
  ١األبدية والزمن
  

التى،         . ها يومًا جديدًا يشرق: أنظر   زاع يصم أذنيك عن رس دع صوت الحرب والن ال ت

ارة أمل   ا أوالدى الصغار،     . ألنى أريد أن أآلمك آلمة تشجيع وأود أن أحضر لك بش م ي ول لك أق

ًا سآتى     د، ولكن حتم ى األب ال عودة إل م أذهب ب ى ل ل   . إن ـه بأق ى وقت تشعرون في ى ف م؛ حت نع

زوا       احتمال لمجيئ حين ينش ائى ال تتمرآ م ياأحب ول لك غل الكثيرون بمشاآل الساعة؛ انظروا، أق

  . فى مشاآل العالم ولكن انظروا إلى فوق ألن خالصكم قريب بالتأآيد

ى إطار    ة صغيرة ف ل عجل ة، الوقت مث ى األبدي د وضعت ف ال زمن ق ى ب أغراضى الت

ام العجلة الصغيرة تدور بل تتقدم نحو األ. عجلة األبدية الكبيرة ة     . م ئوليتك واألبدي الوقت هو مس

اً            ة الصغيرة خلف رك العجل رة حيث تت ة الكبي ى مكانك فى العجل . هى مسئوليتى سوف تتحرك إل

ة      تثمره بكيفي ذلك تس ماوى، وب وتى الس راض ملك ى أغ تخدامه ف ت باس دى الوق د اآلن أن تفت تأآ

ن تكون جز     ا     األشياء التى للعجلة الكبيرة وإذ أنت تفعل هذا، أيامك ل دور ويموت، وإنم ا ي ءًا مم

  . جزءًا مما يمتد نحو األمام ويصير واحدًا مع آونى العظيم

هادة     ة والش النور والمحب ك ب أل أيام مى . ام رم أس د وأآ ذا  . مج الرب هك ـهج ب بح وابت س

زمن       ـذا تخلص نفسك من رباطات ال ر التحـرر من     . ستسكن األبدية فى قلبك، وهك سوف تختب

دًا من    . لبكضغوط الزمن فى داخل ق ًا جدي أنت ستبطئ حرآة العجلة الصغيرة وهكذا ستجد نوع

أتى       ا ي ة، حينم دة طويل د م الراحة وستذوق مقدمًا راحة السبت التى فيـها ستدخل األرض آلها بع

  .الوقت، أنا نفسى سأهدأ حرآة الزمن وسأعدل آل شئ آما آان فى البداية

ائى عائشون فى إطار       إن ضغوط الزمن قد ازدادت، آما زادت الخطية و دة يوجد أبن مرات عدي

  .العجلة الصغيرة، أآثر مما يوجدون فى إطار العجلة الكبيرة

ة     يحدث هذا حينما يكون الجسد متقدمًا عن الروح، وإذا حدث العكس، أنت اختبرت حري

دة ( ة الصغيرة    ) سريعة ولكنـها مجي روح       . من سباق العجل د وجدت أن ال ذا صحيحا؟ لق يس ه أل

ًا           دائمًا ا آنت حق زمن؛ حينم ر عابئ بمرور ال غير متعجل، وقد تعجبت عندما وجدت نفسك غي

د . فى الروح ا        . يمكنك أن تحيا هنا بمقدار ما تري ة الصغيرة آلم يمكنك أن تحل نفسك من العجل

  .وطالما تشتـهى

جربـها آعالج لجسدك وهذا سيمدك بمصدر هائل من  . لن تفقد شيئًا ولكنك ستربح آثيرًا

  .طاقة والحيوية فى حياتك الروحيةال
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