
شھادة جوشوا یكونا
مساء الخیر عائلة الصوت الواحد. في غضون ثالثة أیام ، سأركب طائرة متجھة إلى لوس أنجلوس ، كالیفورنیا للذھاب إلى الكلیة. قبل أن أذھب ، لدي امتیاز مشاركة

شھادتي معكم. أنا سعید ان اششارككم كیف عمل الرب في حیاتي وما زال یستمر في مساعدتي. كنت اتأمل في ال 22 عاًما من حیاتي ، كان ھناك الكثیر للتفكیر. ما

یمكنني رؤیتھ اآلن ھو أن هللا الذي نخدمھ لن یتركنا أبدًا. لكن ھناك المزید: هللا لن یتركنا أبدًا، حتى لو حاولنا التخلي عنھ. لقد ولدت في منزل مسیحي من أبوین رائعین

وشقیقین. كطفل, كان یبدو لي انني كنت اعیش حیاة طبیعیة لعائلة من الكنیسة. كنت أذھب معھما إلى الكنیسة كل یوم أحد ، تلیھا مدرسة األحد ، والتحقت في مدرسة

مسیحیة خاصة خالل األسبوع. ال شيء من ھذا كان یبدو لي غریبا. لم أفھم, آن ذاك, أن حب هللا المتعمد ھو الذي وضعني في الكنیسة. عندما كنت في الصف الثالث ،

انتقلت من مدرسة خاصة إلى مدرسة حكومیة. لقد تعرفت على الكثیر من األصدقاء الجدد. لكنني أیًضا سمحت لنفسي بسھولة أن اتأثر بھؤالء األصدقاء. في سن

العاشرة تعلمت الشتم وتعرفت على المواد اإلباحیة. في ھذا الوقت ، بدت الكنیسة وكأنھا مبنى عشوائي أذھب إلیھ كل یوم أحد. لم أھتم كثیرا بإیماني. حتى عندما لم

أفكر كثیًرا في هللا ، كان ھو دائما یالحقني. كنت أشعر بالبعد عنھ بأمیال وامیال ، ولكن أالن علمت أنھ كان دائًما معي. 

 

تقول رسالة أفسس 1:11:  

11 الَِّذي فِیِھ أَْیًضا نِْلنَا نَِصیبًا، ُمعَیَّنِیَن َسابِقًا َحَسَب قَْصِد الَِّذي یَْعَمُل ُكلَّ َشْيٍء َحَسَب َرأْيِ َمِشیئَتِِھ،

إنھ ألمر قوي للغایة, حقیقة أن هللا اختارنا بنفسھ ! ھذا یساعدني على رؤیة أن هللا كان لھ ھدف في طریقة تدبیر حیاتي. إحدى أكبر المصاعب في حیاتي ھي معركتي

مع الكراھیة. على وجھ التحدید ، الكراھیة تجاه أخي األكبر جوسایا. أتذكر ذات یوم في مایو 2014. عندما عدت إلى المنزل من المدرسة اإلعدادیة ، وعلمت أن أخي

یواجھ مشكلة بسبب تعاطیھ المخدرات. منذ ذلك الیوم فصاعدًا ، كان ھناك الكثیر من المشاجرة في منزلي. كانت ھناك مجادالت مستمرة وصراخ عاٍل ، وأخي غالبًا

كان یخرج من المنزل. آنذاك كان عمري 14 عاًما فقط ، لذلك لم أكن ناضًجا بما یكفي للمشاركة في ھذه المحادثات. إذا حاولت أن أقول شیئًا ما، كانوا یقولوا لي أن

ابتعد. أعلم أن والدّي بحاجة إلى التحدث مع أخي بمفرده ، لكنني شعرت بالرفض. لم أستطع التحكم على مشاعري وشعرت بالوحدة الشدیدة. غالبًا ما أعزل نفسي عن

عائلتي وأصدقائي. كان لدي الكثیر من الغضب في الداخل ، لدرجة أنني رمیت غضبي على أخي. قلنا أشیاء مؤذیة وكئیبة لبعضنا البعض. في النھایة توقفت اتصاالتنا

مع بعض لمدة عامین. خالل ھذین العامین لم یختف كرھي عن اخي, لكنھا بقیت كما ھي. بدال من ذلك, لقد انتشرت الكراھیة، وأثرت على عالقاتي مع الكثیر من

األشخاص اآلخرین. لم یكن لدي تعاطف مع اآلخرین. قلت لھم أشیاء مؤلمة ولم أھتم بما شعروا بھ ، حتى لو آذیتھم كثیًرا. 

في النھایة ، فتح الرب عیني على الكراھیة في قلبي. عندما رأیت قبح قلبي بدأت أكره نفسي. أتمنیت أن أقول إنني تبت عن أفعالي في تلك اللحظة ، لكنني لم أفعل.

لملء فراغي ، ابتعدت عن هللا وركضت نحو السجائر اإللكترونیة ، وتدخین الماریجوانا ، وإیذاء نفسي. شعرت بأنني نجس وال أستحق الذھاب إلى الرب ، لذلك

تمردت علیھ بدالً من ذلك. ظاھریًا كنت أستخدم أشیاء غیر صحیة للتعامل مع ألمي. لكن إذا نظرتم الى أعماقي قلیالً ، فأنا كنت أقول لنفسي في الواقع: ”یا رب ، لست

بحاجة إلیك ، ال أریدك. األھم من ذلك كلھ یا رب ، أنا ال أثق في أن حبك كاٍف لملء ھذه الفجوة في قلبي ”. كانت صحتي العقلیة تزداد سوًءا لذلك بدأت في الذھاب إلى

العالج ، وتعلمت الكثیر عن عقلي. تعلمت كیفیة معالجة مشاعري ، وكیفیة احترام اآلخرین واالھتمام بھم ، وكیفیة تحسین نقاط ضعفي. اعتقدت حینھا أن لدي كل

األدوات إلصالح مشاكلي. غالبًا ما كنت أفكر ، ”أنا أعرف كیف أدیر حیاتي وعقلي ، فلماذا أصلي من أجل أن یمنحني هللا القوة كل یوم؟ أستطیع أن أكون القوة لنفسي



”. كل ما كنت أتعلمھ كان یھدف إلى الدفاع عن مشاكلي الصحیة العقلیة. إذا كنت بحاجة للدفاع عن نفسي فھذا یعني أنني كنت في معركة ضد شيء ما ، ألیس كذلك؟

بعبارة أخرى ، كانت مشكلتي الكبرى ال تزال قائمة. كانت تلك المشكلة الكبیرة ھي الفتحة في قلبي. ال شيء تعلمتھ في العالج یمكن أن یصلح ھذه المشكلة. ال شيء

یمكنني القیام بھ في قوتي یمكن أن یمأل الفراغ في قلبي. كنت بحاجة إلى مساعدة من خارج نفسي. 

بعد حوالي عام ، سمعت أن صفًا یسمى ”البنوة” بدأ في كنیستنا. ھذا الفصل كان یساعد االشخاص على فھم معنى أن نكون ابنًا أو ابنة �. إنھا عالقة ملیئة بالجمال

واالنكسار أیًضا. لكي نقدر عطیة الخالص والتبني في عائلة هللا ، نحتاج إلى أن نرى ما الذي سوف نتخلص منھ. ھذا تطلب مني أن أعود إلى أفعالي السابقة من وجھة

نظر جدیدة. أضاء الرب نوًرا على الحفرة التي بقیت في قلبي. بسبب قلبي القاسي ، ما زلت ال أستطیع أن أتوب وأطلب المغفرة. لم یكن األمر كما كان من قبل عندما

شعرت أنني لست جیدًا بما یكفي. ھذه المرة لم أتوب ألنني اعتقدت أنني أفضل من هللا. من الصعب علي مشاركة ذلك أمامكم ، لكنھا كانت حقیقة قلبي. بدًال من أن أضع

كبریائي جانبًا وأطلب المغفرة ، طلبت من هللا أن یثبت أنھ یستحق ثقتي. استمرت فترة االستجواب والشك ھذه منذ أن كنت في التاسعة عشرة من عمري حتى وقت

سابق من ھذا العام عندما كان عمري 22 عاًما. أرید أن أقرأ بعض اآلیات التي ساعدتني كثیًرا من عبرانیین 2: 18-14. 

14فَإِْذ قَْد تََشاَرَك األَْوالَدُ فِي اللَّْحِم َوالدَِّم اْشتََرَك ُھَو أَْیًضا َكذِلَك فِیِھَما، ِلَكْي یُبِیدَ بِاْلَمْوِت ذَاَك الَِّذي لَھُ ُسْلَطاُن اْلَمْوِت، أَْي إِْبِلیَس، 

15 َویُْعتَِق أُولئَِك الَِّذینَ  َخْوفًا ِمَن اْلَمْوتِ  َكانُوا َجِمیعًا ُكلَّ َحیَاتِِھْم تَْحَت اْلعُبُوِدیَِّة. 

16 ألَنَّھُ َحق�ا لَْیَس یُْمِسُك اْلَمالَئَِكةَ، بَْل یُْمِسُك نَْسَل إِْبَراِھیَم. 

17 ِمْن ثَمَّ َكاَن یَْنبَِغي أَْن یُْشبِھَ إِْخَوتَھُ فِي ُكّلِ َشْيٍء، ِلَكْي یَُكوَن َرِحیًما، َوَرئِیَس َكَھنٍَة أَِمینًا فِي َما �ِ َحتَّى یَُكفَِّر َخَطایَا الشَّْعِب. 

بِیَن.  بًا یَْقِدُر أَْن یُِعیَن اْلُمَجرَّ 18 ألَنَّھُ فِي َما ُھَو قَْد تَأَلََّم ُمَجرَّ

كنت أتمنى أن أعطي ھذه اآلیات لنفسي عندما كان عمري 17 عاًما عندما كنت ال أرغب في التوبة. انھ لعمل عظیم أنھ كان من الضروري أن یكون المسیح مثلنا ،

حتى یكون رئیس كھنتنا الرحیم. أرى اآلن أنني لست بحاجة ألن أجعل نفسي طاھراً ألن المسیح عاش حیاة كاملة في مكاني. اعتقدت أنني یجب أن أطلب المساعدة من

هللا ، لكن یده كانت تمدني بالفعل وتمسك بي. عندما أنظر إلى حیاتي ، أرى شیئًا رائعًا. على الرغم من الكراھیة واالعتزاز والعناد وقسوة قلبي ، بقیت صداقاتي في

الكنیسة على حالھا. اعطاء الكنیسة كانوا وال یزالون من أقوى عالقاتي الیوم. حتى عندما رفضت الرب، كانت ھذه العالقات قویة وثابتة. بعبارة أخرى، عندما حاولت

الھرب بعیدًا عن الرب، بقیت یده علّي من خالل أصدقائي المسیحیین. عندما تحدثت معھم عن أسئلتي وصراعاتي أدركت مدى ابتعادي عن الرب. رأیت كیف أن الحیاة

التي صنعتھا لنفسي لم تكن حقًا مكتفیة ذاتیًا ، وكانت في الواقع مدمرة للذات. لقد حطم الرب قلبي الحجري بلطف وأعطاني قلبًا من لحم ودم. أعطاني قلبًا جائعًا

لمعرفتھ. في حیاتي كنت أذھب إلى الكنیسة كل یوم أحد تقریبًا لمدة 22 عاًما. لكن اآلن, بدأت أفھم وأستمتع بحب الرب لألشخاص الذین یأتون إلیھ. ما زلت أتصارع

مع الكبریاء والعناد وقلة التعاطف. في بعض األحیان یبدو األمر وكأنھ تحٍد أكثر من ذي قبل. الفرق الیوم ھو أنني أعلم أن هللا أكبر من أي تحد سنواجھھ في ھذه الحیاة. 

أخیًرا ، أود أن أقول شكراً لكم جمیعًا في One Voice Fellowship لكونكم عائلة كنیسة رائعة. یسعد قلبي أن أرى الحب والرعایة التي نتمتع بھا لبعضنا البعض.

ھذه الكنیسة ھي تذكیر رائع لي بالحب الذي یحملھ الرب لنا. سأفتقدكم جمیعًا عندما أذھب إلى الجامعة الحقًا ھذا األسبوع. لكنني سأصلي لكم, وإن شاء هللا أتمنى أن

أزوركم مرة أخرى قریبًا. شكرا لكم لإلستماع إلى شھادتي. أتمنى أن یكون ھذا تشجیعًا لكم جمیعا وتذكیًرا باألیام التي ربما ستشعرون فیھا أنكم منغموسین بالخطیئة

ومكسورین القلب بشكل ال یمكن إصالحھ. تذكروا أن الرب ال یتبعنا ویراقبنا فقط. بل ھو ینادینا أیًضا باسمائنا لنأتي إلیھ ونستریح ، ألننا أبناءه الذین یحبھم.
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