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أصدقاء الكلمة األعزاء

 وكانت في طريقها إلى  حضانة األطفال–مع ثالثة أطفال - أصغرهم كانت ال تزال في عربة األطفال 
البد  من ركوبهاف للترام. بيد واحدة دفعت عربة األطفال على رصيفف الترام  ، باليد األخرى حملت

الطفلين اآلخرين. منتهي الضغط  النفسي! رآتها سائقة  القطار قادمة في المرآة ، ومع ذلك  لم تتوقف
حتي يتاح للسيده ان تستقل الترام وتحرك الترام امام اعينها دون ادني فرصه .و كان هناك طالبه  شابه

عندما رأت هذا  كانت محبطًه وغاضبًه تماًما. كانت تغلي فيها. كانت على وشك االنفجار ... في هذه
الحالة ، اقتربت منها امرأة مسنة معوقه تعاني من ضعف شديد في البصر وطلبت المساعدة. "في البداية

أردت أن أرفض مساعدتها . قالت الشابة "لكن لسبب ما قررت مساعدتها على أي حال". "أعطتني المرأة
األكبر سناً المال حتى أتمكن من شراء تذكرة لها. عندما سلمتها إليها ، نظرت إلي وقالت: 'أنت لطيفه جًدا.

شكًرا لك على مساعدتي على الفور على الرغم من أن لديك ثالثة أطفال معك .. ثم سلمتني ورقة ماليه
 يورو وطلبت مني أخذها. كنت في حيرة من أمري ومدهشة. وفجأة أصبح استيائيف مسكونا.5بقيمة 

." رافقني هذا اللقاء طوال اليوم وكان قلبي سعيًدا مرة أخرى

كثيًرا ما يدعونا سؤال شخص آخر إلى التوقف. كان ليسوع نفس التجربة عند أبواب أريحا.عندماف  نادى
عليه الرجل المولود  أعمى بصوت عال. ولذلك توقف يسوع عند بركة سلوان  . عاش هذه اللحظة مع
األعمى وفعل معه ما حدث  تفل في الطين ووضعه علي اعين االعمي  وقال له اذهب اغسل اعينك. و

شفاه

تحلت الطالبه  بالشجاعة للتوقفف واالستجابة لطلب المرأة العجوز.ف لم تدع المشاعر السلبية تسحبهاف ، لكنها
بدأت على الفور بالحب مرة أخرى. غالبًا ما يكون من المفيد التوقف عند خوض الحياة اليومية ثم عيش

.اللحظة عندما  يحين دوركف بحزم. غالبًا ما تعيدنا المحطة القصيرة إلى طريقف السالم
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