
باسم االب واالبن والروح 
القدس االله الواحد امين

(32 24لم يكن قلبنا ملتهبا فينا ؟ )لو 

أبقوا يسوع في 
القارب

االصدقاء� االعزاء  ايها

 في مجموعة التالميذ  اللذين حول يسوعات والشباب لقد كان يوًما مثيًرا بالنسبة له. مثل العديد من الشاب
المسيح، فقد اعتمد عليه أيًضا اعتماًدا كاماًل. لقد تخلى عن الخطط القديمة وترك كل شي  وتبع يسوع�

المسيح . فتحت كلماته أفًقا جديًدا لحياته. لكن القائمين على الدين مثل الكتبه والفريسيسن  لم يعجبهم
كالمه . لقد جعلهم يسوع المسيح يفهمون أن جهازهم� الديني أصبح فارًغا جًدا. لذلك فعلوا� كل شيء لقتله.

.. لقد مات  موته شنيعه على الصليب ، مثل المجرمين

لم يستطع إخراج هذه الصور من رأسه. كان عليه أن يتحدث. لذلك ذهب الي صديقه كليوباس إلى قرية
بالقرب من القدس تسمى عمواس. تحدث عن كل شيء ما في صدره. انضم إليهم طرف ثالث غريب. سأل

.عما يتحدثون وماذا حدث في القدس

في حالة اليأس ، كان الصديقان في منتهي الحزن واالسي� عما حدث .  واعتقدوا ان الغريب لم يالحظ
شيًئا؟ لذلك بدأوا يتحدثون عن آمالهم وأحالمهم� ، عن غضبهم وخيبة أملهم.  والغريب  الذي كان معهم

يستمع الي كل كلمه باهتمام� شدشد .ثم اقتربوا� الي  القريه التي كانا منطلقين اليها واسمها عمواس, فالزماه
قائلين ) امكث معنا , النه نحو المساء وقد� مال النهار(

وبعد ما اتكا معهما قليال  واخذ خبزا  وبارك� وكسر وناولهما  فانفتحت اعينهما وعرفاه ثم احتفي عنهم ,
فقال بعضهم لبعض )) الم يكن قلبنا ملتهبا فينا اذ كان يكلمنا في الطريق� ويوضح لنل الكتب (( فقاما في
تلك الساعه ورجعا� الي  اورشليم.� كان يسوع هو الذي رافقهم . ثم لم يروه مرة أخرى ، وركضوا على

., الفور إلى أورشليم بقلب حارق.  وهم يخبران بما حدث في الطريق, وكيف� عرفوا الرب يسوع

كان البد من استكمال الترجمة. كانت ال تزال أمامنا ساعتان. انتشر االستياء ، كنا نعمل على ذلك طوال
اليوم. شعر الجميع باالرهاق والتعب نتيجة العمل الشاق الذي قمنا به. لقد صنعنا� قهوة أخرى ووعدنا

بعضنا البعض بأننا سنبقى في حب بعضنا البعض. ثم واصلنا. عملت بشكل جيد جدا. أعطانا يسوع الخفي
القوة والفرح والصبر. من الجدير أن نكون معه دائما لكي يبقي هو ايضا معنا

ايها  االصد قاء االعزاء

!أبقوا يسوع في القارب :
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