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ال اقول لك الي سبع مرات بل  الي
!سبعين مرة وسبع مرات

 ( 21 ، 18متى  )

!إبدأ من جديد! إبدأ من جديد

أصدقاء الكلمة األعزاء

 درجة مئويه . وفي احدي فرق الموسيقي الدولية الصغيرة ، تم إعداد40ع مقياس درجة الحرارة الي أكثر من اارتف
الموسيقى للحفل النهائي. كانت القدرات الموسيقية لالفراد مختلفة تماًما ، كما كانت الجديه وااللتزام بالمواعيد تعيشان بشكل

مختلف تماًما. لقد كان تحديًا كبيًرا لقائد الفرقة شديد االلتزام. قال في المساء: "في لحظة من هذا اليوم شعرت باإلرهاق
الشديد وخيبة األمل لدرجة أنني وصلت إلى  مرحلة البكاء. طوال اليوم عشت شعار "ابدأ من جديد". لم يتم التدرب على

أغنية واحدة بشكل جيد. - إبدأ من جديد! حضر أحد أعضاء الفرقة إلى البروفة متاخر جدا  تقريبا بعد انتهاء  االوان. وكنا
 سقط احدي  حوامل النوته  الموسيقيه ووقفت البروفة مره اخري.–قد تدربنا بالفعل على األغاني األولى. - إبدأ من جديد. 

إبدأ من جديد. واآلن بعد أن شعرت أنني قدمت كل شيء وال أعرف ما إذا كان األداء سيكون ناجًحا؟

" !إبدأ من جديد -

ال تترك نفسك  فريسة الي خيبة  األمل والتشائم أو اإلصابه بالعجز أوتسمع إسائات اآلخرين ، فهذا ليس باألمر السهل! هذه
تدريبات عالية األداء للروح. كيف يمكن أن يكون قد حل علي القديس بطرس الرسول ؟ كشخص خشن اي لديه خبره كبيره
في الحياة و عمل كثيرا  ، ومع ذلك عمل في فريق مع شقيقه أندرياس ، مع يعقوب  ويوحنا .  حصل االثنان األخيران على
لقب - "أبناء الرعد"  الذي كانا يطلقان عليهما. كيف يمكن أن يكون األمر عند العمل على القوارب في بحيرة طبريا ، يمكن

للجميع أن يرسم  ذلك في خياله.واثناء العمل علي مثل هذه القوارب سيتم نطق بعض الكلمات القاسية والجارحة. وفي
مرحلة ما  بدا بطرس الرسول كعادته بعد ان  قد سئم  من ذلك، حينئذذ تقدم الي يسوع وقال يارب : "كم مرة يخطئ الي اخي

وانا أغفر له ؟هل الي  سبع مرات؟ "سيكون هذا كثيًرا! ثم يسمع إجابة رب المجد يسوع المسيح وقال له : " ال اقول الي
 !سبع مرات ، بل سبعين مرة  سبع مرات!" إذن: الغفران "قصة ال تنتهي" مع يسوع! حكمه: ال تتوقف عن التسامح

أن الذين يعيشون على هذا النحو التسامح والمحبه  الن الرب يسوع قال حبوا بعضكم بعض ، اولئك  هم رسل حقيقيون
.للسالم

:هو دائما يعطي فرصة للسالم! إذا كانت لدينا الشجاعة لعدم التوقف عن البدء من جديد

ابدأ من جديد! إبدأ من جديد
.
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