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لكن ثمر الروح هو المحبة ، الفرح ،
السالم ، طول األناة ، اللطف ، الصالح

.، األمانة ، الوداعة ، ضبط النفس
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انتبه لقلبك   

ايها  االصد قاء االعزاء

لقد وعد يسوع  المسيح  التال ميذ  بالبقاء معهم إلى األبد. لكن بعد وفاته ، لم يعد بإمكانهم رؤيته بأعينهم
الجسدية. ما من كاميرا يمكن أن تلتقط يسوع بعد قيامته. ومع ذلك ، أدرك التالميذ  أنه حي ومعهم. هذه

التجربة شجعت بطرس الخائف على مشاركته أمام العديد من الناس. وقد حثت هذه التجربة نفسها تلميذين
كانا في طريقهما إلى عماوس على العودة إلى التالميذ في القدس في تلك الليلة. كانت هذه التجارب حية
ومحسوسه للجميع ، لكنها لم تكن ملموسة. اكتشفت مريم المجدلية ذلك. "ال تمسكيني!" كانت قد سمعت

..يسوع يقول في نفسه

لقد اطهر يسوع  المسيح نفسه  - لألفراد والمجموعات الصغيرة. لكن كيف كانت تجربة حضوره هذه
محسوسة؟ هذا ما تتحدث عنه قصص القيامة. شعر  تالميذ يسوع  المسيح بحرقة حقيقية في قلوبهم. لقد

"رأوا"f ضوًءا خارق للطبيعة أعطاهم الوضوحf والشجاعة. لقد "لمسوه" بسالم عميق في أرواحهم وبفرح
لم يعرفوه من قبل. - في رسالته إلى أهل غالطية ، يسمي بولس هذه  اللمسات، التي يمكن اختبارها في

القلب ، "ثمار الروح". هذه اآلثار من حضورf يسوع هي أيضا محسوسة بالنسبة لك "بعيون قلبك".
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توصل توماش إلى هذا االكتشاف: "ذهبت إلى معسكر سالم في سراييفو. كل يوم عشنا بكلمة يسوع. في
المساء تبادلنا تجاربنا معها. في هذه اللحظات شعرت دائًما بفرحة جديدة كانت جديدة بالنسبة لي. عاًما بعد
عام ، كنت أتطلع إلى المعسكر التالي مع العديد من الشباب. لقد منحني ذلك القوة لمواصلة طريقي. فهمت
في محادثة أن هذا الفرح العميق هو أثر ليسوعf المختبئ. كان هناك. أعطانا فرحته. لقد رأيته بعيون قلبي.

                            ." منذ ذلك الحين ، كانت لدي رغبة شديدة في أن أصبح خبيًرا في حضورf يسوع بيننا

!انتبه إلى قلبك

م. كيرياكوس 
 
For the go4peace-team Meinolf Wacker


