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Oblecite si čim globljo 
potrpežljivost!     (Kol 3,12) 
______________________________________                                                 

Ne izgubi potrpežljivosti! 
Don’t lose your patience! 
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Dragi Prijatelji Besede, 
 
 Na koncu nastopa »pieces4peace« v preteklem letu tukaj v Kamnu je bil ganljiv trenutek, ko je 
Fajir, 13-letna glavna igralka, zaklicala: „George, to je rešitev: bratje smo! Bratje in sestre! Tu ni 
meja!« Fajir in George sta šla na potovanje okoli sveta in sta iskala ključ miru. Našla sta ga v življenju 
bratstva in sestrstva. V scenariju smo lahko v nadaljevanju brali: »Fajir pade Georgeu v objem!« Ta 
prizor je bil velik izziv! Pripravljalna skupina ga je morala neštetokrat vaditi. Fajir je muslimansko 
dekle, George krščanski fant. Oba sta prišla v našo državo kot begunca. Drug drugega naj bi kot 
glavna igralca objela, vendar tega v prvih tednih nista zmogla. Sledilo je veliko potrpežljivosti – 
ogromno potrpežljivosti, še bolje: svetniške potrpežljivosti. Tako je bil prizor v krstni uprizoritvi še 
toliko bolj ganljiv za vse, ki so več mesecev pripravljali ta nastop.  
 
 Dragi Prijatelji Besede, kako težko je biti potrpežljiv sam s seboj in z drugimi. Kako hitro se 
pretrga »nit potrpežljivosti«, če nam nekaj ne uspe. Ta izraz iz tekstilnega sveta nakazuje na 
ravnotežje, ki si ga velja zapomniti: Nit, ki je pri odvijanju preveč napeta, ki je torej preobremenjena 
in prenapeta, se pretrga! Potrebuje namreč pravo življenjsko napetost: niti preveč sproščena niti 
prenapeta. – Ampak kako najdemo tako uravnoteženo potrpežljivost? Kako se lahko naučimo biti 
potrpežljivi? 
 
 Dobro je, da se zavedam, da je Bog z menoj neskončno potrpežljiv, svetniško potrpežljiv! 
Tisočkrat lahko zaidem s poti, On pa mi da tisoč in eno možnost, da začnem znova. Njegova nit 
potrpežljivosti z menoj se nikoli ne pretrga! Tako, kot kmet jeseni potrpežljivo čaka na zemeljske 
sadove (prim. Jak 5,7), tako Bog z neskončno potrpežljivostjo čaka name, če zaidem s poti. Njegovo 
sporočilo je: Pridi nazaj in začni znova!  

 
Da bi se naučili potrpežljivosti, pomagajo trije koraki: 1. Imej pogum se na kratko ustaviti v 

svojem galopu! 2. Zavedaj se, da je Bog s teboj že potrpežljiv, čeprav ti s seboj trenutno nisi. – To te 
bo sprostilo. 3. Začni znova s tistim, kar je zdaj v tem trenutku potrebno! 

 
Dragi Prijatelji Besede, znova se naučimo potrpežljivosti s samimi seboj in drug z drugim. 

»Potrpežljiv človek bo sicer moral zdržati do določenega trenutka, potem pa mu bo spet dano veselje,« 
je zapisano v stari zavezi (Sir 1,23). Za voljo veselja se splača vaditi v potrpežljivosti. Bog nikoli ne 
izgubi potrpežljivosti s teboj, tako smeš tudi ti reči: Ne izgubi potrpežljivosti! – Don’t lose your 
patience! 
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