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  در روحانيتتأمالتي
 

 براي چه شكرگزار هستيد؟

شنيدم  شدنم در ايران بخصوص بعد از صرفِ غذا مي يك واژه زيبايي كه گاه گدار در دوران بزرگ
در آن دوران هميشه برايم جاي سوال بود كه چرا و براي چه بايد از خدا  شكر .  بود»خدا را شكر«

 كار شدن تا زماني كه به عيسي مسيح ايمان آوردم به بعد از تحصيالتِ دانشگاهي و مشغول. نمود
آمد كه هر آنچه  اينطور بنظر مي. آورم كه براي موردي از خدا شكرگزاري كرده باشم خاطر نمي

شنوم كه ناخودآگاه از  اغلب هم كه با عزيزان ايراني هستم، بندرت مي. هستم و دارم حق من است
خدا را «گويند   آنها هم زير لب مي،»خدا را شكر« شنيدن بيشتر در مقابل. خدا شكرگزاري نمايند

دهنده و خداوند خودم ايمان آوردم، در ضمن   بعد از اينكه به عيسي مسيح به عنوان نجات».شكر
خواندن كالم خدا به آيات زيادي برخوردم كه اراده و خواست خدا براي من اين است كه شكرگزار 

زيرا خدا در مسيح عيسي از شما همين انتظار . آيد خدا را شكر كنيد پيش ميبراي هر چه ١٨«براي نمونه . باشم

 چطور اين امكان پذير »براي هر چه پيش آيد؟«: ممكن است شما بپرسيد) �:١٨اول تسالونيكيان ( ».را دارد
چيز  دانيم همه  ما مي٢٨« :ام ام متوجه اين وعدة خدا در كالمش شده است؟ حاال كه به مسيح ايمان آورده

) ٢٨:٨روميان ( ».اند، با هم در كارند براي خيريت آناني كه خدا را دوست دارند و به حسب ارادة او خوانده شده

ام و همة چيز براي خيريت من در كار است، اين كافي نيست  حال چون به حسبِ ارادة او خوانده شده
باشم، بلكه آگاهي از بركاتِ خدا در زندگيم براي اين كه براي آنچه خدا به من عطا نموده شكرگزار 

شايد فكر كنيم كه موقعيت خوب ما لطف خدا در مورد ما و . است كه باعث بركتِ ديگران شوم
اين طرزِ فكر مشكلِ بيشتر روحانيونِ دوران زندگي زميني عيسي . توجهي او نسبت به ديگران است بي

ي آنچه داريم و هستيم شكرگزاريم، يا واقعا ازخدا آيا فقط برا. مسيح و دوران حاضر است
شكرگزاريم؟ چه خواهد شد اگر خدا بركاتِ خود را از ما بگيرد، آيا هنوز هم او را دوست خواهيم 

باشد كه شما دوست عزيز با . شناسيم هاي خود مي ائي براي خواسته داشت؟ اگر نه، ما فقط او را وسيله
ارادة خدا در زندگي خود پي ببريد و از صميمِ قلبِ شكرگزار خدا ايمانِ قلبي به عيسي مسيح به 

.باشيد  
 

 در محبت و خدمت مسيح
 كشيش ايرج همتي

 
    

  . باشد مقدس ترجمة جديد مي آيات ذكر شده در اين متن از كتاب
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