
 

 4  تأمالتي در روحانيت  –كليساي ايرانيان داالس 

  در روحانيتتأمالتي
 

 توكلِ شما به كيست؟

توان به انسان،  كنيم نمي ايد كه در دنيائي كه زندگي مي هم به اين نتيجه رسيدهدوست عزيز، آيا شما 
كنيم كه همة  ايد كه تا فكر مي جه شدهآيا متو! ها توكل نمود هاي انساني و يا حتي حكومت سازمان

ائي نيست، ناگهان يك واقعة طبيعي مثل زلزله و توفان، يا يك  امورمان را رو براه نموده و ديگر مسئله
ها خود را  اندازد؟  بعضي موقعيتِ مشكلِ اقتصادي، يا يك مشكلِ جسماني ما را تكان داده به فكر مي

توان به اين گفته اكتفا نمود و  آيا مي ».توان كرد ت و كاري نميتقدير اس«: گويند ارضاء نموده و مي
كند، نداشتنِ آگاهي واقعي از شخصيتِ  ارزشمندانه زندگي نمود؟ آنچه چنين گفتاري را ثابت مي

   كارهايي تمام خدا از ديدن ٣١«:  گويد كالم خدا به ما دربارة خلقتِ خدا چنين مي. خداي خالق است

پس  در ابتدا خواست خدا اين نبوده كه بشر در  )٣١:١پيدايش ( ». بود، بسيار خشنود گشت   شده  انجام كه
خدا براي بشر اجازة انتخاب مقرر نموده، و همراهِ آن مسئوليت . سختي و درد و رنج زندگي كند

. يمانتخاب را، همانطور كه ما هم به فرزندان خود حق انتخاب داده و از آنها مسئوليت را انتظار دار
پس اگر خدا با آگاهيِ كاملِ . جلوگيري از عواقبِ انتخاب صدمات مربوطه را در بر خواهد داشت

كنند، ما  هاي خود را دنبال مي دهد، و آنها خواسته جد ما آدم و حوا، به آنها اجازة انتخاب را مي
 به اين واقعيت پي چه خوب است كه. هاي خود مقصر بدانيم توانيم خدا را در مورد نتايج انتخاب نمي

: گويد كالم خدا مي. ريزي نمائيم برده زندگي خود را بر مبناي آنچه خالق ما مقرر نموده برنامه
توّكل كردن بر خداوند، بهتر از اعتماد ٨. خداوند را شكر كنيد، زيرا كه  نيكوست و محبت پايدار او ابدي است١«

تواند   به رهبران انساني توكّل نكنيد، هيچ انساني نمي٣«: ينو همچن )٨ و ١:١١٨مزمور ( ».داشتن به انسان است

 بيائيد به جاي توكل بر انسان و رهبرانِ انساني به عيسي مسيح زنده كه براي )٣:١۴۶مزمور ( ».نجات بدهد
تا به ديگران خدمت كند و جان خود را در راه بسياري ... ۴۵«او براي اين آمد . رستگاري ما آمد توكل كنيم

بياييد نزد من اي تمامي زحمتكشان و گرانباران و من به ٢٨«: گويد عيسي مسيح مي )۴۵:١٠مرقس ( ». سازدفدا

 باشد كه شما دوست عزيز به آن كسي كه جان خود را داد تا اميدِ )٢٨:١١متي( ».شما آرامي خواهم داد
  .به وعدة حياتِ جاودان را داشته باشيم ايمانِ قلبي بيĤوريد

     

  و خدمت مسيحدر محبت
 كشيش ايرج همتي

 
    

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