
 ؟ستیچه مقدار ثروت کاف 
 زندگی پاسخ به سؤاالت دشوار 

 6بخش 

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

 م... ی توان ب م با بدست آوردن ثروت  ی انتظار دار   -الف 

 م یشتری کسب کنیب کامیابی .1

 10: 5" جامعه .است ثروت  كردن فكر جمع به شود و دایمنمی هرگز قانع دوستپول آدم "

 میشتری کسب کنیب   شهرت و محبوبیت .2

 15: 12لوقا  "ندارد بستگی ثروت به  قییحق  زندگی..."

   میشتری کسب کنیت ب یامن .3

 5: 23" امثال شود.پرد و ناپدید میمی و مانند عقاب ناپایدار است ثروت"

 در واقع با بدست آوردن ثروت...   -ب 

 ودششتر می یما ب هایهزینه  .1

 11: 5" جامعه شود نیز بیشتر می بیشتر شود، مخارج ثروت هر چه "

 شودشتر می یما ب هاینگرانی  .2

"   بخوابد. گذارد او راحتنمیثروتمند  شخص اما دارایی...، است كارگر شیرین خواب"

 12: 5جامعه 

   شودشتر می یما بۀ هنگام از دست دادن آن غم و غص .3

ماند... او  نمی باقی فرزندانش برای رود و چیزیبر باد می ثروتش بدی در اثر حادثه ولی "

 17، 14: 5" جامعه گذراند.می خشمو   دردو  نومیدیو  تاریكیعمر را در  تمام

 شودشتر می یت ما بیآن مسئول ۀبرای مصرف عاقالن .4

  ثروتهای  در خصوص د، چگونهیو درستكار نبود نی، امویی دن  ثروتهایاگر در مورد  پس"

 11: 16" لوقا شما اعتماد خواهند كرد؟ به آسمانی قییحق

 

 

 

كشید و خود  می زحمت كسی چه شد. او برایسیر نمی و ثروت مال مردی...از اندوختن "

 8: 4" جامعه كرد؟می محروم زندگی را از لذات

" برد.با خود نمی خود چیزی  و از دسترنج روداز دنیا می آید و برهنهدنیا می به برهنه  "

 15: 5جامعه 

 کنم؟ خدا می خواهد با ثروت خود چه    -ج 
 ار باشمزسپاسگ .1

نماید، او باید   استفاده عطا كند تا از آن بدهد و توانایی و ثروت مال كسی اگر خداوند به "

 19: 5جامعه  ". ببرد لذتو از كار خود   بپذیرد شده  نصیبش را كه خدا بخشش این

 خوشحال باشم .2

  تو هجوم سختیها به كه و هنگامی كن شادیآورد می  تو روی به سعادت وقتی پس"

  چه داند در آیندهنمی و انسان  سختی دهد و هممی خوشی خداوند هم كه آورند بدانمی

 14:  7 " جامعهخواهد افتاد. اتفاقی

ندارد بسر   آنچه كسب در اشتیاق دایم تا اینكه باشد قانعدارد  كه آنچه  به انسان بهتر است"

 9: 6 " جامعهببرد.

 سخاوتمند باشم  .3

" ماند.نمی  عوض تو بدون  بخشش ، چونببخش دیگران به خود با سخاوتمنـدی از مـال  "

 1: 11 جامعه

دیر   امید نبندند چون آن مغرور نشوند و به كهدارند بگو  دنیا ثروتی در این كه كسانی به  "

كنند و در   ر صرفیخ خود را در راه ییبگو دارا شانیا ، ...  بهخواهد رفت یا زود از بین

باشند تا از   آماده شه یند، و همی نما كمك محتاجان به یثروتمند باشند؛ با شاد  یكوكار ین

  شانی، اكین اعمال نیبرسانند. با ا ینفع گرانید ، بهاست دهعطا كر  شانیا خدا به كه یثروت

  یبرا یگذارهیسرما نی ترمطمئن نی. اكنندیم رهیذخ خود در آسمان  یبرا یواقع  یگنج

ا خواهند  یدن  نیز در این یپرثمر ی، زندگگذشته نی؛ از اد استیجاو یزندگ آوردن بدست

 19-17: 6ئوس موتای" اول ت.داشت

 قرار دهم ام زندگی را در نخستین جای خدا .4

  ۀبند د و همیخدا باش ۀبند د همیتوانكند ... نمی را خدمت تواند دو اربابنمی خدمتكاری "

 13: 16" لوقا !پول

   "خواهد بود  زیرا هرجا گنج توست، دل تو نیز آنجابیندوزید... در آسمان گنج خود را "

 21-20: 6متی 

 

از: کشیش سارو خاچیکیان  پیام هفتۀ آینده  

"؟چرا باید چنین سخت کار کنم "  


