
  ١قوة الشفاء التى للفرح
  

دى عليك      : ال تقل فى داخل نفسك م فى قلبك وي ك، نع . أين إلهى ؟ ألنى أقول لك إننى في

  " إنى ال أجده: "لقد بحثت عنى بال جدوى ألنك بحثت عنى وسط الظروف والناس وقلت 

ى ممكن      . أنظر إلى مباشرة، ودع قلبك يستريح فىّ   : ياأبنى ل تشتت ذهن ذا بأق . اعمل ه

ه     دث مع ـه أو تتح ر إلي ر لتنظ د أخ ك أح يس ل الم فل ى الع د ف ان الوحي ت اإلنس ت أن و آن ا ل . آم

ـها   . سبحنى ذا بحب ثابت      . هذا أطلبـه منك فى أوقات تبدو صعبة أن تسبحنى في ولكنى أطلب ه

  .فى هذا الوقت بالذات ألنى أعلم أنـه األمل الوحيد فى بقائك حيًا

د، ويمكنك   . ن إال تحطيم الجسدتعب النفس وحزن القلب ال يجلبا الفرح هو الشافى الوحي

بحنى ى وتس م الساعات إذا غصبت نفسك لتسجد ل ى أظل ـه ف م أقصر معك . الحصول علي ا ل أن

ى المستوى   . وأنت لم تقصر معى أنت قصرت مع ذاتك، أو بمعنى آخر إن خيبة األمل حدثت عل

  ر أو تؤثر على عالقتك اإللهية مع اآلب؟فلماذا تدع أى خبرة بشرية تغي. البشرى وليست اإللهى

ـه األمل        . احضر أحزانك وترقب فجر القيامة د في ة، صباح يول ًا قيام اك دائم نعم حقًا هن

ع  . من جديد، وبداية أخرى للحياة دوم الربي تح الزهور متوقف    . انتظر آما تنتظر الزهور ق إن تف

راعم      . ر الربيعالثلج أيضًا يقوم بدوره فى إنتاج خي. على برودة الشتاء تح آل الب دما تتف ولكن عن

  .ال نعود ونفكر فى الشتاء بل ننظر إلى األمام إلى الفرح الكامل للصيف اآلتى

  .هو قادر أن يخلص. هو حاميك. إلهك هو خالقك. أنت أيضًا يجب أن تعمل هكذا

ة األمل             أس والحزن وخيب ة ولكن من الي يس فقط من الخطي نعم، هو قادر أن يخلص ل

  .من دموع التمرد ـ الساخنة التى تعمى ـ على ظروف القدر. ندم وتأنيب الضمير ولوم النفسوال

دع سالمه  . هو قادر أن يخلصك من نفسك فهو يحبك حتى حينما ال تقدر أن تحب نفسك

ة، وُمحضرًا إليك مجرى صافى        ذآريات المؤلم ينساب فيك مثل النـهر حامًال بعيدًا آل سموم ال

  .تشدد. هذه ليست النـهاية بعد. فكار بناءةلحياة طاهرة وأ

  .فخط النـهاية مازال مفتوحًا ويمكنك أن تفوز فى سباق الحياة
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