ،ولكي يعيد
العالقة بيننا وبني اهلل.
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ً
فبدال من تكرار املحاوالت للو�صول اىل اهلل ف�إننا بب�ساطة نحتاج �أن نقبل ي�سوع
و�أن نقبل ت�ضحيته لأجلنا كو�سيلة للو�صول اىل اهلل .قال ي�سوع “ �أنا هو الطريق
واحلق واحلياة لي�س �أحد ي�أتي اىل الآب �ﺇال بي” (يوحنا )6 : 14
املبد�أ الرابع:
يجب �أن نقبل � ً
أوال ي�سوع امل�سيح خمل�ص ورب و�سيدا على حياتنا وبعد ذلك
�سيمكننا �أن نعرف و�أن نخترب حمبة اهلل وخطته حلياتنا.
يقول الكتاب املقد�س “ و�أما كل الذين قبلوه ف�أعطاهم �سلطان ًا �أن ي�صريوا �أوالد
اهلل ” .نحن نقبل ي�سوع با�ﻹ ميان وذلك كما جاء يف الكتاب املقد�س “لأنكم
بالنعمة خمل�صون با�ﻹ ميان وذلك لي�س منكم .هوعطية اهلل .لي�س من �أعمال كي
ال يفتخر �أحد�( ”.أف�س�س )9 - 8 :2
ت�ستطيع �أن تدعو ي�سوع امل�سيح لكي ميلك على حياتك ولكي يجعلك خليقة
جديدة .قال ي�سوع “هنذا واقف على الباب و�أقرع ،ان �سمع �أحد �صوتي وفتح
الباب �أدخل اليه و�أتع�شي معه وهو معي( ”.ر�ؤيا )20 :3
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والآن كيف �ست�ستجيب لدعوة اهلل لك؟

�أن يقوم بذلك� .أنت الوحيد الذي ي�ستطيع �أن يعطيني القوة لكي �أتغري و�أ�صبح
ال�شخ�ص الذي خلقته لكي يكون �صاحل ًا� .أ�شكرك لأنك غفرت خطاياي وعلى
منحك يل احلياة الأبدية مع اهلل� .ﺇين �أعطي حياتي لك فلت�صنع بها ما ت�شاء.
�آمني”.

�ﺇن اختيارك �أن تُ�سلم حياتك هلل هو من �أهم القرارات التي قد تتخذها على
مدار حياتك .اختيارك هذا يت�ضمن على �أكرث من كونه �ﺇتفاق عقالين ب�أن ي�سوع
هو اهلل وب�أنه مات على ال�صليب ليدفع اجرة خطاياك .ذلك �أن كونك �أ�صبحت
م�سيحي ًا فهذا يتطلب �أي�ض ًا �أن تتعهد بت�سليم حياتك هلل� .أي �أن تفعل ما
يطلبه منك و�أن حتيا يف وفاق مع كل مبادئه .قرار هام كهذا ال يجب �أن ي�ؤخذ
ب�أ�ستخفاف بل انه يتتطلب ت�ضحية ورغبة وحب لقرار التبعية.

�إن �صالتك هذه ما هي ا ّال بداية لرحلة طويلة من التغيري والنمو .وذلك كلما
تتعرف على اهلل �أكرث من خالل قرائتك للكتاب املقد�س ومن خالل �صلواتك
وعالقتك ال�شخ�صية معه .وكذلك اي�ض ًا من خالل تفاعلك مع م�ؤمنني �آخرين
و�إنتماءك اىل كني�سة حملية.

معرفة امل�سيح معرفة �شخ�صية

�ﺇذا كنت ت�شعر �أنك م�ستعد �أن تقوم مبثل هذا العهد ،فيمكنك �أن تفعل هذا
الآن .ان هذه اخلطوة تتوقف على �ﺇميانك وثقتك و�صدقك .رمبا يكون لديك
العديد من الأ�سئلة التي مل جتد اجابة لها� ،أو �أن هذه الكلمات جمرد عبث ًا وحتدي ًا
ملفاهيمك القدمية .لكن “االميان هو الثقة مبا يرجى وااليقان ب�أمور ال ترى”
عربانني 1 : 11
لي�س مهم ًا علي ا�ﻹ طالق �أن تنتقي كلمات حمددة لت�ستخدمها مع اهلل لكي
تقيم عهد ًا معه ذلك لأنه يعرف نوايا قلبك .لذلك فلتكن �صالتك معه ب�سيطة
وتقول:
“ يا ي�سوع �أريد �أن �أعرفك� .أريدك �أن تدخل يف حياتي�. ،ﺇين نادم ًا و �آ�سفاً
على كل الأ�شياء التي �أقرتفتها وفعلتها بق�صد ومن غري ق�صد باملا�ضي،
والتي بها قطعت عالقتي باهلل� .أ�شكرك يا ي�سوع لأجل موتك على ال�صليب
لكي تعيد عالقتي باهلل اىل مكانها ال�صحيح� .أ�ؤمن �أنك الوحيد الذي ي�ستطيع
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كلمة �أخرية

�إن كنت قد قر�أت وت�أثرت بق�ص�ص ه�ؤالء اال�شخا�ص ،وال تزال تت�س�أل كيف
ميكن �أن تخترب وتتمتع وتنال اخلال�ص؟ فنحن نقدم لك هذه الدعوة.

“ دعوة للحياة ”

لقد خلقك اهلل لأنه يريد �أن تكون له عالقة معك .ماليني تغريت حياتهم عندما
�سمحوا وقبلوا قيادة اهلل.
قال امل�سيح “ �أنا هو الطريق واحلق واحلياة ال �أحد ي�ستطيع �أن ي�أتي اىل االب اال
بي ”.ثم قال �أي�ض ًا “انا هو نور العامل و�أنا هو القيامة والذي ي�ؤمن بي �سينال
احلياة االبدية”.
عزيزنا القارىء كل ما عليك �أن تفعله هو ان تطلب من اهلل �أن ير�شدك اىل احلق
والطريق ال�صحيح .وبكل ت�أكيد هو يرغب وقادر�أن يعلن لك عن نف�سه باحدى
طرقه الرائعه العجيبة.
تكلم مع اهلل قل له :يارب افتح عيني لأرى احلق� ،ساعدين لأعرفك �أكرث و�أقرتب
منك .افتح قلبي وتعال املك على حياتي.
�إن �صليت هذه ال�صالة ب�صدق �سيدخل الرب اىل كيانك ويبد�أ بك رحلة رائعة
وعالقة تدوم اىل الأبد.
اهلل يحبك ولديه خطة رائعه حلياتك .امل�سيح جاء لكي ما يعطينا احلياة
االف�ضل .حياة ذات هدف ومعنى .لكن ُبعدنا عن اهلل وب�سبب متردنا وخطايانا
انف�صلت العالقة بيننا وبني اهلل.
فامل�سيح هو احلل الوحيد لإعادة هذه العالقه .والآن ما هو قرارك ال�شخ�صي؟
نتمنى ان يكون هذا الكتيب م�صدر م�ساعدة لكل �شخ�ص ولك �أنت �شخ�صي ًا.
ان تكون قد وجدت يف حمتوياته ما يروي ظمئك الروحي ،وقد �أجاب على
العديد من �أ�سئلتك اخلا�صة ،و�أن تكون قد اكت�شفت عمق احتياجك.

فريق دعوة للحياة
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�إن كنت تريد �أن ت�شرتك وتن�ضم اىل كني�سة حملية قريبة من مكان اقامتك،
حتى تتعمق يف درا�سة كلمة اهلل ،و�أن تكون لك �شركة مباركة مع �أ�شخا�ص
اخرين اختربوا وذاقوا عطية اخلال�ص .و�إن كان لديك �أي طلبة �صالة من
�أجل م�شكلة �أو مر�ض� ،أوا�ستف�سار من ف�ضلك اكتب �إلينا و�شاركنا على
هذا العنوان:

نقرتح عليك �أي�ض ًا زيارة هذه املواقع التي تغني وترثي
حياتك الروحية

contact@hayajadeda.com
( معلوماتك ال�شخ�صية يف حفظ و�أمانة )

ميكنك زيارة موقعنا على �شبكات االنرتنت
“ حياة جديدة ” الذي �صمم خ�صي�ص ًا لك وتتمتع مبا هو مفيد
ونافع حلياتك الروحية:

www.hayajadeda.com

موقع دعوة للجميع

www.callforall.net

موقع دعوة للحياة

www.callforlife.net

موقع حياتك يف ق�صة
		
موقع طريق النور

www.lifestorytv.com
www.tareekalnoor.com

contact@hayajadeda.com
www.hayajadeda.com

Skype: pwr2chng
Facebook: power2change.

84

85

