
شھادة ھیالري

الذي قضىواسعة االنتشار. ولقد وصف یسوع المسیح أبناء الجیلمما ال شك فیھ أن الولع بالفن اإلباحي ھو عادة شریرة

متأكد بأن ذلك الوصف ینطبق على ھذا الجیل أیضاً.بینھم سنواتھ القصیرة على األرض بالجیل الزاني، وأنا

اإلصحاح الخامس واآلیات من السابعة والعشرین إلىلقد عّرف یسوع المسیح معنى الصور الجنسیة في إنجیل متى

التاسعة والعشرین:

ا أََنا ُھ قِیلَ: الَ َتْزِن! أَمَّ َقْلِبِھ! َفإِْن َكاَنْتِبَقْصِد أَْن َیْشَتِھَیَھا، َفَقْد َزَنى ِبَھا فِيَفأَقُولُ َلُكْم: ُكلُّ َمْن َیْنُظُر إَِلى اْمَرأٍَة "َوَسِمْعُتْم أَنَّ

َم!"َعْنَك، َفَخْیٌر َلَك أَْن َتْفقَِد ُعْضواً ِمْنَعْیُنَك اْلُیْمَنى َفّخاً َلَك، َفاْقَلْعَھا َواْرِمَھا أَْعَضاِئَك َوالَ ُیْطَرَح َجَسُدَك ُكلُُّھ فِي َجَھنَّ

روحي.أعماقاخترقسھماًوكأنشعرت1939سنةربیعفياألولىللمرةالمقدساإلنجیلمناآلیاتھذهقرأتحین

على العملبھ؟ إذا كان األمر كذلك حقاً، فإنھ لن یكون بقدرتي أبداًأھذا ھو المقیاس الذي طالب المسیح أتباعھ أن یعملوا

على تلك الحال لفترة من الزمن.بھ. لقد كنت غارقاً حتى أذنّي في خطیئة الشھوة كما كنت

صغیراًالكتاب المقدس ال لشيء إال ألن والدتي أعطتني كتیباًفي ذلك الربیع وحیث كنت في الرابعة عشرة من عمري، قرأت

بعنوان "ما وراء السبب".

أعیرمصلحتي الروحیة. ولقد حثني ذلك الكتیب الصغیر على أنلقد كانت والدتي دون شك مدركة لشھوتي وكانت قلقة على

بیكون المقتبسة التي أخذھا عن (ر.أ.لیدال) في ھذه النشرةكلمات المسیح بعض االھتمام. وبدت كلمة السید فرنسیس

انظر بھا."منطقیة جداً: "ال تقبل وال ترفض، بل قّیم األمور ثم

ألیس الھدف ھو تشجیع الناس على اإلقبال إلى هللا بعقلوفي الحقیقة، ألیس ذلك ھو الھدف المھم من التبشیر باإلنجیل؟

العمل بھا؟منفتح لتقییم كلمات إنجیل المسیح ومن ثم النظر في أمر



منذ ذلك الحین، بدأت بقراءة الكتاب المقدس لنفسي. وإذ أن الكتاب المقدس یقول عن نفسھ بأنھ كلمة هللا، فإنني قررت أن

أقّیمھ بنفسي وأنصت لما یرید هللا أن یقولھ لي. وكانت العبارة األولى التي دفعتني إلى التفكیر تلك التي جاءت على لسان

الرابع والتي تدعوني ألن أتوب عن خطایاي. لقد بدأالسید المسیح في إنجیل متى، اآلیة السابعة عشر من اإلصحاح

المسیح تبشیره بالقول: "توبوا، فقد اقترب ملكوت السماوات."

لتظھر لناال بد وأن تبلغ كالنور كل باحٍث جادٍّ عن الحقیقة،إن المقاییس التي حددھا هللا والمتمثلة في یسوع المسیح

طبیعتنا الخاطئة وخطة هللا العجیبة التي أعدھا لخالصنا.

بشكلالرابع، تحدث بولس الرسول عن اختباره موحیاً إلینافي الرسالة الثانیة ألھل كورنثوس اآلیة السادسة من اإلصحاح

الَِم، ُھَو الَِّذي َجَعلَ"َفإِنَّ َهللا ، الَِّذي أََمَر أَْن ُیْشِرَق ُنوٌرغیر مباشر على أن اختباره ذاك ھو اختبار كل مخطئ تائب: ِمَن الظَّ

وھكذا وعند قراءتي لھذه اآلیات المقدسة، فتحَمْجِد ِهللا اْلُمَتَجلِّي فِي َوْجِھ اْلَمِسیِح."النُّوَر ُیْشِرُق فِي قُلُوِبَنا، إلِْشَعاِع َمْعِرَفِة

المفرطة ھما وراء تفكیري الشھواني.هللا عینّي كي أدرك أن المیل إلى العصیان والرغبة الجنسیة

توجھت إلىقبل وإني ألقف اآلن أمامھ مذنباً. ولكني بكل بساطةإذن، ماذا كان علّي أن أفعل؟ لقد عصیت شریعة هللا من

المسیح ودعوت باسمھ لیخلصني.

التي تتعلقاآلن أؤمن. یا رب، أنا أؤمن: من فضلك أعني في أسئلتي"یا رب، صحیح أنني لم أؤمن بك أبداً من قبل، ولكني

في إیماني الجدید."

الرسولبطرسوآمن)32:2یوئیل(سینجوالربباسمیدعوشخصأيبأنالنبيیوئیلهللاوعدسنةوثمانمئةألفینقبل

بعد قیامة یسوع المسیح.بوعد هللا ھذا فكرر الوعد نفسھ في بدء رسالة اإلنجیل

حقیقي.ھوهللاوعدأنعلىبرھنتوبذلكالخالصعلىأناحصلت1939سنةربیعمنالیومذلكوفي

العنیدةالبشریةلطبیعتنانظراًولكن،.األبدإلىومستمرةاألمدطویلةعملیةھيیسوعالمسیحخاللمنهللامعرفَةإن

السالمھنا على األرض وعدد كبیر منا یموت قبل أن یحصل علىوبسبب میلنا إلى التمرد، غالباً ما نضیع في متاھات الحیاة

إحدىھناكقضیتلقد.�الخاضعةالمسیحیةالحیاةفيالفعلیةبالمشاركةینعمأنوقبلالفكر،وراحةوالبركةالكامل

هللاأرادالذيالوقتففي.ذنوبيكلمنأعظمكانتهللانعمةولكن1976عاموربیع1945عامربیعبینسنةوثالثین

تحت بركتھ.لھ أن یكون قام ھو بتجدیدي واحتضاني أنا وكل أفراد عائلتي

حیث1981سنةمناألولكانونفيرسمیةشھادةفيوذلكعائلتنامعالربتعاملكیفیةعنروایةنشرناوأنسبقلقد

أعلنت في ذلك الوقت ما یلي:

كان كل ما فعلناهلم یكن لنا فیھا ید وكان هللا كریماً جداً معنا.أشیاء عظیمة حدثت لعائلتنا خالل السنوات الخمس الماضیة

ھو أننا قد عقدنا العزم على التجاوب مع الرب.

فيهللا. لقد نشأت أنا في عائلة مسیحیة وأصبحت مسیحیاًحتى السنوات الخمس الماضیة، عشنا متجاھلین حقیقة وجود

الثانیة.سن الرابعة عشر وبعد ثالثة شھور بدأت الحرب العالمیة



برتشجامعةفيالفلسفةلمادةدراستيأنھیتوعندما.الربمعمسیرتيتركتقدكنتعمري،منالعشرینبلغتوعندما

یمكنالأنھأخرىمرةذاكبسلوكيأثبتلقد.اإلنسانيالعمليالمذھبإلىوباالنتماءبالغنوصیةنفسيوصفتكولومبیا،

،1957سنةخریفوفي.الشخصیةانفصامبمرضأِصبُتآنذاك.با�اإلیمانبدونومعقولةسلیمةحیاةیعیشأنألحد

مصح األمراض العقلیة.ستة أشھر بعد أن وجدت شریكة حیاتي جوان، أُدخلُت إلى

ما أكاد أخرج منھ حتى أعود إلیھ، كما كان یتوجب عليوقضیت السنوات العشرین التالیة من عمري داخل المصح وخارجھ

لم یكن ھناكبالصدمات الكھربائیة، والعالج باألنسولین، ورغم ذلكأن أذھب إلى الطبیب النفساني كل أسبوع، لتلقي العالج

إلىالربأعادني،1976سنةمنحزیرانفيوبالضبطسنوات،الخمسعنیزیدماومنذفجأةولكن.ُیذَكرتقدمأي

اإلیمان بھ.

المتحدةاألمممؤتمرفيانتباھيأثارتاآلیةھذه.المقدسالكتابمنواحدةآیةكانتھدایتيطریقعلىالبدایةنقطة

العددالمزامیركتابمناآلیةكانت.1976عامحزیرانفيجریشوشاطئفيوالنباتیةالحیوانیةالبیئةعلىللمحافظة

بَُّیْبِنَلْم"إِْنتقول:والتي127اإلصحاحمناألول اُؤوَن."َیْتَعُبَفَباِطالًاْلَبْیَت،الرَّ اْلَبنَّ

حیاتي وحیاة عائلتي بین یدیھ.وعرفت فوراً أین یكمن الحل لكل مشاكلي. وقررت أن أضع

الرب إلى قراءة الكتابھذا لم تَر عائلتنا إال الخیر. في بدء األمر أعادنيومنذ تلك اللحظة تسّلم هللا أمور حیاتنا وحتى یومنا

الربالطبیب النفساني فاستغنیت عنھ وعن أدویتھ. كذلك أعادنيالمقدس مرة أخرى. وخالل ستة أشھر لم أعد بحاجة إلى

معالتي تركتھا منذ ثالثین عاماً. وبدأت أعرف فرح الشركةإلى المشاركة في اجتماعات الكنیسة كل أسبوع، تلك الكنیسة

المسیح مرة أخرى.

عاممناألولتشرینفيذلك،بعد.التفكیرإلىذلكدفعھمولقد.حیاتيفيإیجابیاًتحسناًیلمسونوأوالديزوجتيبدأت

لترجعفانكوفرجزیرةفيالمعمدانیةالكنیسةبرعایةروحیةخلوةإلى"دیان"الكبیرةابنتيذھبتوأنصدف،1978

لصالتنا.یستجیببدأقدالرببأنإشارةكانألنھللبھجة،مثیراًأمراًوكان.تماماًمختلفةبشخصیةإلینا

بنعمةزوجتى جوان وابنتي الصغیرة آرلین على اإلیمان با�وفي الصیف التالي، في مخیم مسیحي في أوكاناجان، أقدمت

بریتیش كولومبیا.یسوع المسیح، واعتمد الثالثة في كنیستنا الصغیرة بفانكوفر،

والجمیل فيھي عمل عجیب دائب إلى الالنھایة. حیاة مثیرة للغایة.وكان الرب كریماً معنا یوماً بعد یوم. الحیاة المسیحیة

الحقیقة ھو البدایة فقط.ھذه الحیاة أنھا ال تتوقف بالموت. إذ أّن الموت في

كتبت بید ھیالري س.

النھایة


