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( 38 ، 6لوقا  )

.يعيش بشكل ملموس

باسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد
امين

االصدقاء االعزاء

لقد كان يوم الجمعه العظيمه وفي و فت متاخر من
الليل, وهذا اليوم في فرنساا ليس عطله رسميه لذلك كان بامكانها بامان بعد الساعه السادسه مساء ان

 .تجهز نفسها لسفر
ووصلت الساعه الحاديه عشره مساء تقريبا وكنا في انتظارهاا في محطه القطار, وبعدها انطلقت

 .لالنضمام الي حفل شركه صديقتهاا
. واالن وبعد وقت طويل من الزمن التقي االثنان مره اخري, وكان شعور بفرح عميق و احسا س جميل

في اليوم التالي كان يوم السبت     سبت النور  , ومع مجموعه من االصدقاء تقوم بالتجهيز ليوم عيد
. القيامة المجيد

. الوديا  كانت من بلده قريبه من باريس وقامت بكل ما تسطتيع به من مساعده لترتيب هذا اليوم 
وبدا االحتفال بعيد الفصح وتقدمت مع صديقتها من سر التناول المقدس وقدا تاثرت بهذا                  

. بشده كبيره وشعرتا في هذه اللحظه انها كما لو كانت في السماء
. وبعد يومين سافرتا  الوديا الي باريس وكتبت قائله انها مليئه من الروح القدس بالسالم والمحبه

اود ان اقول لك شئ لقد كنت حزينه بعض الشئ الني قد  نسيت منذ فتره طويله ما يعنيه وجود  هللا حقا
في حياتي وانه يمكنني ان اطلب منه ائ شئ و اكتشفت هذا في االيام الماضيه, الن هللا موجودا وانني

. مدعوه دائما  للصاله من اجل االخرين ايضا

تذكرت  مدلين ديلبرج , التي اكتشفت في سن مبكره ان حب هللا هو من حب الناس كما هو مكتوب
هللا محبه                                                        

. لذلك يجب علينا ان نتعلم كيف يحب المرء انسانا اخر, كما اوصاناا السيد المسيح حبوا بعضكما بعضا

وهذا غير حياتها تماما ومن شدة فرحهاا خرجت الي الشارعا لمقابلة يسوع المسيح في اهل مدينتها
. وكانت تصلي من اجل الجميع

.أعطوا تعطوا  ويزادا       هذا ما قاله السيد المسيح الي تالميذه القديسين  العطاء الوفيرا
أعط , ثم سوف يعطي لك

رايت هذا في اعين  الوديا   النها اعطت, سافرتا مئات االميال لكي تحتفل مع صديقتها واحضرت لها
.هدايا كثيره جدا

لقد لمس السيد المسيح قلبها من جديد وحياتها مليئه بالحب والعطاء
لذلك يجب ان تعرف الطريق         

for the go4peace-team Meinolf Wacker 


