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  در روحانيتتأمالتي
 

 چرا نگران هستيد؟

كه دو پرنده بر شاخة درختي  كنند تعريف مي. چندي پيش داستاني را شنيدم كه برايم خيلي جالب آمد
ها دربارة امور روزانة زندگي  گذر را مد نظر داشتند و متوجه اضطراب و نگراني انسان نشسته و مردمِ ره

ها اينقدر نگرانِ امورِ زندگي خود هستند؟ و  پرسد چرا انسان ي ميها از ديگر يكي از پرنده. خود شدند
البته ما اين گفته . ها آن پدري را كه ما داريم ندارند دهد كه به احتمال زياد اين انسان ديگري پاسخ مي

براي زندگي خود نگران نباشيد، كه چه بخوريد و يا  ... «٢۵:  خوانيم گويد مي را در آنچه عيسي مسيح مي

به پرندگان ٢۶ . چه بياشاميد و نه براي بدن خود كه چه بپوشيد، زيرا زندگي از غذا و بدن از لباس مهمتر است

كنند، ولي پدر آسماني شما روزيِ آنها را  كنند و نه در انبارها ذخيره مي كارند، نه درو مي آنها نه مي: نگاه كنيد

ايم  راستي  آيا به اين واقعيت پي برده )٢۵:۶-٢۶متي ( »ست؟ مراتب از آنها بيشتر ني مگر ارزش شما به. دهد مي
كند و طبق قوانينِ فيزيكي  كه خالقِ ما خداْ كه خلقتِ عظيم خود را با چنين ظرافت و دقت اداره مي

كه خود مقرر نموده در كنترل خود دارد، چطور امكان دارد كه نيازهاي بشر را كه اشرفِ مخلوقاتِ 
رساند؟ آيا نبايد گفته آن پرنده را  ايد، در حاليكه روزي پرندگان را به آنها ميخود است برآورده ننم

رساند آشنائي نداريم؟ آيا مايليد به  قبول كنيم كه با خداي پدري كه روزيِ پرندگان را به آنها مي
نگران هيچ  ۶«:گويد وعدة خدا در رفعِ نيازهاي روزانة زندگي خود اطمينان داشته باشيد؟ كالمِ خدا مي

. چيز نباشيد، بلكه هميشه در هر مورد با دعا و مناجات و سپاسگزاري تقاضاهاي خود را در پيشگاه خدا ابراز نماييد
 )۶:۴-٧فيلپيان ( ».و آرامش الهي كه باالتر از فهم بشر است، دلها و افكار شما را در مسيح عيسي حفظ خواهد كرد٧

. ئي است كه با بشر توسط عيسي مسيح ارتباط برقرار نمودهشرط نگران نبودنْ ايمان داشتن به خدا
كننده را در دعا با شكر و سپاس به حضورِ خدائي كه وعده داده است كه فكرِ و  بيائيد هر موردِ نگران

خدا حاضر است آرامشِ روح و . احساسِ ما را در آرامشِ خود حفظ نمايد ببريم و به او اعتماد نمائيم
كه شما هم باشد . كنند تضمين نمايد كه به او با ايمان به عيسي مسيح رجوع ميروان را به آناني 

تواند اين آرامش را به شما  دوست عزيز با ايمان به عيسي مسيح كه منشاء آرامشِ واقعي است، و مي
 .عطا نمايد، ايمانِ قلبي بيĤوريد

 

 در محبت و خدمت مسيح
 كشيش ايرج همتي

   

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