فى مستشفى السرطان
دخ ل الش اب  ...إل ى مستش فى الس رطان  ،وك ان يج د س روره ف ى خدم ة
المرضى  ،مشتھيا خالص نفس ھم وتم تعھم بش ركة المج د األب دى .ك ان يرف ع قل ب
المريض إلى السماء ليعبر به فوق آالم السرطان القاس ية ،ويكش ف ل ه ع ن أب واب
السماء المفتوحة التى تترقب نفس القادمين بفرح وتھليل.
فى ھذه الدفعة وقف أمام سيدة عجوز تعلق كل قلبھا بالعالم ،لم تنتف ع ب آالم
المرض وال بكلمات ﷲ  .لقد شعر الشاب انه لم يب ق لھ ا س وى لحظ ات وتعب ر م ن
العالم ،فكان يحثھا على الفرح بالمسيح المخلص  ،أما فھى فس لمت ال روح وقلبھ ا
مملوء جحودا.
اندفعت الدموع من عينيه ،ليس من أجل موتھا ،وإنما من أجل جفاف قلبھ ا
وقسوته.
رفع عينيه نحو السماء وھو يقول:
"كنت اود أن أعود إلى بيتى متھلال من أجل خالص ھذه النفس!
اآلن نفسى مرة!
لقد مت أنت من أجلھا،
كم مرة حدثتھا عنك ولم تستجب ؟!"
فجأة الحظ الشاب سيدة على سريرھا تناديه ،وإذ ذھ ب إليھ ا ص ارت تس أله
عن الم وت والحي اة األخ رى .كان ت مس يحية باالس م ال بحياتھ ا .ل م تم ارس الحي اة
الجديدة فى المسيح يسوع ،وال تذوقت ثمار الروح المشبعة.
طال الحديث معھ ا ،وكان ت نفس ھا متھلل ة ،وھ ى تص رخ :ك م أن ا س عيدة أن
يفتح لى مخلصى باب الرجاء ف ى اللحظ ات األخي رة؟ إن ى مش تاقة أن أرى مس يحى
الحلو .مشتاقة أن انطلق ألكون معه!
بينما كانت تعلن عن رغبتھا فى االنطالق أسلمت الروح ،فتھلل قل ب الش اب
جدا ،وأدرك غنى نعمة ﷲ التى تستخدمه ولو فى اللحظات األخيرة.
+++++++
ألصرخ مع شاول الطرسوس :ماذا تريد يارب أن أفعل؟
استخدمنى ال كما أريد،بل كما تريد أنت!
ھأنذا بين يديك ،ألھب أعماق نفسى لتحملك ،ولتشھد لك بروحك القدوس.
اقبل حياتى كلھا لك ،فأصرخ :إن عشت للرب أعيش وإن مت للرب أموت،
إن عشنا وإن متنا فللرب نحن!

