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اختبار األخ شَار األخ شَاختبامة شَة شَامارو و ار  
 

(Arabic - Shama Sharo’s Testimony) 
 

 ىائأحب..ىنسعد يأن أقد خ شَليكم األإ ماة شَامورلي ساا  علينَردختبارى بالفادِهعرفِت مخلص  والمرناب 
يسيحوعسالم  .معلغَلا  العلم أنة العرةبي ليلغَتْس ة شامة ولكنّة األصليه ية  لغَجيدة اإل لغَىهوتعبيراً ى أقوانيم .
 :قختبارِه الشياا بتحدثاً إلينَ مِه إليمعنست ة القادم الدقائق القليلِةىفو .اماًا تمتقنهة ياألخ شامف
 

 ى فا كنتُعندم ىات حيىف ةبعص َلاِحربم  الطفولِةذُنْم تُررمYazidi.  ىزيِد يىِداق كرر الِعنا ِمأنَ 
كردستانىاق فالعر ]Kurd[.كذلك أثناء الح ب الِعررِةاقياإلير كنتُ ِةانيجيشلل قاتال تابعاً مىاق العرالى  ذهبتُ ثم 
انإير ]Iran[ سنتينيتُوبق .ا  وبعدنتهاء الحرب العراقية اإليرانية عى إلتُداقالعر ]Iraq[.ى  إل ذهبتُ ثم
]Turkey[ ُوبقيتسنتين أيضاً هناك .و ا كنتُعندمفي م ىم الالجئين فخي اتركيكان هناك ِم أكثر ى ألفنائلة ع. 

خرى مثل ول األ الى الد الجئينهم بصفِةض نقلر لغَتائال الع هذِهِةايرع بة تقومتحدم المة األمنظم مكانتْ حيثُ
United States و Canada وAustralia. وى لكان لى يقوُلقيدص  :لقد ما و علينَ طويٌلقتٌضى وِمكثير ن 

لوا تائالالعحإر لى دول أخرى ولكنىا فاآلن هنَإلى   نحنالم فقلتُ.مخي له  :ليسالم همهو الو ول بصسرإلى  ةع
  هوهمالم: قائالًابنى أج ف.؟اكة هنَاحالر  نجدفَو س هْل:الً أونا أنفسأَل نس أنجب ي بْل.ة أمريكية أوبي أورولٍة دِةيأ

وجالخر ِماآلن هذا ن قالمأز،و بِهيقصد م خيم الالجئين.وب عدذلك س قو نَفَوما اوالنَ بتدبير أحلمِةعيشيحيثُ.اكنَ ه  
أناألوربوَل الد ية فيهِما الكثير نم وكنتُ اِةلذات الحيفى ذلك قت الو غيرم جتزو.  

 

 وبعدِمٍة فتر نالز نمو را دى فىمس مِةنظماألم م المِةتحد  UN للسفر إلىCanada كالجئ.ا  وعندم
 وعب األسى فٍةاع سبعينس ن ِم أكثرمُل أعكنتُ و.نوات سثالث ِةد لمToronto في قامبى الم ستقرا  إلى كنداأتيتُ

أعاالًم غير رإذ ة سميكانالم ود بقصاهج معالم وسيلةِةال بأي .وفعالً ج متُعِم الكثير الن مافرتُال وساق  إلى العر
غير ور أمبقت اء الوض وقورار والخم والقماءاء النس ورعىس الا حيثُ كندىف تىاح ر أجدلم ىن ولكنّ.اترة مدِع
حةميد.لذلك قر تُرأن أذه بإلى العر اق وأتزوج.ثم أع إلى كنداود وأبد أ حياة مستقرة مع ىجتزوعس أشْى أن عر 

بالرةاح.و حذثَد لك ذهبتُفعالً فقد ثالثَاق  إلى العرم ى فاترنٍة ساِح وةد.وتز جتُواءتْ وجى جت زونْوةس 
ىِعم. بعدذلك قر تُرأن أع تائالالعب أرتبطو باجتهاد َلم. عسب أى أن شعررةاحِف  ولكنلألسأِج لم دفقلتُ.اه  

  .؟ةاح الر أجد إذن أين.جاو الزفىا وال  كندىاق وال فالعر ىة ال فاح راكنَ هتْس لي:لنفسى
 

 وبعدم رة عنَور سا كنتُاجنَلى زوأنتظر قد طفل لكوم اً وقتى أقضىاًمتع مم عالطفل ذلك .ىل ولعأِجد   
الرة الحاحة أيضاًقيقيوِد بوجالز ووفعالً. والطفلِةج وال بعد طفلة ِةد وة  زينَ اسمهاميلةجتُفرحجداًا  به.وب عدأن  

ِمتْلغَب ال نمر عأربشُ ةعير أصوهتْببم رض الروب وبحسة الجلِداسية الشديد. ونتيجة لذلكشع ى باليأس فتُر 
تُتصلا .اةالحيهاتفي ى فىالدتاً بوتسألو اق العراه:اذا أفعُل ماه يىبنتا .؟ا أمالو حيدوتُة تم اًتدريجيأم ين عاموال  ى

أستطيعيئاً ش أفعَل أن ِمخففُي نآالمه ى ل تقوُلانتْفك .ةا الشديد: إلي رسُل أوفَسكبعض الم واد الماركة مثل ب
التراب المسقدي نَىا ب.ا تحصُل وسهذِهستلمتُا . على الشفاء التامبنتك واواد الم ستخدامتهولكن ىبنتا  تشفَ لم. 
بعدذلك ى زوجتتْ قامِة بزيارالم عِدب وذالبىلعله ا تجدى الشاف الدواء.ا فكنتُا أنَ أمأذهب الى الع ل ِممنالص اح ب

 . طيرا الخَهِضر من ِمستمر الم الشديدىبنتاء كاب بة بسباحر أجد الت لى البيإ أعودا  وعندم.اءسلى المإ
 

 بسبب شديد االحمرار اهم جس وكان.ةدينَسط المو نطقٍة مىف ىبنتا ُلِمحأ ام كنتُ األينم ِمو يىفو 
مصىا رضهتعسو.الم عتقابلتُ مدة سيم شرةبم ا بماذا: تنىسأل ةسيحيريضةبنتك؟ م.م ا أصابفقلتُ .ا؟هإنّ:ا له اه 
مصابة بمرض الرو وبحسل و الجلد الشديدةِةاسيانَسنعلم هْل : فقالتْ.ى تشفَى لكاذا نفعُل م على ستحيُلي الرب 

شىل فقلت١ُ.؟ء اه:لي سهناك و جال : فقالتْ. أصالً ِهللاود. اهللا مودوج.تستطيع تأت أن إ ىةلى الكنيسى  وتر
المعحين .اتجزذاكعندى  كانإيمان ىبنتا  بأنس ى ب تشففَومطريقة عجز ناألديان دين ع ِمنرفهتُ أعلس . لذلك 

                                                
 إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع    ،                 ١٤ : ١٨ سفر التكوين ١
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قرىا وزوجت أنَتُرإ  الذهاببهاةلى الكنيس التى أشارت إلى  التلك سيدة المةبشر.وو جتكلم فى انَدالم فىةالكنيس  
ذلكقت الوي تكلمليس الشفاء بْل عن  الخطعن وعواقبها ووسيلة الخالص منهاةي . 

 

  عننقطعتَا اذا لم:ىة وسألتنبشرة المدسي ال تلكىلتنة قاب فتروبعد .ةلى الكنيسإاب الذه  عنانَتوقف 
 أال تعلم : فقالتْ.؟انيهتعا  متعانى حتىالطفلة   هذِها ذنب فما الخاطئ أنَ إذا كنتُ:ا له فقلتُ.؟لى الكنيسةإ حضورال

ِمى تأتةلعنال أن ناألج لىإاد د اآلباو .؟اءنَلى األبإ اء ثمبنتكم فرتبطة بك المرة لعنَض.إ اَل تعوةلى الكنيس تبعن  
  بالذهاب ذلكبعد تُ وفعالً قم.ِةاألبدي اِةي الح علىُلتحص و.ة الخطيِة لعنَن ِمان وتحرير على غفرُلتحصك اياخط

ِةالى الكنيس تُوقمبمتاب ِةعتلفامج ال البرةزيونيالم ةسيحيب بالتبشير  التى تهتميسسيحوع الم.وكان  ِمىفهد ن ابالذه 
والمتابةع هوِمىبنتا  شفاء نم ِضراه. اَهللا ولكنكان خُ  لهر ِمطة أكبنالشفاء أال وهسألِة م ىتىا حية األبدي.  

 

 وبعدم رإ اة على ذهابنَور فترنَقبل ِةلى الكنيسا يسسيح وعالم اً شخصاًخلصما لنَي.وبعد ذلك ب أتْد 
مِم إبليس اتُحاربأصدقائنا وِم نأيضاًين أخرن . ولكن حثَدتغيير كبير  ياتىفى ح.ا تُ ترك فلقدارلقموشر ب 
  حتى أنة كبيرلدرجٍة ىفاترتص  فىريتغي وىلوكس ييرتغ الى ضافِة باإل.ونة التلفزيشاهد م عنتُعنقطا وخمورال

أحاً كبيراً تغييرأالحظ : لىقاَل ئى أصدقادفيك ي ى .ةا شامرأج فلقدالر اّ فينا اًريغي تبحقيقي يقوُل .ىوجتأنا وز 
بولس الرولس: إذاً إنإذاً إنكان كان أح أح ددفى الم فى الم سيح فهوسيح فهوخليقة ج ديدةديدة خليقة ج..األشياألشياءاءالعتيقة قد العتيقة قد م م ضتْتْض . .هوذا الكّلذا الكّلهوقد قد ص ص ارارج ١.ديداًديداً ج 

 

 مراتة د ِعاب البقَوطرا  إلينَ بنفسِهاء ألنه جوعسي بالرشكر أو ت البيى فكنتُام  األينم ِم يواحبص ىف 
 .وعس يبلرا هنّأذاك وقتعرفتُ و .المبالس ىيتبأل  ومىألنوم خَل دبالروح رأن   وشعرتُى الخارج البابففتحتُ

وبعدم تقريباًور شهر ر جاء الرب يوعسم رة ة ثانيقَوطرالب ِع اباتة درم تْوفتحىوجت ز البابخَل فدأل  وم
المكانبح ورهض .إن يسسيح وعالمعلىطرقُ يأتي وي فليتنا .ااب قلوبنَ أبو نفتحو  لهاركنانقبلهبلي .حيِدث فى  س

 غفر يوعس يبالر  أنعتُِمسا ملف .رىا ال أد وأنَ ضائعاً تائهاً كنتُى ألننوعسي بالر أشكر .جيباً عا تغييراًحياتنَ
االخطايةج وياةَ األبديالحي ويمنح القلب ددقر تُرأن أتر ش كّلك ٍءىوأتب عه .َل كّل ى الذذاكملى  عخطاياى ح

ا ا ألنههاعم سونع ال تستطيحتمل أنكم المنا فِمهرِد بسقمتُ لو ىننأ لدرجِة كثيرة خطاياى  كانتْ.خشبِة الصليب
 . بحبِهِه إليىبنذ جى الذوعسي بالر  أشكركنل و.خمرب رار وشُقموزنى  ن ِمةسدكة وم كثيركانتْ

 

 بعدنَالو قبالر ب يسخلصاًوعا  صارنَا ل منل نا فى قلوباقٌشتيذهلى الكنإ بثالثَ ِةيسم ى ف على األقّلاٍتر 
ب احتفظ سابقاً تُنك .دوع الواِحاألسبأحلى وأفضل كاسيتات الموسيقى لبعض المطربينوالم طربوم  كلثات مثل أم
ى ولكنن.وزوفيربعد ان ب اإليمالرب يوعستُ قمبتحويله عاًميا جلانيم  إلى ترلرب يوعس. وكانهناك أغني ة ألم 

  غيرى الذبالر أشكرإنّى  .؟ه كالم دوعسي برا ي اك أنس:ُل أقونى اآلن ولكنّ.؟ه كالم داكأنس :ا فيهلثوم تقوُلك
تنظيم  ى فُلم أع كنتُاً أنّنىمو يحدثَ فمثالً . فى حياتى معجزات الربجرىأ .نور إلى ٍةظلم ن ِمٍءى ش كّلىف

  أن إبليس ال يستطيعنأل .وعسيك يا أشكر :الحال في  فقلتُىعوضل نن ِما ضلعرنكساف .قطتُ وس وزرِعهاةقيحد
ة شع األقسم إلى تُ ذهب ذلكوبعد .وعسي برا شكراً ي :لذلك قلتُ .وعسي ىبر ناح ِممس دون يئاً شى بيفعَل

 الكنائس ىحدإ ى فكنتُ ىننأ  ذلكدع بثَدوح .كعوضل ن في ضلعين ِمر كسهناك : الطبيبى لقاَلفالمستشفى ب
ةصاللل  اجتماعورلحض.وح  وإذا برالرى يأتبوي ىدرلمس صفالتح الكَم سحينو .رذاككان ىِع بابا ناظم م 

أ :فسألتهىِمة جه نص ىرده وى ل فقاَل.ور؟ المكس:تُ لسهْل . أعلمه وص ىردأم ص دركا ي أتُ .؟ةشامدفب 
  .ى شفانوعسي ب الر.اهللوي : له فقلتُ.؟ ما هذا: بابا ناظمى فسألنانبين الجن ِمىرد على صعقرأ
 

  مكتوباح الخامس عفى الـ شَربإنجيل لوقا األصح ]Bible[ :اءمفى الس حفر اءيكونمفى الس حفر بخاطئ واحد بخاطئ واحد   يكون
يتوبأ .يتوبشكر الرتى الذبو ى قبَل توبحرِمىنر ا نة خطايِديدا: مثلع و اءلكبريحبوال  المحو الجنس بانإدم 

شُوار القمب الرى ومألن.رخم رةاحوس اًالموس عةادتىة حقيقيرأس عم .ح ثَدي ماًوى ف زينةىبنتا تْكانَ  أن 
و ستشفىالمجإ نىاءَلليقو بليس:؟لهكإ  أين.ى يأتاذا ال لمِم وينقذك زينةوكانتْ .؟ المحنة هذِهن ال جة على س
السوفجأةارير وأنا بالقرب منه ص وقالتْتْاح : يوعس. يوعس. افسألته: أين يأ : فقالتْ.؟وعسى ال تريلقد  .؟وعس
ظهى فىبنتال روبكّل .ستشفى الما ضعفه ِمتْقام ن أخذتْو ريرالسهللويا هللويا" :هتفُ وت وتصفقُ ترقص".  

 

 :ىك ِفيرها ستجد ذِل غَ أوسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
  ١٧ : ٥لرسول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس  رسالة بولس ا١
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