
باسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد      
امين

االصدقاء االعزاء  ايها

ابني جسور للسالم              

قامت فتاتان صغيرتان من النرويج بزيارة مدينتننا
, النهم قد سمعوا عن  *   الذهاب الي السالم  *

. وارادوا  ان يعرفوا  اكثر عن ما سمعوا

لذلك  قد قمت بدعوت الفتاتين  و بعض الشابات و الشباب االخربن اللذين يشاركون في   * طريق
السالم *  علي  ايس كريم, وكان  نيكو  ايضا  هناك , وبدون مقدمات  وسريعا بدانا نتحدث ونضحك

ونمزح  سويا , وبعد ساعتين  تقلصت المجموعه  و قل العدد  ولكن كان بامكان  نيكو  و الفتاتان
. البقاء لفتره  اطول

وفي اليوم التالي سالت  كيف كان المساء , اجريتا محادثه رائعه ؟

وبعد ذلك قرْات  رساله بريد اليكتروني من نيكو , لقد  بدئنا  في تبادل مواقعنا  فيما يتعلق بايماننا ,
. وكان هناك الكثير من تبادل االراء في هذه المنا قشه الصريحه و االستماع اليقظ

. قال احدنا انه اليستطيع ان يْومن باهلل حقا
في تلك اللحظه , فهمت انه من المهم في هذه المرحله أال  اقول الكثير , فقط ان اكون موجود و استمع

لما يقولون و بهذا نشأ ت مساحه من الوقت بيننا , شعر  فيها  نظيري انه ايضا موجود كل الحريه
. في ان يقول كل ما لديه وما يشعر به  ويمكنه ان يتحدث عن كل االفكار  المتشككهه

ولكن شعرت جيدا ان هللا يعمل في وسطنا , كنا في سالم  مع انفسنا , مع بعضنا , واود ان اقول 
. وسالم  حتي مع هللا

ايها  االصد قاء االعزاء

لقد انسحب نيكو  بالكامل الافساح المجال للالخر , كان قادرا  علي قول كل شْي  ووجد  سالما مع
  "شيءنفسه بهذه الطريقه ثم نشعر فاجاة بشي لم يكن موجودا من قبل , ال يمكن ان يكون هذا   "  

او يكون شخص ما  ؟
 .هللا بنفسه  بروحه موجود في هذا السالم  وقد وعدنا بالخالص في السيد المسيح له كل المجد

انا مقتنع تماتا بانه اذا فدمنا  لجارنا ما يحتاج اليه االن , فاننا بذلك نخلق السالم ونمنح  مساحه كبيره
. لصانعي السالم  لعمله بين الناس . االمر يستحق ان نتعلم حب االخرين للحصول علي للسالم

لذلك  يجب علينا  بناء جسور للسالم
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