باسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد امين

ووضع عليها يديه ففي الحال استقامت و(
لوقا  ) :13 . 13مجدت اللة

قم و انتصب
 ،أصدقاء الكلمة األعزاء
في يوما ما حدث شيء صعب للغايه في حياتها.وحتي
اآلن فهو بمثابة شيء ثقيل تحمله طوال الوقت و كان مثل عبء ثقيل على روحها ايصا  .لقد ادي ذلك الي
أصابتها باالكتئاب لدرجة أنها لم تعد قادرة على المشي بشكل مستقيم وكانت دائما منحنيه الظهر  .لم تكن قادرة
على ان تتكلم او تحكي مع أي شخص حتي يشاركها معاناتها .لذلك فهي اخذت علي عاتقها كل هذه المعاناه خالل
الحياة ووحدها .لقد أصبحت ملتوية للغاية .حتي انها ال تستطيع النظر الي االمام كانت عيناها تسقطان دائما على
,.األرض .لم تكن قادرة على الوقوف منتصبة لمدة  18عا ًما .لذا لم تعد ترى أحداً ولم ينظر إليها أحد
وكان السيد المسيح يعلم في المجمع وعلي سبيل المصادفة أن يسوع رأها  .عندما رآها دعاها وقال لها * ياامرأه
 ,انك محلوله من صعفك ! * ووضع عليها يديه  ,ففي الحال استقامت ومجدت اللة  .لم تكن نظرته حاكمة او بها
اي استياء .بل كانت أنظاره مملوءه بالحب و العطف الذي شعرت بهما في الحال  :قد يكون كل شيء .هذه
النظرة لم تكن مباشرة  ،بل تم تقويمها" .يا امرأة  ،خلصت من معاناتك"  ،سمح لها أن تسمع ثم تشعر بيدي يسوع
على رأسها .لم تكن قد حصلت على مثل هذا االحساس و الشعور اللطيف منذ عقدين النها استقامت  .في نفس
!الوقت احست نفسها جديدة اي والده جديده ،منذ سنوات يحدث فجأة :إنها تقف
كانت خطواتنا األولى نحو البوسنة في يوغوسالفيا التي مزقتها ودمرتها الحرب لسنوات عديده  .انطلقت في
هذه المغامرة مع فتاة وشاب .وكان لدينا الكثير من الوقت للتحدث على طول الطريق في امور كثيره ومتعدده
تتعلق بهذه الحقبه من الزمن وماحدث في هذه البالد وماهي االسباب  .عندما وصلنا ورأينا الحاله التي عليها البلد
وقفنا عاجزين عن الكالم فهناك قرى مدمرة بالكامل .وجلس كبار السن في كل مكان أمام البيوت او ما تبقي من
البيوت الصغيره  .ودار في اذهاننا من أين نبدأ؟ البد و ان نبدا قلت "الحب ال يمكن إال أن الحب!" لنبدأ
"شكرا لك على وقتنا م ًعا في
في مكان ما حيث الحاجة أكبر .في نهاية العام تلقيت تحية قصيرة من الشابة.
ً
.البوسنة
go4peaceTeam

وبهذا بدات المغامره في تجربة

قرارا جديدًا مدى الحياة! "لقد فهمت مدى هشاشة خيط
في هذه التجربة  ،كنت غارقة في الظالم .لقد اتخذت ً
!أمل الشابة .أعطاها االحساس بالمسولية نحو لآلخرين اعطاها شجاعة جديدة
!انهض! انتصب -
Meinolf Wacker
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