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اهلل لم ينظره  احد قط. ان احب بعضنا
بعضا, فاهلل يثبت فينا ,ومحبته قد  كملت

!.فينا
12 : 4رساله يوحنا  الرسول االولي   

اهلل يحتاجك ان تعمل معه

ايها  االصد قاء االعزاء

عاش يسوع المسيح  له كل المجد على أرضنا بالجسد  وذلك  لكي ما يحرر البشريه من الموت نتيجة الخطيه
االولي. " النه هكذا احب اهلل العالم حتي بذل ابنه الوحيد لكي اليهلك كل من يومن به بل تكون له الحياة االبديه "

ليموت علي الصليب بدال عن كال منا.   كان  كل هم قلبه هو "ملكوت اهلل". أينما أخذته الحياة ، شعر الناس في
السيد المسيح  بالحب والحرية الذي شفاهم وحررهم. استطاع األعمى أن يبصر ، وكان األعرج يمشي ، وشفاء

. .البرص ,  المحبه المقدسه الحقيقيه, المحبه االبديه, المحبه الفريده

في الفترة القصيرة التي قضاها يسوع المسيح معنا علي االرض, علمنا محبه العطاء التي بالحدود.  تعلموا في
مدرسة الحياة مع يسوع ما تعنيه المحبة الحقيقية غير المقصودة. وبعدها خرجوا  التالميذ إلى العالم بعد موت

يسوع - إلى أرمينيا وجورجيا ، إلى أوروبا وحتى إلى الهند. لذا فقد حملوا رسالة الحب الذي يريد فقط أن يحب
"أقاصي األرض". شاركوا في استكمال عمل اهلل. المحبة - المجرده - - بالحرية - بالنعمة - هذه هي طبيعة اهلل. و

لذلك يجب علينا  ان نكون مسيحيين  ونعمل كما هو قال   كونوا قديسيين الني انا قدوس.  اهلل "يحتاج" إليك من
.أجل ان تعمل معه.  كل يوم من جديد

يقول توماس: "كنت أزور ألمانيا. كان ذلك بعد فترة وجيزة من الفيضان العظيم في وادي اهرتال . مات كثير من
الناس. ودمرت منازل كثيرة. قررنا الذهاب إلى عائلة من المتضررين  عملنا الكثير من أجلها. كنا جالسين في

غرفة كبيرة كانت مدمرة تماًما وباردة. أحضرنا كل ما نحتاجه لتناول فنجان من القهوة. سمعنا قصة العائلة. لقد
تحدثوا عن الطوفان العظيم الذي سلب منهم كل شيء ولم يترك اال  حياتهم  - نشكراهلل! خرجنا بعض الوقت

للنزهة في المدينة وفيها راينا  صور مرعبة للغايه. ذهبت مع مجموعة صغيرة مع ابنة العائلة وصديقها وفيها
تحدثوا بصراحة شديدة  جدا معنا عن احتياجاتهم ومخاوفهم. ثم سألوا لماذا نحن ملتزمون تجاههم ونقوم

بمساعدتهم . وهنا اعطاني الرب ان اتكلم عن  إيماني بيسوع  المسيح الذي هو محبة ويدعو إلى الحب دون مقابل.
كل هذا كان جديدا بالنسبة لهم. فجأة كان هناك مساحة من الثقة العميقة بيننا. لقد لمس الرب يسوع قلوبهم  وفتحت

 !  بصيرتهم

اهلل يحتاجك ان تعمل معه"
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