
 ١٩٢سـالة لرا
 

  الملِحد الِذى أصبح مبشِّراالملِحد الِذى أصبح مبشِّرا
 

(Arabic – The apostate who became evangelist) 
 

  الملِحد الِذى أصبح مبشِّرا :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 يِعسى ِندأنأقد ماِئى إليكمأحب وجزاً مار  الختبرجل أعالم يدىع Barry Hyde يفى الواليات المتحدة  قيم
  إلىارة االختبمجا ترلنَوفض .يق الشّهار اختبةريكي األمFoxجلة م تْرشَنَ وقدWashington State  األمريكية

 عَل تج أناستطاعتْ باستخدام مدرسَة مدارس أحد ىالِت ةجيب الع اِهللاِةمع ِنَلم عُلا األفاِضاؤنَى قرر ليِةربيالع ِةاللغَ
  : يقوُلBarry Hyde تبكَلقد .  ِةريشَى البسيح فاِد الموعسم ي باسراًشِّب مِدلِح المنِم
 

 أتُشَ نَكذِل ِل.د أحمو ي كّلِةنيس إلى الكَاِبه على الِذصر الِح كّلةريصح تْانَ كَ.نةيتد ملٍةاِئى ع ِفأتُشَنَ 
متدناًيالِكرفُ أع تابالم ىِننّ ولِك.سقدم ذِلع تُ كنْكو. كوكاًى شُاِن أعأصبأنتِقتُح دة غَ الكنيسيرقتِن مفاِتع بفلسا ه

 مهع مُلام أتعتُ كنْ الذينرينخَ اآلنين المتديلوك سب أراِقتُنْ كَ.داًلِح متُحب حتى أصر بى األمجرتد ثم. ةديالعقاِئ
وأتحاججم عهِل ال .مسى وأقِننفِس ِلثبتَأل إال ٍببعها أنهؤالء المتدي نينم راؤونوال أكثر  .كاني ى  ِلطيبأن 
لاِدأجهِفم ى العِةقيدذِل ِل.ِة الدينيكَنْتُ كأقر أ البوثَحى نَة ِففَختِل المِةظريالتطو ر وماِكشَا يِماله نَ ناٍتظري.والقص د 
  اُهللااءى شَ حت.لةادج م أوٍةراوحى م ِفمهع مُلخُ أدن معى مركِتعى م ِفوَل وأجوَلى ألص نفِسحِل أس أنوه ك ذِلنِم
أتقابل أنم ع سيِحالمالحقيِقى ىالِذ.  فيِهشّى ال ِغ الِذىي اَهللارفُع قّ حالم رفِةعو يحيا حاةَيان الفَ اإليم١.الع  
 

ى دإح  وإذا بى أجد.ى مكتبى ِفٍةكرتير ِسظيفِةغل وشَ ِلِةمقد الماِتى الطلب ِفام أنظر األيِدى أحِف تُكنْ 
المتقدشَ ِلاِتمِةظيفَغل الوِف تذكر ا الِذى طلبهى تقدبِهتْم اس م مدرِةسِسى تنتَ الِتِد األحإب ليوالكَ.اه الِتِةنيس اوُلى تز 
ا نشَبها كَاطهملتَجع ِلرقق ِمحخْ شَنِتصياه.تُهشْ فدتُنْظنَ وِمِههِذ فتاة كَ أن نالم حتمِخل أن بتَراهم ي تقِد على ال تزيد
وع إلى ج وبالر.اهِت بكنيسٍدارس أحد مِةرسدها كم نفسم تقدأنب اةالفتَ تْلة اهتمقاب الماءثنَ وأ.ة وال أكثر دينيظاٍتِع
الِتؤِهمها وجا أنّنَدها أكفأ المتقدَلغْ شَحقتْ فاستَاِتمِةظيفَ الو.وحين ب أتْدأالِحذتُ أخَمَل الع ظها عنٍب قر.ع ى س
أنأجد م ا يإلى أنّشير ها مرة كَائيتُكنْا مى أمثاِلِف  أظنولِك .اهنو جأنّتُد ِفتْانَ على العكس كَاه ى عِلما ِمه٢.ةثالي  
 

 ؟رطو التَِةري نظلق أم الخَِةظري بنَن تؤِم هْل.اهِتنيس كَنة عرا مألته سمعها ٍةاقشَنَى م ِفَلخُد أىكَِلو 
ى أنّابتِنفأجا تؤِمهوِف.لق بالخَن ى الحالًى قاِئى نفِس ِفتُال فكر :حناًس.!س فَوِل يكون اع بشَمتَظ االسِتى حنٍَءى ى تله
ى لِتا بأسِئهتهاجوو .ِةببحى المايِتى بهو نفِسن عفيهر التَوى هِد قصلُّ جانكَ .نيئاً دئاًي شَ أفعَل أنتُدا قصمو بِه
ى بالقولابتِنفأج :حِن إنّ!ناًسى أرى بِمالًد نالج دل معِفك ى هذا الموضِضوع أحرلك  باً يشْكتيرحبو وح وبطريقٍةض 

  ٣.ر التطوِةظرينَا ِلهافاِتنَلق وم الخَِة نظرين عثُدتحكتيباً يى  ِلتْرضحى أم التاِلوى الي وِف.ظرىة نَه وجأفضَل
 

 وبعدمِل ذأتُا قرك الِذى ي بتَالكتيحثُدع ر نِة التطوا ِلنَظرينَافاِتهِة الخَلق ومنظري .وجى أشْ نفِستُدعر 
ا رى فيمي غَدنتِقا أل أنَنم: ى ِلقوُلى يِلاِخى د ِفئاًي شَأنكَ .ِةفيى الطاِئاِتاقشَنَمى ودِل جاء اثنَهختبرأ بير لميير كَبتغْ
عتِقي؟د.ِم وذِلن كقِت الولم أع أشْد عرِليٍل بم ول ِفخُلدى جِفل طاِئدى. حثَدي تُكنْى ِنما أنّولتشَ ِلتاجاًح ماور مع 
ختص ِفمرِةاِئى د عىِلمو ّلحم ِعودالتقابل م عولِك.ه نلم ى نفِسِف  أجدغْى الرقابلِتِهى ة ِفبفأخْ.م بكرتيرِت ِستُرى أن 

  ٤.وداًجو متَ لسك أنّ وأقوَلب أكِذ لن.ك ذِل أفعَللن: ىتِنابأجف .وداًجو متُى لسِنأنّب هبرتخْ ِل بِهَلتتِص
 

 لقدِد صى الحقيقِة ِفنىنّ أل!تُما كَ مِفان ِنارى أنّى اعتبنْ ِمتُى طلبهِذ تكْا أنب.أح سِب بالذنْتُسنَ بيتُ كنْام 
ِن أنّأظنى الرُلجالح ى باألخْ على التحِلريصالق الحةميد.فَ فكياوُل أحأن آخَصاًخْ شَ أدفع ركِذ ليِمب ؟ى أجِلن. 

                                                
١
          ٤٧: ١  ، إنجيل يوحنا ٢٧: ٢٣  ، إنجيل متى ٥: ٣  &٢٣: ٢ الرسول الثانية إلى تيموثاوس رسالة بولس،     إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع 
    ٨ – ٦: ٦ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس ٢
      ٢٢ – ٢٠: ٦ رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس ٣
     ٢٥: ٤ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس                             ، ٩: ٣تيطس  رسالة بولس الرسول إلى ٤
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ا  م إن.لج الخَنى ِم نفِسالكأتم ا الوأنَ ك ذِلقلتُ .وجر على الخُازما عأنَال  حعلى أى: ا لهالً قاِئ المكتبتُرادغَ
حثَدعلِن جالنّى أعيد ظروالتفكير . لقد واجى ِفِن الحقيقة أنّتُهالًعلم أكن كَالقياً أخْوفقاً م تُا كنْمى نفِس أظن.نذ  م
نَساٍتوم غُ بتُ كنْتْضأشُ وررأنّى ِفك هي وجدس ماء.وإن ِج وفالتْد  بد أنِل يكون ا نَى فيهالِق ألخْصيبى الطي١.ِةب  
 

  اآلنى فوجئتُِننّ ولِك.رشَ البن ِم كثيرينن ِمى أفضُلِن أنّرعا أشْ وأنَ.اتجر داس النّخلقَ  اَهللا أنِدؤكّ المنِم 
ِهى هِذ فلسفِتبأنم بنية على أساس وِمهتقابلتُ. ىم عز الِسِهج هِذو أنّكتشفتُ فاِةكرتير هما ينَكوان أسرة مة سيحي
ة قاِننَؤِممعة بالحو اِةيسولكنِّ .ةعيدتُى لسداًستِع مأقِد أن على خُم ٍةطوثل ِم ألكونهذت أ وأخَ.مب قتنعأنالع ةَقيدة  الديني
ليتْسس ر الِذيئة بالقدى ظننته.قد ة تْمالِسكرتيروز وجاهالد وةَعألذه بفا  إلى كنيستهملمأجد س باًبح اًقيقيألرفض  
الدعىوقِتفة و يسمبذِلح ك.و حينأر تُدو ضعالقر ار أنأذه بو جتُديئاًى شَِلاِخ بدكَى دفعِن يى٢.ى التنفيِذاطأ ِف أتب  
 

 لمي حثْدأن ِفخلتُ د ى حاِتية ِمى كنيسأخٍْةفَ طاِئن ى غَرى أ الِتِةفَر الطاِئيتبعاه.ولي س لدِفى كرة عا م
أتوقعهنَ هاك .أحستُسلح ظة أناقتِن سى قداى ِلمخُلدول إلى الموءى بنَبدهوغَ. نفِسى ى شُرِنمعباالور تُنْ كَ.احرتي 
زلتُ امرتاباً محين ر حبى كلُّب ِمٍداِح و نأع اِئضةاهاِئعر شَاِعرتُنْ ظنَ. بمأن ى بِهى استقبلوِن الِذ األسلوبه و 
مظهرأع دوهعِل حين موا بحورىض.على أى ذتُال أخَ حأر اقبهكَم عأنّكتشفتُفا. ىِتاد هكلِّانوا ِل كَم مني ستقبلون 
ودودينم حبينِعىس  وليم ع خَاصتْانَ كَ.بنوكنيسته أشْم بهبأس ٍةر خْضٍةمغْ يمرها سالمع جيب.ونو ِمع ن 
السعِةادلم خْ يطروأثنَ.ىاِل على ب اءالعب شَِةاد عتُرشْاح ونَ بارتيةو.و وجنفِستُد ى معاًِفندم عهِفم ى التسجيِدبيح والتم 
  ٣.شَهدوا بِها  مى كلِّ ِف والتفكيرَل التأمتُنْعأم. ِهاِتيى ح ِفبل الرمعة ِلاده شَمقد يمهضع ب وقفَ وحين.ِهللا
 

 لمي ى ِف ِلقْبساِضى المى أنتُ أوأير ِم سيقاساً أنَتُع ِففون ى اجتماع مخْا يبرونبم نَا صعالر بم عهم. 
 جيب والع.ى أجِلن ِمنوعاًص ميئاً شَا يكونمب ره أنّتُنْ ظنَكذِل ِل. هذا القبيلن ِميئاً شَاجه ألوة األولىر المتْانَ كَِههِذف
أنم وضِمى ألقيتْ الِتظِة الِعوع على الِمن تْانَر كَنبافقُ تتوم عاجى احتي.كان الم وضوعع نِة نظرير التطو. 
غَأصاِم بالكَتُيل فوجلذ ِليئاً شَتُد أ ى أنسمعه .حتُرصعلى ح ضأى واع التاِلور االجتمحستُساجِت بحأفتَى أن ح 

 ن ع أكثرعرفٍةم ِلوقتُ وتشَ. الِذى مأل كياِنىورع الشّكبذِل تُسس أحى أن ِلبقْس ي لمى الحقيقِة ِف.عمسا أمقلبى ِل
موضوع يونَسمانالص الخَهباإليم .فو جتُهاِع إلى رِةى الكنيسب عاألسئلِةض ا وهابِنى عليشَ فأججعلىىِنع أن  
أقروالًأ فصم ة ِمنَعيتاِب الِكنالم ى إلى اِهللا وأصِل.سقدلي ى استنَِنعطيةار .لمض تمأي امحتى ر تُفعقلبى إلى الر ب 
يسوعالغُالًاِئ س فران.ماًسِل مح ِهِصخْشْى ِلاِتيالم بف .كارتموتغَالص بالخَتُتع يتْرح ٤.ىاِتي   
 

 ا أمعالفارقظم .!أص بح توى ِفِداجى محضر الربه ى  لذِتوِموىِتتع.إن وراً أمكثير ِفرتْة تغي ى حىاِتي. 
 ون دك ذِلن عوقفتُى تَِن أنّظتُى الحشِتهد وِلاِبب األس ألتفِهبأس تُ كنْ.اماً تم توقفَر هذا األم ولكنفُ أحِلتُكنْ
مجنلتُ.ىنِّ ِموٍده اراً اختبديداً جتُنْا كُ موكَ. بِه أحلم ؤِممديٍثن حا وى هتِنجصعاتٌوب.طريقاًخلتُ د ِلديداً ج حاٍةي 
جةديد.ِهللاكراً شُ ولكن فه وي ى خُِنقودة بخُطوةطو.عِل يِنمى ويِشرِندِهوِحى برالقد وس ألعَلمم ا يو ضيِهرألحا ي
حسبم سة قلبِهر.ا وم اَلزعِل إلى اآلن يِنمى ويِشرىِند.تخّل ي لمنِّ عى قط ولمي ِنكْترظةى لح.إن طبيع ة العى ل الِذم
أمارسهي ى أتقابُلعلِنجامُل وأتعم عِم كثيرين وِك ذوى النفوِذن بار رجال األعالم.و أعلمأن هؤالء ي ى ِنونَراقب
وينظركَون فَيأح اي.ى إلى اِهللاالِت صأن ى ِم الِذى المثَلنِّ ِمجعَل يِه أجِلنأو جى ِلِنديتمجِفد ى حاِتيوِفالًى قو ٥.الًع 
 

 مِعى ِفى ِتلك ى تشْتركأِخ  فليتك.ضاً أي قلبكس لم قلبى ولعلهسار لم االختبك ذِل إن..عزيزى القارئ 
 ن الطريق عاد حن مكّل دِشوس تر القدكوِحوبر .داِه بال شَك نفستترك  النك ّألكشكرأ ..أبانَا السماوى: الصالِة
 .اةي والحقُّ والح الطريقُوى ه الِذ.حيد الون االبسلتَ أرك أجل أنّن ِمك أشكر.كحبِتان مض إلى أحرجع ليالصحيح

 .ِة األبدياِةي إلى الح األبِدىوِت المنى ِم وينقلِن.ألتمسك بِه قِّى إلى الحهديِن وي. ألتبعه الطريقُ بنفِسِه أنّهىرفِنيعِل
ص فادينَاأرفع وعسم ياِدق.الِتى ِفى اسالص عِدكتِكالً على وقلتَ. م نا مخَارجاً:  ي هال أخْرج قبْل إلىي نم . 

   

 :ىك ِفها ستجد ذِلير أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
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  ٢٠: ٣ رسالة يوحنا الرسول األولى ١
  ٢٥: ١٠ الرسالة إلى العبرانيين ٢
    ١٦: ٣   ،    ورسالته إلى مؤمنى كولوسى ١٩: ٥     ،     رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس ٣٥ – ٣٤: ١٣ إنجيل يوحنا ٣
     ٩: ١٠     ،     رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية    ١٢: ٤ سفر أعمال الرسل ٤
    ١٧: ٥ رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس ٥

http://www.muhammadanism.com/Media/Audio/BetterLife/Default.htm

