
باسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد 
امين

ألم تحترق قلوبنا؟
( 24:32لوقا  )

شارك خبرتك! 

ايها االصدقاء االعزاء 

شي ما ال يصدق قد حدث. االثني عشر رسوال القديسين عرفوه يسوع  أنه  هو المسيا. وكان في اعتفادهم أن هذا من شأنه
أن يحررهم من الحكم  الروماني.  لذلك ظن أحدهم وهو يهوذا ،الذي قد سلم يسوع  المسيح إلى الرومان. كان يعتقد أن هذا
سيعجل اللحظة التي يظهر فيها يسوع قوته كمسيح ويدمر الرومان. ثم تحول كل شيء كان في تخيلهم بشكل مختلف تماًما.
أظهر يسوع قوته في المحبة الكبيره. ليس الحد حب اعظم من هذا .  النه هكذا احب اهلل العالم حتي بذل ابنه الوحيد اكي ال

16 .3يهلك كل من يومن به بل تكون له الحياه  االبديه.L يوحنا 
لقد ترك نفسه يصلب ومات  علي الصليب بالجسد  الن  اهلل احب االنسان الي المنتهي, محبه بال حدود هذه المحبه ليس اننا 

. . نحن احببنا اهلل بل هو احبنا وارسل لنا ابنه الوحيد كفاره لخطايانا . أظهر إلى أي مدى  احبنا

كانوا هناك. هل راهنوا على الكارت الخاطئة؟ لقد كانوا خاسرين فاشلين  تماًما أمام أصدقائهم وعائالتهم. في هذه الحاله
النفسيه الصعبه  وحالة اليأس التي يمروا بها  ، شق اثنان منهم طريقهما إلى عماوس. كانوا يتحدثوا عن ما حدث  بقلوبهم.
جلب ذلك بعض الراحة لهم . فجأة انضم إليهم شخص غريب لم يعلموا من اين . سأل بعناية ووضح لهم كل ما حدث  انه

اتي ابن االنسان لكي اليهلك كل يومن به بل تكون له الحياة االبديه . مكث معهم في عمواس. احترقت قلوبهم.  اكتشفوا أنه
يسوع. لقد أعطاهم نوًرا غير معترف به وسالًما ووضوًحا وقلًبا حارًقا. ثم لم يعودوا يرونه. اتضح على الفور: كان عليهم

.مشاركة هذه التجربة. في تلك الليلة عادوا إلى القدس ليخبروا أصدقائهم بكل شيء

 في موقف او في محادثة ، في اكتشاف ،–هل مررت بمثل هذه التجربة حيث كان قلبك يحترق ألن  يسوع المسيح لمسه 
االستماع إلى عظة ، في تجربة مشتركة ...؟ خذ بعض الوقت للتفكير في األمر. إذا وجدت صديًقا أو اثنين ترغب في

:المرور معهم هذا العام ، فشارك هذه التجربة معهم هذا الشهر. كان قلب توماش مشتعاًل أيًضا ذات مرة

في سراييفو لسنوات عديدة. عندما كنا مًعا وعملنا مًعا من أجل اآلخرين في العديد من go4peace ذهبت إلى معسكرات"
ورش العمل ، شعرت بفرحة في قلبي لم أكن أعرفها من قبل. كنت أتطلع إلى المعسكر التالي على مدار السنة. في وقت
الحق ذهبت لرؤية مينولف في كامين لبضعة أيام. أخبرته عن هذا الفرح الملتهب في قلبي. جلسنا على مقعد في الشمس.

دعني أفهم مينولف بعناية: 'أتعلم ، هذا الفرح في قلبك هو أثر يسوع بيننا. لقد أعطيت نفسك تماًما بدافع الحب في المخيمات.
وفعل المشاركون اآلخرون الشيء نفسه. وفجأة أصبح يسوع هناك - كشخص حقيقي. ال يمكن رؤيته بأعيننا البشرية ، لكنك

تشعر بوجوده في الفرح والسالم والصبر وقلبك المحترق. 'استمعت وأتذكر الدموع تمأل عيني. كانت دموع الفرح. أنا
!متأكد: لقد مررت أيًضا بتجارب مماثلة. "شارك تجربتك! - شارك خبرتك
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