باسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد
امين

عندما رأوا النجم  ،امتألوا بفرح عظيم
متي 10 .2

انطلقت !

االصدقاء) االعزاء ايها
كان شا ًبا وكله نشاطا وحيويه  -ملي ًئا باألفكار
.كانت الحياة والعالم منفتحة عليه  ،وهو شاب عاش كنجم في قصة عيد الميالد قبل  2000عام
و في الليالي كان يحلم بأراضي بعيدة  ،بشواطئ جديدة للحياة .في الوقت نفسه  ،أصبح كل شيء بطريقة
ما ضيق وصغير بالنسبة له – وفي) يوم من االيام المملوء بالعمل والتوتر خالل األسبوع) – وبعد الخروج
منه في عطلة نهاية األسبوع .والقيام باعمال كثيره مختلفه تقشعر لها األبدان مثل  ،التسكع  ،الرقص ،
الحفالت  ،الدردشة  ،اللعب  ،ممارسة الرياضة  ،الزيارة  ...لكن الطمانينه والسالم لم يظهرا في أعماق
قلبه .ولكن كان هناك شئ ما في قلبه يتحدث اليه  .شئ ما لمس قلبه الحياة ليس فقط لعب وحفالت
ورقص.وانما) يجب أن يكون هناك المزيد في الحياة .كان عليه أن يخرج من هذه الدائره.تم اإلعالن عن المغادرة
هناك شيء ما يشرق يضئ في السماء مثل النجم .وجدوا هذا اثنين من الصحابة وعند حضور الثالث
أقروا) الثالثة  ،بوصفهم) "سحرة من الشرق"  ،فتركوا) كل شئ ورائهم وانطلقوا وراء النور  .لقد
غامروا بالحياة  -مسترشدين بنور) غامض في قلوبهم ).اتبعوا نجمة شوقهم ).وبعد ذلك  -بعد رحلة طويلة
وشاقة  -وجدوا طف ً
ال .لقد جذبهم للخروج من نفسها .سقطوا على وخروا علي ركبهم) وسجدوا له .في تلك
اللحظة لمس اهلل قلوبهم وتحقق شوقهم .إنها مليئة بفرح عظيم .أنت ال تقابل يسوع بقائمة أمنيات  ،ولكن
.فقط مع الرغبة في أن تكون معه .وجهاً لوجه  ،تستمع وتستمع وتصلي)  ،تتعرف على وجهه
لم يعد اهلل فكرة لهم .التقى بهم في بداية حياتهم)
تجرأت كريستين ً
أيضا على المغادرة .بعد تخرجها من المدرسة الثانوية  ،تم إرسالها) إلى بلد عائلتها -
روسيا ).لمدة عام  ،انغمست في عالم لم تكن تعرفه  ،ملي ًئا بالحيوية  ،ملي ًئا بالحاجة والفقر" .كثيرا ما كنت
أبكي في المساء .كان كثيرا على روحي الشابة! ولكن كان هناك دائ ًما أشخاص جدد يهتمون بي وكانوا
.هناك من أجلي" .عندما أخبرتني بذلك  ،رأيت فرحة غامره في عينيها .لقد تجرأت هي ً
أيضا وانطلقت

!لقد وجدت .لذا" :انطلق
Meinolf Wacker
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