
“Let Us Commend Ourselves to Christ our God” 

 

  "بسپاريم مانيخدا حيخود را به مسبياييد "

  

: است نياشنيده مى شود کنند  یشرکت مآن در خدمات روزانه ومنان م كه ساياز کلمكررا که  یا خطابهبيشترين 

 ديگو یبار م نيرا چند نيا برگزاركننده" .بسپاريممان يخدا حيرا به مس خود یزندگ تمامو  گريکديو يشتن خو دييايب"

تکرار  نقدريااين چرا : ممکن است تعجب کنند برخى، و ) یاله ليتورگىو مراسم  دعاى صبحدر هنگام  بارتا ده  یحت(

  شود؟ یم

 

و  خود را به خدا یمهم است که شخص کل زندگ، دهد یکه تکرار آن نشان م، همانطور سوال ساده است نيا پاسخ

،  نيزبيان شده است یاله ليتورگىدر مراسم  گريد یکار در جاها نيبه انجام ا ليتما. بسپارد حيمس یسيخداوند ما ع

 یمو ت به را خود ديام و یزندگ تماماى ارباب مهربان، " :كنيممى  انيب زين خداوند یقبل از دعا یدر دعادرست 

. ميندار خودمان از زيچ چيه که ميکن یم قيتصد ، گريد موارد و کلمات نيا با خداوند به تعهد نيا با ابراز "... ميسپار

به  دينگاه کن(متعلق به خداست ) جانبدن ، روح و ( مي، همه آنچه که ما هست سدينو یپولس رسول مقديس همانطور که 

قديس که  رهمانطو، آورد یبه خالق خود رو تيبشر یوقت یو حت ميما مخلوقات خدا هست). 20- 15: 5 انياول قرنت

گاه ن(خود بازگرداند  یخون گرانبها متيما را با قاين پسر خداى ما بود كه دوباره کند ،  یتکرار م روشنگر پولس

که خداوند ما  ستيبدان معنا ن ني، ا ميکه ما به خدا تعلق دار ليدل نيفقط به ا). 23 :7و  20-  19 :6 انيقرنت 1به  ديکن

که ما است نظر  نيانتخاب شود ، از ا دانهخواهد رابطه ما با او آزا یاو م. ميشو کيکند که به او نزد یرا مجبور م

  .ميرا به دستان قادر و دلسوز او بسپار" خود یتمام زندگ"که ) ميکن یو طبق آن عمل م( ميريگ یم ميتصم

 

 یرو یبه جا تيبشر. ميکنمى خدا را فراموش  ميردا یکه در زندگ يیها یافتد که ما در سخت ی، غالباً اتفاق م متأسفانه

 یدهد و وقت یم شيفقط رنج را افزا نيا. روبرو شود یبا مشکالت و اندوه زندگ يیکند به تنها یم یآوردن به او ، سع

  .دهند یدست م زرا ا دشاني، ام يابندى براه حل تسكين يا ندتوان ینم

با انجام هر آنچه در هر  ،گذاشته اند رخواهيو اعتماد خود را به پروردگار خ مانيکه ا یانيحيآن دسته از مس یبرا

به  ما خدا ، یاراده اله خود در برابر کامل ميبا تسل. مى كنند مشاهدهرا  یمتفاوت جهيتوانند انجام دهند ، نت یم یتيموقع

  !ما خواهد بود کناردر  شهيمهربان ما همتماما  یخدا. يابيم یآرامش م یديناام یجا

 

شما  به فكراو  رايز"، بسپاريد به خداوند را زيهمه چ: دهد یرا به ما ارائه م یرسول کلمات قدرتمند قديس پطرس

ً يرا عم تيخداوند بشر! دي، نگران نباش گريبه عبارت د). 7: 5پطرس  1به  دينگاه کن(" است دوست دارد و نسبت به  قا

خداوند در  ی، پر از مداخله معجزه آسا ديو چه عهد جد قيعت دمقدس ، چه عهکتاب . ستيتفاوت ن یمشکالت ما ب

روبرو  یگريد شي، دشمنان و هر نوع آزما یعدالت ی، ب ی، خشکسال یاست که با خطر ، گرسنگ يیانسانها یزندگ

سال هر  40که خداوند به مدت  يیها نيمانا و بلدرچ ه ياد آوريم؛را ب لياسرائ یسرخ توسط بن یايعبور از در. شده اند

ر تكثيآنها را برکت داد و آنها را  حيمس یسيکه خداوند ما ع یو پنج قرص نان و دو ماه. ادفرست یروز از آسمان م



از آنها  سبدها یشدند ، حت سيرغذا خوردند و ) یشمار یهمراه با زنان و کودکان ب(که پنج هزار مرد  یبه طور نمود

مردم خود را خود  یازهايکه خداوند ن بود ليدل نيمردم ، بلکه به ا رخواستکارها ، نه به د نيا همه! مانده بود یباق

  ".استما  به فكراو " رايکار را انجام داد ز ني، و ا ديدمى 

 

 با آنها وکه در اطراف ما هستند  یکسانمعناى خود ماست ، بلکه به  ینه تنها به معنا" گريکديو  يشتنخو" سپردن

خدا اعتماد  تيو مش محبتبدان معناست که ما به  نيا. استم گانيکه شامل فرزندان ، خانواده و همسا ميارتباط دار

مهربان تماما  یبه خدا یوقت. خواهد کرد تياهد یما ، ما را از هر طوفان ی، خدا حيکه مس ميدار مانيو ا ميکامل دار

  .کند یشکل ممکن حل م نيرا به بهتر زيشود ، و او همه چ ی، رنج ما برطرف م ميبر یپناه م

 

ما انجام  یو نسبت به آنچه خداوند برا ميگفت که اغلب الزم است که ما صبر و حوصله به خرج ده ديحال ، با نيا با

و ما را که ا ستيبدان معنا ن نيکند ، ا یم ريدشوار تأخ طيشرايك ما از  يیخدا در رها یوقت. ميدهد ، توجه کن یم

 است که خدا نيافتد ا یاتفاق م نجايآنچه در ا. کند ینم موشبرخالف انسانها ، خدا هرگز فرا. فراموش کرده است

طاقت فرسا مشکالت ما  یوقت. باشد داشتهما  یرا برا منفعت نيشتريباين که مداخله است ،  یمنتظر زمان مناسب برا

که  يیزهايچ: "آوريم يادرا به  حيمس یسيع ما خداوند ، بلکه در عوض سخن ميمضطرب شو ديرسد ، نبا یبه نظر م

  .ستين دشوارمتعال  ىخدا یبرا زيچ چيه). 27 :18لوقا " (خدا ممکن است یاست ، برا رممکنيغ انسان یبرا

  

و  ميبه درون خود نگاه کن ديدهد ، پس با یانجام نم یکار چيکه خدا ما را رها کرده و ه ميفکر را داشته باش نيا اگر

است ، که  زيواقعاً غم انگ. شود یاو م ضيخدا است که مانع عمل ف بهما خود و اعتماد  مانيعدم ا نيا ايکه آ ميتأمل کن

عشق  ینعمت ها دييتأ اي پذيرش، قادر به  مان مانيعدم ا ايضعف ، جهل  ليلو به د ميريگ یکمک م یما از قدرت اله

  .ميستيخداوند ن واالى

 

 تمامو  گريکديو خويشتن  بياييد"، كه ميشنو یرا م برگذار كننده خطابه نيهر وقت ا! و برادران محبوب من خواهران

با همه اضطراب ها ، ترس ها ، رنج  - که خودمان را  ميمطمئن شوبياييد ، " بسپاريممان يخدا حيخود را به مس یزندگ

 عمل مى گيرد ميتصم او کهممكنى  کند ، به هر روش لرا ح نهاياو همه ا ديو بگذار ؛به مسيح مى سپاريم - ازهايها و ن

  .كند

  

 از پيسيديه متروپوليتن سوتيريوس~ 


