چرا باید چنين سخت کار کنم؟
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ب -دوای درد معتاد به کار
 .1ارزشهای خود را مرور کنم

" انسان از اینهمه رنج و مشقتی كه زیر آسمان میكشد چه چیزی عایدش
میشود؟" جامعه 22 :2

" همچنین متوجه شدم كه بسبب حسادت است كه مردم تالش میكنند موفقیت كسب
كنند .این نیز مانند دویدن بدنبال باد ،بیهوده است ".جامعه 4:4

➢ آدم تنبل

" چه فایده كه انسان تمام دنیا را ببرد ولی در عوض جانش را از دست بدهد؟"
مرقس 36 :8

" كسی كه دست روی دست میگذارد و گرسنگی میكشد ،احمق است"
جامعه 5 :4
➢ آدم معتاد به کار
" مردی بود كه تنها زندگی میكرد؛ نه پسری داشت و نه برادری .با این حال
سخت تالش میكرد و از اندوختن مال و ثروت سیر نمیشد .او برای چه كسی
زحمت میكشید و خود را از لذات زندگی محروم میكرد؟ این نیز رنج و زحمت
بیهودهای است ".جامعه 8 :4

الف -گامهایی بسوی موفقیت
 .1با جان و دل کار کنم

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

 .2از دسترنج خود لذت ببرم
" بخورد و بنوشد و از دسترنج خود لذت ببرد .اینها بخششهای خداوند هستند".
جامعه 13 :3
" اما كسی هم كه دایم مشغول كار است و تالش میكند ثروت بیشتری به دست آورد
بدنبال باد میدود .بهتر است انسان یك لقمه نان به دست آورد و با آسودگی بخورد".
جامعه 6 :4

 .3وقت کاری خود را محدود کنم

"هر كاری كه میكنی آن را خوب انجام بده ".جامعه 10 :9

" محنت احمقان ایشان را خسته میسازد چونکه نمیدانند چگونه به شهر باید رفت".
جامعه 15 :10

" نیكنامی از بهترین عطرها نیز خوشبوتر است ".جامعه 1 :7

" در هفته شش روز كار كن ،ولی در روز هفتم كه «سبت خداوند» است هیچ كار
نكن ".خروج 10-9 :20

 .2با صداقت کار کنم
 .3با مهارت کار کنم
" تبر كُند ،احتیاج به نیروی بیشتری دارد ،پس كسی كه تیغۀ آن را از قبل تیز
میكند ،عاقل است ".جامعه 10:10

 .4با کفایت کار کنم
" برای انجام دادن هر كاری ،وقت و راه مناسبی وجود دارد ".جامعه 6 :8

 .5گروهی کار کنم
"دو نفر از یك نفر بهترند ،زیرا نفع بیشتری از كارشان عایدشان میشود .اگر
یكی از آنها بیفتد ،دیگری او را بلند میكند؛ اما چه بیچاره است شخصی كه
میافتد ولی كسی را ندارد كه به او كمك كند " .جامعه 10-9 :4

 .6با پشتکاری کار کنم
"تو برو و در وقت و بیوقت بذر خود را بكار ،چون نمیدانی كدام قسمت از
بذرها ثمر خواهد داد؛ شاید هر چه كاشتهای ثمر بدهد ".جامعه 6 :11

" بیهوده است كه شما برای امرار معاش ،این همه زحمت میكشید ،صبح زود بر
میخیزید و شب دیر میخوابید؛ زیرا هنگامی كه عزیزان خداوند در خوابند ،او برای
ایشان تدارك میبیند".مزمور 2 :127

 .4برای رفع نیازهایم به خداوند توکل کنم
"پس غصه خوراك و پوشاك را نخورید .چون بیایمانان دربارۀ این چیزها دائما ً فكر
میكنند و سخن میگویند .شما با ایشان فرق دارید .پدر آسمانی شما كامالً میداند شما
به چه نیاز دارید ".متی 32 -31 :6

 .5درد و رنج خود را با آرامش خداوند جایگزین سازم
"ای تمام كسانی كه زیر یوغ سنگین زحمت میكشید ،نزد من آیید و من به شما
آرامش خواهم داد .یوغ مرا به دوش بكشید ...زیرا باری كه من بر دوش شما
میگذارم ،سبك است ".متی 30 ،28 :11

پیام هفتۀ آینده از :کشیش سارو خاچیکیان
"چگونه می توان به پيشواز آینده رفت؟"

