چه مقدار ثروت کافیست؟

" مردی...از اندوختن مال و ثروت سیر نمیشد .او برای چه كسی زحمت میكشید و خود
را از لذات زندگی محروم میكرد؟" جامعه 8 :4

پاسخ به سؤاالت دشوار زندگی
بخش 6

" برهنه به دنیا میآید و برهنه از دنیا میرود و از دسترنج خود چیزی با خود نمیبرد".
جامعه 15 :5

"آدم ثروتمند  ...چه سودی از ثروتش میبرد؟ " جامعه 11 :5

الف -انتظار داریم با بدست آوردن ثروت بتوانیم...
 .1کامیابی بیشتری کسب کنیم
" آدم پولدوست هرگز قانع نمیشود و دایم به فكر جمع كردن ثروت است ".جامعه 10 :5

 .2شهرت و محبوبیت بیشتری کسب کنیم
"...زندگی حقیقی به ثروت بستگی ندارد" لوقا 15 :12

 .3امنیت بیشتری کسب کنیم
"ثروت ناپایدار است و مانند عقاب میپرد و ناپدید میشود ".امثال 5 :23

ب -در واقع با بدست آوردن ثروت...
 .1هزینههای ما بیشتر میشود
" هر چه ثروت بیشتر شود ،مخارج نیز بیشتر میشود " جامعه 11 :5

 .2نگرانیهای ما بیشتر میشود
"خواب كارگر شیرین است... ،اما دارایی شخص ثروتمند نمیگذارد او راحت بخوابد" .
جامعه 12 :5

 .3هنگام از دست دادن آن غم و غصۀ ما بیشتر میشود
" ولی در اثر حادثه بدی ثروتش بر باد میرود و چیزی برای فرزندانش باقی نمیماند ...او
تمام عمر را در تاریكی و نومیدی و درد و خشم میگذراند ".جامعه 17 ،14 :5

 .4برای مصرف عاقالنۀ آن مسئولیت ما بیشتر میشود
"پس اگر در مورد ثروتهای دنیوی ،امین و درستكار نبودید ،چگونه در خصوص ثروتهای
حقیقی آسمانی به شما اعتماد خواهند كرد؟" لوقا 11 :16

ج -خدا می خواهد با ثروت خود چه کنم؟
 .1سپاسگزار باشم
" اگر خداوند به كسی مال و ثروت بدهد و توانایی عطا كند تا از آن استفاده نماید ،او باید
این بخشش خدا را كه نصیبش شده بپذیرد و از كار خود لذت ببرد " .جامعه 19 :5

 .2خوشحال باشم
"پس وقتی سعادت به تو روی میآورد شادی كن و هنگامی كه سختیها به تو هجوم
میآورند بدان كه خداوند هم خوشی میدهد و هم سختی و انسان نمیداند در آینده چه
اتفاقی خواهد افتاد ".جامعه 14 :7
"بهتر است انسان به آنچه كه دارد قانع باشد تا اینكه دایم در اشتیاق كسب آنچه ندارد بسر
ببرد ".جامعه 9 :6

 .3سخاوتمند باشم
" از مـال خود با سخاوتمنـدی به دیگران ببخش ،چون بخشش تو بدون عوض نمیماند".
جامعه 1 :11
" به كسانی كه در این دنیا ثروتی دارند بگو كه مغرور نشوند و به آن امید نبندند چون دیر
یا زود از بین خواهد رفت ... ،به ایشان بگو دارایی خود را در راه خیر صرف كنند و در
نیكوكاری ثروتمند باشند؛ با شادی به محتاجان كمك نمایند ،و همیشه آماده باشند تا از
ثروتی كه خدا به ایشان عطا كرده است ،به دیگران نفعی برسانند .با این اعمال نیك ،ایشان
گنجی واقعی برای خود در آسمان ذخیره میكنند .این مطمئنترین سرمایهگذاری برای
بدست آوردن زندگی جاوید است؛ از این گذشته ،زندگی پرثمری نیز در این دنیا خواهند
داشت ".اول تیموتائوس 19-17 :6

 .4خدا را در نخستین جای زندگیام قرار دهم
" خدمتكاری نمیتواند دو ارباب را خدمت كند  ...نمیتوانید هم بندۀ خدا باشید و هم بندۀ
پول!" لوقا 13 :16
" گنج خود را در آسمان بیندوزید...زیرا هرجا گنج توست ،دل تو نیز آنجا خواهد بود"
متی 21-20 :6
پیام هفتۀ آینده از :کشیش سارو خاچیکیان

"چرا باید چنین سخت کار کنم؟"

