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وفيما هم يتكلمون بهذا ، وقف يسوع
نفسه في وسطهم , وقال لهم:   سالم

"!لكم
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!اعطاء المجال0 ليسوع ان يدخل حياتك

االصدقاء االعزاء  ايها

بعد موته على الصليب وقيامنه من االموات بعد ثالث ايام ، لم يعد يسوع  المسيح مرتبًطا بالمكان والزمان.  لكن
يسوع المسيح بقي على ما هو عليه  - حتى بعد موته بالجسد وفيامته في اليوم الثالث. ظل هو نفسه الذي كان عليه
عندما كان  في وسطنًا على األرض . كان من الصعب على التالميذ فهم ذلك في البداية. لكنهم اختبروا أن يسوع

المسيح كان ال يزال معهم ألي ان ينظروا بالعيون الجسدية وان يلمسوه بأيديهم. لكن تأثير وجوده كان ال يمكن
إنكاره. عندما كان هناك شعروا بسالم ال يستطيع العالم أن يقدمه غير الرب يسوع المسيح. لم يكن األمًر سهاًل

عليهم. لكن هذه التجربة  اثرت فيهم كثيًرا لدرجة أنهم اضطروا إلى التحدث عنها. بدا األمر كالتالي: "عندما كنا
مًعا وفتحنا قلوبنا تماًما لبعضنا البعض ، شعرنا: إنه لم يرحل. هو هناك إنه يمنحنا سالًما لم يكن لدينا. كان األمر

" !كما لو أنه قال لنا هو نفسه: سالم لكم

يمكننا الشعور بوجود رب المجد يسوع  المسيح في حياتنا وبشده .الن حضوره يبعث  السالم والفرح والنور ...
يمكنك تجربة هذه اآلثار من حضور يسوع الحقيقي. إنه يدعوك لتكون صديقه الذي يعرفه ويشعر بوجوده.  عليك

ان تجرب في حضور يسوع. عندها يمكنك أن تقول: "رأيته" بالروح. لقد لمسته في السالم الذي أعطاه لي !
!سمعت صوته في قلبي

وهنا يتحدث توماش

كنت في إجازة مع بعض اإلخوة. وذهبنا اثنان اثنان  إلى الجبال في يوم مشمس. جلسنا أمام كوخ في جبال"
األلب.  وكل جبال االلب تحيطنا من كل ناحيه . بدأنا الحديث, تحدثنا عن العام الماضي ، عن أسئلتنا ومغادرتنا

ومحاوالتنا. لقد أثرت الكثير من األسئلة الداخلية. وفجأة امتأل قلبي بسعادة عميقة. شعرت بشي لم اسعر به من قبل
وهو :اننا  لسنا وحدنا. والسيد المسيح  كان ايضا هناك لقد منحنا بهجة لم تكن موجودة من قبل. أعطانا النور الذي
وجدت فيه إجابات لكل اسئلتي وأفكاري الجديدة لطريقي. كان لدي انطباع: أني في الفردوس.  حيث المسيح هناك

" .. ألنه حيث يوجد يسوع ، توجد السماء
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