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که  ،خداوند ی، اتو: "ميکن یم را استدعاء نياما مصلوب خود ،  خداوندساعت نهم ، خطاب به  یاز سرودها یکيدر 

  ".آور اديخود به  ملكوتمرا در  ،یکن یم تحملرا همه 

   

که خداوند تحمل خود را نشان  ميآور یم اديرا به  یشمار یبدفعات در آنها ما ! دارد یقيعم یچند کلمه چه معنا نيا

 صبر آشکار بياييد ،بود نيزم یرو مدتى كه در اششده  شناختهدشمنان  در برابر اوتمرکز بر استقامت  یبه جا. داد

  .ميکن یبررسشاگردش خداوند را نسبت به دوازده 

  
ً به آنها . ن خود بودسه سال شب و روز با شاگردا یسيع: ديريرا در نظر بگ نيا داد و آنها شاهد  تعليماو شخصا

 یمت(به او نشان دادند  یکم مانيا نيچن بازهم، آنها  زينعمت شگفت انگ نيا رغميعل. او بودند زيمعجزات شگفت انگ

از ترس شاگردان فرار کردند و ! او را رها کردندآنها ،  کردند رياو را دستگ یبدتر ، وقت ی، و حت) دينيرا بب 26: 8

! کرد انكاررا پطرس وى او  شاگرد نيبرجسته تر، نينه تنها ا! کلمه هم نگفت کي یخداوند حت. جان خود پنهان شدند

 هصبح چ). 33 :22لوقا " (، من آماده ام تا با تو ، هم به زندان و هم به مرگ بروم خداوندا: "گفت پطرسشب قبل ، 

" شناسم ی، من او را نم زناى : "گفت حيبود ، در مورد مس ستادهيزن اخدمتکار  کي؟ او که در مقابل اتفاقى افتاد

. کرد، بلکه فقط به او نگاه  كردن مالمت ياخداوند چگونه واکنش نشان داد؟ او اصالً او را سرزنش ). 57 :22لوقا (

او  ايکه آ ديبار از او پرسسه  یسيبعداً ، ع). ديمراجعه کن 61 هيبه آ(را در راه توبه قرار داد  پطرسنگاه بود که  نيا

  ).ديمراجعه کن 18- 15: 21 وحنايبه (خود به عنوان رسول اعاده شود  ی، تا با پاسخ ها ريخ ايرا دوست دارد 

  

او عمل  هيکه عل یبه کسان یسيکه عآشكار مى كند را  یزيتحمل شگفت انگ يیبه تنها زهايچ نيکنم ا یفکر م من

،  ميکن یروياو پنمونه تا از  خواند یم فراخداوند ما را . داد یاو بودند ، نشان مکه در جمع  ی، از جمله کسانکردند

 شكايت یگريد از كسى هرگاه،  را ببخشيد گريکديو  شده گريکدي متحمل: "ديگو یم زيپولس ن قديسهمانطور که 

را  یه ضرورت بردبارهم). 13 :3 انيکولس(»ديکن نيچن زي، شما ن ديشما را بخش حيهمانطور که مس، دداشته باش

 نياست که اغلب به ا نيمشکل ا. کنند یدرک م بيابيمکه ممکن است خودمان را  یطيحفظ آرامش در هر مح یبرا

ما را ) دوستان ايما ، مانند خانواده  کيافراد نزد یحت( یشخص یافتد؟ وقت یاتفاق م نيا چطور. شود یدرک عمل نم

ما نسبت به . ميکن یفراموش م آنانکند ، ما ارتباط و محبت خود را نسبت به  یما را آزرده م یبه نوع ايکند  یم تياذ

ما  یخودخواه! است رينفرت متغ یحت ديتا شد فيواکنش از خف نيو ا ميده یآنچه آنها انجام دادند واکنش نشان م

 یک تو یکن یفکر م: "شود یافکار زشت مطرح م. رسد یانتقام به ذهن م اي يانهجو یشود و افکار تالف یم ختهيبرانگ

   !"نميخواهم او را بب ینم گريمن د!" "افتد یم یکه چه اتفاق دياو خواهد د" "من احمقم؟ یکن یفکر م" "؟یهست



 یانجام م یکه توسط شخص یعمل ايکلمه  کيکه  يی، جا فتديسوء تفاهم ساده اتفاق ب کيپس از  یتواند حت یم نيا

است که ها بوده شب چه. است تيو عصبان یگانگيب جهينت. شود دهيشکل ممکن د نيشود و در بدتر تعبيرشود اشتباه 

 یحت درونى یآشفتگ نيا! اند رفته تحليل گرانيدر برابر د یاحساسات نيبا چن رايخواب مانده اند ، ز یاز افراد ب یبرخ

  .شده است یو سکته مغز یمنجر به حمله قلب

  

  .وحشتناک و خطرناک نجات دهد ، تحمل است طيشرا نيتواند ما را از چن یکه م یزيچ تنها

   

اگر . ميفراموش نکنرا ما وجود دارد  نيکه در ب يیها ، نظرات و آرزوها دهيتنوع ا ياييدبو خواهرانم  برادران

 نيمکرر ب یها یريندارد که درگ ی، تعجب ميريدر نظر بگ زيخود را ن یفرد یها تيو شخص ی، سرسخت یخودخواه

درک  قيصلح ، از طر جاديا ی، تالش برا یمشکالت نيهنگام بروز چن. وجود داشته باشد) در خانواده ها یحت(افراد 

نخواهد  گريممکن است شخص د. ستيممکن ن شهيهم نياما ا. است یشخص ثالث ضرور یگريانجيم ايمتقابل 

 جاديتواند باعث ا یکه م یزيا چ، تنه ليقب نياز ا یدر موارد. اصرار داشته باشد که حق با اوست اي دهد یحيتوض

  .ما است رفصلح شود ، تحمل از ط

  

 یو ب ستيقادر به کار ن نيماش اي، موتور " روغن" نيبدون ا. گفته شده است که تحمل مانند روغن موتور است عاقالنه

 یهماهنگتا شود ،  یم جاديا یدشمن ايحل سوء تفاهم  یآل برا دهيا طيتحمل است که شرا طيتنها در شرا. شود یم دهيفا

  .ددر روابط ما حاکم شوبتواند در روح 

  
از خود نشان دهم ، آن شخص ممکن است  یتحمل نياگر چن: "فرد را وسوسه کند کيتواند  یوجود دارد که م یفکر

دست  گاه از اشتباه کردن چيه یعدالت یب! ستين نطوريمطمئناً ا." موجه او را قبول دارم ريفکر کند که من اقدامات غ

من کرده است ، من با  به یشخص چه بد نيکه ا ستين همم. است محبتبه نام  یبردبار ،یحيمس تحمل. دارد یبر نم

 یکنم که به من گفته است که حت یخود اطاعت م ی، من از خداوند و خدا بيترت نيبه ا. عمل خواهم کرد محبت

 زهايداند که چگونه چ یاو بهتر از من م رايسپارم ، ز یمرا به خدا  زيمن همه چ. كنم محبتو  مببخش زيدشمنانم را ن

  .ببرد یدهد که طرف مقابل به اشتباه خود پ بيترت یوررا ط

   

  .پرداخت ميبه آن خواه یبعد موعظهدر  به خواست خداباشد که  یم زين یگريابعاد د یدارا تحملموضوع  نيا

  

 پيسيديه متروپوليتن سوتيريوس از ~ 


