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!ال تتوقف عن العطاء

ايها االصدقاء االعزاء 

قد فقدت زوجها. واآلن أصبحت وحيدة ليس لها احد يعولها او يحضر لها طلباتها  ، أرملة عجوز.هذه قصه سيده 
لقد عاشت حياتها  سعيده بما  لديها ، لم يكن لديها الكثير ولكنها كانت سعيده  وشعرت بامتنان عميق. كانت فقيرة

وممتنة لكل شيء حصلت عليه. عاشت حياة التقشف  ولم تأخذ سوى ما تحتاجه وما يزيد  عن حاجتها  كانت
تعطيه لالخرين . كان السير اليومي لها هو  إلى المعبد جزًءا من إيقاع حياتها. كل حياتها كانت مع اهلل ومتمسكه

به دائما  النها كانت واثقه ان اهلل لن يتركها تحتاج الي احد غيره . الي درجة انه باستطاعتها التخلي عن كل شيء
..بقلب نقي لم تكن في حاجة ماسة إليه

خالل إحدى زياراتها الي المعبد  ، كان يسوع قد راقبها . العديد من رواد المعبد األثرياء  كانوا يتبرعون  بالكثير
من المال في المعبد.  ولكن أعطت األرملة المسكينة عملتين صغيرتين "فقط" ، لكنها أعطت  كل ما لديها. لقد

أظهرت ثقتها الالنهائية في الحياة وباهلل. فدعا  يسوع  وقال لهم  الحق اقول لكم  ان هذه االرمله الفقيرة قد اعطت
اكثر من الجميع  في الخزانه , الن الجميع اعطوا من فضلتهم القوا  واما هي فمن اعوازها القت كل ما عندها , اي

.كل معيشتها
.لذلك أصبحت هذه المرأة المسكينة المجهولة معلمة جذابة في أمور "الثقة" و "الكرم" بالنسبة لهم جميًعا 

في هذه االيام ونحن نعيش في زمن  كورونا ، تلقينا مكالمة للمساعدة من ألبانيا. في منطقة فقيرة جدا ، هدد العديد
من األطفال باالنقطاع التام عن أي تعليم بسبب نقص في البنية التحتية ونقص  في الحصول علي اي فرصة للتعليم

            . المهني. كانوا في المنزل ال يفعلون شئ  فقط في الشارع طوال اليوم . فقامت مجموعة من شبكة
         go4peace                         

.بإعداد برنامج تعليمي لمدة ثالثة أشهر في الصيف. كان هناك حاجة إلى مبلغ كبير من المال لهذا الغرض 
"هل يمكنك المساعدة؟" 

.نقرأ في رسالة بريد إلكتروني. بكل ثقة قلنا نعم 
تعرفت امرأة عزباء على المشروع في ألبانيا بطريقة  غير مباشرة . لقد مرت هذه السيده  شخصيا بفتره صعبه - 

من حياتها  وازمه ماليه كبيره  وبوقت شخصي صعب وكانت ممتنة وسعيده ان هذه االزمه مرت في حياتها
.بسالم

.تبرعت بشكل عفوي بنصف المال الذي تحتاجه 
عندما اكتشف األطفال في صف المدرسة االبتدائية محنة أقرانهم  والظروف التي يمروا بها ، أخذوا آخر سنتات 

– !من جيوبهم  واحضروها بأنفسهم. كلهم جعلونا نفهم: الحياة  عطاء وهي تتحقق بالعطاء

!ال تتوقف عن العطاء 

ربنا موجود                                                               

For the go4peace-team Meinolf Wacker


