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شكر وتقدير

أود أن أق ِّدم شكري لكل من كريستني ألنها دفعتني لكتابة هذا الكت ِّيب،
وملايك ومارتن وفولكر لتشجيعهم املستمر ونصائحهم الق ّيمة ،وألناميك
من أجل طول أناتها وكذلك لكل املالحني اللطفاء الذين وصلوا إىل مرفأهم
املنشود (مزمور.)30:107
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مقدمة

عندما التقيت خوس بيرتز خالل أحد املؤمترات كنت قد تأثرت جداً من
رغبته يف الوصول إىل املالحني وخاصة أولئك القادمني من البالد اإلسالمية.
لقد أمىض حتى اآلن سنوات عديدة يعمل يف إرسالية املالحني ألجل يسوع
املسيح ،فهو يتوجه إىل الذين يتع َّلق عملهم يف السفر يف البحار ،هؤالء
املالحني الذين يقضون نصف السنة وأحياناً كل السنة يسافرون من قا َّرة إىل
أخرى ينقلون إ ّما البضائع أو الر ّكاب.
هناك وضع خاص للمالحني عىل ظهر السفن ،إذ أنهم بعيدون عن بيوتهم
منفصلني عن عائالتهم وعن مجتمعهم ويعيشون قريبني جداً مع أناس من
شعوب مختلفة ،ويعاين العديد منهم الحنني إىل األهل والوطن ،وآخرون
ال يعرفون كيف يح ّلوا مشاكلهم البيتية ،وطاملا هم عىل ظهر سفنهم فإنه
ق ّلام الفرص لهم لإلتصال بأحبائهم يف البيت بصورة طبيعية ،ثم إن الكثريين
منهم يحملون أعباء ثقيلة عىل كاهلهم بينام هم يعملون عىل ظهر سفنهم.
نادراً ما تتيرس للمالحني الفرصة ،وهم عىل ظهر السفن ،لإللتقاء بأي
شخص يثقون به أو مشاركته بأعبائهم لينعموا باملشورة الرعوية ،لوال خوس
وزمالئه الذين يك ِّرسون أنفسهم لزيارة املالحني عىل ظهر سفنهم ،حيث أنه
يتكلم إليهم ويصغي لكالمهم ويدعوهم إىل كنيسته وإىل عائلته وبيته بينام
تكون سفينتهم راسية يف املرفأ.
يقطن العديد من املالحني يف بالد تستحيل فيها حرية اإلتصال مبسيحيني
أو إبداء اإلهتامم باإلميان املسيحي أو طلب الكتاب املقدس ،وتساور البعض
منهم أحياناً رغبة شديدة لدراسة املزيد حول شخصية يسوع املسيح ،بينام
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يبحث آخرون بيأس شديد عن حلول للمشاكل العديدة يف حياتهم وعن
شخص يتحدثون إليه و ُيظ ِهر إهتامماً صادقاً بهم ومبشاكلهم كأفراد.
تنشأ الصداقات واإلتصاالت ويست ِغ ّل املالحون الفرصة ويشاركون مبا يعتمل
يف قلوبهم ،فالبعض يجد الحلول ملشاكلهم عندما يضعون ثقتهم بيسوع
ويدعونه إىل قلوبهم ومن ثم ينطلقون َف ِرحني .تخربنا القصص الواردة يف هذا
الكت ِّيب عن هذه اللحظات الرائعة يف حياة املالحني املسلمني عندما يعرفون
من هو يسوع املسيح.
يبحث خوس دامئاً عن املفتاح لقلوب البرش مام يجعل هذه القصص تح ِّرك
ٌ
متيقنة من أنها ستكون مصدر تشجيع لكل املسلمني
مشاعر من يقرأها .إِنني
الذين يقرءونها وللمسيحيني ألنها تبني إمكانية الوصول إىل قلوب املسلمني
ملن يرغب منهم يف الشهادة.
يزور خوس وزمالؤه السفن ومالحيها مصلني إىل ال ّله ليك يرشدهم إىل الذين
قلوبهم منفتحة إذ تقول كلمة ال ّله (روميةَ « )14:10ف َك ْي َف َيدْعُ َ
ون بمِ َنْ لَ ْم
ُون بمِ َنْ لَ ْم َي ْس َم ُعوا ِب ِه؟ َو َك ْي َف َي ْس َم ُع َ
ُي ْؤ ِمنُوا ِب ِهَ .و َك ْي َف ُي ْؤ ِمن َ
ون ِب َال َكا ِر ٍز؟»
د .كرستني شريماخر
جامعة بون ،دراسات إسالمية
محاضة يف بون وهامبورغ-أملانيا
رِ
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توطئة

رسل لر َّواد املوانئ يف مرافئ هولندا وبلجيكا ،1992
عندما بدأت عميل ُ
كم َ
مل يكن لدي أدىن فكرة عن واقع الحياة عىل ظهر السفن ،ورسعان ما اكتشفت
أن الفكرة الرومانسية عن حياة املالحني كانت خاطئة كلياًّ ،ففي معظم الوقت
للبحار النزول إىل الشاطىء ،وبوجه عامُ ،يعترب املالح شخصاً يقوم
ال يتسنى َّ
بأعاملٍ شاقة ويكون بعيداً عن عائلته نحو تسعة أشهر من كل سنة.
إن املشكلة الكربى التي يعاين منها املالح هي الحقيقة الخالصة املتمثلة
يف افتقاده إىل أرسته ،زوجته ،أوالده ،والديه ،إخوته وأخواته وأصدقائه .هنا
ينشأ فراغ ميكننا أن منأله قليلاً  .إن دعوتنا كمبرشين يف املوانئ هي أن نكون
أصدقاء للمالح .يعلمنا يسوع يف يوحنا« 15:15الَ أَعُ و ُد ُأ َس ِّم ُيك ْم َع ِبيداً ألَ َّن
ا ْل َع ْب َد الَ َي ْع َل ُم َما َي ْع َم ُل َس ِّيده لَ ِكنِّي َق ْد َس َّم ْيت ُُك ْم أَ ِح َّبا َء ألَنيِّ أَ ْع َل ْمت ُُك ْم ِب ُك ِّل َما
َس ِم ْع ُت ُه ِمنْ أَ يِب» .وكأصدقاء للمالحني ينبغي أن نخربهم باألمور التي أخربنا بها
يسوع ألن هذا موضوع حياة وموت ،وغالباً ما يب َعث هذا األمر الراحة فيهم
لو يدركون أن باستطاعتهم أن يطلبوا من ال ّله اإلهتامم بأحبائهم .وأنه يرغب
يف أن يرشدهم إىل مرفأهم املنشود كام يقول املزمور ،30:107من الطبيعي أن
مساعدتهم يف مجاالت أخرى هي جزء من عملنا أيضاً.
مل أكن أحمل أية فكرة عن عدد القوميات املتناثرة عىل ظهر السفن،
وقد كانت مفاجأة كبرية يل أن يكون باستطاعتي التعرف عىل أكرث من 90
قومية يف املواىنء كل عام .فأنا أقوم بهذه الخدمة يف هولندة وبلجيكا ،وقد
فوجئت كثرياً عندما عرفت أن العديد من السفن واملالحني هم من بلدان
يصعب نرش اإلنجيل فيها إن مل يكن من املستحيل .يف كل سنة أتعرف
عىل املئات واملئات من املالحني من بلدان مثل إيران ،العراق ،مرص ،سوريا،
لبنان ،الجزائر ،تركيا ،باكستان ،املغرب ،بنغالديش ،ماليزيا ،إندونيسيا ،جزر
املالديف ،نيجرييا ،السنغال وساحل العاج.
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تحققت رسيعاً من مدى اإلمكانيات الكبرية املتوفرة لدينا للوصول باإلنجيل
مليون مالح هم من ْأل  1.2ألناس من تلك البلدان ،بيد أين ال أعلم كم من
هذه البالد ،لكنني أعرف فقط أن واحداً من بني كل مثانية أشخاص أقابلهم هم
من املسلمني ،إنهم يحملون الكثري من الكتب املقدسة وأقراص األفالم ومواد
مسيحية أخرى إىل بالدهم وكثريون منهم يقبلون املسيح مخ ِّلصاً ورباًّ .وإين
لسعيد جداً أن يوضع اإلنجيل يف العديد من املوانئ حول العامل عىل منت هذه
البحارة التي أنتمي إليها نحو أربعني مرسل يعملون يف
السفن .تضم إرسالية ّ
موانئ مختلفة حول العامل ،كام ونتعاون مع إرساليات أخرى أيضاً.
عندما بدأت عميل إكتشفت أيضاً أنه من الصعب الشهادة ملالحني مسلمني.
أدركت أن سبب ذلك هو الخوف الذي يطغى عيل ،لكنني نجحت يف التغلب
عىل املوقف ورأيت أمامي وعود ال ّله يف الكتاب املقدس للعامل اإلسالمي.
فمث ًال يف إشعياء 25-23:19يقول ال ّله« :فيِ َذلِ َك ا ْل َي ْو ِم َت ُك ُ
ون ِس َّك ٌة ِمنْ مِصرْ َ
ون إِلىَ أَ ُّشو َر َو َي ْع ُبدُ ا ْلمِصرْ ِ ُّي َ
ون إِلىَ مِصرْ َ َوا ْلمِصرْ ِ ُّي َ
إِلىَ أَ ُّشو َر َف َي ِجي ُء األَ ُّشو ِر ُّي َ
ون
ون إِسرْ َا ِئ ُ
َم َع األَ ُّشو ِر ِّينيَ .فيِ َذلِ َك ا ْل َي ْو ِم َي ُك ُ
يل ُ�ث ْلثاً لِمِصرْ َ َوألَ ُّشو َر َب َر َك ًة فيِ األَ ْر ِض
ِب َها ُي َبا ِر ُك َر ُّب ا ْل ُجنُو ِد َقا ِئ ًالُ :م َبا َر ٌك َش ْع ِبي مِصرْ ُ َو َع َم ُل َيدَيَّ أَ ُّشو ُر َو ِم َري يِاث
إِسرْ َا ِئ ُ
يل».
بدأت أتكلم برصاحة عن يسوع املسيح .وعالوة عىل ذلك إكتشفت أن عدداً
من زماليئ يف مواىنء أخرى يجدون أيضاً صعوبة وكذلك معظم املسيحيني يف
بالدي مام جعلني أع ِقد العزم عىل أن أكتب هذا ُ
الكت ِّيب الزاخر بالشهادات
َ
بأحاديث شخصية
حول كيف أتكلم إىل املالحني املسلمني وأرشح لهم اإلنجيل
نابعة من القلب إىل القلب يحذوين األمل بأن يكون هذا ُ
الكت ِّيب مساعداً
ودافعاً للعديد من املسيحيني .إنه يقدم إرشاداً لكيفية الوصول إىل املسلمني
باإلنجيل ،باإلضافة إىل ذلك ،فأنا متأكد من أنه سيكون أيضاً دافعاً لهم وهم
يقرءونه ليك يروا كيف أن مسلمني آخرين قد وجدوا املسيح ،وبأنهم بكل
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تأكيد ليسوا مستثنيني من القيام بإختيار يسوع .أصيل أن يستخدم ال ّله هذا
الكت ِّيب بنعمته بطريقة ف ّعالة للوصول إىل أناس من البالد بعيدة ليك يأيت
ملكوته ولتكن مشيئته .وألسباب تتعلق باألمن الشخيص واألمن العام مل ُتذكر
األسامء الحقيقية للمالحني يف هذا ُ
الكت ِّيب وعليه فقد استخدمت أسامء
مستعارة يف مجمل ُ
الكت ِّيب إ ّياه.

الثالجة

ملاذا أشعر دامئاً أنني مم ّيز عندما أصعد إىل سفينة مالحيها من البالد اإلسالمية؟
يرجع األمر إىل أكرث من أربع عرشة سنة عندما اعتليت ألول مرة سفينة من بلد
معينَّ  ،كان الجو بارداّ جداّ بل حتى ِعدائياً ،شعرت وكأين جالس داخل ثالجة.
بذلت كل ما يف وسعي ألبدأ محادثة مع أحدهم لكن دون جدوى ومل أخترب
إال الرفض .أردت أن أهرب من هذا الوضع وأترك السفينة برسعة لكن عندئ ٍذ
سمعت صوتاً يف داخيل« :خوس ،هل أنت مستعد أن تجلس معي يف هذا الربد
القارص؟» أدركت أن هذا كان صوت الرب ،وأدركت أيضاً أن يسوع هو الذي كان
جالساً يف تلك اللحظة :بيفي وسط الربد وطلب مني أن أبقى يف صحبته .لقد
كان جوا «إن كان عيل أن أكون صادقاً ِّ
أفضل أال أجلس» .ثم سمعت الصوت مرة
أخرى« :إذاً سوف تخترب هذا الوضع مرات عديدة».
أدركت عندها أنني إن مل أتعلم الدرس لن أمتكن من الشهادة للمسيح أمام
املسلمني لذلك صممت عىل أن أتحمل الربد وأكون مرسوراً جداً أن تتاح يل
صحبة املسيح .ومن تلك اللحظة بالذات تأكدت من أنني لست وحيداً عىل
ظهر السفينة ،وأن يسوع هناك معي دوماً! ومنذئ ٍذ كانت لنا جلسات عديدة
معاً يف الثالجة ،وقد أصبحت تلك اللحظات لحظات ق ِّيمة عندي ألنه مل يكن
هناك إال يسوع وأنا .ولهذا ال أجد صعوبة أبداً يف زيارة املالحني ألنني أعلم
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أن يسوع ينتظرين هناك لنصعد س َّلم السفينة معاً ،ونتمتع دوماً بصحبة بعضنا
البعض .إنه يقوم بالعمل يف الربد ويف الحر .هذا وقد أصبح نرش اإلنجيل بني
هؤالء املسلمني األعزاء دعوة خاصة يل .الشكر والفضل للثالجة!

عازف البيانو

صعدت عىل ظهر سفينة تركية يف أصيل يوم سبت .إن أجمل يشء حول
مرح ٌب بك .فهم
زيارة املالحني األتراك هي عندما ُيش ِعرونك يف األغلب بأنه َّ
كثرياً ما يقدمون لك دوماً شيئاً لترشب .وإين أحب بشكل خاص الشاي املحلىّ
الذي يقدمونه .وبينام كنت أرشب الشاي مع إثنني من املالحني ،حاولت أن
أبدأ معهام بحديث ،فسألتهام عن عائلتيهام وكم من الوقت م ّر عليهام وهام
عىل ظهر السفينة يف محاولة ألجد مدخ ًال إىل الحديث الروحي .فجأة ظهر
عىل الباب رجل ضخم الجسم ،كان يحمل يف يده كتاب العهد الجديد باللون
األزرق وبينام كان يل ِّوح به سألني بصوت مرتفع« :هل أنت مسيحي؟» فكان
ردّي تأكيدياً فأخربين يف الحال أنه قرأ هذا الكتاب مرتني وعنده الكثري من
األسئلة حول ما قرأ ،فرأيت أنه ليس من الحكمة أن نناقش املوضوع علناً أمام
البحارة اآلخرين فدعو ُته إىل بيتي لنتجاذب أطراف الحديث .فق ِبل الدعوة.
يف الطريق إىل البيت طلب مني فتحي أن أتوقف عند بائع زهور .فقام
برشاء بعض األزهار الجميلة ليقدمها لزوجتي .وعندما دخلنا غرفة الجلوس
كان ممتلئاً فرحاً عند رؤية أوالدنا ،وشعرت أنه َّ
رق قلبه عندما رأى إبنتنا
وما هي إلاّ أن أبرص البيانو واستأذن أن يعزف عليها ،وبطبيعة الحال ،مل
تكن هناك مشكلة ،فقد كان يعزف بفرح بالغ ،ومام يُدهَ ش له أن رج ًال بهذه
الضخامة يعزف بهذه املشاعر الف َّياضة.
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ح َّدثني أنه متزوج وأب إلبنتني توأمني يف عمر إبنتنا ولهذا السبب َّ
رق قلبه
عندما شاهدها .لقد ذ َّك َرت ُه بإبنتيه اإلثنتني اللتني مل يراهنَّ منذ فرتة طويلة.
مل يكن السبب تعاقده الطويل مع رشكة املالحة ك َب ّحار ،إمنا السبب الرئييس
أنه كان يعيش منفص ًال عن زوجته وأوالده بسبب بعض املشاكل القامئة بينه
وبني زوجته .أما مسألة إشتياقه إلبنتيه فقد كانت أمراً بالغ الوضوح.
وإذ أخذنا نتجاذب أطراف الحديث ،أخربين أنه كان يبحث عن الحق لفرتة
طويلة .كان مس ِل ًام لكنه مل َت ُرق له فكرة قراءة القرآن بالعربية ،فأخذ يبحث يف
الشيوعية لكنه مل يجد الحق يف مبادئها ،وقبل شهرين إستلم كتاب العهد الجديد
من زميل بحار تريك! فقرأه وتأثر بفحواه وقد قرأه مرتني منذ ذلك الحني.
مل يقرأ القرآن أبداً ألنه بالعربية لكنه إستمع مرات عديدة لألمئة يف املساجد.
أراد أوالً أن يعرف الفرق بني الكتابني ،فرشحت له أن القرآن هو كتاب يقدسه
املسلمون .وكمسيحي ،فإن الكتاب املقدس بالنسبة يل هو كتاب .يع ِّلم القرآن
الرشيعة وقواعد السلوك يف الحياة اليومية ،بينام يخربنا الكتاب املقدس أننا
جميعنا خطأة ونحتاج إىل الخالص ،ويخربنا أيضاً كيف ميكن أن نخلص بذبيحة إبن
ال ّله نفسه الذي جاء إىل هذا العامل كائناً برشياً كام ًال ،هو يسوع املسيح .إن يسوع
املتجسد .أعطيته
املسيح هو اإلنسان الوحيد الذي عاش بال خطيئة ألنه هو ال ّله
ِّ
فيلم «يسوع» باللغة الرتكية ليشاهده وطلبت منه أن يعود للمناقشة حول الفيلم.
وألن السفينة كانت راسية يف امليناء ألكرث من أسبوع ،فقد وعد بأن يشاهد
الفيلم ويعود إ َّيل .بعد يومني إلتقيت به مرة أخرى وكان قد شاهد الفيلم
وأحبه حقاً .من هنا أصبح من املمكن بالنسبة يل اآلن أن أرشح له اإلنجيل
الذي يتحدث كله عن املغفرة .ف ِهم أن يسوع املسيح مات ألجل خطاياه
وأراد أن يعرتف بهذا .قلت له إنني ال أعلم سبب الخالف مع زوجته ومل يكن
حتى هذا من شأين ،لكني قلت له أيضاً أنه مهام حدث بينهام فينبغي أن
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يسعى للمغفرة تجاه زوجته .وقلت له أن ال ّله يغفر لنا خطايانا ولهذا السبب
ُتستَعاد العالقة بيننا وبني ال ّله .إن الحق كله عن العالقة وأنه ميكننا أن ُنقيم
عالقة مع ال ّله ذاته .إن ال ّله يسامحنا ،وعليه أريد أن أفكر يف هذا بالنسبة
لعالقته مع زوجته .وقبل أن يغادر أخربنا أنه يحلم يف التوقف عن اإلبحار
بحر مع ُس َّياح يف املياه الرتكية.
ليشرتي قارباً صغرياً ،وبعد حني سوف ُي ِ
مل أسمع منه كلمة واحدة ملدة طويلة وإذا برسالة طويلة تصل منه عىل
نحو فجايئ يخربين فيها أنه توقف عن اإلبحار وأنه اشرتى قاربه الخاص ،لكنها
كانت كارثة .فقد أفلس ،ولكنه أخربين أيضاً أن هذا األمر مل يهمه ألنه كان
أسعد رجل يف العامل ألنه عاد إىل زوجته وإبنتيه اإلثنتني .ثم سألني أيضاً أين
ميكن أن يت َع َّمد؟ وألين ال أعرف الوضع الحايل يف بالده قلت له أال يقلق لهذا
األمر ،وملا كان قد اتخذ هذا القرار ،ففي نظر ال ّله ُيعترب وكأنه قد إعتمد،
وسوف تسنح دون ريب ،الفرصة املناسبة للمعمودية الحقيقية.
برئ َل َحي ُريئ (تكوين)13:16

مل متض أيام قليلة عىل إتساع رقعة الغضب عىل أثر الهجوم عىل بناية
التوأم زرت سفينة مرصية .كان وقت الغذاء عندما دخلت غرفة اإلسرتاحة
وإذا يب ُأمطر بوابل من األسئلة :ما رأيي عن الحادي عرش من أيلول ،ص ّدام
حسني ،بوش وإلخ؟ فقلت إن أحداث الحادي عرش من أيلول سنة 2001
هي جرمية ضد ال ّله ألن خالئق ال ّله الغالية قد تم قتلها .وقلت لهم أيضاً أنه
يجب علينا أال نسلك سبيل السياسيني وعىل وجه التأكيد ليس ص ّدام حسني
وال بوش .لكن ينبغي أن نتبع يسوع املسيح.
ومن ًث َّم قلت لهم أن مرص لعبت يف املايض دوراً مه ًام يف خطة ال ّله للخالص
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وسوف تقوم بنفس الدور يف املستقبل أيضاً .ثم قرأت عىل مسامعهم
إشعياء« :25-23:19فيِ َذلِ َك ا ْل َي ْو ِم َت ُك ُ
ون ِس َّك ٌة ِمنْ مِصرْ َ إِلىَ أَ ُّشو َر َف َي ِجي ُء
ون إِلىَ أَ ُّشو َر َو َي ْع ُبدُ ا ْلمِصرْ ِ ُّي َ
ون إِلىَ مِصرْ َ َوا ْلمِصرْ ِ ُّي َ
األَ ُّشو ِر ُّي َ
ون َم َع األَ ُّشو ِر ِّينيَ.
ون إِسرْ َا ِئ ُ
فيِ َذلِ َك ا ْل َي ْو ِم َي ُك ُ
يل ُ�ث ْلثاً لِمِصرْ َ َوألَ ُّشو َر َب َر َك ًة فيِ األَ ْر ِض ِب َها ُي َبا ِر ُك
َر ُّب ا ْل ُجنُو ِد َقا ِئ ًالُ :م َبا َر ٌك َش ْع ِبي مِصرْ ُ َو َع َم ُل َيدَيَّ أَ ُّشو ُر َو ِم َري يِاث إِسرْ َا ِئ ُ
يل».
وقصصت عليهم كذلك وبإختصار ما حدث لهاجر يف سفر التكوين.
أتدري ماذا حدث بعد ذلك؟ تقدم واحد منهم يدعى كريم ودعاين إىل
أن أعود إىل ُقمرته يف مساء ذلك اليوم وطلب مني أن أرشح له كل ما قلته
لهم .مل أقو عىل الكالم ،كانت هذه أول مرة ُأدْعى فيها ألقدم درساً يف الكتاب
املقدس لطاقم من البحارة ا ُملسلمني عىل ظهر السفينة .عندما وصلت يف
املساء كان يف انتظاري سبعة مرصيني ،كان ينبغي عيل أوالً أن أتناول الطعام
معهم ،إن اختباري يشري إىل أن إظهار حسن الضيافة واملشاركة يف الطعام
يلعبان دوراً مه ًام عىل منت السفن من البلدان اإلسالمية .أفلم يكن الوضع
مامث ًال يف تلك األيام عندما كان يسوع يتجول يف عاملنا؟ وأثناء تناول الطعام
كان يسوع يرشح أرسار ملكوت ال ّله .إن وقت الطعام هو دوماً الزمن الذي
يسرتخي فيه الناس .إنه وقت املشاركة والرشكة.
ناولت «تالميذي» كتباً مقدسة ،سألتهم أوالً إن كانوا يؤمنون بالرؤى واألحالم.
أجاب كريم أن طلب تفسري األحالم من مختصني أمر شائع يف مرص لكن اإلعالن
األخري من ال ّله أعطي ملحمد .سألتهم أيضاً إن كانوا يعرفون من كان أول
شخص يف العامل العريب حصل عىل الرؤيا ،فلم يعرفوا .عندها قصصت عليهم
قصة هاجر كام وردت يف سفر التكوين 15-1:16و  ،21-8:21إن الشخص األول
كان إمرأة ،هي هاجر.
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لقد استخدم ال ّله يف املايض هاجر ،جدة العرب( ،سواء أحبت ذلك أم ال)
ألجل برنامجه للخالص وفيه نرى خطة ال ّله ألجل الخالص يف الحارض ويف
املستقبل ،فنقرأ يف تكوين 19-17:21ما يقول ال ّلهَ « :ما لَ ِك َيا هَ َ
اج ُر؟ ال َت َخافيِ
َّ
إح ِمليِ ا ْل ُغال َم َو ُش ِّدي َيد َِك
الم َح ْي ُث هُ َوُ .قو ِمي ْ
الن ال ّل َه َق ْد َس ِم َع لِ َص ْو ِت ا ْل ُغ ِ
أج َع ُل ُه ُأ َّم ًة َع ِظي َم ًة َو َفت ََح ال ّل ُه َع ْي َن ْي َها َفأبْصرَ َ ْت ِبئرْ َ َما ٍء».
ِب ِه ألنيِّ َس ْ
يف تكوين 16نرى أن هاجر مل تحرتم طريقة ال ّله الخارقة للطبيعة التي سلكها
مع أبرام وزوجته ،كام أنها مل تتطلع إىل ال ّله ،لكن ال ّله نظر إليها وأظهر ذاته
لها عند البرئ ،برئ لَ َحي ُريئ والتي يعني «أنظر وابق حياً» ،والعجيب يف األمر
أيضاً أنه يف نفس برئ لحي ُريئ حيث كانت رؤيا هاجر ،كان لقاء إسحاق ِب ِرفقة
(تكوين ،)63-62:24وقد كان يف طريقه للسكنى هناك (تكوين.)11:25
املسيا ،يسوع
قلت لهم أن هذه النبوءة هي للمستقبل القريب ،فإن نور ِ
املسيح ،سريتفع فوق خيمة إبراهيم عندها ُيظ ِهر ال ّله نفسه للعامل اإلسالمي
وستسكن إرسائيل قرب البرئ بأمان ،برئ لحي ريئ .يف وقتنا هذا ال يبحث العامل
اإلسالمي وال إرسائيل عن ال ّله فكالهام يتبعان قوانني وقواعد ،ومن ناحية
روحية أنتم هاجر املتعطشون للامء .لكن البرئ موجودة  -يسوع املسيح! إنه
البرئ الحقيقية  -برئ لحي ُريئ ،فعندما تقبلوه مخ ِّلصاً لكم ،لن متوتوا عطشاً
بل ستدركون أن هناك الكثري من املاء لتبقوا أحياء سوية مع إرسائيل أخيكم
غري الشقيق .واآلن ميكنكم أن تفهموا ما أخربنا به إشعياءَّ 25-23:19إن مرص
وأشور وإرسائيل يكونون بركة لهذا العامل ،وهذا يحدث فقط عندما تقبلون
يسوع املسيح مخلصاً لكم .إن اإلختيار لكم فامذا تطلبون ،املوت عطشاً أم
البقاء عىل قيد الحياة؟
طلب كريم أن يك ِّل َمني عىل انفراد يف اليوم التايل .عدت إىل السفينة
ألصطحبه معي .وبينام كنا نسري يف غابة صغرية سألني عام يجب أن يفعل،
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فأخذت أرشح له اإلنجيل بكلامت بسيطة .قال يل أنه يريد أن يقبل يسوع
املسيح مخلصاً لحياته .طلبت إليه أن يعبرِّ عن ذلك بكلامته فقال ببساطة
شديدة« :أشكرك ال ّلهم ألنك غفرت يل خطاياي بواسطة يسوع» .ثم سألني
إن كان بإمكانه أن يخرب زمالءه باألمر ،فنصحته بأن يكون حذراً ويصغي
لصوت ال ّله يف قلبه« .عندما تشعر برغبة لتخرب أحداً ،إفعلَ .بيد أين أعتقد أنه
من الحكمة أال تخرب املجموعة كلها إمنا تخرب فقط شخصاً مهت ًام باملوضوع يف
حديث خاص ،أفلم تطلب أنت نفسك أن تكلمني عىل انفراد؟» ومنذ ذلك
رسين أن أعرف أنه يقرأ الكتاب املقدس
الوقت إلتقيت بكريم عدة مرات و ّ
وأن إسمه قد ُك ِتب يف سفر الحياة.

بركة أم لعنة

تكلمت إىل عبدال ّله عىل ظهر ناقلة حاويات من السعودية ،وهو قبطان من
الباكستان ،كان حديثنا يدور عن إرسائيل وقد كان عدائياً جداً نحو اليهود.
أريته ما ُكتب يف تكوين 3:12حيث يخرب ال ّله إبراهيم أنه سيبارك مباركيه
ويلعن العنيه .قلت له إن طريقة تفكريه خطرية ،فقال أنه مندهش من هذه
الفكرة وطلب أن أرشحها له ،فقلت أن ذلك ممكن إن كان مسموحاً يل القراءة
من كتايب املقدس وهو مستعدٌ لإلستامع .فوافق .فقلت له إن حقيقة تاريخ
العامل موجودة يف تكوين 15:3حيث نقرأَ « :و َ
أض ُع َعدَا َو ًة َب ْين َِك َو َبينْ َ ا ْل َم ْرأ ِة
َو َبينْ َ َن ْس ِل ِك َو َن ْس ِل َها .هُ َو َي ْس َح ُق َر َأس ِك َوأ ْن ِت َت ْس َح ِق َ
ني َع ِق َبهُ».
هذا هو الرصاع الدائم يف هذا العامل .يسعى الشيطان دوماً إلبادة إرسائيل.
لكنه يستطيع فقط رضب ع ِق َب إرسائيل وستسحق إرسائيل رأسه.
هنالك فقط شعبان ذو أهمية يف تاريخ العامل.
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الشعب األول إرسائيل الذي ُيدعى «إبن ال ّله ال ِبكر» (خروج ،)22:4الشعب
الثاين عامليق الذي ُيدعى «األول بني األمم» (عدد )20:24أي ما يعني إبن
إبليس ال ِبكر .وكان عامليق ،كام جاء يف الكتاب املقدس ،ال يكف أبداً عن
محاولة إبادة إرسائيل.
يف سفر العدد ،18-17:25نقرأ كيف يهاجم عامليق إرسائيل :عندما كان
الشعب ُمتعباً و ُمرهقاً َق َطع الطريق عىل الذين يف املؤخرة حيث األطفال
والنساء والشيوخ ،ويقول أيضاً أن عامليق مل يخاف ال ّله .إن يف ترصف عامليق
هذا نجد صفات إبليس املميزة أال وهي رضب ال َع ِقب.

يف سفر صموئيل األول ،35-1:15نقرأ أن إرسائيل فضلوا أن يكون لهم َملكاً
)شاول( بدالً من ال ّله .ويف الحال يدخل امللك يف إمتحان .كان عىل شاول أن
ُيبيد عامليق ،لكنه قتل من ال يستطيع اإلستفادة منهم و ُيبقي عىل عجاج،
ملك عامليق ،وعىل ِخيار الخراف والبقر .مل يقم شاول بعمل ما طلب ال ّله
منه أن يعمل -أن يسحق رأس عامليق ،ولهذا السبب رفض ال ّله شاول وصار
ا ُمللك لداود وهو أيضاً دخل عىل التّو يف امتحان :جوليات فكأن ال ّله يقول له:
تسح َق رأس إبليس» وهذا ما قام به داود بالفعل.
«هلم نرى إن كنت َ
َّ
يعود عامليق يف كل مرة بصورة كل من يطلب إبادة إرسائيل .وهو ما نراه
يف صموئيل األول 30ويف سفر إستري.
ففي سفر إستري 1:3نقرأ أن هامان ،األجاجي ،كان من نسل عامليق ،ويف
العدد  6نرى أن هامان يطلب إبادة جميع اليهود ،ويف العدد  10نقرأ أنه
فشل أيضاً ،ألنه يستحيل إبادة اليهود .ويف
كان عدواً لليهود ،لكن هامان ِ
سفر إستري 10:7نرى نهاية هامان .ويف  25-20:9أن أعداء اليهود ُيسحقون.
نالحظ يف التاريخ العام أن ُأم ًام عديدة طلبت أن تبيد اليهود ،فقد حاولت
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النازية ذلك يف أملانيا خالل الحرب العاملية الثانية لكنها فشلت ،وهناك العديد
من األمثلة أيضاً .وها أنت ترى نفس «روح عامليق» يف العامل اإلسالمي.
واقع يف خطر حقيقي طاملا أنه يحمل هذا التوجه الروحي
فقلت لعبدو أنه ٌ
الرب سوف يلعنه.
العدايئ ألن ّ
إستعرضت أمامه أيضاً إشعياء  24-23:19حيث نقرأ أن أشور ومرص ستعبدان
الرب مع إرسائيل ،وسوف يكونون بركة يف وسط البالد وال ّرب سيباركهم.
سألت عبدو ماذا يريد ،الربكة أم اللعنة؟ فليك يحصل عىل الربكة يجب أن يقبل
ذبيحة ال ّله ،يسوع املسيح .ناولته كتاباً مقدساً وفيلم يسوع بلغة األوردو.
وبالرغم من أنني تكلمت مبارشة عن املوضوع فقد شكر يل هذا التعليل
حق الشكر .لقد كان هذا اللقاء مرة أخرى تشجيعاً يل ألفتح له عىل كلمة
ال ّله كل ما تسنح الفرصة بذلك.

النظام

أرسل يل أحد الزمالء من ميناء آخر رسالة إلكرتونية يطلب فيها مني القيام
بزيارة لشخص يدعى منصور وهو أحد املهندسني من إيران عىل ظهر سفينة
إيرانية كان منفتحاً جداً لإلنجيل ورغب باملزيد من الحديث ،وقد طلب من زمييل
أن أكون حذراً جداً وال أسأل عنه عالني ًة إذ سيجدين من تلقاء ذاته .بطبيعة الحال
إحرتمت طلبه ومن ثم صعدت إىل سفينته ما بني الساعة الثانية عرشة والواحدة
وقابلت منصور للحظة قصرية وسألني إذا كان ميكنني أن أعود يف الساعة السابعة
والنصف مساء وقد عملت بحسب هذا الطلب .أراد أن يكلمني عىل انفراد لكن
ليس عىل ظهر السفينة ،فأخذته إىل مركز املدينة وهناك مكثنا حتى الساعة
العارشة نتبادل األحاديث الش ّيقة وقد كان ّ
متعطشاً ج ّداً!
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سألني حول رأيي يف محمد ،النبي املسلم .قرأت عىل مسامعه من
نبي ال ّله يقدم دامئاً
رؤياَ « ،10:19فإِ َّن َش َها َد َة َي ُسوعَ ِه َي ُر ُ
وح ال ُّن ُب َّو ِة»َّ .إن َّ
شهادة ليسوع املسيح ،أما محمد فلم يقم بهذا .طلب إبداء رأيي يف الدين
اإلسالمي فرشحت له أن اإلسالم ،مثل عدة ديانات ،تضع ال ّله جانباً وتستبدله
خضعوا أنفسهم لهذا النظام.
بنظام ويصبح النظام ال ّله وعىل الناس أن ُي ِ
وافقني منصور الرأي ألنه يعلم حق العلم أن هذا متبع يف بلده ،إىل جانب
هذا كانت لديه أسئلة عديدة مفيدة جداً وقد قضينا معاً مسا ًء رائعاً ،وقد
وعد بأن يفكر بكل ما تكلم به مع زمييل ومعي .وبعد أسبوعني تسلمت رسالة
إلكرتونية من زمييل يخربين فيها بأن منصور قد أنهى دورة دروس بالكتاب
املقدس باملراسلة وحصل عىل عالمة  !%98.4إنه بحصوله عىل درجة كهذه
ميكننا القول أنه يفهم اإلنجيل فه ًام كام ًال .تخ ّيل كم يكون العمل عظي ًام حني
يكون تعاون ما بني العديد من الزمالء يف مواىنء مختلفة حول العامل.

محبة أم كراهية

ٌ
حديث جادٌ مع أحد املوظفني يدعى عيل،
عىل ظهر سفينة جزائرية كان يل
سألته عن األوضاع الحالية يف الجزائر ،وقد ُق ِتل خالل السنوات الخمسة عرش
املنرصمة نحو مائة ألف شخص بأعامل عنف مختلفة .فأبلغني أن أخاه ،وهو
رجل إطفاء ،قد أرداه الجيش قتي ًال .ثم سألته عام حصل يف قلبه منذ ذلك
الوقت ،فقال يل أن تلك الفعلة سببت له كراهية شديدة ومنذ مدَّة طويلة أراد
اإلنتقام ملوت أخيه ،وقد ُحكم عليه بالسجن ملدة سنة ألنه ُسمع يتفوه بهذه
الكلامت علناً .وبينام هو يقبع يف السجن مات والده ومل ُيسمح له باإلشرتاك
يف جنازته مام سبب له أملاً وحزناً وازداد بذلك كراهية .فقلت له أن ال ّله نفسه
يدرك هذا النوع من األمل من اختباره الخاص وهو يرى إبنه ميوت.
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طلبت منه أن يسمح يل بقراءة من الكتاب املقدس معه ،فوافق وقرأت
من سفر امللوك الثاين .23-8:6يف هذه القراءة نرى أن ال ّله ال يختار الكراهية،
فعندما هُ ز َم األعداء وأراد ملك إرسائيل أن يهلكم ،قال له نبي ال ّله يف
ض ُب ا َّل ِذينَ َس َب ْي َت ُه ْم ِب َس ْي ِف َك َو ِب َق ْو ِس َكَ .ض ْع ُخ ْبزاً َو َما ًء
ض ْب! َت رْ ِ
العدد« :22الَ َت رْ ِ
أَ َما َم ُه ْم َف َي ْأ ُك ُلوا َو َيشرْ َ ُبوا ُث َّم َين َْط ِل ُقوا إِلىَ َس ِّي ِد ِه ْم».
سألت علياً إن كان قد َّ
ضل طريقه ذات مرة ،فأومأ برأسه باإليجاب.
«ماذا فعلت لتجد طريقك ثانية؟» فقال أنه طلب من أحدهم أن يرشده
إىل الطريق« .وكيف كان شعورك عندما وصلت إىل املكان املقصود؟» قال
أنه أحس براحة وسعادة ،فقلت له :إنني أشعر أنك قد ضللت طريقك واآلن
أنت تسري يف اإلتجاه الخطأ ،الكراهية« .لكن املكان الذي ُي ِعد ُه ال ّله لك يف
مسار آخر ،محبة ونعمة».
أثرت هذه الكلامت يف نفسه ،وسمح يل بأن أرشح له اإلنجيل.
كان عنده العديد من األسئلة ،ومثل أغلب املسلمني سأل كيف ميكن أن
يكون ل ّله إبن؟ فأخذت أرشح له قائ ًال إنني إبن والدي ،أب ألوالدي ،أخ
إلخويت وأخوايت وعليه فليس من الصعب أن تكون أباً وإبناً يف نفس الوقت.
سألته« ،ما الذي يجعلك أباً؟ أهي الحقيقة املتمثلة فقط بأنه لديك أوالد
جسديني من ُصلبك؟ هنالك العديد من اآلباء الذين ال يعتنون بأوالدهم ،ال
يحبونهم وال يع ِّلمو َنهم فهل هؤالء آباء؟ من ناحية طبيعية ،نعم .لكن لفظة
«أب» هي أيضاً لقب .فأنت تحمل اللقب «أب» إن كنت تحب أوالدك،
تتمنى لهم األفضل و ُتث ِّقفهم بطريقة سليمة .وهكذا األمر عندما تكون إبناً
حتى أين ألطلق كلمة «أبنايئ» عىل األوالد يف فريق كرة القدم عندما يقومون
بعمل ما تعلموه خالل التمرين ،وإن يسوع ليستحق لقب «إبن» ألنه عمل
مشيئة اآلب عىل نحو كامل ،وبقي بال خطيئة ،وبهذا صار َح َم ُل الكفارة
الكامل ليغفر خطايانا مرة وإىل األبد.
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تحول عيل إىل إنسان عاطفي وأراد أن يعرف املزيد عن كل هذا ،أعطيته
العهد الجديد وفيلم يسوع باللغة الفرنسية.

ينبغي أحياناً أن نحافظ عىل الكتاب املقدس ُمغلقاً

طلب مني مصطفى ،الضابط الثاين عىل سفينة تركية ،إذا كان من املمكن
أن أقيض معه ساعتني من الزمن .فقد قرأ الكتاب املقدس ليقارنه معي
بقي القرآن والكتاب املقدس مغلقني وأن ُنجري حديثاً
بالقرآن ،فاقرتحت أن ُي َ
من القلب إىل القلب .طرحت عليه سؤاالً« :هل كان مع إبراهيم قرآن؟»
فأجاب« :ال».
«هل تكلم ال ّله مع إبراهيم؟» ،كان سؤايل التايل.
فأجاب« :نعم»
فسألت« ،هل تك ّلم إبراهيم إىل ال ّله؟» فأجاب« ،نعم».
فقلت له إن ال ّله يريد أن يكلمه بنفس الطريقة ،وقدمت له أمثلة من
حيايت الشخصية ورشحت له كيف يتم هذا معي .ثم أخربته أنه يف كل سنة
ال يزال كل املسلمني ُيق ّدمون حم ًال كذبيحة ،لكن قصد ال ّله كان أن يوضح
إلبراهيم أنه ال يريد ذبائحنا ،فإن ال ّله نفسه سيتدبر أمر ذبيحة الكفارة .إن
يسوع املسيح هو حمل ال ّله الك ّفاري .ثم قلت لعيل أنه ،من ناحية روحية،
يشبه إبراهيم الذي نظر خلفه لريى الكبش العالق يف الشجريات« .وبنفس
الطريقة فإن يسوع املسيح عالق يف شجريات دماغك وينبغي أن َت ُح ّله .لقد
تم تقدميه ذبيحة ألجلك قبل زمن بعيد ليك ُتغ َفر خطاياك».
ويف الحال قال عيل« ،هذا ما أريده لنفيس!» وبهذه الطريقة إستطعت أن
أقود هذا الرتيك املسلم إىل املسيح.
20

اإلبحار إىل قلب أصدقايئ املسلمني

أرواد

قمت بزيارة لعدة سفن من سوريا وقد الحظت أنه كان من الصعب
دامئاً الخوض يف حديث روحي مع البحارة السوريني .إنهم ودودون يف
معظم الوقت ومل يكن هنالك أبداً مشكلة يف تقديم بعض األكل أو الرشاب.
والحظت أيضاً أن معظم املالحني السوريني يأتون من جزيرة أرواد التي تبعد
نحو ميلني عن مدينة طرطوس ،وقد كنت دائب البحث عن طريقة لإلتصال
الحقيقي بهم ،لكنني مل أجد املفتاح لهذا الباب.
فجأة ويف أحد األيام ،كنت أشاهد برنامجاً تلفزيونياً عن سوريا عىل التلفزيون
البلجييك ،وخالل الربنامج عُ رض يشء عن أرواد ملدة دقيقتني ،وقيل أن الرئيس
السوري ،األسد ،يعترب سكان أرواد أكرث املوالني والداعمني له .وكملاّ حني ،فإنه
تتحينّ لهم الفرص ليستقروا يف الخارج لكنهم يعودون دامئاً إىل سوريا ليك
كثرياً ما َ
يدعموا عائلة األسد ،وقيل يف الربنامج أيضاً أن أرواد مذكورة يف سفر التكوين.
يف األصحاح العارش من سفر التكوين نقرأ الئحة بأسامء األمم ويف العدد
 18نقرأ أن األرواديني كانوا من نسل حام .فتشت عن أماكن أخرى يف الكتاب
املق ّدس تذكر شيئاً عن األرواديني فوجدت يف سفر حزقيال 8:27أن رجال أرواد
كانوا ُمج ّذيف السفن الصوريني ،ومنذ ذلك الحني كان األرواديون مالحني! ويف
العدد  11من نفس األصحاح نقرأ أن األرواديني كانوا ُحراساً لألسوار كام كانوا
يف الجيش أيضاً.
هنا ُوجد املفتاح الذي بحثت عنه طوي ًال! كلمة ال ّله هي دامئاً املفتاح لقلب
اإلنسان ،وعىل ظهر أية سفينة سورية كنت أقول دامئاً أن أرواد مذكورة يف
السفر األول من الكتاب املقدس ،وهكذا كان البحارة يشعرون باإلعتزاز عند
سامع هذا النبأ .وعندما أخربهم بأن حزقيال يذكرهم يف سفره قبل 2600
سنة كبحارة ،أحسوا باإلرتياح ،وكنت أقول لهم إن ال ّله يحبهم فع ًال طاملا
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أنه يذكر أناساً من جزيرة بهذا الصغر يف كتابه ،ومنذئذ مل يعد الحديث
معهم صعباً ع ّ
يل ،ومن هنا أخذوا يتناولون الكتاب ويريدون أن يقرأوا فيه
بأنفسهم ،وهم فخورون جداً بأن ريادة البحر تجري يف عروقهم.
كان عزيز أحد األرواديني الذين تعرفت عليهم خالل شهر رمضان .قال
يل أن هذا الشهر هو شهر صيام عند املسلمني ،فسألته إن كان يشعر ح ّقاً
بأنه صائم فقال :نعم .فسألته« ،هل أنت متأكد من جوابك؟» فأجاب بنعم،
فسألته عندها كم وجبة يتناول خالل ْ
أل 24ساعة؟ فكان جوابه «ثالث
وجبات لكن ليس خالل النهار» ،فقلت له« ،إذاً فأنت تتناول خالل ْ
أل24
ساعة نفس كمية الطعام التي أتناولها أنا ،سوى أنك تتناولها يف الليل بينام
أنا أتناولها يف النهار ،وبإمكاين أن أقول لك أيضاً أنني أصوم خالل املساء ويف
الليل» ،قلت له أيضاً أنني أعرف العديد من املسلمني يف بالدي ممن يأخذ
وزنهم يف اإلزدياد يف شهر رمضان ألنهم رّ
يحضون ويتناولون أطعمة خاصة.
ثم استعرضت أمامه ما يقول ال ّله عن الصيام كام جاء يف إشعياء :12-5:58
«أَ ِم ْث ُل هَ َذا َي ُك ُ
ون َص ْو ٌم أَ ْختَارهُ؟ َي ْوماً ُي َذ ِّ�ل ُل ا ِإل ْن َس ُان ِفي ِه َن ْف َس ُه ُي ْح ِني َكاألَ َس َل ِة
َرأْ َس ُه َو َي ْف ِر ُش َت ْح َت ُه ِم ْسحاً َو َر َماداً .هَ ْل ُت َس ِّمي هَ َذا َص ْوماً َو َي ْوماً َم ْق ُبوالً لِل َّر ِّب؟
أَلَ ْي َس هَ َذا َص ْوماً أَ ْختَارهَُ :ح َّل ُق ُيو ِد الشرَّ ِّ َ .ف َّك عُ َق ِد ال ِّن ِري َوإِ ْط َال َق ا ْل َم ْس ُحو ِق َ
ني
أَ ْح َراراً َو َق ْط َع ُك ِّل ِن ٍري .أَلَ ْي َس أَ ْن َت ْكسرِ َ لِ ْل َجا ِئ ِع ُخ ْبز ََك َوأَ ْن ُت ْد ِخ َل ا ْل َم َسا ِك َ
ني
التَّا ِئ ِه َ
ني إِلىَ َب ْي ِت َك؟ إِ َذا َرأَ ْي َت عُ ْر َياناً أَ ْن َت ْك ُسو ُه َوأَ ْن الَ َت َت َغ ىَاض عَنْ لَ ْح ِم َك.
الص ْب ِح ُنو ُر َك َو َت ْن ُب ُت ِص َّحت َُك سرَ ِ يعاً َو َي ِس ُري ِب ُّر َك أَ َما َم َك
ِحي َن ِئ ٍذ َي ْن َف ِج ُر ِم ْث َل ُّ
يب ال َّر ُّبَ .ت ْس َت ِغ ُ
يث َف َي ُق ُ
ول:
َو َم ْجدُ ال َّر ِّب َي ْج َم ُع َسا َقت ََكِ .حي َن ِئ ٍذ َت ْدعُ و َف ُي ِج ُ
«هَ َئ َن َذا» .إِ ْن َن َز ْع َت ِمنْ َو َس ِط َك ال ِّن َري َوا ِإل َميا َء ِبا ِإل ْص ِب ِع َو َك َال َم ا ِإل ْث ِم َوأَ ْن َف ْق َت
َن ْف َس َك لِ ْل َجا ِئ ِع َوأَ ْش َب ْع َت ال َّن ْف َس ال َّذلِي َل َة ُيشرْ ِ ُق فيِ ُّ
الظ ْل َم ِة ُنو ُر َك َو َي ُك ُ
ون َظ َال ُم َك
ال َّدا ِم ُس ِم ْث َل ُّ
وب َن ْف َس َك
الظ ْه ِر َو َي ُقود َُك ال َّر ُّب َعلىَ ال َّد َو ِام َو ُي ْش ِب ُع فيِ ا ْل َجدُ ِ
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َو ُين َِّش ُط ِع َظا َم َك َفت َِص ُري َك َج َّن ٍة َر َّيا َو َك َن ْب ِع ِم َيا ٍه الَ َت ْن َق ِط ُع ِم َياهُ ُهَ .و ِمن َْك ُت ْبنَى
ات َد ْو ٍر َف َد ْو ٍر َف ُي َس ُّمو َن َك « ُم َر ِّم َم ال ُّث ْغ َر ِة ُم ْر ِج َع
اس ِ
ا ْل ِخ َر ُب ا ْل َق ِد َمي ُةُ .ت ِق ُ
يم أَ َس َ
لس ْكنَى».
ا ْل َم َسالِ ِك لِ ُّ
أ ّثرت هذه األعداد يف قلب عزيز تأثرياً حقيقياً
ُ
وأصبحت اآلن قادراً عىل أن
أرشح له اإلنجيل :نحن خطأة وبحاجة إىل ُمخ ِّلص وهذا املخلص هو يسوع
املسيح .يسمي الكتاب املقدس األرواديني باملالحني ويسمي يسوع املسيح بإبن
ال ّله الذي مات ألجل خطايا الجنس البرشي .طلب عزيز لنفسه كتاباً مقدساً.
ُيعطي ال ّله اإلنسان دامئاً أكرث مام يطلب وعليه فقد قدمت له أيضاً دورة
دراسية باملراسلة باللغة العربية.

السبت

طلب مني أحد الزمالء من ميناء آخر أن أزور نرصي ،بحار مبتدئ عىل
ظهر سفينة من إيران وقد سبق أن أجاب هذا الزميل عىل كثري من أسئلة
نرصي وأهداه كتاباً مقدساً .كان نرصي سعيداً للقايئ ألنه ال يزال عنده الكثري
من األسئلة التي تتعلق باإلختالفات بني املسيحية واإلسالم ،وكان أحد هذه
األسئلة عن يوم الراحة املغاير عند املسيحيني .فقدمت له التفسري التايل:
خلق ال ّله اإلنسان يف اليوم السادس ويف اليوم السابع إسرتاح من كل عمله
قيم إتصاالً مع ال ّله كان
فأصبح هذا اليوم أول يوم يف حياة اإلنسان .وليك ُي َ
عىل اإلنسان أن يدخل راحة ال ّله ،وهو معنى يوم الراحة  -الدخول إىل راحة
ال ّله .يجب أن ندخل راحة ال ّله كل يوم من أيام األسبوع  -األحد ،اإلثنني،
الثالثاء ،األربعاء ،الخميس ،الجمعة والسبت .وهكذا كان مبقدور يسوع أن
يشفي مرىض يف يوم الراحة ألنه كان دوماً يف راحة ال ّله.
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وقلت له أيضاً أنه من املمتع التكلم عن كل هذه اإلختالفات لكن
اإلختالف الجوهري يدور حول شخص يسوع املسيح .فعندما ال تؤمن مبوته
ألجل خطاياك تستمر يف الدوران كشخص ّ
ضال ينتهي إىل تفتيش ُمحبط.
إن تقدميك ذبيح ٍة كل سنة ال يوصلك إىل أي مكان ،فإنك تظل واقعاً يف
رشك خطاياك إىل األبد إن مل تقبل ذبيحة ال ّله نفسه يف يسوع املسيح،
وعىل أساس تكوين( 13-1:22الذبيحة البديلة لعائلة واحدة) ،خروج-1:12
( 13ذبيحة بديلة ألمة كاملة) ومتى 50-45:27و ( 6:28ذبيحة بديلة لكل
البرشية) ،أستطعت أن أرشح اإلنجيل لنرصي.
كانت العادة املتبعة يف أيام إبراهيم أن ُيق َّدم اإلبن البكر ك ّفارة .ولذا
فعندما طلب ال ّله من إبراهيم أن يعمل نفس اليشء مع إبنه البكر بدا
له األمر عادياً .لكن ال ّله أراد أن يبينّ إلبراهيم أنه ال ينتظر هذا النوع من
الذبائح .فإن ال ّله نفسه يتدبر أمر الذبيحة .وهكذا أخذت جامعات ال ّله تتسع
وتتسع .كانت يف البداية عائلة واحدة (إبراهيم) ،ثم أمة واحدة (إرسائيل)،
وبعدهام كل العامل .قلت لنرصي إن إبراهيم فهم هذا الدرس ،وحان الوقت
ليفهم نفس الدرس كل من إرسائيل واإلسالم .النبوءة من تكوين« ،3:12تتبارك
فيك (إبراهيم) جميع قبائل األرض» سوف تتحقق بكل تأكيد .أعطيت نرصي
دورة دروس باملراسلة بلغته الفارسية وقد وعد بدراستها.

ال ميكن وقف إنتشار اإلنجيل

عىل ظهر سفينة من إيران تكلمت إىل مالح بارع يدعى عزيز .وبعد
محادثة قصرية يف غرفة اإلسرتاحة دعاين إىل غرفته ويف الحال لفت نظري
كتاباً مقدساً موضوعاً عىل طاولته .فقال يل أنه حصل عىل التوراة قبل ثالث
سنوات من أحد زمالئه يف ميناء آخر ومنذ ذلك الحني يحمل معه الكتاب
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يف كل سفينة يعمل عليها ويقرأ منه كل يوم ،ثم أخربين أنه يريد أن يؤمن
بيسوع ألن املسيحية أفضل بكثري من اإلسالم .فقلت له إن كان األمر كذلك
فيجب عليه أن يتخذ إختياراً شخصياً بأن يسوع املسيح هو «حمل» الذبيحة
وينبغي عليه أن يعرتف بهذه الذبيحة ملغفرة خطاياه الذاتية .فقال أنه يفهم
كل هذا وأنه يريد أن يقبل يسوع مخلصاً له .أعطيته دورة باملراسلة بلغته
الفارسية .طلب عزيز مني كتاباً مقدساً ليحمله إىل حميه يف إيران والذي
كان يرغب أيضاً يف أن يؤمن باملسيح .مل يكن بحوزيت كتاباً مقدساً بالفارسية
فاضطر أن يكتفي بالعهد الجديد.

توفالو

مل أكن أتوقع كثرياً أن ألتقي بآماس عىل ظهر سفينته .كان من جزيرة توفالو
يف املحيط الهادىء .مل أكن أعلم أن هناك مسلمني يقطنون يف هذه الجزيرة.
لقد كنت ألتقي أحياناً بأناس من توفالو وكانوا من الكاثوليك أو اإلنجيليني.
قلت آلماس إنني مندهش لكونه مسل ًام ،فقال أن والديه كانا ينتميان يف
السابق إىل الكنيسة الكاثوليكية لكنهام تح ّوال إىل اإلسالم ألنهام أرادا ألوالدهام
تعلي ًام مجانياً ،وهذا ما يحدث كثرياً .وقبل مدة قصرية قرأت يف إحدى الصحف
أن  660عام ًال صينياً يف سكة الحديد يعملون يف سكة حديد جدة-مكة إعتنقوا
اإلسالم ،وليك يحافظ الصينيون عىل عملهم إختاروا اإلسالم ديناً بدل خسارة
وظائفهم ألنه ال يسمح لغري املسلمني بدخول مدينتي مكة واملدينة.
لكن حدث عكس هذا متاماً ،فقد سمعت قصصاً كثرية من مالحني من الهند
يقولون أن هندوس ومسلمني تحولوا إىل املسيحية ألنهم أرادوا الحصول عىل
بعض املنفعة .وهكذا حصل آماس عىل تعليم إسالمي ،وقد اعرتف ذات مرة
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أنه ال يشعر بامليل نحو اإلسالم .لقد كان يبحث عن راحة لنفسه إذ مل يكن
يستطيع السيطرة عىل الجانب املظلم من قلبه.
تحدثنا طوي ًال عن النور وعن الظلمة ،رشحت له أنه عندما خلق ال ّله هذا
العامل كان هنالك شجرتان مهمتان يف الفردوس ،شجرة الحياة وشجرة معرفة
الخري والرش ،أوىص ال ّله آدم أن ال يأكل من مثر شجرة معرفة الخري والرش.
وكام نعلم مل يستطع آدم وحواء أن يقاوما األكل من مثر شجرة معرفة الخري
والرش .إستطعت أن أفسرّ آلماس أننا نحن بطبيعتنا نحب تناول مثر هذه
االشجرة دون أن ندرك أن جذورها هي متاماً مثل تناول مثر الرش .إن الديانة
تعمل مبوجب هذا دامئاً ،ثم إن الديانات متيل علينا قوانني وقواعد بأن تنا ُول
الكحول يش ٌء يس ٌء وكذلك التدخني وأكل لحم الخنزير وأمور أخرى .وإذا ما
خالفت القانون فإنك تتعرض لدينونة.
لكن شجرة الحياة تختلف متاماً .فإن شجرة الحياة هي يسوع املسيح وهي
شجرة املحبة .فعندما ُأح ُّبك ال أقتلك ،وعندما ُأح ُّبك ال أرسق منك ،وعندما ُأح ُّبك
ال أملس زوجتك ،وعندما ُأحب والداي ُأكرمهام .وميكنني أن أقول ،عىل سبيل
املثال ،ملدمن عىل الكحول «إن الرشب غري حسن» .فمن املحتمل جداً ألاّ أمتكن
من الحديث معه ألنه يعلم من ذاته أن هذا ُم ٌ
رض ،لكنه ال يستطيع أن ُيك َّف
عن ذلك .وميكنني أن أقول أيضاً« ،أظن أنك تكرث من الرشب ،فهل من مشكلة؟
أميكنني أن أساعدك؟» ويف هذه الحالة من املحتمل أن نبدأ بحديث مفيد.
إن الديانة اإلسالمية تشبه األكل من الشجرة الخطأ ،والديانة املسيحية كثرياً
ما تسلك نفس الطريق ،وعليه يجب أن نبحث عن عالقة مع ال ّله نفسه،
وهذا ممكن فقط عن طريق يسوع املسيح ،شجرة الحياة .فرح آماس كثرياً
عندما حصل عىل كتاب مقدس ودورة «أعظم رجل حي» باملراسلة .بعد شهر
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ُ
استلمت أجوبة الدروس برسالة إلكرتونية وقد كتب آماس بالحرف الواحد:
يسوع املسيح هو املس ّيا ،إبن ال ّله ومخ ِّلص البرشية .نعم ،أريد أن أخ ُلص من
خطاياي ألنني أريد أن أتحرر منها .اليوم ،التاسع من أيلول  2009أضع ثقتي
بيسوع املسيح كمخ ِّليص الشخيص وأعرتف بأنني خاطئ وهو فقط يستطيع
أن يخ ِّلصني» .وبطبيعة الحال أنا سعيد جداً ألن املزيد من النور قد دخل
جزيرة توفالو يف املحيط الهادىء.

مسيحي واحد ُيح ِد ُث فرقاً

كتب يل أحد الزمالء من ميناء آخر يطلب مني أن أزور إ ْلروي ،ملاّ ح
فيليبيني مسيحي .كان يعقد إجتامعاً لدراسة الكتاب املقدس عىل ظهر كل
سفينة يعمل عليها ،ويرسين دامئاً أن أقوم بزيارة متابعة من هذا القبيل
ألنني أعلم أنني أساعد بذلك مالحني كثريين أمثال إ ْلروي الذي يعمل عىل
ناقلة حاويات ترسو يف مينايئ مر ًة كل خمسة أسابيع.
يف أول زيارة إىل إ ْلروي تبني أنه قد جمع أربعة أشخاص ومواد كتابية
للدراسة ،أعطيته أيضاً أقراص أفالم وكان أحدها يدعى« ،أكرث من أحالم»،
وعىل هذا القرص تشاهد قصة خمسة مسلمني سابقني من مرص ومن
إندونيسيا ،تركيا ،نيجرييا وإيران آمنوا باملسيح .متتعنا بالحديث معاً وقضينا
وقتاً طوي ًال يف الصالة.
بعد خمسة أسابيع قابلت إ ْلروي ثانية .لقد ح َدث الكثري منذ ذلك الوقت.
فعندما كانت سفينة إ ْلروي يف غانا إتصل به عن طريق راديو السفينة أحد
املالحني الفيليبيني املسيحيني ُيدعى آريش الذي كان يوزع كتباً مقدس ًة عىل
كتب مقدسة ،فأعطاه
ظهر سفينته .كان آريش صديق إ ْلروي وبحاجة إىل ٍ
إ ْلروي معظم الكتب التي كنت قد أعطيته إياها ألنه كان يعرف أنني
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سأعطيه نسخاً أخرى .لقد كان أمراً مشجعاً يل أن أسمع كيف يعمل ال ّله
وكيف يس َّد حاجة أوالده بكل ما يحتاجونه للخدمة .إن الكتب املقدسة التي
أعطيتها إل ْلروي تجوب املحيط الهندي وتعمل عملها يف ناحية ما منه!
لكن مل يكن هذا كل يشء .كان إ ْلروي عىل إتصال ببعض العاملني ورجال أمن يف
مواىنء كل من غانا ،ساحل العاج وتوغو ،وكانوا عىل ما يبدو من املسلمني .زودت
إ ْلروي بكتب جديدة بالفرنسية ليقدمها ألهل أفريقيا .لقد أصبح عيىس من غانا،
أمادو وداودا ومحمدو من ساحل العاج مسيحيني بسبب شهادة إ ْلروي،
عىل أنه حدثت هناك أحداث أخرى .فلقد أصبح لوقا ،أحد أعضاء مجموعة
دراسة إ ْلروي ،مسيحياً ،وعندما قمت بزيارة السفينة يف ترشين الثاين 2009
إقرتب مني لوقا ل ُيطل َعني عىل مشكلته .يظهر أن صديقته ،مورا ،والتي يريد
أن يتزوجها كانت مسلمة ،فطلب مني أن أقدم له نصيحة كيف ينبغي أن
يترصف .فقلت له مبا أنه يحبها وهي تحبه فام عليه إال أن يخربها مبا حدث
ويشاركها بشهادته.
كم كانت دهشتي كبرية عندما وصلتني رسالة بالربيد اإللكرتوين من مورا
تطلب مني أن أرشح لها اإلنجيل ،فتأثرت جداً! وها أنا عىل إتصال مكثف معها
عن طريق الربيد اإللكرتوين ،وإين ألرسل نسخة من رسائيل إىل لوقا عىل نحو
متواصل .أرسلت لها دروساً باملراسلة يف الكتاب املقدس وقد أ َّمتت دراستها.
وبعد حني بعثت يل برسالة تقول فيها أنها تريد أن تتبع املسيح وتريد زواجاً
مسيحياً .مل تخرب والديها بهذا األمر خشية من رد فعل والدها السلبي.
مل يكن هذا كل ما يف األمر ،فلقد ترك إ ْلروي إرثاً جمي ًال عىل السفينة .صار
الط ّباخ رودي قائداً لدرس الكتاب املقدس ويطلب مني أن أعطيه أقراص
فيلم «يسوع» وأقراص فيلم «أكرث من أحالم» وكتباً مقدسة أخرى ألنه يتوق
َ
اإلنجيل إىل أفريقيا كام كان إ ْلروي من قبله.
يوصل
أن ِ
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أراد ال ّله لنا أن نلتقي

يف مساء كل يوم إثنني أخدم يف نادي املالحني الذي ُيع ُّج دامئاً باملالحني ألن
هذه هي فرصتهم إلستعامل اإلنرتنت أو إجراء املكاملات الهاتفية أو قضاء
فرتة إسرتخاء من أعباء العمل ،وكثرياً ما أجد الفرصة للتحدث معهم وأسألهم
إن كانوا يفضلون السري قلي ًال أو الصالة أو تل ِّقي درساً يف الكتاب املقدس
حيث أنني عىل إستعداد لذلك.
يف أحد األمسيات أخربين يوسف وهو مالح جزائري ،أنه يريد أن يعرف أكرث
عن املسيحية .سألته عن سبب ذلك فقال أنه يريد أن يقرر لنفسه ،وقال أيضاً،
الص َغر .فطلبت إليه أن يرافقني إىل
حسب إعتقاده ،أنه من األفضل التعلم يف ِّ
الكنيسة حيث ميكننا الحديث دون إزعاج .كان يوسف يجيد اللغة اإلنجليزية
فشجعته عىل أن تكون املحادثة باإلنجليزية
بينام أنا أعرف القليل من الفرنسية ّ
حتى إذا ما َص ُعب عليه ذلك ،نستطيع أن نتحول إىل اللغة الفرنسية.
بأيام مختلفة؟»
كان سؤاله األول« ،ملاذا يحتفل املسيحيون بعيد امليالد ٍ
هذا صحيح إذ يحتفل املسيحيون بعيد امليالد يوم  25كانون االول ،و  7و18
كانون الثاين وذلك يتوقف عىل الطائفة التي تنتمي إليها .قلت ليوسف أين
ال أعلم السبب بالضبط لكن الناس يحبون دوماً أن يقيموا ألنفسهم أعمدة
منحوت عليها صور أوثان ،وال يهم اليوم الذي يحتفل فيه املسيحيون بعيد
امليالد .ففي عيد امليالد نتذكر ونحتفل مبجيء يسوع املسيح إىل عاملنا .فإذا
ما احتفلنا يف  25كانون االول أو  7أو  18من كانون الثاين فهذا ال يهم كثرياً،
إمنا املهم إذا كانت والدة املسيح يف قلوبنا .إننا كثرياً ما نرى مثل هذه األمور،
فالناس يق ّدسون مكاناً أو بناية وحتى أشخاصاً ،وبدل عبادة الخالق نبدأ
بعبادة املخلوق ،وهذا تجده يف ديانتك ،وأن هناك أماكن مقدسة عديدة
للمسلمني .حتى أنك لتجد هذا يف كتابك القرآن الذي هو مقدس يف نظر
29

اإلبحار إىل قلب أصدقايئ املسلمني

املسلمني ،والتوراة الذي هو كتاب مقدس عند املسيحيني أيضاً ،لكنني أقول
أنهام ليسا إال مجرد كتب فحسب ،وبدل أن نتبع كتاب ال ّله يجب أن نتبع إله
الكتاب ،وبدل أن نبحث عن عجائب ال ّله يجب أن نبحث عن إله العجائب،
نحب ال ّله نفسه.
وبدالً من أن نحب كتاب ال ّله ينبغي أن َّ
ثم سألني يوسف عن الفرق الحقيقي بني املسيحية واإلسالم ،فأجبته أنه
اإلختالف ما بني الديانة والعالقة .فالديانة تأيت بالقوانني والقواعد التي يجب أن
َتتّبعها ،بينام العالقة هي إتصال ما بني قلب وقلب .قلت ليوسف إن يل عالقة
قلب إىل قلب مع ال ّله نفسه وهذا صار ممكنا بسبب ذبيحة يسوع املسيح.
نحن جميعنا خطأة نحاول أن نتّبع ناموس ال ّله بقلب خاطىء ،لكن هذا غري
ممكن .يقول لك الناموس ال تقتل ،ال ترسق ،ال تزن وإلخ .وهذا بحد ذاته
حسن .تحاول أن تعمل كل هذا خوفاً من العقاب ،لكن لعل قلبك يريدك يف
نفس الوقت أن تقرتف الزىن ،أن ترسق أو يريد أي يشء آخر .عىل أن ال ّله ينظر
دامئاّ إىل حالة قلبك ،غري أن األم َر يختلف متاماً عندما تقوم بأعامل مدفوعاً
بالفداء واملحبة .فعندما أحبك ال أقتلك ،وال أرسق منك ،وعندما أحبك ال أملس
زوجتك ،وعندما أحب والداي أكرمهام .سألت يوسف« :هل ميكنك أن تتخيل
ال ّله نفسه آتياً إىل عاملنا وميوت عن خطايانا؟» ّإن يسوع املسيح هو ال ّله وليس
مجرد رسول .عندها طلب يوسف مني كتاباً مقدساً فأعطيته واحداً باللغة
الفرنسية وكذلك دورة دروس باملراسلة .مل أر يف حيايت شخصاً سعيداً بالكتاب
املقدس إىل هذه الدرجة ،فوعدَين بأن يقرأ الكتاب و ُيت ِم ْم دراسة الدورة.
بعد ثالثة أشهر رست سفينته يف املرفأ ،فأىت إىل نادي املالحني يوم األحد ،لكنني
مل أكن هناك فأنا أخدم أيام اإلثنني فقط .لقد ترك يل رسالة يقول فيها أنه أراد أن
يعطيني أجوبة دورة املراسلة ويريد أن يسألني عنها .يف نهار اليوم التايل ذهبت
إىل سفينته لكنه مل يكن موجوداً فلم نلتق ببعضنا البعض مرة أخرى.
وبعد ستة أسابيع عاد إىل امليناء .ويف طريقي إىل السفينة تأخرت بسبب
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حركة املرور ومل أستطع التقدم إىل األمام أو التوجه مينة أو ُيرسة ،وبينام كنت
أنظر إىل رصيف الشارع رأيت يوسف هناك ،ل ّوحت إليه بيدي فجاء إىل سياريت،
ق ّبلني عىل وجنتي ،وبدا يل أن األمر غريب إذ أين لست معتاداً عىل ذلك،
فأخربين عىل التو أنه قد سنحت له الفرصة ليك يعمل عىل سفينة أخرى ليحصل
مرة ثانية ليعرف املزيد يب عىل دخل أكرب ،لكنه مل يفعل ألنه أراد أن يلتقي
عن يسوع املسيح ،فذهبنا معاً إىل نادي املالحني حيث راجعنا إجابات دورة
املراسلة التي تحتوي عىل مائة وعرشين سؤاالً ،وكانت عنده ستة أخطاء فقط.
فقلت ليوسف أنه قد تفهم اإلنجيل وإال ملا أمكنه أن يحصل عىل درجة عالية.
فقال أنه يؤمن بأن يسوع املسيح هو ال ّله وأن كل املوضوع هو عن الغفران
فال صعوبة يف الحصول عىل درجة عالية .لذلك شجعته عىل أن يقبل املسيح يف
 ،وبكل بساطة أجاب قائ ًال «نعم» .ثم طلبت منه أن ًّقلبه و ُيت ِّو َج ُه رباً ومخ ّلصا
وطلب الربكة له فوافق ،فصليت ألجله وطلبت اإلرشاد
يسمح يل بالصالة ألجله
ْ
من إلهنا الصالح وكذلك الحكمة والحامية ،ومنذ ذلك الحني نحافظ عىل إتصالنا
معاً بالرسائل اإللكرتونية.

التابوت

عىل ظهر سفينة إيرانية التقيت بحميد ،وقد كانت معرفتنا قدمية .وجرت
بيننا محادثة قصرية عىل منت إحدى سفنه السابقة ،ويف أثنائها أعطيته فيلم
«يسوع» .فقال يل اآلن أنه ُأعجب بالفيلم لكن دون أن يرتك أي أثر عىل
حياته ،وقال أيضاً أنه رأى حل ًام مرعباً .فطلبت منه أن يقص عيل الحلم .ومن
خالل التجربة عرفت أن لألحالم مكانة خاصة عند املسلمني.
قال أنه مل يعد يستطيع الحركة ،ومل يستطع حتى أن يومض بعينيه.
فاعتقد الناس من حوله أنه فارق الحياة فوضعوه يف تابوت يريدون دفنه.
أراد أن يرصخ لكن صوتاً مل يخرج من فمه فاستيقظ مرعوباً.
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قلت لحميد إن هذا الحلم قد أظهر لك حالتك الروحية« ،أنت يف
معتقداتك اإلسالمية تكون ميتاً روحياً وال ميكنك أن تحرك ذاتك مييناً
وال يساراً وال حتى تومض بعينيك أو تفتح فمك ألن هذا ُمح َّرم تحرمياً
تاماً ،تشعر وكأنك ُتدفن حياً ،واملهرب الوحيد أمامك هو أن تضع نفسك
َ
شاهدت فيلم املسيح وبدالً من أن تقوم
بني يدي املسيح ليخ ِّلصك .لقد
بإختياره ُمخ ِّلصاً شخصياً لك تركت الفيلم جانباً .لكن الرب برحمته ُيظهر
لك النتائج عن طريق األحالم التي تراها .عىل أن القصد مل يكن إخافتك،
إنه يريدك أن تقوم من املوت ،ولهذا أنت تحتاج ليسوع املسيح الذي
رأيته يف الفيلم والذي أشهد أنا لك عنه .لقد َّ
حل معضلة الخطيئة واملوت،
مات ألجلك ،وعن طريق حلمك ولقاءنا ثانية يدعوك ال ّله لتقبل ذبيحة
خالصه لك من خطاياك» .وما هي إلاّ أن أخذ حميد يبيك
املسيح ،وتقبل َ
قائ ًال «أن هذا ما أريده».
هل تعرف ما الذي جعل زياريت لهذه السفينة شيئاً مميزاً؟ كان هناك
مسيحي قوي من قومية مختلفة عىل ظهر السفينة يدعى يشوع ،فأقنعت
حميد أن يبدأ بدراسة الكتاب املقدس مع يشوع ،وقمت بإعطاء حميد
دروساً باملراسلة بلغته الفارسية ونفس الدورة ليشوع باإلنجليزية.

مشاركة يف كرة القدم ويف اإلميان

لقد قمت بزيارة سفينة سامي عىل مدى مثاين سنوات ،وكانت سفينته تأيت إىل
ميناءنا مرة كل شهرين وكان سامي مع السفينة يف معظم األحيان .تكلمنا عن
عائلتينا وكان دامئاً مهت ًام بأحوالنا .كان له إبن ميارس لعبة كرة القدم وهو أصغر
بقليل من إبني .وقد كان أوالدي يكربون حتى أن مالبسهم كانت تضيق عليهم
باستمرار ،وكثرياً ما أعطيت سامي قمصاناً خاصة بكرة القدم ،سرتات تدريب،
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وأحذية خاصة بكرة القدم .كنا نسري معاً ،نرشب الشاي ونشارك بالطعام .كنا
ُن ِكنّ املودة لبعضنا البعض ،وكان من املمكن أحياناً أن أشاركه يف بعض إمياين
ولكن مل يبد أن شيئاً كثرياً سيحدث .كنا فقط َنو ُّد أحدنا اآلخر.
فجأة وبعد مثاين سنوات أخربين سامي أنه يعاين من مشكلة صعبة .فقال
أنه بسبب تقدمه يف السن أصبح يجد صعوبة يف القيام باألعامل الجسامنية
عىل ظهر السفينة ،وشعر بأنه يجب أن يتوقف عن هذا العمل ،هذا باإلضافة
إىل أن راتبه مل يعد يكفي لحياة كرمية .مل يزدد راتبه بينام ازدادت نفقات
املعيشة يف بالده .فعندما كان يف البيت َوجد األطباء أن زوجته كانت مريضة
جداً وأنه ميكن عالجها باألدوية ،إال أن هذه كانت باهظة الثمن ،وبدون
عمل مج ٍد ال ميكنه تأمني الدواء لزوجته.
سألت سامي كم م َّر من الوقت عىل صداقتنا .فقال حوايل سبع أو مثاين
سنني .فسألته ملاذا أقوم بزيارته بصورة دامئة .فأجاب قائ ًال« ،ألنك صديقي ».
فوافقته عىل إجابته وسألته ثانية عن سبب زياريت له« .أنت تعلم أن هذه
ليست وظيفتي ،إين أعيش من تقدمات اآلخرين ولذلك ال أقع تحت ضغط
رئيس أو غريه ،أعمل من إراديت الشخصية ،أزور املالحني عىل سفنهم يوماً
بعد يوم ،وأريد أن أسألك مرة أخرى« ،ملاذا أزورك دامئاً؟» فأجاب «بسبب
يسوعك» .وكان عىل صواب بكل تأكيد.
قلت «أقول لك أنني أزورك ألن يسوع املسيح يحبك وأنا أحبك أيضاً .وقد قلت
لك كم يعني هذا لحيايت .فنحن نستطيع أن نطلب منه كل يشء .ميكن أن نطلب
منه أن يشفي زوجتك أو يعينك يف وضعك الصعب» .ثم أخذ سامي يبيك ،وتعانقنا
مع بعضنا البعض وطلب مني أن أذهب معه إىل غرفته وهناك صليت بالدموع
ألجل سامي وألجل زوجته وطلبت من الرب أن يعلن ذاته لسامي ولزوجته.
وبعد مرور سنتني توقف سامي عن العمل يف املالحة وال تزال زوجته عىل
قيد الحياة .مل ُت َ
شف لكن الدواء ُيبقي وضعها مستقراً عىل حاله واملال متوفر
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لرشاء الدواء .ويف بعض األحيان َتص ُلني رسائل من مرص موطن سامي يسأل
فيها دوماً عن أرسيت ،إنه ال يتكلم أبداً عن اإلميان لكن يوجد بيننا هذا الرس
ونريد أن نلتقي ثانية يف مكان يعرفه أيضاً كل منا!

رسالة من زميل

يف أحد األيام زرت سفينة إيرانية .وكعاديت دامئاً ،دخلت إىل غرفة اإلسرتاحة
وقمت بتوزيع بعض مواد القراءة وأفالم الفيديو وقمت مبحادثات قصرية
ومن ثم غادرت السفينة .وبينام وقفت عىل الرصيف كتبت إسم السفينة
عىل قصاصة ورق ألحفظه يف سجاليت .وبطرف عيني ملحت مالحاً نازالً السلم
فانتظرت قلي ًال ظناً مني أنه يريد سؤايل .تق َّدم إيل مرتدداً رمبا ألن البعض من
زمالئه كانوا يراقبونه من عىل السفينة ،وبسبب تردده قلت له مبارشة إنني
مستعد ألن أعود يف املساء وأصطحبه إىل بيتي .فكان سعيداً بهذا اإلقرتاح.
عدت يف املساء إىل السفينة حيث كان عباس يف انتظاري .ويف السيارة بدأ حديثه
مبارشة ،فأخربين بعمره .كان متزوجاً وله ولدان ،ثم قال أنه قد وصل إىل منتصف
العمر وأراد أن يستوضح بعض األمور عن حياته ،عن ال ّله وعن األبدية.
كان عباس مسل ًام بالوالدة لكنه مل ُيرد أن يكون بعدُ مسل ًام .فقبل نحو
ثالث سنوات عقد العزم عىل أال يؤمن باإلسالم ،لكنه يف نفس الوقت كان
خائفاً ألن واحداً من أقاربه قد قتل ألنه تحول عن اإلسالم ولهذا مل يخرب أحداً
بإختياره السرِّ ّ ي.
رشح يل أن مكانة النساء يف إيران متدنية جداً يف املجتمع ،حتى أن للكلب
حقوقاً أكرث ،ف ُيسمح للرجل برضب زوجته وإذا رغب يف إمرأة أخرى يطلب
ترصيحاً من اإلمام لتكون عنده خليلة ،فيسمح له اإلمام بذلك بعد استالمه
مبلغاً من املال .ويف الجامع ُّ
يحض القادة الدينيون عىل الكراهية .كراهية
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إرسائيل والعامل الغريب املسيحي .وهكذا ُتغسل عقول األوالد .ويف بيتي قال
يل عباس أنه يريدين أن أرشح له عن املسيحية .ففتحت كتايب املقدس وقرأت
عىل مسمعه بعض اآليات ورشحت له األمور األساسية من اإلنجيل .ب َّينت له
محبة ال ّله لإلنسان من يوحنا ،16:3وأن الجميع قد أخطأوا ،رومية ،11:3وأن
املوت األبدي عقاب للخطيئة ،متى ،46:25وأن يسوع املسيح هو الطريق
الوحيد للخالص ،يوحنا ،6:14وأنه ال ميكننا أن نخلص باألعامل الحسنة
أفسس .9-8:2وب َّينت له أيضاً أنه يجب أن يولد ثانية ،يوحنا ،5-3:3وأننا
يجب أن ندعو يسوع إىل قلوبنا كام يف رؤيا 20:3وأخرياً ميكننا أن نحصل عىل
مغفرة كاملة كام جاء يف يوحنا األوىل ،9-7:1وأننا نستطيع أن نتأكد من أن
لنا حياة أبدية كام جاء أيضاً يف يوحنا األوىل.13-11:5
قدمت لعباس كتاباً مقدساً ودورة دروس باملراسلة وفيلم يسوع باللغة
الفارسية .وقبل أن يغادر قال يل حرفياً أنه قد استم َّد اإلنطباع بأن ال ّله كان
يقوده ،وقال أيضاً أنه سيكون من الصعب عليه البقاء يف بلد تستحيل املشاركة
فيه بقناعته الذاتية .وبعد مدة تسلمت رسالة إلكرتونية من عباس يقول فيها:
سالم لك يا صديقي،
أنا سعيد للقايئ بك ،أشكر يسوع ألنه جعلني أتعرف عليك ،لقد أمتمت
جميع فصول دورة الكتاب املقدس ،أومن بيسوع أنه الطريق الوحيد ،أنا
سعيد جد ًا منذ اللحظة التي بدأت فيها الدراسة وإين ملتأكد من أن حيايت
قد تغريت ،أرجو أن ألتقي بك قريب ًا( .ورسالة أخرى منه هذا نصها)

سالم لك يا أخي العزيز يف املسيح
أفرح جد ًا عندما أجد رسالة منك يف بريدي ،أشكرك جد ًا ألجل إهتاممك يب.
ال ميكنك أن تتصور مدى رسوري منذ أن دخل يسوع إىل قلبي ،تغريت حيايت
وأنا متأكد من أنه هو الذي يعمل هذا.
أخوك يف املسيح
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أخذنا نتبادل الرسائل بواسطة الربيد اإللكرتوين لبعض الوقت ،ثم توقفت
رسائله فجأ ًة .فتساءلت عام يكون قد حدث وصليت ألجله .وأخرياً وصلت
رسالة من حيث ال أدري:
لقد مر وقت طويل عىل إتصالنا .إين مشتاق إليك وأشكرك ألنك مل تنسني.
إضطررت أن أخفي صورتك لئال تجدها رشطة األمن ويكون خطر شديد
عيل ،فهم يراقبونك حني تصعد إىل السفينة .لقد احتجزوين واستجوبوين
إهتامم باإلسالم .يش ّكون َّيف ألنني قلت للبعض أموراً
ألنه مل يعد لدي
ٌ
إيجابية عن املسيحية لذلك ال أحمل كتاباً مقدساً عىل ظهر السفينة خوفاً
من أن يجدوه فيعاقبونني عقاباً شديداً .أرجو أن ترسل يل رسائل من كلمة
ال ّله .أشتاق أن أراك ثانية عماّ قريب.
ومنذ ذلك الوقت صرِ ت أرسل لعباس آيات من الكتاب املقدس مع رشح لها.
يقرؤها ثم ميحوها .وها هو ينمو يف املسيح!

علبة من الكعك تح ِد ُث فرقاً

يحدُ ث أحياناً أن مالحاً يريد أن يبدي إمتنانه يل ألنني زرته وزرت زمالءه
وقد حدث هذا معي عىل منت سفينة إيرانية وقد استلمت علبة من الكعك
اإليراين األصيل.
بعد يوم قضيته يف زيارة السفينة مل أذهب إىل البيت ،وكام لو كان إلهاماً ،بل
تابعت سفري مبارشة إىل زوجني سأدعوهام مهدي وفرحة .يلعب إبنهام مع إبني
يف فريق كرة القدم وهو من إيران يدعى حامد .تعرفت عىل والديه ،مهدي وفرحة
والتقيت بهام عدة مرات يف مقصف كرة القدم .تجاذبنا أطراف الحديث قلي ًال
عن أبنائنا وعن كرة القدم .وعىل الرغم من أننا تحدثنا قلي ًال فقد أحببتهام حقاً
وأحسست ان هذا الشعور كان متبادالً .كانا سعيدين عندما فتحا يل باب بيتهام.
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قلت لهام أنني أتيت ألقدّم لهام هدية من إيران .فسأال من أين حصلت عىل هذا
الكعك .فأخربتهام أنني مبشرّ ٌ ولذلك أزور مالحني عىل ظهر سفنهم وكثرياً ما أزور
سفناً إيرانية .فكانا مندهشني لذلك .وكان عيل أن أرشح لهام عن إمياين.
قلت لهام أنني أؤمن باإلله الواحد ،يسوع املسيح ،الذي جاء بنفسه إىل هذا
العامل ليخلصنا ،ورشحت لهام أيضاّ كيف أنه ال ميكنني العيش مع خطاياي
فيام بعد ،وكيف أين فتشت ولسنني طويلة عن حل لهذه املشكلة .فلقد
اكتشفت أن كل ديانة تطلب مني أن أكون كام ًال وقد أدركت أن هذا أمراً
مستحي ًال بالنسبة يل .مل تستطع أية ديانة أن تحل يل مشكلتي .كنت أتوق
ألكون كام ًال لكني وجدت أن كل ما بحثت أكرث اكتشفت أن خطايا كثرية
تعشش يف داخيل ،وقلت لهم أن اإلله الوحيد الذي أستطيع أن أومن به هو
ذلك اإلله املستعد أن يغفر خطاياي .أخرياً أخربتهم أن هذا اإلله موجود وقد
أظهر ذاته باملسيح يسوع .تحدثنا ساعات وساعات وكان كل ما يف حديثنا
ممتعاً وبإحساس بالسعادة غادرت إىل بيتي.
وبعد أسبوعني دعياين إىل العشاء ،فقضينا وقتاً ممتعاً أيضاً ،لكن فرحة أرادت
أن تعرف بشكل خاص كل يشء عن يسوع ،لكن أريد أوالً أن أقص عليكم
حكايتهام وها هي:
ولد مهدي يف مدينة أصفهان يف إيران وقد كان أبوه مفكراً متحرراً ،كان
يذهب إىل املسجد فقط ليشرتي الطعام أو ليقص شعره ومل يكن أبداً لهدف
ديني أو إحتفال .وقال ملهدي أن يبحث لنفسه عن ال ّله ويتعلم« ،لهذا يجب أن
تكون منفتحاً دامئاً فبهذه الطريقة ميكنك أن تنمو وتصبح كام ًال» .ع َّلمه والده
أن يقرأ مختلف الكتب-القرآن ،التوراة وكتب أخرى ،وكلام ازدادت الكتب
يكون ذلك أفضل ،كام وشجعه عىل الحديث مع أناس من مختلف األديان
ليتعلم منهم .كان والده يعمل يف مكتب الشاه ،وبعد ثورة الخميني ،واجهت
األرسة املصاعبَ ،فق َد والده وظيفته ُوأل ِزم مهدي بالخدمة العسكرية ،وقد القى
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معاملة قاسية ألنه كان يرفض الذهاب إىل املسجد .وبعد ترسيحه من الجيش
كان يصعب عليه إيجاد وظيفة وعندما يصدف ويلقى عم ًال ال يبقى فيه طوي ًال.
كان الضغط الديني عىل أشدهَ ،
سيق إىل الرشطة مرات عديدة إلستجوابه ،ويف
غضون ذلك الوقت تع ّرف مهدي إىل فرحة التي كانت من مدينة أخرى تدعى
َع َبدان .إنتقلت فرحة مع عائلتها إىل أصفهان .كانت فرحة تنحدر من خلفية
صوفية .وحسب معتقدها يجتمع الناس يف بيوت وليس يف مساجد .كانت
تؤمن بالبحث الداخيل عن ال ّله وأن شيئاً من الحق يوجد يف كل الديانات ،لذلك
كان طبيعياً لها أن تحرتم كل ديانة وكل شكل من أشكال اإلميان .كانت تؤمن
أنه ينبغي أن تبحث عن اإلنسجام واملحبة والجامل وأنه من املمكن أن تجد
ال ّله يف كيانك الداخيل .يف أصفهان إلتحقت بالجامعة حيث تعرفت إىل مهدي
وهكذا تم زواجهام وأنجبا صبياً أسمياه حامد.
يف سنة  1993أصبح من املمكن عىل نحو فجايئ مغادرة البالد ،وكان أمامهام
فرصة إختيار بني إحدى دولتني ،وقد كانا مضطرين التخاذ قرار اإلختيار خالل
سبعة أيام ،وكانا ملزمني بدفع مبلغ كبري من املال ،وهكذا وصل ثالثتهام إىل
هولندا ،ثم أتيحت لهم الفرصة إلقتناء بيت يف قرية صغرية قريباً من مكان
سكناي حيث ولد لهام إبن ثانٍ أسمياه عيل رضا ،وها هم يتمتعون اآلن
بإرتياح تام يف هذه القرية الصغرية.
وألن فرحة أرادت أن تعرف أكرث عن يسوع املسيح فقد دعوتها للمشاركة يف
مجموعة لدراسة الكتاب املقدس .كانت هذه مجموعة دولية ،وكانت الدراسة
باللغة اإلنجليزية وكانت تضم أناساً من الفيليبني ،سنغافورة ،العراق ،بريو،
الصني ،كوريا ومن هولندا بطبيعة الحال ،فانضمت فرحة إلينا .كنا يف ذلك
الوقت ندرس كتاب «الحياة املنطلقة نحو الهدف» .كانت الدراسة ملدة ستة
أسابيع ويف األسبوع األخري أقمنا حفل عشاء حيث انضم إلينا األقارب واألهل،
وقد حرضت فرحة مع مهدي وولديهام .كنا جميعاً حوايل أربعني شخصاً وكان
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الجو ممتعاً .ق ِب َلت فرحة يسوع املسيح ُمخ ِّلصاً ورباًّ لها .كانت متعطشة جداً
واستمرت يف الدراسة .أما مهدي فقد تق َّبل إختيار زوجته وقال أنه يقبل بكل
نوع إختيار برشط واحد ،وهو أن يرى تغيرياً حقيقياً يف حياتها ،وقد الحظ أنها
تتغري ،وطلب منها أيضاً ألاّ تخرب أناساً كثريين من إيران بالرغم من أ ّنه
ليس لهام الكثري من اإلتصال بإيرانيني آخرين يف هولندا.
طبعاً ،دعوت مهدي أيضاً ليقوم بنفس اإلختيار لكنه مل يقم بذلك حتى
اآلن إذ أنه ال يرى حاج ًة بذلك .إنه يقول يل أنه ال يزال يتعلم ويستطيع
أن يتخلص من خطاياه باإلختيار الصحيح ما بني الصالح والرش يف حياته.
إنه إنسان لطيف وي ِّ
رش ُفني أن أدعوه صديقي العزيز ،إين أحبه وأصيل
من أجله ،أصيل يك يفتح ال ّله عينيه عىل املسيح أيضاً.
كلمة أخرية لك صديقي،

واآلن بعد أن قرأت عن تعامالت ال ّله مع أشخاص عديدين من جنسيات
وخلفيات مختلفة ،وكيف تغيرَّ ت حياتهم لألفضل بعد أن آمنوا من كل
قلوبهم باملسيح واقتنعوا به وقبلوه مخلصاً لهم من خطاياهم ،أوجه لك
هذا السؤال ،ماذا عنك ،وهل تحتاج لعون الرب يسوع املسيح؟ رمبا تكون
مثل أحد هؤالء األشخاص املذكورين يف هذه القصص،
إن ال ّله يدعوك اآلن لتؤمن باملسيح و َتقبل ما يقدمه لك من خالص
ومحبة وغفران ونعمة مجانية ،ألجل خاطر إبنه املحبوب يسوع املسيح.
تعال ال تؤجل ألنه ال ضامن يف هذه الحياة ،بل يف املسيح وحده.
النارش
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