
باسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد امين

 والكلمة صار جسدا و حل بيننا, وراينا
"! مجده, مجدا كما لوحيد من االب

1:14يوحنا 

!يسوع يريد أن يصل

أصدقاء الكلمة األعزاء

 هذا العام ذهبنا في رحلة اكتشاف مًعا.  كنا في رحلة البحث عن يسوع  الذي يعيش في وسطنا. والذي قام من
 االموات , وبعد الفيامه ظل موجود علي األرض  اربعين يوما  يظهر لكل من مريم المجدلية ومريم والدة يسوع

  سنة. ولذلك نقول ونكرر دائما ان السيد المسيح موجود معنا في2000وبطرس وتوما وآخرين,  صنع  هذا منذ 
 كل وقت وزمان و جميع األوقات. تريد ان تري يسوع , يمكنك طبعا وفي اي وقت, فقط صلي وقول يايسوع

 المس قلبي لكي احيا معك طول ايام حياتي  . لذا في نهاية هذا العام ،نطرح سؤال وهو: متى سيكون لديك  لتعرف
اذا كان يسوع  مختبئًا في وسطك؟

 أريد أن أشارك تجربتي: التقيت في نهاية معسكرنا الصيفي هذا العام نلتقي مع المشاركين في المعسكر األوكراني
 في كنيستنا. شكرتهم على الحب الذي استثمروه في المخيم.  - كما قلت - كان ومازال اهلل في العمل ، ألنه محبة.

 في وقت متأخر من الليل ، كتبت لي امرأة أوكرانية: "شكًرا لك على ذلك وقت رائع. شعرت بسالم عميق في
 داخلي. انا ذاهبه الى اوكرانيا بالعودة ، لكنني وجدت نفسي أرغب في البقاء هنا ألنني اكتشفت حياة بيننا لم أكن

." .أعرفها من قبل

 تكلم مع كل أصدقاءك عن اللحظات التي رأيت فيها اإلله المخفي  الذي شعرت فيه  أنه قريب منك. هذا يتطلب
 تحت زر "go4peace" شجاعة. وإذا كنت ترغب في ذلك ، يرجى مشاركة تجربتك معنا لنا في التطبيق

.""اكتشف واكتب

 يقول توماش: "بالنسبة لي ، تقترب سنة خاصة من نهايتها.  اشياء كثيره جميلة و كما واجهت الكثير من
 الصعوبات. عندما أصبحت األمور صعبة ، ذّكرت نفسي بأنني دائًما يمكن أن احب ، خاصة في اللحظات

 الصعبة.  غالبًا كان لدي انطباع ان يسوع موجود. لقد ولد من جديد من خالل الحب. وقد أعطاني ذلك ضوء  جديد
ويريد أن يسكن بيننا اليوم. يسوع يريد أن يصل الي كل منا ! يسوع يريد. لمزيد من الخطوات.  سكن يسوع بيننا  

 أن يصل إليك! - أنا أتمنى لك عيد ميالد سعيد . قد يكون في أماكن كثيرة على وجه األرض دائما يولد من جديد
! .بيننا

ربنا  موجود  
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