
لَى ْيِن فِي َذِلَك ٱْليَْوِم إِ َوإَِذا ٱثْنَاِن ِمْنُهْم َكانَا ُمْنَطِلقَ .13

يَن َغْلَوةً، ٱْسُمَها قَْريٍَة بَِعيَدٍة َعْن أُوُرَشِليَم ِست ِ 

.«ِعْمَواسُ »

َوَكانَا يَتََكلََّماِن بَْعُضُهَما َمَع بَْعٍض َعْن َجِميِع َهِذِه .14

.ٱْلَحَواِدثِ 

َراِن، ٱْقتََرَب إِلَْيِهَما َوفِيَما ُهَما يَتََكلََّماِن َويَتََحاوَ .15

.َما يَُسوُع نَْفُسهُ َوَكاَن يَْمِشي َمعَهُ 



. َمْعِرفَتِِه َما َعْن َولَِكْن أُْمِسَكْت أَْعيُنُهُ .16

ُم ٱلَِّذي َما َهَذا ٱْلَكلَ »: فَقَاَل لَُهَما.17

.«ِشيَاِن َعابَِسْيِن؟تَتََطاَرَحاِن بِِه َوأَْنتَُما َما



َهْل أَْنَت »: اُس َوقَاَل لَهُ فَأََجاَب أََحُدُهَما، ٱلَِّذي ٱْسُمهُ ِكْليُوبَ .18

ٌب َوْحَدَك فِي أُوُرَشِليَم َولَْم تَ  فِيَها ْعلَِم ٱْْلُُموَر ٱلَّتِي َحَدثَتْ ُمتَغَر ِ

.«فِي َهِذِه ٱْْلَيَّاِم؟

ةُ بِيَُسوَع ٱْلُمخْ »: فَقَالَ . «َوَما ِهَي؟»: فَقَاَل لَُهَما.19 تَصَّ

ِ، ٱلَِّذي َكاَن إِْنَسانًا نَبِيًّا مُ  ِل أََماَم ْقتَِدًرا فِي ٱْلِفْعِل َوٱْلقَوْ ٱلنَّاِصِري 

.ٱهلِل َوَجِميِع ٱلشَّْعِب 

اُمنَا ِلقََضاِء ٱْلَمْوِت َكْيَف أَْسلََمهُ ُرَؤَساُء ٱْلَكَهنَِة َوُحكَّ .20

.َوَصلَبُوهُ 



، َمَع َولَِكنْ .  يَْفِدَي إِْسَرائِيَل َونَْحُن ُكنَّا نَْرُجو أَنَّهُ ُهَو ٱْلُمْزِمُع أَنْ .21

.َدَث ذَِلكَ َهذَا ُكل ِِه، ٱْليَْوَم لَهُ ثََلثَةُ أَيَّاٍم ُمْنذُ حَ 

نَّ بَاِكًرا ِعْنَد ٱْلقَْبِر ،بَْل بَْعُض ٱلن َِساِء ِمنَّا َحيَّْرنَنَا إِْذ كُ .22

ا لَْم يَِجْدَن َجَسَدهُ أَتَْيَن قَائَِلتٍ .23 ئَِكٍة إِنَُّهنَّ َرأَْيَن َمْنَظَر َملَ : َولَمَّ

.قَالُوا إِنَّهُ َحي  

ِر ، فََوَجُدوا َهَكذَا َكَما قَالَتْ َوَمَضى قَْوٌم ِمَن ٱلَِّذيَن َمعَنَا إِلَى ٱْلقَبْ .24

ا ُهَو فَلَْم يََرْوهُ  . «أَْيًضا ٱلن َِساُء، َوأَمَّ



يَماِن بَِطيئَا ٱْلقُلُوِب فِي ٱلِْ أَيَُّها ٱْلغَبِيَّاِن َوٱلْ »: فَقَاَل لَُهَما.25

!بَِجِميِع َما تََكلََّم بِِه ٱْْلَْنبِيَاءُ 

ى أَلَُّم بَِهذَا َويَْدُخُل إِلَ أََما َكاَن يَْنبَِغي أَنَّ ٱْلَمِسيَح يَتَ .26

.«َمْجِدِه ؟

ُر لَ ثُمَّ ٱْبتََدأَ ِمْن ُموَسى َوِمْن َجِميعِ .27 ُهَما ٱْْلَْنبِيَاِء يُفَس ِ

ةَ بِِه فِي َجِميِع ٱلْ  .ُكتُِب ٱْْلُُموَر ٱْلُمْختَصَّ



ْيَها، ي َكانَا ُمْنَطِلقَْيِن إِلَ ثُمَّ ٱْقتََربُوا إِلَى ٱْلقَْريَِة ٱلَّتِ .28

.َمَكاٍن أَْبعََد َوُهَو تََظاَهَر َكأَنَّهُ ُمْنَطِلٌق إِلَى

اِء ا، ِْلَنَّهُ نَْحُو ٱْلَمسَ ٱْمُكْث َمعَنَ »: فَأَْلَزَماهُ قَائِلَْينِ .29

.  َمعَُهَمافََدَخَل ِليَْمُكثَ . «َوقَْد َماَل ٱلنََّهارُ 



ا ٱتََّكأَ َمعَُهَما، أََخذَ .30 ُخْبًزا َوبَاَرَك فَلَمَّ

َوَكسََّر َونَاَولَُهَما ،

ى َرفَاهُ ثُمَّ ٱْختَفَ فَٱْنفَتََحْت أَْعيُنُُهَما َوعَ .31

َعْنُهَما ، 



ينَا إِْذ ُكْن قَْلبُنَا ُمْلتَِهبًا فِ أَلَْم يَ »: فَقَاَل بَْعُضُهَما ِلبَْعٍض .32

.« لَنَا ٱْلُكتَُب؟َكاَن يَُكل ُِمنَا فِي ٱلطَِّريِق َويُوِضحُ 

لَى أُوُرَشِليَم، َوَوَجَدا فَقَاَما فِي تِْلَك ٱلسَّاَعِة َوَرَجعَا إِ .33

يَن َمعَُهْم ٱْْلََحَد َعَشَر ُمْجتَِمِعيَن، ُهْم َوٱلَّذِ 

بَّ قَاَم بِ »: َوُهْم يَقُولُونَ .34 ٱْلَحِقيقَِة َوَظَهَر إِنَّ ٱلرَّ

.«!ِلِسْمعَاَن 

ا ُهَما فََكانَا يُْخبَِراِن بَِما حَ .35 َدَث فِي ٱلطَِّريِق، َوأَمَّ

.َوَكْيَف َعَرفَاهُ ِعْنَد َكْسِر ٱْلُخْبزِ 



"حياتى هى حديث مع هللا"٢٢.٠٥.٢٠٢٢عظة يوم 

!اخواتى اْلحباء

.  أتحىدث معىه وهىو يتحىدث إلىي" حياتي هىى حىديث مىع هللا. "1
تماًمىىا كمىىا تحىىدث تلميىىذ عمىىواس إلىىى يسىىوع القىىائم مىىن بىىين 

فقط لكن في بعض اْلحيان ل تتعلق حياتي.  اْلموات وهو معهم
. بالتحدث مع هللا

ا أن أنا مشىغول بنفسىي وخططىي ومشىاكلي ول يخطىر ببىالي أبىدً 
.أتحدث مع هللا عما يحركني



عنىىد كىىأن صىىلتي تنتهىىي.  أحيانًىىا يبىىدو أن هللا صىىامتًا. 2
السىىىقف،  وكىىىأن هللا لىىىيس لىىىه وذان يسىىىمعها ول ذراعىىىان 

إذا كىىان اْلمىىر كىىذلك ، أو عنىىدما أشىىعر . للتىىدخل فىىى اْلمىىور
فىىي بهىىذا ، يمكننىىي أن أشىىتكي إلىىى هللا ، كمىىا يحىىدث غالبًىىا

. اسىىتمع صىىلتي يىىارب، واصىىا إلىىى صىىراخي: " المزاميىىر
نزيىىل مثىىل . ْلنىىي أنىىا غريىىب عنىىدك. لتسىىكت عىىن دمىىوعي

(١٢: ٣٩مزمور " ) جميع وبائي



دث لكىىن الشىىيء الطبيعىىي هىىو أن هللا وأنىىا ويسىىوع ،نتحىى. 3
ة كما عادة ليس بطريقة محادثة مباشر.  مع بعضنا البعض

بىىىين تلميىىىذ عمىىىواس ويسىىىوع ، ولكىىىن بىىىاْلحر  بطريقىىىة 
رق أر  ثىلث طى.  يتحدث فيها المرء أولً ثىم يجيىب ارخىر

مىىن خىىلل اْلحىىداث الخارجيىىة ،: مختلفىىة يخىىاطبني بهىىا هللا
ومىىن خىىلل كلمتىىه فىىي الكتىىاب المقىىدس ، وفىىي العظىىة ومىىن 

بالضىىافة إلىىى ذلىىك ، سىىأخبر عىىن.  خىىلل الصىىوت الىىداخلي
.تجارب من قصة حياتي وقصص ارخرين



يقىىول لىىي.  هللا يخىىاطبني مىىن خىىلل اْلحىىداث الخارجيىىة. 4
.  انأنىىت مصىىاب بالسىىرط: "الطبيىىب بعبىىارات ل لىىبس فيهىىا

ي كىل هللا ، الذي يأت. "يجب أن تكون مستعًدا لمرض خطير
هكىىذا أفهمىىه فىىي ضىىوء هىىذا -شىىيء مىىن يىىده ، يقىىول لىىي 

لكىىىن أنىىىا معىىىك  .  نعىىىم ، أتوقىىىع الكثيىىىر منىىىك:" التشىىىخيص
يىا رب" وأنا أصىلي ،. "صدقني  سآخذك من خلل كل ذلك

ارشىىدني .  ل تىىدع المىىرض يىىؤدي إلىىى المىىوت.  ، سىىاعدني
".اجعلني بخير مرة أخر  .  برحمة من خللهم



أحصىىل علىىى شىىهادة جيىىدة لمتحىىان تعلمىىت منىىه . 5
لىدي يىا رب اسىتجبت صىلتي و.  "أشكر هللا.  الكثير

وة لقىد منحتنىي القى.  لطالما أردت ذلىك.  نتيجة جيدة
ارن اسىىىمحوا لىىىي أن أجىىىد .  والمثىىىابرة علىىىى الىىىتعلم

ر مىىن شىىكًرا لىىك ، لقىىد قىىدمت لىىي الكثيىى.  تعليمىىا جيىىدا
.  اْلشىىىياء الجيىىىدة منىىىذ أن كنىىىت أعىىىي  فىىىي ألمانيىىىا

".ودائما ساعدتني 



.يهىىاجم الجىىي  الروسىىي أوكرانيىىا بنىىاء علىىى أوامىىر بىىوتين. 6
.  كثيىىر مىىن النىىاس يموتىىون فىىي هىىذه الحىىرب ، الفظىىائع تحىىدث

لمىاذا هىذه الحىرب الرهيبىة؟  لمىاذا تركىت ذلىك"أصيح إلى هللا ، 
". ب ل تدعوا بوتين يربح الحىر.  يحدث؟  حماية شعب أوكرانيا

.  الجىىىىي  الروسىىىىي ل يتحىىىىرك إلىىىىى اْلمىىىىام.  الحىىىىرب مسىىىىتمرة
ة هنىا فىي الموقىع نحىاول مسىاعد.  أوكرانيا هي الفىائز اْلخلقىي

كىل يا رب ، إلى أين تأخىذ عالمنىا؟  مىع.  "اللجئين اْلوكرانيين
اعدة امنحنا إمكانية مس!  الضطرابات في العالم ، دعني أثق بك

أن تفىوز كيف يمكن ْلوكرانيىا.  اللجئين اْلوكرانيين بشكل جيد
! "دون أن يصاب بوتين بالجنون؟  يا رب ، ساعدنا



رداً .  هللا يكلمنىىىي مىىىن خىىىلل اْلحىىىداث الخارجيىىىة. 7
لىه أحاول أن أفهىم مىا يريىد هللا أن يقو.  على صلتي

ه ، أتوسىىل إليىى.  لىىي مىىن خىىلل أشىىياء سىىتغير حيىىاتي
تم يىى.  وتسىىتمر الحيىىاة دائمىىا.  أتوسىىل إليىىه ، أشىىكره

ا مىرارً .  حل المشىاكل القديمىة ، تنشىأ مشىاكل جديىدة
أنىىا وتكىىراًرا أواجىىه تحىىديات يتحىىدث فيهىىا هللا معىىي و

.معه



نىا اليس هىو شىرف أن يخاطب.  هللا يكلمني من خلل كلمته. 8
ألىىىيس هىىىو شىىىرف أن هىىىل يخاطبنىىىا هللا الي ،مىىىن خىىىلل . هللا

ا اْلحىىداث الخارجيىىة ، وقبىىل كىىل شىىيء يسىىوع ، الىىذي يخاطبنىى
.  من خلل كلمته كما فعل مع تلميىذ عمىواس فىي ذلىك الوقىت

و انىا ذاهىب .  أقىرأ الكتىاب المقىدس: أسمع كلمتىه بعىدة طىرق
.  يًاأنىىا أقىىرأ كتابًىىا مسىىيح.  و أنىىا اغنىىي اغنيىىة.  الىىى الكنيسىىة

ن أشىاهد فيلمىا عى.  أتحدث مع مسىيحيين وخىرين عىن اليمىان
.  يحنعم ، ما هو مكتىوب هنىاك صىح: أحيانًا أفكر فقط.  يسوع

".ارننعم ، هذا ما قاله هللا لي.  "وأحيانًا يلمس قلبي بكلمة



أجلىىىس فىىىي الكنيسىىىة وأسىىىتمع إلىىىى موسىىىيقى يوهىىىان . 9
.  ىسيباسىىتيان بىىاو ، وهىىي قصىىة مبنيىىة علىىى إنجيىىل متىى
.أسمع عن تألم يسوع من أجلنا وموتىه مىن أجىل خطايانىا
أنىا : وفي موقف عائلي ممزق ، تخطر ببالي الفكىرة فجىأة

تىال لهىذا السىبب ل أريىد الق.  أيًضا المسؤول عىن الموقىف
أريىىىد أن أتخلىىىى .  مىىىن أجىىىل حقىىىي المفتىىىرض بعىىىد ارن
أنىىا خىىاطا ومىىات .  طواعيىىة عىىن شىىيء قريىىب مىىن قلبىىي

.يسوع من أجلي



هىل .  أخشى أن أفقد شيئًا ذا قيمة بالنسىبة لىي: مرة أخر . 10
فىي يجب أن أسىتقيل ، أوافىق علىى مصىيري؟  أسىتطيع أن أفكىر

مكنك أنت ، يا يسوع ، اجعلها بين يديك ، ي: "مقطع أغنية تقول
٣٩٨.٢كتاب التىرانيم ." قلب كل شيء ، مهما كان اسم الحاجة

.

أر  هللا.  أنىىىا اصىىىلي مىىىراًرا وتكىىىراًرا بكلمىىىات صىىىاخبة كثيىىىرة
ي لكىىن فىى.  يسىىتجيب صىىلتي ويبىىارك فىىي جمىىاد  فىىى الصىىلة

: يىاتيثم يصبح قول مسيحي وخر حقيقىة فىي ح.  النهاية خسرت
(.مارتن لوثر" )إذا لم يحدث ما نريد ، فاْلفضل سيحدث"



لقىىىد انتقىىىدت كثيىىىًرا ، الىىىبعض.  وضىىىع مهنىىىي صىىىعب. 11
ل احىد يىدعمني ؟  .  ظهىري علىى الحىائط.  أصبحوا اعدائى

٤٤ثىىم عثىىرت علىىى ويىىة مىىن الكتىىاب المقىىدس مىىن إشىىعياء 
لتىي اسمعني يىا إسىرائيل ا!  ارن اسمعني ، عبدي يعقوب"

.  حمإنىي خلقتىك وجبلتىك فىي الىر: هكذا قال الرب!  اخترتها
ل تخىىىف يىىىا عبىىىدي يعقىىىوب .  لهىىىذا السىىىبب أنىىىا أسىىىاعدك

أنىىا مختىىار .  إنهىىا كلمىىة مناسىىبة لىىي(  ١: ٤٤إشىىعياء ")
د الحمى.  إنىه يسىاعدني.  ل داعي للخىوف.  وخلقي وشكلت

.هلل



يسىىوع .  هللا ارب يكلمنىىي مىىن خىىلل أحىىداث خارجيىىة. 12
وت يخىاطبني الىروا القىدس بصى.  يكلمني من خىلل كلمتىه

لقىىىد أردنىىىا ولوقىىىت طويىىىل تقلىىىيص حجىىىم المركىىىز .  داخلىىىي
ا مىا ومىع ذلىك ، غالبًى. الجتماعى الخاص بكنيسىة الصىليب

لىىىم يتحسىىىن الوضىىىع فىىىي اْلشىىىهر.  تفشىىىل خطىىىط التجديىىىد
هىىذه علينىىا أن نفعىىل هىىذا ب: يقىىول الىىبعض.  اْلخيىىرة أيًضىىا

ك الطريقىىة ، والىىبعض ارخىىر يقىىول ل ، علينىىا أن نفعىىل ذلىى
ك لىىذل. نحىىن عىىالقون فىىي طريىىق مسىىدود.  بطريقىىة مختلفىىة

.نأتي بعجزنا أمام هللا



ثىىىم نتحىىىدث بالفعىىىل عىىىن مواضىىىيع أخىىىر  مىىىع . 13
ا حل ثم خطرت لي فكرة كيف يمكنن.  كنيسة مجاورة
هذا هو ما أعتقده ، وشىارك هىذه.  مشاكلنا الهيكلية

ة لقىىد أعجبىىوا جميعًىىا بالخطىى.  الفكىىرة مىىع ارخىىرين
أن أعتقىىد.  يبىىدو فقىىط فىىي الوقىىت الحىىالي.  الجديىىدة

لقىد أخرجنىا مىن .  الروا القدس أعطانىا هىذه الفكىرة
.المأزق



اْلب يتحىىدث معىي مىن خىىلل .  حيىاتي محادثىة مىع هللا. 14
.  يسىىىوع يكلمنىىىي مىىىن خىىىلل كلمتىىىه.  اْلحىىىداث الخارجيىىىة

ابه كىل شىيء متشى.  يخاطبني الروا القدس بصوت داخلىي
فىىي موقىىف صىىعب أطلىىب مىىن هللا المسىىاعدة : فىىي اْلسىىاس

لمىة في حالة معينة مىن الحيىاة أسىمع ك.  وهو يستجيب لي
أن يبىىىىدو.  يشىىىىجعني و يقىىىىودني لتصىىىىحيح طريقىىىىي.  هللا

وا الموقف اليائس يتم حله من خلل الصىوت الىداخلي للىر
.القدس



وث مىىن نىىوااٍ كثيىىرة ، يخىىاطبني هللا الثىىال. 15
ليىه و أتوسىل إ" من اسفل.  "في تقلبات حياتي

.أشىكره ، أسىتمع إليىه وأثىق بىه" و من فىوق"
ليئىة حياتي تتحدث إلى هللا ، إنها حيىاة مثيىرة م
.بالتحديات والمفاجآت والمساعدة من فوق

.ومين


