
6102يوليو   

!" هللا وداعة وطول أناة كمختارى فألبسوا "          

(0621)كولوسى   

اً"تفقد صبرك أبدال"  

ى مدينة األحباء أصدقاء الكلمة : فى العام الماضى قامت الكنيسة  ف    

ار بعمل مسرحية بأسم  "أشياء ألجل السالم "  وتم أختب’’ كامن’’ 

عشر عاماً اسمها  01طفلين مهاجرين حديثاً أللمانيا البنت ذات ال 

كان على و –باحثين عن مفتاح السالم "فجر" وهى مسلمة والولد اسمه "جورج " وهو مسيحى وبعد ان لفوا العالم 

ن بيننا "فجر" أن تقول لجورج : لقد وجدت المفتاح أنه فى المحبة األخوية نحن أخوة فال يجب أن يجب أن يكو

ه حدود . وكان عليهما بعد ذلك أن يحتضن كل واحد منهم اآلخر . غير أن هذا المشهد لم يستطيعوا أن يقوموا ب

ن فى أن يعيدوه أكثر من مرة فى البروفات وكان األمر يحتاج صبراً طويال . ولك ولذلك كان البد –بسهولة 

 العرض العام قاما به بتلقائية شديدة .

اً ما ينقطع األحباء أصدقاء الكلمة : كم هو صعباً ان نكون صبورين مع أنفسنا ومع األخرين خيط الصبر سريع   

ذلك ال يجب سيج  فان الخيط المشدود زيادة عن أحتماله ينقطع  لإذا لم تصير كل األمور كما تشاء فى صناعة الن

؟ أن نكون مشدودين ولكن ال يجب ايضا أن نكون غير مباليين . ولكن كيف لنا هذا األعتدال فى الصبر  

مرة وفى كل مرة يسامحنى الرب ويمنحنى  011حسناً أن أعرف كم هو الرب صبوراً علٌى . يمكن أن أخطئ    

د ) قارن يعقوب . خيط صبر هللا ال ينقطع ابداً . مثل الفالح الذى ينتظر الحصاد فى صبر وجلد شديفرصة أخرى 

( هكذا ينتظر الرب ولسان حاله يقول " عد سريعاً وابداً من جديد " .5.7  

 هناك ثالث خطوات لكى نتعلم الصبر : 

ال تخاف أن يكون رد فعلك بطئ . -0  

ر عليك أكثر من صبرك على نفسك .فليكن واضحا لك ان هللا يصب -6  

حاول دائما ان يكون عندك األستعداد أن تبدأ من األول مرة أخرى . -1  

 األصدقاء أحباء الكلمة : فلنتعلم كيف يكون لنا أن نصب مع أنفسنا وأن نصبر أيضا مع اآلخرين .

كم هو الصبر هام . 1،6،0األول نقرأ فى الكتاب المقدس فى سفر حكمة يشوع ابن سيراخ األصحاح                 

 ً  هللا ال يفقد الصبر معنا أبداً فلتقل أنت أيضا

أبداً"  رقد الصبف" ال ت    

 كاتب المقال هو األستاذ : ماين أولف فاكر
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