
 من هللا الى المسيّا يشوع 

 الجزء االول: ما هي الحقيقة؟ أين الحق؟

عاًما وأعيش في ألمانيا بالقرب من كولونيا.   48اسمي سميرة، أبلغ من العمر  

بما انني ابنة ألم ألمانية وأب تونسي، نشأت وتربيت كمسلمة. كنت دائًما متدينة  

هناك شيء ما ينقصني دائًما. لهذا  جدًا، حاولت أن أعيش وارضي هللا، لكن كان 

السبب قررت أن أقرأ القرآن كل صباح وأن أتعلم كيف أصلي، ألنني اعتقدت  

أنه سيساعدني في الحصول على عالقة أعمق مع هللا. تعلمت الصالة بالعربية  

عن ظهر قلب وكيفية أدائها. كنت متحمًسة جدًا آخر اليوم ألني سأوجه صالتي 

أن   قررت  الالزم.  إلى هللا.  الهدوء  على  للحصول  اليوم  في  آخر صالة  أختار 

التحفت وفقًا للقواعد، وركعت على األرض في مواجهة مكة وبدأت في الصالة. عندما سجدت على األرض 

وأنا أدعو هللا، شعرت فجأة بوجود شخص يقف خلفي. لم يكن شيئًا روحيا، أو شيء من هذا القبيل، ال، شعرت  

ي وأدركت أنه ليس شيئًا جيدًا. في تلك اللحظة شعرت أنه الشيطان! لقد عرفت ذلك  بشخص حقيقي يقف ورائ

في الحين )سواء كان هو حقًا أم ال، ال أعرف(. أغمضت عينّي وبقيت مجمدة وبدأت في الصالة. ولكن هذه  

مدت خوفا!  المرة ليس إلى هللا )اله المسلمين(، صرخت إلى اإلله! شعرت أنفاس هذا المخلوق على رقبتي وتج 

توسلت إلى اإلله أن يساعدني وفجأة ذهب هذا الكائن! فكانت هذه أول صالتي هلل وفي نفس الوقت كانت األخيرة!  

اسرعت إلى سريري، وسحبت البطانية فوق رأسي وكان واضًحا لي أنني ال أريد أي عالقة باإلسالم. دعوت  

ك؟ ما هي الحقيقة؟ من هو هللا واين هو؟ )في ذلك الوقت هللا وظهر الشيطان! إذن، ليس اإلسالم! لكن ماذا بعد ذل

سنة( لذلك قررت البحث عن الحقيقة. بالنسبة لي كمسلمة سابقة، كانت المسيحية خارج   20كان عمري حوالي 

حساباتي. كنت ال أزال أصدق كل األكاذيب التي تُروى عن المسيحية في اإلسالم. لذلك شرعت في البحث عن  

كان لدي العديد من االتصاالت من جميع الدول وسألت الجميع عن دينهم. كدت أن أصبح بوذيًة،    الحقيقة بنفسي.

ألنها بدت لي منطقية جدًا، لكن كان هناك شيئًا مفقودًا أيًضا. لذلك واصلت البحث وقراءة كتب الهنود، إلخ... 

بال العثور على الحقيقة هناك، ألنهم لم يكونوا مهتمين  أنه يمكن  سلطة والمال، لكنني لم أجدها هناك  اعتقدت 

أيًضا. في هذه األثناء مرت عدة سنوات. ذات مساء وقفت خارج شرفتي وسألت هللا مرة أخرى عن الحقيقة.  

توسلت إليه: "تحدث معي! أين الحق؟ من فضلك قل لي!" فجأة رأيت نجًما يكبر ويكبر. اعتقدت أنه ربما كان  

أكبر وأكبر! أصبح كبيرا مثل القمر وبدأ في التغير. ذكرني بنجمة بيت لحم.  مذنبًا، لكنه لم يتحرك، لقد أصبح  

فجأة فهمت أن هللا كان يحاول أن يخبرني بشيء، فسألته بحماس شديد: ما هو؟ استمر النجم في التغير، حتى  

قبل هذا! أنا  صار كامال، ضخًما، صليبًا مشرقًا! صليب؟ يسوع؟ ال أبدا!!! صدمت وقلت هلل: ال، ال أستطيع أن أ

آسفة! )لقد كنت غبية جدًا، لقد أعطاني هللا هذه العالمة والمعجزة ولم أستطع قبولها. لذلك، كان يجب أن يكون  

الطريق صعبًا ...( لقد بحثت لعدة أيام حول ما حدث، والتي اعتقدت أن العديد من األشخاص قد رأوه أيًضا في 

 نفس الوقت، واألكيد 

لكني لم أجد شيئًا. لم يتم اإلبالغ عن أي شيء في الراديو أو في األخبار. فهمت في  أن هناك تفسير منطقي.  

أعماقي أن األمر كان مخصًصا لي أنا فقط، لكنني لم أرغب في قبوله. يسوع؟ مستحيل بالنسبة لي!... وهكذا  

ع اغاثة في عاًما، يسوع أثناء مشرو  16مرت بضع سنوات أخرى. وجدت ابنتي، التي تبلغ من العمر اآلن  

الكاميرون. عندما سمعت بهذا األمر كان بالنسبة لي بمثابة نهاية العالم! لم تتحدث معي عنه، ألنها كانت تعرف  

موقفي. أنا أيضا لم أرغب في التحدث معها حول هذا الموضوع، ألنه كان فظيعًا جدًا بالنسبة لي. كنت مطلقة  



جل عظيم عندما زرت صديقة وزميلة سابقة لي. لقد أصبح  لسنوات عدة، ثم التقيت في اسطنبول بالصدفة بر

حبي الكبير! كنا مثل روميو وجولييت حتى اتضح أنه كان محتااًل على الزواج. محتال. أعطيته كامل الدخل 

لمدة ثالثة أشهر، ألنه زعم أنه أراد أن يبني لنا بيتا في تركيا. لقد صدقته ووثقت به. لكن عندما رأى أنني ال  

إعطائه أكثر من ذلك، اختفى من حياتي على الفور، دون أن ينبس ببنت شفة! عندما اتصلت به، صدني    أستطيع

وحذفني من الفيسبوك. كانت الحياة قد انتهت بالنسبة لي! لقد أحببت هذا الشخص بال حدود ولم أستطع تخيل  

ام وحاولت تخدير نفسي بالكحول.  الحياة بدونه للحظة. لقد انهرت تماما. بكيت طويال، ولم أستطع تناول الطع

استمريت على هذه الحال لعدة أسابيع. واصلت فقدان الوزن وأصبحت أضعف وأضعف. بعد حوالي ستة أسابيع  

أصبحت كالزومبي. لم أرغب باالستمرار في العيش. شعرت وكأن أحدهم قد مزق قلبي. لكن ال يزال موجود،  

تحمل أي شيء. كنت أعلم أنني سأموت قريبًا. كانت ابنتي التي    فشل باستمرار، ألن جسدي لم يعد قادراً على 

أصبحت مسيحية قريبة من التخّرج من المدرسة الثانوية. ذات صباح، عندما رأتني جالسة على األريكة شبه  

ميتة، قالت لي: "أمي، لن أذهب إلى المدرسة اليوم، سأبقى معك". شعرت أن عليها أن تفعل شيئًا. لقد اهملت 

، ولم أهتم. سألتني إذا كان يمكنها أن تصلي من أجلي. كان ذلك هو بيت القصيد، عندما سألتها: "لماذا  نفسي 

أصبحت مسيحية؟ لماذا؟" بدأت تخبرني عما اختبرته مع يسوع. لقد أذهلني ذلك بشدة! لقد صدقتها، ألنني أعرف 

ن بالنسبة لي كان صعبا علّي قبول ذلك. أعطتني أنها لن تكذب علّي أبدًا في مثل هذا الشيء. لقد تأثرت كثيًرا، لك

من البداية. يمكنك فتحه فقط وسترين أن   قراءتهفقط. حاولي، ليس عليك    يإقراءكتابًا مقدًسا صغيًرا وقالت: " 

هللا سيكلمك." حاولت لكني لم أستطع. لم افهم شيئا، ولم أستطع قراءة الكتاب المقدس! كان األمر فظيعًا بالنسبة 

وهكذا، استمر األمر لبضعة أيام أخرى حتى شعرت أنني سأموت. جلست على حافة سريري. جلست    لي ...

لساعات. ال مزيد من القوة للنهوض والخوف من االستلقاء، ألنني كنت أعرف أنني إذا فعلت ذلك ونمت، فلن  

لي. طفالي اللذين أستيقظ مرة أخرى. شعرت بأنني سأموت ونوعا ما لم أكترث. لكن بعد ذلك فكرت في أطفا

يحتاجان لي! وقلت هلل في دموعي: ال يمكن أن أموت! لدّي أطفال! وفجأة تذكرت ما قالته لي ابنتي وتجاهلته  

تماًما: "تحدثي إلى يسوع! أعطه قلبك وسوف يخلصك!" قلت من محض اليأس:" يا يسوع! إذا كنت موجودًا 

رار! أعطيك قلبي! "عندما قلت ذلك، انحرفت إلى الجانب  حقًا، إذا كنت حقيقيًا، فساعدني! ال أستطيع االستم

 ونمت على الفور... في صباح اليوم التالي، استيقظت: أروع ما يكون! أسعد شخص 

على وجه األرض! مليئة بالطاقة والقوة! حب ال يوصف!... قفزت من فراشي وشغلت الموسيقى وغنيت وبكيت  

ادة والحب من قبل! بكيت وضحكت من الفرح في نفس الوقت!  من الفرح والسعادة! لم أختبر مثل هذه السع

وفهمت أن هذا هو يسوع! يا إلهي هذا غير قابل للتصديق! لكن هل يمكن أن يكون هذا صحيحا؟ يسوع هو  

الحق؟ تذكرت ابنتي عندما قالت: "افتحي الكتاب المقدس فقط! هللا سيكلمك!" فعلت ذلك وهناك قال:" ِلهذَا قَدْ  

. ُكلُّ َمْن ُهَو ِمَن اْلَحِقّ يَْسَمُع َصْوتِي«. يوحنا  ُوِلْدُت أَ  ثم قرأت:   37: 18نَا، َوِلهذَا قَْد أَتَْيُت إِلَى اْلعَالَِم ألَْشَهدَ ِلْلَحِقّ

... بكيت وبكيت من الفرح! أخيًرا، وجدت الحق! يسوع! حي!  6:  14»أَنَا ُهَو الطَِّريُق َواْلَحقُّ َواْلَحيَاةُ«. يوحنا  

معي! في ذلك اليوم أصبحت مسيحيّة! كان ذلك قبل عيد ميالدي األربعين. لقد استغرق هذا األمر مني ما  كان  

النعمة... سبحان هللا! آمل أن تكون   يقرب من عشرين عاما ألجد الحق... شكرت هللا من كل قلبي على هذه 

 ... شهادتي هذه سبب بركة لشخص ما

 .عبرت من يسوع إلى المسيّا يشوع في المرة القادمة أود أن أخبركم كيف 
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