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  در روحانيتتأمالتي
 

:زندگي ارزشمند   

يكي از جمالتي كه تأثيرِ عميقي در زندگي من گذاشته گفتة فيلسوفِ معروف سقراط است كه 
هاي   به راستي ارزش».كردن را ندارد زندگيِ بدونِ ارزيابي، ارزشِ زندگي «: اش چنين است ترجمه

كنيد؟ چه مواردي براي شما  شما با چه معيارهائي زندگي خود را ارزيابي ميزندگي شما چيست؟ 
تنها «: مهم هستند و حاضريد تا نهايت بر آنها بيايستيد؟ گفتة زيباي ديگري كه اخيرا خواندم اين است

هاْ گفتة عيسي مسيح خداوند را بياد من   اين گفته».ائي كه ارزش دارد آن است كه خرج دارد زندگي
ه، صليب خود را بردارد و به اگر كسي بخواهد از من پيروي كند، بايد خود را فراموش كرد ... �٣«: آورد مي

كنند پيرو عيسي مسيح هستند ولي زندگي آنها  هستند كساني كه ادعا مي )٣�:٨مرقس ( ».دنبال من بيايد
توجه كنيد به دو شرطي كه عيسي مسيح براي پيروان خود . گويد نيست نمايانگر آنچه عيسي مسيح مي

اينجا منظورِ كالم خدا كنار . خود را برداشتناول خود را فراموش كردن و بعد صليبِ . كند مقرر مي
هائي كه با آنچه خدا در نظر دارد متفاوت  ها و ارادة شخصي خودمان است، خواسته گذاشتنِ خواسته

آيا حاضريم از خواسته خود بگذريم تا بركاتي كه خدا در نظر دارد شاملِ حالِ ما شود؟ اگر . است
توان تفاوتِ خواسته و ارادة خدا  چالش اينجاست كه چگونه مي. پيروِ واقعيِ عيسي مسيح هستيم، بله

گذرد نمايانگر آن  تجربيات شخصي و آنچه در اطراف ما مي. را از خواسته و ارادة خود تشخيص داد
ما احتياج داريم كه خودِ خدا ما را از . دهيم است كه ما خود به خود خواسته و ارادة خدا را انجام نمي

براي اين منظور ما هم كالم خدا و . گاهي داده و خود توانائي انجامِ آنها را بدهدهاي خود آ خواسته
 طرزِ تفكّرِ شما دربارة زندگي بايد مانند طرز تفكّرِ عيسي �«: گويد كالم خدا مي. هم روحِ مقدسش را داريم

يسي مسيح براي ما بر وقتي طرزِ تفكّر ما طرزِ تفكّر مسيح شد، همانطور كه ع )٢:�فيلپيان ( »:مسيح باشد
صليب رفت، ما هم حاضر خواهيم شد كه صليب خود را، يعني آن خرجي كه بايد براي زندگي 
ارزشمندِ پيروِ عيسي مسيح بودن بپردازيم، با رضايت پرداخت نمائيم تا بركاتِ الهي شامل حال ما 

 خدا در عيسي مسيح باشد تا شما دوست عزيز متوجة پرداختِ خرجِ داشتنِ رابطة شخصي با. شود
.ده، با ايمان قلبي پيرو او شويدش  
 

 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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