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ّى ، ولكنك آنت         ودك بعين ال تغضب للشئ اليسير ، أنا الذى وضعتـه فى فمك ، آنت أود أن أق

اد         . عنيدًا ومعاندًا  يس الطريق المعت ـه ل ك تأخذ    . أنت تسأل عن إرشادى ألن آنت أود أن أجعل

ّى   . طريقًا مختلفًا عن طرق أصدقاءك  ان ف ـها     ألنى أريد أن أجئ بك إلى مك م في يس له ة ل وخدم

اك استعجال     . ال تتردد وال تتلجلج .نصيب  أخرة وهن ادخل سريعًا ، ألنى أقول لك إن الساعة مت

يقدر أن       يس أحد س ـه ل ـها أن بسبب سرعة الظلمة المتجمعة ، نعم حتى أيضًا الساعة المكتوب عن

ة   ى بحري أة .يعمل عمل ة فج ـهب عاصفة قوي ا ت ـها مثلم ت. إن دًا بالبحث عن وآل إنسان مه م ج

ك  حتى إنك ستكون شغوفًا بغرض واحد ، وهو أن. مكانـه اآلمن  . تجد المكان الذى أعددتـه أنا ل

د سوف      . لقد وضعت عن عمد أشواآًا فى عشك حتى أخرجك منـه  م إحجامك ، وبالتأآي ى أفه إن

ة تتصورها إذا      . أتعامل معك حتى تتحرر من عبوديتك  دو بكل طريق ك الع أعطيت  سوف يعطل

دم         . له مكانًا  م     .أنتـهر بأسمى آل ظرف يعوقك واحفظ نفسك مغطى بال رد قلبك إذا ل سوف يب

ام عينيك           . تحفظه قريبًا من قلبى    م تحفظ الصليب أم االة  إذا ل ى المب . وحبك سوف يتحول إل

ع         ذى ُرف وم ال ك الي ل من ذل المخلص يحب العالم المائت والخاطئ الضائع اليوم بدرجة ليست أق

م  . نعمتـه ال تزال غنية ورحمتـه ال تزال عميقة . على الجلجثة نازفًا ومائتًا من أجل فدائهم  هو ل

د   ـه وخالص       . يتعب بعد ، ولم يلتفت إلى اهتمامات أخرى بع ًى إرادت زال ه ل ال ت ارة اإلنجي بش

يئًا آخر فى حيا         . النفوس هو شغله الشاغل    دع ش ذا يجب أن يكون شغلك الشاغل ، ال ت تك  هك

حينئذ سوف أعطيك . آن مدققًا ، اعترف بنقصك وتب عن إهمالك . يحتل األولوية فوق التبشير 

ة   نعم ، سوف أعطيك لسان. مسحة جديدة ومأمورية جديدة   .المبشر وأرسلك لتحصد نفوس ثمين

ـها الساعة      يسوع المسيح سيكون موضوعك ، سوف ترفعه ، وهو يجذب إليـه الضال ، أنظر إن

ام    ال. اآلن  دم لألم وراء ، تق ًا      .  تنظر إلى ال ك جانب ك أويميل دع أى شئ يعطل دافى فقط   . ال ت أه

ل     ه من قب رات    . يمكن تحقيقها عندما تعطينى والئك التام ، هذا اليوم لم يكن مثل ال شئ من الخب

  .ر بالمقارنة ذما هو أمامك مثل موجة المد والج الماضية يمكن مقارنتـه بـه ، ولكن
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