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خود را  کشد تا زمین محصول پرارزشپس ای برادران، تا آمدن خداوند صبر پیشه کنید. بنگرید چگونه دهقان انتظار می

پس شما نیز صبور باشید و دْل قوی  8 .کند تا بارانهای پاییزی و بهاری بر زمین بباردبه بار آورد؛ چگونه صبر می

برادران، از یکدیگر شکایت نکنید، تا بر شما نیز داوری نشود، زیرا ’داور‘  9 !دارید، زیرا آمدِن خداوند ما نزدیک است 

 .گیرید گفتند، درِس صبر در مصائب را فراپیامبرانی که به نام خداوند سخن میبرادران، از 10 .بر در ایستاده است

دانید که خداوند سرانجام با او چه کرد، زیرا اید، و می ایوب شنیده خوانیم. شما دربارۀ صبرما بردباران را خجسته می11

 .غایت مهربان و رحیم استخداوند به
 

  کینزد سمسیکه  کر  نندیب ی ( باز شده است. و بچه ها به وضوح مسمسیروز قبل از کر  ۲۴بچه  یبرا می تقو یانیادونت ) میتقو

  می . تقومیدیرس سمسیکر  ما یاتوان گفت که به وسط  یم یکنند. از شمع دوم حت یاشاره م سمسیبه کر  ز یادونت ن  یاست.  شمع ها

است که نامه    عموضوهمان   قا  یدق نی. و امیهست سمسیکر  نتظر مضر حکنند که ما در حال  یشمع  ابراز م ۴ادونت و تاج گل با 

کلمه   یاست. ". وقت مان یاز ا یاساس یکه انتظار صبورانه بخش دی خواهد به ما بگو ی کند. او م ی در مورد آن خطاب م عقوبی

  یحوصله ا چیباشند. آنها ه سمسیتوانند منتظر کر  یمن  گر یکه د م یافت یم یکودکان ادیبه  ار یاخت  ی، ب میشنو ی" را میبردبار 

بچه  یزمان کرونا ، صبر نه تنها برا نی" اما به خصوص در اسمس؟یکر  دنیفرا رس تا   بخوابم دی. "بابا ، مادر .. چند بار باندارند

توانم سرانجام به مادرم   یم یچه زمان د؟یآ  یواکسن م یباالخره ک م؟یبزنماسک  دی با ی: تا ککندصدق می همه ما  یها ، بلکه برا

  یبه زندگ م یخواه یو م م یشو یصبر  م ی، همه ما ب میاست. و صادقانه بگو یدر خانه سالمندان مراجعه کنم؟  عدم صبر بشر 

  م؟یصبور باش  دیبا یسخواهند بدانند: "چرا؟ و بر چه اسا ی!" پس همه م ید: "صبور باشد یبگو  ی. اگر کسمیبرگرداروزمره خود  

صبر   دیتوان ی ، نم شته بشایددان ی برای آنمدرک ، اگر  قتی«در حق  م؟یوجود دارد که ما از آن اطالع نداشته باش  یاطالعات ا یآ ای

  گر یاز مشکالت د یار یشود.  با بس یم کینزد  دسامبر  24  خواهد به بچه ها  نشان دهد که  یادونت م م یتقو  لیدل نی. به همدیکن

به    . میبدون اساس صبور باش م یتوان یما نماما   . شد پاک خواهند تمشکالکه   میاثبات کن  یبا راحت می توان یدر جهان ما، نم

  ابانیچراغ خ  شبود و با هر دو دست ستاده یازدحام  ا انیدر م یرمردی. پدمیشلوغ  د ابانیرا در خ بیعج اتفاق ک یعنوان مثال. 

  تیبار هم جمع ک یدادند و  ی اوقات او را هل م  ی. گاهمی کردند رفت و آمدش . مردم به سمت چپ و راسته بودگرفت را در دست 

درست    ه بود.خود را محکم  نگه داشت نابایچراغ خ   و ه بودستادیاو را دور بردند. اما او محکم ا با  یکه عجله داشتند تقر  یادیز 

و     دمیرا نفهم رمردیصحنه را تماشا کردم و اصال  هدف آن پ نیداشته باشد. من ا یچراغ  بستگ نیبه ا شی تمام زندگ نکهیمثل ا

مسئله   نیاز رهگذران  ا ی. برخبوده  داشت نگه محکم آن را  نقدر یو چرا ا انتظار کرد ابان یاز چراغ خ یز یدرک نکردم چه  چ

 فیبرگشت. در هر دو دست او ک دیخانم مسن از خر  کی.  افتاد  اتفاق   نی. و سپس ادندیرا به نظر  خنده دار گرفتند و به او خند

رد ،  را رها ک ابان یخ راغ،  بالفاصله چ دیهمسرش را شن یاو صدا  یداد و وقت رمردیرا به پ صاع. او بود صاع ک یو  دیخر  یها

تازه بعد   . شروع به حرکت کردند یگرفت ، و هر دو نفر راض گر ی همسرش را در دست د یدست و بازو کیخود را در  صاع

https://www.loghatnameh.de/index.xhtml?wordText=%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C&id=10058


تا من   ر یچراغ  را در دست تو محکم  بگ نیا»همسرش به او گفته بود:   بود.  نایبود. مرد ناب ه اتفاق افتاد یز یچه چ دمیفهم

تواند  کامال   به همسرش اعتماد کند. و   یدانست که م ی. او ممیدانست  یما نمی دانست که همه  یرا م یز یچ نایابمرد ن  !»برگردم

از آن صحبت    عقوبیکه  یبردبار   بماند.  ابانیچراغ خ زیر است که او محکم  لیدل نیگردد. و به هم یدانست که او برم  یاو م

ارتباط دارد.   یسی" نه ، صبر ما با عدی: "صبور باشستیدستور ن ک یفقط  انیحیبه مثال باال است. صبر ما مس هیشب ار یکند بس یم

ما بر  بهاگر تجر  ی. حتم یگردد ، صبر دار  یو برم دیگو  یاو دروغ نم می دان  یم نکهیو از ا اریم د  مانیا یسیاز آنجا که ما به ع

  یز یچ میر یگ یم  یسیکه از  ع یی بایصبر و شک نیخندند. اب یبه ما م  مانیطر  کارهامردم به خا  یوقت یخالف آن باشد. و حت

  بهنسبت به کلمه مدرن    متفاوت ار یآن بس  یکند که معنا یصبر استفاده م یبرا یاز کلمه ا د یاز تحمل زمان است. عهد جد شتر یب

صبر باشد.     توانست یم ی .  و تنها  قاضمی شد. استفادهدادگاه  در " اغلب  makrothymiaصبر " یونانی. کلمه استصبر 

صبر احساس      به کار گرفته بود.را صبر  او  د،یبخشی مرا  او    بالفاصلهکرد اما  یم عیینت    ار ک گناه را شخصکه او   یهنگام

انسان   ک یفقط  دی در زمان عهد جد رایاست! ز   اسبند منقدرتم فرد ی، بلکه برعکس ابراز قدرت است که تنها برا ستیضعف ن

  یکامال  م یسیشود. ع یم انیب یسیخود پروردگار ما ع قیاز طر  یصبر به روشن نیا  هالگو تواند صبور باشد.  یقدرتمند م

رها  بهشت  ر حال او ثروت خود را د نینخواهد داشت. با ا ی ا ده یفا چیاو ه یبرا نیزم یرو نجایبه ما در ا دنیدانست که راه رس

. او  کشتند خواهاو را   میدانست که مردم در اورشل یم  یسی، ع بیترت نیرا به ما بدهد. به هم ش ثروت کرد و نزد ما آمد تا  

نبود که شر  نیراه را رفت. نگرش قاطعانه  ا نیحال او ا نی و با ا . خواهد بود پیش روی او   یدانست که چه مرگ تلخ  یم قا  یدق

کارها را   نیرا پرت کند. او همه اش حواس یز یهر چ ای  ی. و اجازه نداد کسدیا با شر انتقام گرفت! خودش دشمنانش را بخشر 

خواست تا   ی را م نیو خدا ا    انجام داده است.  یدانست که چه کار   یم قا  یکرد. او دقمی اراده خدا را دنبال  شهیهم رایانجام داد ز 

  یم حیوجه کلمه "صبر" را توض نیداشت به بهتر  یسیکه ع ینگرش نی. اشویمداده نجات   طانیما انسانها از گناه ، مرگ و ش

  د یما نبا نی. بنابرامیرفتار کن یسیمانند ع دیکه ما با ستین نیجز ا  یگر یکند ، منظور د یم قیما را به صبر تشو یعقوب  یدهد. وقت

نجات در   یسیدهد که ما توسط ع ی نه ، برعکس او به ما نشان م  ...  م یندار  یگر یچاره د رای، ز  میرا  تحمل کن  بد ز یفقط همه چ

  یرو شیرا پ ز یانگ رتیهدف ح  کیکند!   یما را آزاد م یسیبه ع مانی.  امیافتیدر  یسیاز عرا   یزندگ یمبنا . ما  میکرد افتی

در   ز یبه فروشگا رفت  در امان بود ، ما ن  همسرش یوقت نایمرد ناب همانگونهما را بر خواهد داشت. خواهد آمد و  یسیع  . میدار 

هدف   یسیکه ع م یشو یمتوجه م ، می باریمبه سار  نی در زم نجایکه ازمانی و در . ستیدور ن یسیاز آنجا که ع م یامان هست

.  پروردگار ما  میر یتقام بگنا یگر یداز   میخواه یان است. ما مبه او اس  رساندنآسیب   برساند ، بیبه ما آس یماست. اگر شخص

.  میکن لیبه خدا تحو دیبا یز ی. همه جمیکه  قضاوت کن ستی .  الزم نردیتقام بگنتواند ا یدهد که  تنها خدا م یبه ما نشان م یسیع

  بیسآمردان توسط همه مردان   نیرا به ما نشان داد.   ا  ق یعهد عت وبیو ا امبرانیپ نیهمچن  عقوبی. ستیآسان نصبور بودن 

به ما   یمثال کشاورز  ک یموضوع  نیا حیتوض یبرا عقوبی   است.   مانیبه ا کینزد ار ی.     صبر بسندماند. اما آنها صبور دیدند 

دانستند که قبل از آمدن    یدارد. آنها م  یدانستند که کاشت و برداشت به باران بستگ  یدهد: کشاورزان در زمان کتاب مقدس م یم

ماندند. به  می ، منتظر  دی آ یاز سال م یدر زمان خاص شهیدانستند که باران هم  ی باران ، کاشتن مفهوم ندارد. و چون آنها م نیاول

فرا   ی. زماندارد   میتقو یدارا ز یاست ، خداوند ن یقطع تادون  میدر تقو 24. همانطور که درب م یهستمنتظر خدا  ز یما ن بیترت نیا

و صبر    مانیا  .میو صبر دار   میکن یم یو اکنون زندگ نجایخدا ما در ا نی. و با اعتماد به ابر خواهد داشترسد که او ما را  یم

کار را انجام   نیچگونه ا   میر یبگ ادی دیبادر طول زندگی است.  کرده داده ؛ بلکه خداوند آنها را به ما عطا  ستندین یهر دو انسان

   و ساز   ساخت  : » دینیب ی را در کنار جاده م یکه شما مرتبا  عالئم ییاست ، جا ابان یخ ت و ساز ساخ  کیما مانند  ی. زندگم یده

  نیم! "در واقع ، ایتمام شد. از صبر شما متشکر  ت و ساز ساخ »   آمده است:    ت و ساز ساخ ی!« فقط در انتهادیباش تهصبر داش

صورت شما   نیدر ا رای! "ز میمتشکر تمام شد! ما از صبر شما     ت و ساز ساخ ما باشد. " یهمه سنگ قبرها یرو دیجمله آخر با

  ز ی. و سپس هر آنچه اکنون دردناک و غم انگد ید  میه خداوند را چشم به چشم خواه. آنگادیندار  شتر یو حوصله ب ر به صب یاز ین

 ن یادونت خودش دارد. آم  میرا در تقو خیتار  نیشود. خدا ا یم لیو لذت تبد یاست به خوشبخت


