
"For our deliverance from all affliction, wrath, danger, and necessity…” 
 

  ..."اضطرارى، خطر و غضب بت،ياز هر مصن ما يیرها یبرا"

)9.1.2022( 

من بر زيرا كه  ،ا دل قوى داريدام، بود دخواه زحمت براى شما دنيا در: "به شاگردان خود هشدار داده بود خداوند

 تحمل قيطر از ديما با": کند یصحبت م زحماتدر مورد  ديپولس رسول با تأک). 33 :16 وحناي." (ام آمده غالبجهان 

امر غافل  نيهشدار داد که از ا انيحيمس هاو ب). 22 :14اعمال رسوالن " (ميوارد ملکوت خدا شو اريبس یهاسختى 

 مانيبا صبر، ا ،در مواجه با غم و اندوه اين زندگى که یکه کسان ميدان یم قديسين یو زندگ سايکل خيو ما از تار. نشوند

 سرافراز یشد، مانند شهدا یم شتريب مصيبتو در واقع هر چه ! ، مقدس شدندكردند ، برخوردحيگرم و عشق به مس

 .شدند یم ليتجل بيشتر

  

 یروحان یدستاوردها یبرا یبه چالش زحماتدارند،  حينسبت به مس سرسپردگىصبر و  ،یقو مانيکه ا یکسان یبرا

ها آن شعله اندک  یبعض یحت. دشو یم يیرسوا یبرا یليدل زحمات مان،يا در فانيضع یبرا. شود یم ليتبد ديجد

روند  یم شيتا آنجا پ آنها در واقع. افتند یم یديناام اهيس یکيکنند و در تار یرا که در دلشان مانده بود، رها م مانيا

 .دهند ینسبت م ،انسان دوست خداوندو رها شدن را به  یتفاوت یب ،یعدالت یکه ب

  

و  غم و اندوه عليه مبارزه خودبه و  برخيزندکند تا  یم قيدالور خود را تشو انىمبارزان روح سايحال، کل نيا با

غم  یها تياز موقع يیرها یخواهد که برا یم هيبرسند، و از بق انيکه با تاج به پا یتا آخر ادامه دهند، تا زمان زحمات

، خطر و غضب بت،يمصاز هر  مان يیرها یبرا: "نددعا کنهمه ما با آن روبرو هستيم  كه اغلب خود زيانگ

 ..."ميخداوند دعا کن نزد بياييد، اضطرارى

  

 ً آن مواجه كه شخصاً با  مصيبت هايىكه  ىدر حال، مى گيريما در نظر رى قديسين زندگ ىتأثيرگذار است كه وقت واقعا

بقيه ما به درگاه  ى، در عين حال برامى شد ىو امكان مجاهدت بيشتر تلق ىخجسته اله مالقاتاز نظر ايشان ، ه اندبود

 یم. قرار مى گيريمخود  نوين وسيسيپائ قديسنگرش  ريتأث تحتما  .تا ما را از غم ها رها کند مى كردندخداوند دعا 

درد . بزرگ آنها را با صبر تحمل کرد قديسيناما او مانند . برد یرنج م یدردناک یها یماريکه او سال ها از ب ميدان

است که او از خدا نخواست که او را  نيا بيما عج یو برا. دانست یو صبر م مانيا نيخداوند، تمر مالقاترا  ديشد

 کيمن از «: و در واقع فرموده بود. باشند یمرايش مفيد کرد دردها ب یچون احساس م. خالص کند یماريدرد و ب از

 ،بودند برايم مفيد ميها یماريقدر که ب در کوه آتوس، آن روحانى یها و مجاهدتشب زنده دارى و  دارى  روزهر عم

او  یدعا کرد و خدامى دعا  آنان رفع غم یبرا ندکه بر اثر رنج از او کمک خواست یمردم یاما برا. »نبردم یا بهره

 قديسينهمه  داده شده توسط یاز دستور روحان وسيسيپائ سيقد گر،يبه عبارت د. شد مى و معجزات انجام ديشنمى را 

اندوه  رما را د مصيبت نکهيا یبه جا رايز. برطرف كندکه غم و اندوه ما را  ميدعا کن به درگاه خدا: کرد یرويپ یقبل

کنند،  یرا تحمل م زحمات رانهيکه دل مبارزانىکه به  يیاز تاج هاخود را بهتر است  اندازد،يعالج بال یديو ناام

انتظار داشته  خداوندرا از رحمت  زيو همه چ ميخود را بشناس یبهتر است ضعف روح گريبه عبارت د. ميمحروم کن

  .ميباش



  

شود که نه  یم یاست که متوجه کسان یاله غضبما عمدتاً منظور  م،يکن یدعا م» غضب از هر« يیرها یبرا یوقت

منيت و در  سازند یرا منحرف م قتيکنند، حق یم یچيگذارند، بلکه از قانون خدا سرپ یپا م ريتنها اراده خدا را ز

افراد  نياز ا یپولس رسول در مورد گروه. دشمن خدا هستند یافراد نيواقعاً چن. شوند ینم مانيسرخوشانه خود پش

را  خود گناهانپيمانه  شهيهمبدين گونه . ابنديکنند تا نجات  یمنع م انيهوديريغ بهرا از سخن گفتن  ما«: سدينو یم

 یفور ینمونه بارز تجل). . 16 :2 انيکياول تسالون(» نازل شده است شانيبر ا سرانجام خدا غضب اماکنند،  لبريز

 سد،ينو یهمانطور که اعمال رسوالن م. است سيروديدانست، پادشاه ه یخدا م هيکه خود را شب یدر شخص یخشم اله

کرد تا موضوع را در حضور همه  نييرا تع یروز نيبود، بنابرا خشم گرفته دونيساکنان صور و ص بر سيروديه

اين آواز : مردم هلهله کردند. و بر تخت نشست و با مردم و اربابان سخن گفت ديخود را پوش شاهى یردا. کند یبررس

فرشته خداوند  دم در، ننمود را تمجيدو خدا  ابديکه به عنوان خدا جالل  رفتيدرنگ چون پذ یب! انسانآواز نه ست خدا

با  دييايب). ). 23- 20: 12اعمال رسوالن " (دمرو ند خوردها بدنش را کرم  و: "مبتال کرد ناگهانى یمارياو را به ب

  .ميو دعا کن ميباش مشتاقانه نظاره گراو،  کرانيو رحمت بخداوند  تيجلب رضا یابر تمام نگرش خود نسبت به خدا

 

خطر و ... از هرن ما يیرها براى«: شماس است یليتکم توصيه ،یازياز هر خطر و ن یو دور یريشگيپ یبرا دعا

 .»ميدعا کن خداوند بياييد به درگاه ضرورت،

  

کند، که نجات ما را  یم ديما را تهد یکه زندگ ميکن یرا کشف م یديرسد، خطرات جد یکه فرا م یديروز جد هر

ً در مورد بال. کند یم ديتهد  یها روسيجهش ودر مورد ،یموارد داخل یحت ات،يجنگ ها، تصادفات، جنا ا،يما دائما

ما را به  ،دانش نيو ا. شويم یم خبردار تد،اف یکه در جهان اتفاق م یگريد زيغم انگ یزهاياز چ یاريمرگبار و بس

به . ميکن یم یاحساس ناامن ، حتى در خانه خودخود محلما در . دهد یاسترس سوق م و اضطراب، نان،يعدم اطم

به (خطرات نجات دهد  نيتواند ما را از همه ا یکه م یقادر متعال، تنها کس یتمرکز بر خدا شهيهم است که ليدل نيهم

  .مقابله با آن است یتنها راه درست برا) ديکنمراجعه  7: 5 انيعبران

 

  :خواهدمى  »ازهاين … از همه يیبراى رها«مؤمن با درخواست  تينها در

  .، رهايى يابدداند یم یمختلف که جامعه مصرف کننده آن را ضرور یماد یازهاياز ن )الف

  .محروم نشود خود خانواده یخود و هم برا یآبرومندانه هم برا یزندگ یاز امکانات الزم برا) ب

  نيآم. يابيم يیرها ،یو ماد یسخت، معنو طيهمه شرا نيا ازما درخواست مى كنيم  كه 

  

 متروپوليتن سوتيريوس از پيسيديه~ 


