
باسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد 
امين

أرسلهم إلى األمام في أزواج إلى المدن
والبلدات التي أراد أن يذهب إليها

.بنفسه
( 10.1لو  )

معا - وإال كيف ؟
!معا - ماذا يمكن ان يكون افضل ؟ !

االصدقاء االعزاء  ايها

 يصنع خيرا  . السيارات في ذلك الزمان لم تخطر علييجولكان عليه أن يذهب الي كل مكان  ماشيا كما هو مكتوب كان 
 سنة. لن يقضي الكثير من الوقت على األرض ،  يسوع الناصري. لذلك فكر كيف يمكنه الوصول إلى2000بال احد قبل 

 .العديدM من األشخاص المقربين من قلبه
.كان من الصعب  عليه بالجسد الذهاب إلى جميع القرى بنفسه في نفس الوقت. لذلك نشأت فكرة من خياله اإللهي

     .وصيه جديده انا اعطيكم ان تحبوا بعضكم بعض كما احببتكم انا ايضا. بهذا يعرف الجميع انكم تالميذي
وقال لتالميذهM الحق اقول لكم  ان اتفق اثنان منكم علي االرض في اي شي يطلبانه فانه يكون لهما من قبل ابي الذي في

) يتطلب األمر٢٠: ١٨السموات ،  النه حيثما اجتمها اثنان او ثالثه باسمي فهناك انون في وسطهم وهذا هو الحب. "(متى 
شخصين على األقل حتى تنشأ هذه المساحة ليسوع بينهما. عاش التالميذM هذه التجربة بعدM قيامة يسوع. وفي ضوء هذه

التجربة فهموا لماذا أرسلهم يسوع دائًما إلى العديدM من القرى في اثنتين.M حتى لو كان ال يمكن رؤيته بالعينين ، فقد كان هناك
.كشخص

هل ترغب في الحصول على هذه التجربة التي تجلب لك فرحة عميقة؟ ثم ابحث عن شخص أو شخصين لديهم نفس الرغبة
في قلوبهم. حاول أن تكون منفتًحا تماًما وصادًقا مع بعضكما البعض ومساعدة بعضكما البعض في األشياء التي تتطلبها
الحياة منك. اجتمع مراًرا وتكراًرا واستمع جيًدا لبعضكما البعض. عندئذM يكون يسوع معكم ويمنحكم النور والفرح اللذين

تحتاجهما في حياتكم. هل فكرت بالفعل في شخص ترغب في السير معه في هذا الطريق؟

وهنا تجربة توماش

بعد عيد الميالد ذهبت لرؤية األصدقاء ألكون معهم لبضعة أيام
أخذنا نزهات طويلة. كان لدينا الكثير من الوقت لبعضنا البعض

مًعا وجلسوا بجوار المدفأة مراًرا وتكراًرا go4peace خططنا لعام جديد
مألني خفة وسالم عميق .كانت روحي مليئة بالبهجة

قررت االستمرار .أردت أن أتبعه .عندما عدت إلى الحافلة إلى جمهورية التشيك ، أدركت أن يسوع كان معنا طوال الوقت
.في عيش هذه العالقات المفعمة بالحيوية مع األصدقاء

منذ ذلك الحين ، معا .لذلك يجب ان نسمع بعضنا البعض على الهاتف مراًرا وتكراًرا ونعيش - على مسافة - مع يسوع بيننا
!يمكن أن يكون أفضل ؟
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