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Oare nu ne ardea inima 

în noi?                    (Lc 24,32)                                                                                                                                                                                                                          
_____________________________________ 

Ține-l pe Isus în barcă! 

Keep Jesus on board! 
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Dragi prieteni al go4peace, 

 

 Era o zi dramatică pentru el, la fel ca mulți tineri din grupul de discipoli din jurul lui 

Isus, și el se bazase pe deplin pe el. Renunțase la planurile sale vechi și îl urmase pe Isus, 

cuvintele sale au deschis un nou orizont pentru viața lui. Dar celor responsabili de religie nu le 

plăcea comportamentul lui, Isus le-a explicat că obiceiurile lor religioase au devenit foarte 

goale. Așa că ei au făcut tot posibilul să-l omoare, iar Isus a murit mizerabil pe cruce, ca un 

criminal. 

 

 Nu putea să scoată aceste imagini din cap, trebuia să vorbească despre ele. Așa că el și 

prietenul său Cleopa au mers într-un sat de lângă Ierusalim numit Emaus. A zis tot ce îi stătea 

pe suflet. Între timp li s-a alăturat un terț străin care a întrebat despre ce vorbeau și ce s-a 

întâmplat în Ierusalim. În disperarea lor, cei doi prieteni s-au supărat și mai tare. Acest străin 

nu a observat nimic din ce s-a întâmplat? Așa că au început să vorbească despre speranțele și 

visele lor, despre furia și dezamăgirea lor. Străinul asculta cu atenție. Apoi a început să se facă 

ordine între evenimente, s-au simțit înțeleși și au găsit o perspectivă nouă. A apărut o bucurie 

arzătoare în inima lor. Așa au ajuns la Emaus și l-au rugat pe străin să mai rămână cu ei. Și apoi 

a căzut ca solzi din ochii lor: Isus era cel care îi însoțise - prezent ca cel înviat. Din acea clipă 

nu l-au mai văzut. Au fugit imediat înapoi la Ierusalim - cu inimile aprinse. Au fost nevoiți să 

împărtășească mesajul acesta.  

 

 Aveam de finalizat o traducere, mai aveam două ore la dispoziție. Neplăcerile s-au 

adunat, am lucrat la asta toată ziua. Toată lumea a simțit că dispare ușurința cu care lucram. Am 

mai făcut o cafea și ne-am promis reciproc că ne vom comporta cu dragoste față de celălalt. 

Apoi am continuat și totul a mers foarte bine. Isus cel ascuns ne-a dat putere, bucurie și răbdare. 

Merită să fii cu el: Ține-l pe Isus în barcă! – Keep Jesus on board. 
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