چگونه میتوان از وقت خود بهترين استفاده را کرد؟
پاسخ به سؤاالت دشوار زندگی -بخش 3
"كیست كه بداند در این عمر كوتاه و بیهوده كه همچون سایه گذراست ،چه چیز
برای انسان خوب است؟" جامعه 12 :6

 -1بپذيرم که خداوند در پیشامدهای خوب و بد زندگی من
هدفی دارد

 -3از وقت خود برای انجام دادن کارهای نیک استفاده کنم
" پس فهمیدم که برای ایشان چیزی بهتر از این نیست كه شادی کنند و در حیات خود
به نیکویی مشغول باشند ".جامعه 12 :3
" این خداست كه ما را از نو آفریده و این زندگی جدید را از فیض وجود عیسی مسیح
به ما داده است؛ و از زمانهای دور دست ،نقشه خدا این بوده كه ما این زندگی جدید را
صرف خدمت به دیگران نماییم ".افسسیان 10 :2
" اگر میتوانی به داد كسی كه محتاج است برسی ،كمك خود را از او دریغ مدار".
امثال 27 :3

" برای هر چیزی كه در زیـر آسمـان انجام میگیرد ،زمان معینی وجود دارد".
جامعه 1 :3
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" به خود گفتم« :خداوند هر كاری را كه انسان میكند ،چه نیك و چه بد ،در وقتش
داوری خواهد نمود "».جامعه 17 :3

" و دیدم كه خداوند برای هر كاری زمان مناسبی مقرر كرده است".
جامعه 11 :3

"هر یک از ما باید به تنهایی در مقابل تخت داوری خدا بایستیم تا او ما را داوری
کند ".رومیان 10 :14

 -2هنگام سردرگمی به خداوند اعتماد کنم
" همچنین ،او در دل انسان اشتیاق به درك ابدیت را نهاده است ،اما انسان قادر
نیست كار خدا را از ابتدا تا انتها درك كند ".جامعه 11 :3
" عیسی جواب داد« :اكنون علت كار مرا درك نمیكنی؛ ولی یك روز خواهی
فهمید "».یوحنا 7 :13
" اما این زحمات درس خوبی به ما داد تا دیگر به خودمان متكی نباشیم ،بلكه به
خدا توكل كنیم ".دوم قرنتیان 9 :1

" كشاورزی كه برای كار كردن منتظر هوای مساعد بماند ،نه چیزی خواهد كاشت و
نه چیزی درو خواهد كرد ".جامعه 4 :11

 -4از تمام وقت خود همچون هديه ای از خدا لذت ببرم
" بخورد و بنوشد و از دسترنج خود لذت ببرد .اینها بخششهای خداوند هستند".
جامعه 13 :3
"انسان تا میتواند باید از سالهای عمرش لذت ببرد ".جامعه 8 :11
"...آموخته ام که به آنچه دارم راضی و قانع باشم ".فیلیپیان 11 :4

 -5در رابطه با وقت ،خود را مسئول و جوابگو به خداوند بدانم
" آنچه كه هست از قبل بوده و آنچه كه باید بشود قبالً شده است .خدا گذشته را تكرار
میكند ".جامعه 15 :3

" پس مراقب اعمال و رفتارتان باشید ،زیرا در روزهای دشواری زندگی میكنیم .به
همین جهت ،جهالت و نادانی را از خود دور كرده ،عاقل و خرداندیش باشید ،و از هر
فرصتی سود بجویید تا اعمال نیك بجا آورید ".افسسیان 16-15 :5

پیام هفتۀ آینده از :کشیش سارو خاچیکیان
"چرا در دنیا عدل و انصاف نیست؟"

