
 

  

ل 6102  ري        اب

(5:9 مت) طوبي لصانعي السالم   

 ولتكن لي كا أخ 

 ولتكوني لي كا أخت 

  -: االحباء اصدقاء الكلمة

رايفو لقد كانت الكلمات التى توجه بها البابا فرنسيس خالل زيارته الى س

الى العالم كلمات واضحة ونداء واضح وتصليح لجميع العصور حين قال ) 

طوبي لصانعي السالم ( ؛ وتابع السيد المسيح لم يقل طوبى للواعظين 

بالسالم ؛ بل قال طوبى لصانعي السالم ؛ الجميع يستطيعون ان يوعظو 

 بالسالم ولكن قليلون هم من يستطيعون ان يكونو صانعى السالم .

ته عليهم ل تصرفاته اليويمية مع األخرين ورحم؛ طوبى لمن يزرع سالماً من خالان صنع السالم هي عملية تحتاج حرفيه وارادة وصبر وخبرة 

 . 

 نعم فأن الرحماء يدعون ابناء هللا . 

 فأن الرب يزرع سالماً دائماً وفي كل مكان . 

 نحن نسمع هذه الكلمات في وقت يسود فيه في اماكن عديدة من العالم عدم سالم وحروب مدمرة . 

يئاً في انتظار نصنع شوقع في انفسنا وال قكن عادة ما نلوم األخرين وال نلوم انفسنا ؛ او نتوقد يسود عدم السالم هذه حتى على قلوب البعض ول

 ان يبدأ األخرين بالسالم اوالً ؛ بل نرى دائماً اننا اصحاب الحق واألخرين هم علي خطأ . 

 االحباء اصدقاء الكلمة:

 كيف نكون صانعى السالم ؟

امام عينيك انه لو حدث معك خالف مع اخر فأنه تقع عليك مسئولية اذ انك جزء من هذا الخالف .  ضع اوالً  – 0  

الشخص األخر كا اخ او كا أخت . والمفروض حسب الوصية ان تحبه كأنفسك . حاول ان تري  – 6  

ضع نفسك وكأن الشخص األخر وحاول ان تفهم لماذا تصرف هكذا .  – 3  

ليكن لديك الشجاعة ان تفتح قلبك لألخر هذا .  – 4  

 هنا فأن الجو العام سيكون مالئماً لصنع السالم ولتكن لدينا الثقة لو لدينا األرادة والصبر لصنع السالم . 

 فأن الرب يسوع سيقوينا ويمنحنا الشجاعة ان نصنع سالماً وبذلك يكون لدينا المفتاح السحرى لصنع السالم . 

تعالي وكون لى كا أخت        لى كا أخ تعالي وكن  

For the onword-team – Meinolf Wacker 


