
 چگونه از وقت خود عاقالنه استفاده کنیم 

 بکار بردن هدایایی که خدا به من عطا کرده است 

 1بخش 

 خداست  هدیۀدر یک جمله: وقت  موعظه پیام
 

   16:1"از پری او ما همه بهره مند شدیم، فیض از پی فیض" یوحنا  

 

"او آفتاب خود را بر بدان و نیکان می تاباند و باران خود را بر  

   45:5یان و بدکاران می باراند." متی پارس 

 

 "اّما اینک در برابر همۀ خوبیهایی که خداوند برای من کرده است،  

 12:116چه می توانم به او بدهم." مزامیر            

 

عنوان هدیۀ خدا، باید  . برای استفادۀ عاقالنه از وقت خود به 1

 داشت  ای صحیحبرنامه

مر ما چه زودگذر است تا در این عمر کوتاه با  "به ما یاد بده تا بدانیم ع 

 12:90خردمندی زندگی کنیم." مزامیر  

 

 استراحت کنم  باید: مهمتصمیم  

"بیهوده است که شما برای امرار معاش، این همه زحمت می کشید،  

صبح زود برمی خیزید و شب دیر می خوابید، زیرا هنگامی که عزیزان   

 2:127ایشان تدارک می بیند." مزامیر خداوند در خوابند، او برای   

 

"فقط شش روز کار کنید و در روز هفتم استراحت نمایید، حتی در فصل  

 21:34شخم و فصل درو." خروج   

 

باید   ه از وقت خود به عنوان هدیۀ خدا،. برای استفادۀ عاقالن 2

   ای صحیح داشتدیدگاهی صحیح با برنامه

"برای هر چیزی که در زیر آسمان انجام می گیرد، زمان معینی وجود   

 1:3دارد." جامعه  

 

 : باید در زندگیم تعادل داشته باشم مهمتصمیم  

 کار کردن و استراحت کردن .1

 روابط و   برنامه .2

 باط و انعطاف ضان .3

دانید فردا چه خواهد شد. زندگی شما چیست؟ همچون  "شما حتی نمی  

پس  گردد. شود و بعد ناپدید میوتاه زمانی ظاهر می ک بخاری هستید که 

مانیم و چنین و چنان  باید چنین بگویید: اگر خداوند بخواهد، زنده می  

 15-14:  4کنیم." یعقوب می 

 

. برای استفادۀ عاقالنۀ از وقت خود به عنوان هدیۀ خدا، باید هدفی  3

 ای صحیح داشت صحیح با دیدگاهی صحیح و برنامه

هایی که مطابق با  پرواند، اّما نقشه های زیادی در سر مینقشه ن "انسا  

   21:19خواست خدا باشد اجرا خواهد شد." امثال  

 

 به جا آورم : باید هدف خدا را مهمتصمیم  

 15:31"زندگی من در دست توست..." مزامیر  

 

 20:18"خداوند پاداش درستکاری و پاکی مرا داده است." مزامیر  

 

این است که همه چیز را، خواه آنچه در آسمان است وخواه  ه اد "آن ار 

   10:1آنچه بر زمین، در یکی یعنی در مسیح گرد آورد." افسسیان   
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