
Predigt am Vorletzten Sonntag im Kirchenjahr, 15.11.2020,  
St. Johanes-Gemeinde Köln-Bonn-Aachen (SELK) 
Pfr. Gerhard Triebe 
 
 

Lukas 16,1-9: 
 ۹ تا۱  یال اتیآ ۱۶ باب لوقا لیانج

  تلف را او  اموال که بردند تی شکا ی و نزد او  از که بود یناظر  را دولتمند یشخص گفت، زین  خود  شاگردان به و ۱  

 . کردی م

 ممکن رایز بده   باز را خود نظارت حساب ام؟ ده یشن   تو درباره   که ست یچ  نیا  گفت، را یو  نموده،  طلب را  او پس  ۲

 .یکن  نظارت  نیا  از بعد که ستین

  عار زین  ییگدا از و ندارم   کندن نیزم طاقت رد؟ یگیم من  از را نظارت  م یموال رایز  کنم  چه  گفت خود با ناظر  ۳

 . دارم 

 . رندیبپذ  خود خانه   به  مرا شوم، معزول نظارت از که یوقت تا  کنم  چه  دانستم   ۴

 دارد؟  طلب چند  تو از  م یآقا  گفت یکی به ده، یطلب  را خود یآقا بدهکاران از یکی هر پس ۵

 .سی بنو یبزود رطل پنجاه   نشسته و ریبگ  را خود اههیس  گفت بدو . روغن رطل صد گفت ۶

 . سیبنو هشتاد و ریبگ  را خود ه اه یس  گفت  را ی و. گندم  لی ک  صد  گفت دارد؟  طلب چقدر  تو از گفت  را یگرید  باز  ۷

  نور  یابنا از  شیخو طبقه در جهان نیا  یابنا  رایز. کرد کار عاقالنه رایز گفت، نیآفر  را خائن ناظر  ش،یآقا پس  ۸

 . هستند  عاقلتر

  یهامهیخ به  را شما دی گرد یفان چون  تا دی کن دای پ خود  یبرا یانصافیب مال از دوستان م یگویم را شما من و ۹

 . رندیبپذ یجاودان

  دیشا  الگو؟  کی  عنوان به متقلب  کی باشد؟ نگونهی ا  تواند یم م ی شناس یم ما که یسیع  نیا  واقعا   ایآ  ،ی گرام یاعضا

  موضوع نیا . باشد  برخوردار یاخالق صداقت  از  دیبا حداقل!  یسی ع یبرا  نه اما  ، باشد گرانید  یبرا  یهیتوج نیا

  در نجایا  در بودکه یزیچ همان یسی ع اگر رایز. شکر را خدا  - ست ین  نگونهیا  مورد نیا  در اما!   است یاصل  تیاولو

  پس  ، دهد نشان یاخالق نقص و بی ع یب شخص کی عنوان به را  خود  خواست یم و  ،  شد  صحبت  است موردش

  او یطبع شوخ.  نبود نیا داستان نیا  کردن مطرح از یسی ع منظور اما شد، یم منجر  ندی ناخوشا آدم  کی به مطمئنا  

  کی با  را داروها  از یبرخ  ما که است چگونه  و.  م ی دار  سراغ او از معموال   ما که است  یزیچ  آن از  شتری ب  یلیخ

  درک  خوب ستیبا  یم زین را یزندگ قیعم قیحقا از یبرخ  ،  م ی کن مصرف م ی توان یم  بهتر شکر  یخور یچا قاشق

  یداستان. ردیگ  صورت بهتر  کار نیا  نیتمر با  دیشا .  میبزن لبخند  موارد یلیخ  مورد در  حداقل م ی توان یم اگر و کرده 

  ن یزم صاحب  دارد وجود نیبنابرا. دارد  وجود آن بطن  در دهنده آزار یا  نکته کند یم فیتعر  نجای ا در او که

  به یدگیرس  و یسرکش مسئول را اش یمال ریمد و مشاور ،  م ی دان ینم  او مورد در یاد یز  زیچ مسلما که ییروستا

 که رسد یم نظر به. کند پر را  خود  بیج  تا کرده خودسوءاستفاده   سیرئ نبود  از او اما. است  کرده اموالش و ها نیزم

  او  اختالس و یکج دست نیا   از مالک و صاحب زمان از یا برهه  در ظاهرا   اما.  است رفته شیپ  خوب هم  یمدت

.   کند اخراج را او و. آشکارسازد   را زیچ همه که شود یحسابرس  اموالش یتمام که دهد  یم دستور و شده خبردار

 کرد یم دا یپ یراه یکوتاه زمان مدت  در  ستی با یم او ؟   ،  نباشد یقانون گرد یپ  تحت اگر  یحت  شد  داده  یزمان یو به

  نبود یازیکرد؟ن  یم د یبا چه  پس . بدهد  دست  از را  خود  ی اجتماع تیموقع و شغل خواست ینم  عنوان چیه به رایز

 و است   برخوردار كامل قدرت از  هنوز او. است  نشده  اخراج هنوز او!  است آن وقت  اکنون.  کند صبر مشاور که

  از یبرخ: ده ی ا دارد   وجود برجسته و درخشان مورد کی.  کند نفوذ اعمال و رفته جا همه به  تواند مي آزادانه

   آنها یها سفته   ناگاه  به او شده سفارش.   باشند یم بدهکار و نکرده  پرداخت  را خود ی ها یبده  هنوز یو انیمشتر

  است متقلب  کی یو که دانند  یم بدهکاران یتمام. دارد یم نگاه  خود نزد را آنها و  دارد یبرم گاوصندوق از را



  یخوب  اعتبار از شما  رونیب ی فضا رسد،در یم نظر  به خوب کامال زیچ همه ،  ریز  در ریمد  یامضا با ،اما

  همه چون. است  خوب هم ریمد نیهمچن و دیهست  برخوردار

 .  است  داده   انجام  آنها یبرا   ریمد كه را آنچه كرد نخواهند  فراموش هرگز اد،یز انیمشتر نیا

 .نباشد   خود  نده یآ  نگران او که، داد  خواهند نشان یقدرشناس چنان   مختلف طرق به  را خود

   ؟   را"ناعادل  مباشر " ن ی،ا  م ی کن یم شیستا را یسیع چرا باشد؟ یزدن مثال زیعز یاعضا ما یبرا دی با  رفتار نیا

 کند،  یم یابیارز  را  شده   جادیا  ما یبرا که را یطیشرا   ارانهیهوش  او رایز

 باشد  پاسخگو که دیرس  خواهد فرا یروز داند یم او. 

 رو  نیا  از.  شود یم کردن یباز  به مجبور یباز نی زم کی در که است روشن ی و ی،برا  اقداماتش مورد در

  نده ی آ و یزندگ از صحبت   که یشود،هنگام متوجه او که یا  لحظه. کند یم استفاده دارد  هنوز که یامکانات تمام از او

 . کند یم عمل وجود  تمام   با ، راسخ عزم  با او ،  شود یم اش

  ،با  است هدفش و خواهد یم که را  آنچه بلکه ،  چسبد ینم  آن به  گرید  ندارد، را آن گری د  و نمانده  یباق او  یبرا آنچه

  یامکانات نیهم از  ،و ستی ن دسترسش  در  قبل طیشرا  و امکانات گرید  او. آورد یم دست به دهد  یم انجام  که یکار

 یزندگ یبرا  که آنچه   باره  در قاطعانه کندو یم رفتار عاقالنه ن یبنابرا. کند یم استفاده  دارد  دسترس   در اکنون هم  که

  مهم  و یضرور ما یزندگ ی برا یزیچ  چه اما.سازد یم  یعمل را م ی تصم نیا و گرفته  میتصم است   دیمف  اش  نده یآ و

.  است یسالمت  زیچ نیمهمتر: ندیگو یم ، باشند یم کرونا ربحرانیدرگ  حاضر حال در که یکسان از  یاریبس است؟ 

  به را یزندگ واقع در  تواند یم هم  تیومعلول یماریب ،  البته  و  است بوده  ما همراه  شهی هم یسالمت تولد   هنگام  در

 هم خودتان اگر یحت.  باشد  زی ن آور  شکنجه  واحد آن در یزندگ ینی ریش  رغم  یعل که دهد   قرار ریتأث  تحت  یا گونه

 نکهی ا  ای دی هست شدن آلوده  نگران شما  و. کند یم تی سرا شما  به  گرانید  قیطر از یماریب  است ممکن ،  دیباش  سالم

  یادیز یاقتصاد یامدهایپ  CoVID-19. کند یم محدود را ما دای شد نیقوان  لیدل  ن یهم به.دی کن آلوده  را گرانید

  ما یبرا هم  یریگ همه بدون یحت انتخابات در روسیو اشاعه. دین یبب   را آن  جینتا و ها امدیپ د یتوان  یم شما.دارد 

.  هستند سالم  که ییآنها توسط بلکه  ، مارانیب  یبرا تنها نه  -  شود یم یسالمت  صرف یاد یز یها نهی بودهز  ترسناک

  حد  تا آن  حفظ  یبرا  حداقل  ای ییکارا  شیافزا  یبخشند،برا بهبود  را  خود  رفاه  تا  کنند یم تالش  شتری ب  و شتری ب آنها

 بخشد،  یم بهبود  را اش هیتغذ یکی. ممکن

  یبرا یکاف وقت و ،  خرد ی م ونیلوس  و پماد ، رود یم  پزشک  نزد  مسافرت از قبل و  کند یم مسافرت ، یآگاه با

  نیهمچن ن یا باشد؟  اشتباه   دیبا  نهایا همه ایآ .شود یم یاریبس   یگذار هیسرما  نجای ا  در ، ندارد  وجود  گرشید یکارها

 عمر کی  از مدت یطوالن  بردن لذت ی برا  ، است ممکن که آنجا تا عملکرد و یسالمت حفظ.است ینگر  نده ی آ کی

  را یزندگ یمحتوا و یمعن میبخواه و میکن  احساس ، کرد  تفکر و تالش  توان یم دستاورد ن یا یبرا  مسلما.  یطوالن

 مهم  و یضرور ما یزندگ یبرا  یزیچ است؟چه اتیضرور یتمام واقعا   نیا  ایآ اما.   م ی کن رییتغ و م ی کن لیتکم

  یصلح اگر  چون. است خوب اریبس  برکت  کی نیا   واقع در. نامند یم صلح را ات یضرور  نیا   گرانیاست؟د 

  زین  بزرگتر  اسیمق در  خواسته، نیا . شود یم دیتهد  قایعم یزندگ یحت ،  یخوشبخت همه ، رفاه  و ییدارا نباشد،همه

  محل ،در جامعه در طور  نیهم هست، زین ما بستگان و  خانواده  در بلکه ، روزمره  ی زندگ در تنها ،نه  دارد وجود

  ازهمه  تو! نباشد حاکم  یصلح  نجای ا رد؟اگریگ یم قرار خطر معرض در  و شده  مسموم   یزندگ چگونه. کار و یزندگ

  و. ندارد  ییبایز   صلح  بدون  یزیچ  چیه.کند یم استفاده  یانسان  هر ،که یکن یم استفاده   که یگرید  زیچ هر و ییدارا 

  تا تواند یم نیا. کنند یم را خود تالش همه هماهنگ یست ی همز کی به دنی رس یبرا  یبرخ که است لیدل  نیهم به

  کی  جهت را خود یها ازین  و ها خواسته  سپس  آنها باشد،  یریدرگ هرگونه از یریجلوگ  یبرا  تالش که باشد ییجا

  زخم  خطر و ندیگو یم دروغ  و.دانند یم نادرست را ها خواسته  نیا  کنندو  یم یقربان  گذر زود و یسطح یهماهنگ

  یگرید  روز در دی توان یم نی همچن شما است؟البته عاقالنه  واقعا   ایآ.  نهاستی ا همه امدیپ ی سالمت  دادن  دست  از و معده 

   -  دهد یم هیهد شما به یزندگ  که دآنچهیباش  داشته  زیچ همه و خوب بهار ک ی ،  دیکن ی ،زندگ م ی گفت آنچه  از ریغ به

  و.زدیدرآم  مختلف یها یوابستگ و ها تیمحدود ن یا با  که است آن  از باالتر و شتریب  یلیخ  آرزوها -  باهم  را همه

  سبک در  نیهمچن و یمال نظر از  ، یکس چه اما  م یکن یم یزندگ خوب نهای ا دنیفهم و کردن درک  بهتر یبرا ما



  پرداخت ییتوانا   ،  که رسد یم فرا  زود یزمان ،مطمئنا  سازد برآورده  را آرزوها آن یتمام  تواند ی،م  خود یزندگ

 کس چیه به که یکس. است کوچک قدم  کی  فقط نیا  گرید  کردن خرج  تا کردن خرج از. نخواهدداشت  را یزیچ هر

  در  کند یم یزندگ لحظه در که یکس.کرد  حساب شخص ن یا  یرو توان ینم  عنوان چیه  به ،  کند ینم توجه   یگرید

   یزیهرچ  است؟  ممکن یزی چ  نیچن ایآ.   طیشرا  به ، لحظه نیهم به  - دارد،  یبستگ نسبتا ،  ست ین  رها آزادو ، واقع

  خود یمعنا یزندگ ،و  برود ن یب  از  یوخوشبخت د یایب  بوجود یمشکالت است ،ممکن  م یکن استفاده آن  از نینتوان  ما که را

 و شکننده  اندازه  چه تا یزندگ و زودگذر یخوشبخت ند ی بب که است  عاقل یکس ، انیپا در ،  نیبنابرا .بدهد  دست  از را

  وابسته یزندگ به  اگر رایز ؟یزندگ اراده   بر غلبه به یبستگ فقط نیا که ردیگ یم جهی نت یکس چه  و است؟   ریپذ بی آس

  مهم  و یجد شما  یبرا و کنند  یم شوکه را شما  یسخت به  ضررها  ای ها شکست  ، شکست د ینخواه هرگز  ،  دینباش 

  بر غلبه: است یمعن نیا به  زین  بودن  اهوشمندیآ . گذاشت   سر پشت یزندگ در توان یم   هارا یسخت  نیا و ،  ستندین

  انجام  جهان نیا  در که کند یم هیتوص زین  خود روانیپ به  سم ی بود که است یکار همان  نیا  ؟   یزندگ در آز و حرص

  یزندگ آن و. است یضرور  و مهم  آن  یبرا واقعا   که است  یزیچ همان نیا  ایآ  م؟ یا  مانده  عقب انیحی مس ما ایآ  دهند،

 یم یزندگ آنها هیرو نیهم طبق  دی ،با م ی کن فکر نگونهیا  م ی خواست  یم ما اگر بود یم یاساس   و مهم  نهایا ماست؟همه

  که تقلب نیا  نگرش ادی  به  راحت یلیخ  ،  م یده  بیفر  را خود  م ی توان  یم زیعز جماعت اما! نبود  خدا اگر  -م یکرد

  یم و م یست ی ن وابسته یکس به که م،یکن یم فکر او  مانند  پس.م ی افت یم ، کند  یم صحبت  او درباره  نجای ا  در یسیع

  میباش  خود  یزندگ اعمال یپاسخگو  دی با ما که دیرس  خواهد  فرا یروز. یقانون چیه بدون م ی کن حرکت آزادانه  م یتوان 

 در  ها احمق: "دیگو یم مزمور.است   حماقت بلکه ،  ستی ن اط یاحت  ینگرش  نیچن اما. ستی ن  دید معرض در معموال   که

.  است   حکمت یابتدا  خداوند ترس : " کند یم اعتراف  گرید  طرف واز"  ندارد وجود ییخدا   چیه ،  ندیگو یم خود قلب

 یم که خداست  از ترس با  فقط که آنجا از.ابداآلباد  تا است داری پا  او حمد.  است کوین ی خردمند را آنها نیعامل همه  

  حمل خود با و دارد یم نگه را ما واقع در که ،آنچه است  یضرور ما یزندگ یبرا یز یچ  چه یبرا واقعا   که م یفهم

  خودش به  خودش  تواند ینم یانسان چیه.  م یکن ینم ی زندگ خود  یبرا  فقط ما.م ی ستی ن زیچ همه اریمع ما. کند یم

  دوستشان که را یافراد  ،  ما یها داشته  ، ما یزندگ: می دار ما که است یزیچ همان  شده  واگذار وام .بدهد یزندگ

  او دست  از. خداست به متعلق نهای ا یتمام ،  ندی ب  م یبزن  کنار را آن م ی بتوان ییتنها به ما تا  ستی ن ما به متعلق  نیا.  م ی دار

 به  متعلق م ی دار و م یهسا که  هرآنچه و ماست اطراف در که آنچه. م ی مان یم داری پا او یمهربان و یکین  به و مییآ یم

  انسان: وحشتناک تیواقع نی ا  است آن  از پس.  ردیبپذ را آن  خواهد ینم یکس اگر یحت  است قتی حق کی  نیا.  اوست

  داشته یاریبس  یها نام تواند  یم بت  نیا. کشاند یم یتباه به و کرده  تی هدا را او بت و ده یچسب  خود بت  به سپس

  صلح  ، یور بهره  و یسالمت:  است شده   وصل ما قلب به  و م ی ده  انجام  ما که باشد  یکار هر  تواند یم بت ن یا. باشد

  در  م ی بدان که است  مهم  و یضرور ما یزندگ یبرا .ما خود  ای گرید  افراد ، کاالها و پول  ، ولذت  یآزاد ، یهماهنگ و

 دور  خداوند  از انسان کی  اندازه  چه تا نکهی ا مورد  در یسیع  مثل نیا  در نیبنابرا .باشد  پروردگارمان  و خدا مانیزندگ

  شده   استخدام  سرورش اموال یتمام سرپرست عنوان به که دیگو یم یکس از او  ی،وقت  دیگو یم سخن  است

  ،به من به دارم  هرچه که همان من پروردگار  اوست  ، بله: " است  شده  سپرده  او به سرورش توسط دارد  هرچه.است

 پروردگار منافع جهت در  دی با مشاور عنوان به ما. «.دی بخش  ، دارم   رانهیفق یزندگ نی ا  در  آنچه و من روح و جسم 

  در رایز.  م ی بکن نهایا به وابسته را خود دی نبا ما نکهیا همه از اول  یعنی نیا .  میشو برخوردار مواهب   نیا  از خود

  و  کنند برآورده   توانند ینم  آنها  م،ی دار ما که یانتظارات:  ازهاین .شد خواهد تنگ  آنها  یبرا دلمان  صورت  نیا ریغ

  را یخوشبخت و یزندگ که ییگو ،  است شده   یناش آنها  از ما یزندگ ییگو.کنند حفظ  را  یزیچ  ما یبرا  توانند ینم

   ،  خدا روح در. م یشو سازگار ها آن با که است عاقالنه. م یکن  رها را ها آن  دیبا  یزمان یول ! کنند یم نیتضم ما یبرا

  عشق اثبات دنی د  م یده یم ادامه  آن از  استفاده  به همچنان  ، م ی کن یم استفاده  و م ی دان یم  اعتماد قابل را ها موهبت نیا

 که یو یها ییدارا  تا م،یکن یم استفاده  یا گونه به  ایهدا ن یا از  و م یکن یم تشکر آن بخاطر  او از یوقت او طرف از

  و یخدا  عنوان به را او که م یکن  یم دای پ  را یدوستان شتری ب  و شتری ب ما که: گرید عبارت ابد،بهی شیافزا  ماست  نزد

  خدمت  در را ما او که است  لیدل نیهم به قا  ی رادقیز . برند یم لذت او  به اعتماد از اندو کرده  کشف خود پروردگار

 کنندو یم کار درست  که یرانی مد  عنوان به  فقط نه  ، ندیب یم هستند که همانطور را مردم  یسی ع.است داده  قرار خود

 بدهکار عنوان به - نجایا در  صادق  ریغ مباشر کی  مانند  طور نیهم ،  کنند یم برخورد  خدا مواهب با  خردمندانه

  کنند یم اشاره   یزیچ چه به که بدانند  دیبا واقعا   همه  زود ا یرید . باشند پاسخگو دیبا همه  که رسد یم فرا یساعت. خدا

  تا م ی هست تالش در هنوز ما حاضر   حال در  .ستندیا یم یگاه یجا چه  مقابل در  و شوند یم روبرو چه با و چگونه و

 که را یطیشرا   ای و ،  م یکن  یم سرزنش را  آنان  گرانید  گذاشتن کنار یبرا ،   م یکن یخال  شانه  تیمسئول  با ریز از

  یاریبس  یکارها فرد ، کند  سوال یکس او  از نکهیا  بدون  ، غالبا  .  م ی کن یم هیتوج  را م ی دار   قرار آن  در و کرده  جادیا



  واقعا   کند،من یم فکر خود با  هم  بعد و ،  دهد یم انجام   یافتضاح  و بد طرز به را آنها و دارد  دادن  انجام  ی برا را

  یبرا یشتریب  زمان دیتوان  یم ایآ. دادم   انجام  چگونه را کارم   من که فهمد یم یکس  چه نکردم   تلف را یوقت چیه

  ییدارا و پول  از یاجتماع و یانسان  نظر از  ندچگونهیگو یم شما به بالفاصله  گرانید  د؟ یباش  داشته سای کل ای  گرانید

  بعد  اند،و نرفتهی عباد مراسم  انجام   جهت سای کل به  یادیز ندت که کردم مالقات را یجماعت  من. کنند  یم استفاده  خود

  یبرا  خود حاالت به که هستند  یکسان سپس و. اندازند یم منزل در یجلو در یعذرخواه از  بزرگ کاتالوگ کی

  است   نطوریهم واقعا   و. کردند انتخاب  را کارزار او آرمان  و خدا یبرا آنها چگونه نکهی ا  کنندو یم اشاره   گرانید

  را ها موهبت نیا واقعا    یکس چه پس...   دی کن هیتوج  آن  با را خود  کهیزمان زیعز  ی اعضا  ،البته  است ،درست

  به  الزم  یزیچ  ،چه  شود  استفاده  آنها از  باشد قرار اگر خوب یایهدا  کردن قبول دارد، یم شانی گرام و دارد  دوست

  یخود  به  زین هیتوج  اما.ند یب یم صدمه عشق  ،  شود ارسال"   خودپسند شخص"  حساب  به هیهد نیا یوقت است؟  ذکر

 توانم یم را اعمالم   خودم  چطور چون.  است  احمقانه کار کی اساسا    خود،

  دارم   و هستم  هرآنچه سازدو یم را من یزندگ که ییاو دانم،  یم او  ونیمد وجودم تمام   در را خودم  یوقت کنم  هیتوج

  یبرا  تالش و او به یتوجه  یب کند، هیتوج  مرا اعمال تواند  یم که است من سرور فقط نیا  ؟   است داده  من به او را

  نیبهتر  فقط من صورت  نیا  در  ،چون   بود  خواهد حماقت کمال و ،  احمقانه واقعا   ، او  از دور یزندگ به دادن شکل

  چگونه کرده  اعتماد من به پروردگار که یوقت رایز  ، هستم  تعارض  و جدال کی در یزندگ با من بود،   نخواهم   خودم 

 خودمان که بود،   خواهد احمقانه  نیهمچن ؟ کنم  استفاده  لشی م برخالف موهباتش از و ستمیبا  او مقابل در است قرار

  است،از مانیزندگ یاساس جزء و است   مهم  و ارزشمند ما یزندگ در که آنچه مورد در  بی فر م،یده  بی فر را ،خد 

  خود  تیمسئول یپاسخگو ما بله  ،   م یر یبگ عهده به را  ییپاسخگو ت یمسئول یوقت که است عاقالنه ، گرید  طرف

  لیدل نیهم به  و.  م یهست  او از ما رایز. ریخ  ای کند  یپوش چشم ما اشتباهات از  دارد حق که خداست  تنها نیا  و م ی هست

  برچسب  چیه گرید که ییا یهدا کمک با - میباش  داشته دوست را آنها م ی توان یم و اوست  موهبت م ی دار هرچه که است

  خداوند که ییها موهبت نیا از   یبعض از یگاه م ی توان یم  مطمئنا   - دوستان  شدن  برنده   -.ستین  ها آن یبررو یمتیق

  هم  دی شا - د یکن  دای پ  دوست  -.م ی کن منتقل دارند  ازین  آن به که یکسان به را آنها و کرده  ی پوش  چشم  فرموده  عطا ما به

  به یبرا .دهد  نشان را راه  آنها به که ییها نشانه نند،یبب  را خداوند  یوفادار و یخوب یپنها یها نشانه  بتوانند ما توسط

  صورت  نیا  ریغ در.  دارند  نانیاطم   خود  نجات به که شود یم انجام  یکسان توسط تنها نیا  - دوستان  آوردن  دست

  ریز  موارد ،  زیعز یاعضا ، که است لیدل  نیهم به.کنند  سواستفاده   مردم  و زهایچ  از دی با یم خود  نجات  یبرا

  زین او  رایز  کنند، یم توکل  خدا به کامال   اعتماد با که. هستند عاقل واقعا   دارند مانیا که یکسان فقط: شود یم اعمال

  تواند یم کند  اعتماد خدا به  هرکس نیبنابرا  -.ردیپذ یم ح یمس خاطر به  را او  قا  یدق  ،  البته  ،  ردیپذ یم را بدهکاران

  یوبرا است مهم  آنچه در محکم و مصمم  یعنی. کند عمل خردمندانه چگونه که ردیادبگی"  جهان  نیا  فرزندان" از

 که شوند یم خردمند یوقت فقط" ایدن   نیا مورد در کودکان: "یاساس تفاوت کی با البته.  است یضرور ما یزندگ

  یبرا توانند یم انیحی مس ، گرید  طرف از  کنند، دور  خود از ا ر یزیچ  چه و واگذارند ییزهایچ  چه به را قلبشان بدانند

  آنها یزندگ یبرا  واقعا   که  اند آمده اند شناخته  را  او  ،و  اند کرده  پرداخت را  خود یبده قبل   از آنان رای ز، باشند خردمند  خود  یزندگ تمام

 ن ی آم. هستند  خردمند و  باهوش  واقعا   که  ییشوندآنها  یم دهی د یمومنان نی بنابرا. است   یاساس و مهم


