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Obleczcie się w cierpliwość! 
           ( Kol 3,12 ) 

______________________________________ 
Nie trać cierpliwości! 

Don't lose your patience! 
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Kochani Przyjaciele Słowa, 
to była wzruszająca scena finałowa przedstawienia "pieces4peace", które odbyło się           

w ubiegłym roku w Kamen, gdy Fajir, 13-letnia odtwórczyni głównej roli, zawołała: Jurek,        
mam rozwiązanie: Jesteśmy wszyscy braćmi! Jesteśmy rodzeństwem! Nie ma żadnych granic! 
Fajir i Jurek wyruszyli w podróż dookoła świata w poszukiwaniu klucza do pokoju. Znaleźli go              
w postaci braterskiego życia. W scenariuszu czytamy dalej: Fajir rzuciła się Jurkowi na szyję! 
Scena ta była jednakże bardzo dużym wyzwaniem i musiała być wielokrotnie powtarzana -         
Fajir była muzułmańską dziewczyną, a Jurek chrześcijaninem i oboje jako uchodźcy trafili            
do Niemiec. Jako odtwórcy ról głównych w tym przedstawieniu, zgodnie ze scenariuszem, mieli 
wpaść sobie w ramiona. Jednak scena ta wymagała pokonania wewnętrznego oporu obojga 
aktorów. Potrzebna była także anielska cierpliwość całego zespołu przez wiele tygodni prób. Tym 
bardziej wzruszająca była ta scena podczas premiery dla wszystkich, którzy to przedstawienie 
przez wiele miesięcy przygotowywali. 
 

Kochani Przyjaciele Słowa, jak trudno być cierpliwym dla siebie i innych. Jak szybko 
zrywa się nić cierpliwości, gdy coś się nie udaje. To powiedzenie z branży włókienniczej sugeruje 
utrzymanie równowagi, podobnie jak przy nawijaniu nici na szpulkę: gdy jest ona za mocno 
napięta, ulega zerwaniu. Potrzebne jest więc odpowiednie naprężenie, nie za słabe i nie zbyt 
mocne! Ale jak możemy znaleźć taką równowagę? Jak nauczyć się cierpliwości? 
 

Dobrze jest uświadomić sobie, że Bóg ma nieskończoną, anielską cierpliwość do mnie! 
Mogę 1000 razy popełnić błąd, a ON da mi kolejną szansę, aby rozpocząć od nowa.                    
Jego nić cierpliwości dla mnie nigdy się nie zerwie! Tak jak rolnik cierpliwie czeka na plony         
(Jk 5,7), tak Bóg z nieskończoną cierpliwością czeka na mnie, gdy zbłądzę. Jego przesłanie brzmi: 
wróć i zacznij od nowa! 
 

Do nauczenia się cierpliwości pomogą nam trzy kroki: (1) miej odwagę zatrzymać się       
na krótko w twoim galopie! (2) uświadom sobie, że Bóg ma taką cierpliwość do ciebie, której       
ty jeszcze nie masz dla siebie - to przyniesie ci odprężenie, (3) zacznij następnie od nowa to,       
co właśnie teraz jest do zrobienia! 
 

Kochani Przyjaciele Słowa, uczmy się ciągle od nowa cierpliwości dla siebie i innych we 
wzajemnych relacjach. Cierpliwy do czasu dozna przykrości, ale później radość dla niego 
zakwitnie - czytamy w starym testamencie (Syr 1,23). Bóg nigdy nie straci do ciebie cierpliwości, 
tak też ty możesz sobie powiedzieć: Nie trać cierpliwości! - Don't lose your patience! 
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