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و قالوا ايضا ما حدث )لوقا (35 ، 24
معهم وراته اعينهم
! احكي ما حدث
أيها األصدقاءء األعزاء
لقد كان هذا في وقت متاخر من الليل في احدي محطات القطار .حدث شغب من بعض الناس بصوت
عال .كانت تيريزا تقف على رصيفء القطار .جاءت إليها امرأة شابة  -غير مستقرة و مهملة بعض
الشيء .كانت وحدها .يبدو أنها تريد أن تقول شئ ما  .قررت تيريزاء االستماع  ،وبدأت المرأة الشابة و
حكت العديد من األشياء الصعبة .طلبت تيريزا بحذر شديد "وما اسمك؟" سألت الفتاة بعد فترة من
.الوقت؟  -عندما وصل قطارها  ،قالت وداعًا معانقة وذهبت إلى باب القطار
 .وفجأة سمعت تيريزا اسمها الخاص" :شك ًرا لك  ،تيريزا!"  ،لكن الفتاه لم تعد ترى ,قد اختفت تماما

و هذا تماما ما حدث مع التلميذان عندما ظهر لهم يسوع في تجربة مماثلة في طريقهما إلى عمواس .لقد
عانوا الكثير من األشياء الصعبة والشاقه  ،واآلن تجسد السيد يسوعء المسيح و فتل الموت اموته وخفف
 .االمنا باالمه هو علي الصليب – و اعطانا الرجاء و االمل في الحياه االبديه
و االن كيف يكون الحال ماذا يجب أن نفعل ؟ أ  -غريب على ما يبدو – رفيق جديد ينضم اليهم .يسألهم:
"ما هي هذه األشياء التي تتحدث عنها في طريقك؟" كان هذا شئ رائع جدا احساس جميل به طمانينه و
سالم ! سوف يجد قلبك السالم مرة أخرى .تنبعث فيه الحياة و الدفئ .الشخص الغريب يبقى  ،يكسر
.خبزه ثم ال يرونه بعد اآلن
.
يا لها من هدية كبيره و جميله العثور على أذن مفتوحة! إذا استطعت أن تقول كل شئ بثقة  ،فسوفء تجلب
لك السالم .لقد أعطانا هللا أذنين حتى نسمع أكثر من ان نتكلم  .أولئك الذين يستمعونء بعناية يقوموا بإحالل
.السالم
!ادعوك أن تحكي قصة وعندما حان دوركء  ،اسأل  -بعناية .لذا  ،أذنيك وادعُ :أخبرني!  -أخبرني
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