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 ١ة رقم # ـورة التوضيحيـالص
يقود كان   يدعى جيم إليوت  مداعبة رأ  اا مدينة بورتالند , والية أوريغني علىخيوطها الذهبية االوىل أسـدلت مشس الصبـاح 

 بأقصى سرعة ممكنة.دراجته 
 
بار إثر لريى نفسـه حماطاً بكومة من الغ االخري حول زاوية الشارعأن ينعطف  حاولأي ثانية جيم  تفوتقبل أن جر  املدرسة. و قرع 

مها و مقدماً له اعتذاره كي يركن الدراجات, ه فريد الذي كان بانتظاره  االتربة.  قفز جيم باجتاه صديقـباحلصي و  إنزالقه على طريق مملوء
 مبىن املدرسة. بالدخول إىل يسرعان

 
عدا عن تأخرياته جيم إليوت بطيئاً بطبيعته, لكنه كان يصل متأخراً معظم االحيان. كان مشهوراً بسرعته وقوته البدنية  مل يكن

 وهو يدخل الصف مسرعاً.اعره البين وترتيب املتكررة. أعاد جيم تصفيف 
واضعاً إياها و على مقعده خمرجاً كتبه  سجللكن ذلك مل يغري منه كثرياً. . ذو مالمح جذابةقوي البنيـة و الشكل,  حـلوكان جيم 
 أمامه.

 ـية اليتاملدرسرقص الحفلة مبوضوع يف التفـكري  مشـغول هالنقليل الرتكيز رباً و مضطيبدو اليوم  هلكن املدرسة.بطبيعتـه  يهوى جيم
 صديقه جون. اسيفاحته هب

 
م املقدمة. رأسه ليشـكر اهلل على وجبة الطعـا جيمالطعام. احىن جلس كل من جيم و واين وفريد أمام ذاء. ـالغ مبوعدقرع اجلر  إيذانا 

ا مل يكونو الهنما أهنما مل يفهما سبب صالته. ة. علم يف قرارة نفسه ـالنظر فيه بغراب يتفرسانوعندما رفع رأسه رأى كل من واين وفريد 
 حوهلم. من ما يدورفهم  اممع اهلل, لذلك مل يكن باستـطاعتهعلى عالقة حية 

 
هلل. كان وقتها بعمر الست سنوات عندما علم انه انسـان خاطئ وأنه حباجة ا اـركته بـفيها  تلك الليلة اليت بدأبذكرياته إىل جيم  عاد

إقامة عالقة حية مع اهلل.  من هو ليتمكناىل املسيح. أدرك يف ذلك اليوم أن املسـيح مات على الصليب الجل خطاياه, وقام ثانية 
 سـتعد لقبول الر  كمخلص حلياته.ـ, وهو مه أن بإمكان الر  يسوع أن يسكن قلبه ألمحينها قال 

 
ة أيضاً مع الر  يسوع الذي يعرفه ويعين له  وأزاح كرسيه جانباً. متىن أن يكون لصديقه فريد عالقة حي ذلكابتسم جيم عندما تذكر 

 كل ايئ.
 




