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 دهید جالل را خدا خود پول با

 ۳۴ -۳۲ :۱۲ لوقا

 و دهید صدقه و بفروشید دارید آنچه. فرماید عطا شما به را ملکوت که است شما پدر خشنودی که زیرا! کوچک گلّۀ ای مباشید ترسان

 خزانۀ که جایی زیرا. نسازد تباه بید و نیاید نزدیک دزد که جایی آسمان، در نشود تلف که را گنجی و نشود کهنه که بسازید ها کیسه

 .باشد می آنجا در نیز شما دل است شما

. بدانیم دیگری چیز هر از پربهاتر و ارزشمندتر نهایت بی را او و دهیم قرار خود گنجینۀ را خدا که است این ما نیایش و پرستش درونی جنبۀ

 زندگی کل بنابراین،. دانیم می خود گنجینۀ را خدا اندازه چه تا دهند می نشان که هستند چیزهایی آن پرستش ظاهریِ  شکلهای آنکه، حال

 همۀ یعنی کنید، می هرچه بنوشید، خواه بخورید خواه فرماید می خدا که چرا است، گشته منظور هدف این به و شود می خالصه پرستش در

 زندگی از مهمی جزء ها دارایی و پول). ۳۱ :۱۰ قرنتیان اول( است ارزشمند شما برای اندازه چه تا خدا جالل که باشد این نمودار تان، زندگی

. است داشته منظور پرستش از مهمی جزء را مان دارایی و پول خدا رو، این از شود، می خالصه پرستش در زندگی همۀ که آنجایی از و هستند

 نمودار تا کنید مصرف و بگیرید کار به ای گونه به را آنها که است این نمایید پرستش را خدا هایتان دارایی و پول با توانید می که طریقی پس

 حساب به پرستش دربارۀ آیاتی واقع، در جهت، این از و موردند این در امروز آیات. را پول نه دانید می خود گنجینۀ را خدا که باشد آن

 .آیند می

 تا آنچه هر. آوریم می جا به شنبه یک هر هم با همه که پرستشی و نیایش آن یعنی دارد، را خود جایگاه نیز جمعی دسته پرستش در مهم این

 گنجینۀ باطن در را خدا که است این کلیسا در پرستش جوهر: است صادق دیگری کجای هر مانند نیز جمعی پرستش در شد بیان حال به

 موعظه: (قرارند این از هستند باطن در خدا داشتن گنجینه بیانگر که پرستش های شیوه. بنهیم ارزش نهایت بی را او و دهیم قرار خود

 از یکی.) موارد سایر و خداوند، شام آیین در نمودن شرکت دادن، هدیه خواندن، سرود کردن، دعا خدا، کالم به سپردن گوش نمودن،

 جا به پرستشمان میانۀ در که کاری نامیم، می »دادن هدیه« را آن که است چیزی لحم، بیت ما، کلیسای در جمعی دسته پرستش های جنبه

 خدمت و بشارتی خدمات به ما بانکی حساب از و ما دستان از که است پولی هدیه آن و ستاییم می را خدا پولمان با واقع در و آوریم می

 .گردد می روانه مسیح

 جا به پولمان وسیلۀ به روز هر که است پرستشی کلی روند آن از بخشی است جمعی دسته پرستش از جزیی که خاص پرستشِ  این بنابراین،

 آیات. آیند می حساب به پرستش جملگی، دادنمان، هدیه و کردنمان انداز پس و پولمان کردن خرج و درآمدمان شیوۀ که چرا آوریم، می

 در پولمان از استفاده چگونگی پیامد به سپس و پرستیم می را خدا پولمان با چگونه که کلی روند آن به نخست ،۳۴ -۳۲ :۱۲ لوقا یعنی امروز،

 طور به و مان زندگی در کلی طور به را آنها و گذرانیم می نظر از را آیات این در اصلی نکات از برخی اکنون،. پردازد می جمعی دسته پرستش

 .بریم می کار به کنیم می تقدیم جمعی دسته پرستش در که نقدی هدیۀ به خاص

 مباشید ترسان

 نگران مباشیم، ترسان است میان در ها دارایی و پول بحث وقتی کند می حکم ما به خدا که است این) ۳۲ آیۀ( نظر مورد آیات نکتۀ اولین

 این» .فرماید عطا شما به را ملکوت که است شما پدر خشنودی که زیرا! کوچک گلۀ ای مباشید ترسان«. باشیم نداشته واهمه نباشیم،

 ترسان ها دارایی و پول با رابطه در ما خواهد می خدا که دلیلی. نمود بیان نیز سازد می تر روشن را مطلب که دیگر شکلی به توان می را نکته
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 چه تا که بود خواهد حقیقت این از بازتابی ما نبودن ترسان. سازد می آشکار خدا دربارۀ را برجسته اصل پنج مهم این که است آن نباشیم

 .درونی و زیبا پرستشی است، پرستش نوعی به خودش نبودن ترسان دیگر، بیان به. شماریم می عزیز را خدا دربارۀ اصل پنج این اندازه

 گلۀ ای مباشید ترسان«. انگاریم می خود گنجینۀ و داریم می عزیز شبانمان مقام در را خدا ما دهد می نشان نبودن ترسان اینکه، نخست

 است، من شبان خداوند«: دارد کاربرد ما مورد در نیز ۲۳ مزمور پس است، ما شبان او اگر و است ما شبان او و هستیم او گلۀ ما» !کوچک

 .سازد می گر جلوه را شبانمان بودنِ  ارزشمند نترسیدن. شد خواهد برآورده نیازهایم همۀ یعنی» .بود نخواهم چیز هیچ به محتاج

 زیرا! کوچک گلۀ ای مباشید ترسان«. داریم می خود گنجینۀ داشته عزیز پدرمان مقام در را خدا ما دهد می نشان نبودن ترسان اینکه، دوم

 ما پدر او و باشیم می هم فرزندانش بلکه هستیم، او کوچک گلۀ تنها نه ما» .فرماید عطا شما به را ملکوت که است شما پدر خشنودی که

 این به که داند می شما پدر لیکن طلبند، می را چیزها این همۀ جهان امتهای«: است روشن و شفاف ۳۰ آیۀ در حقیقت این اهمیت. است

ً  شما پدر دیگر، بیان به» .دارید احتیاج چیزها ً  و است شما فکر به واقعا  که کند می عمل گونه آن و دارید نیاز چیزی چه به داند می واقعا

 عوض در دانید، می »نیاز« خود برای را چیزی چه شما که نکنید دیکته خدا به باشد حواستان( است شده برآورده نیازهایتان شود مطمئن

 !)داند می »نیاز« را چیزی چه او که بگیرید یاد

 زیرا! کوچک گلۀ ای مباشید ترسان«. داریم می خود گنجینۀ داشته عزیز پادشاه مقام در را خدا ما دهد می نشان نبودن ترسان اینکه، سوم

 مقام این. است پادشاه او که چرا بخشد، ما به را »ملکوت« تواند می او» .فرماید عطا شما به را ملکوت که است شما پدر خشنودی که

. است نمودن فراهم و کردن محافظت بیانگر »شبان« واژۀ. کند می چندان دوصد است کننده فراهم ما برای که را کسی آن قدرت و توانایی

 اگر پس. است ثروت و حاکمیت و قدرت بیانگر »پادشاه« واژۀ. است نمودن فراهم و راهنمایی و اقتدار و مالیمت و محبت بیانگر »پدر« واژۀ

 که داد خواهیم نشان صورت، آن در نباشیم، ترسان هایمان داشته و پول خصوص در و نماییم اعتماد پادشاه و پدر و شبان مقام در خدا به

 .نمود خواهیم پرستش را خدا شکل این به و است ارزشمند و واقعی ما برای اندازه چه تا خدا

 خشنودی که زیرا! کوچک گلۀ ای مباشید ترسان«. است بخشنده و سخاوتمند اندازه چه تا خدا دهد می نشان نبودن ترسان اینکه، چهارم

. دهد نمی اجاره یا فروشد نمی را ملکوت او. بخشد می را ملکوت او که باشید داشته توجه» .فرماید عطا شما به را ملکوت که است شما پدر

 چه«. نباشد او آنِ  از که بدهیم خدا به چیزی توانیم نمی ما. ندارد احتیاج ما پول به و است ثروتمند نهایت بی او. بخشد می را ملکوت خدا

 ترسان مان نیازمندی در که هنگامی و است دست گشاده و بخشنده اش سخاوتمندی در خدا پس). ۷ :۴ قرنتیان اول( »نیافتی؟ که داری چیز

 .سازیم می گر جلوه خدا دربارۀ را صفت این کنیم، می اعتماد او به بلکه شویم نمی

. داریم می خود گنجینۀ داشته عزیز است خرسند و خشنود که کسی مقام در را خدا ما دهد می نشان نبودن ترسان اینکه، سرانجام و

 مایۀ این. است خشنود کار این از خدا» .فرماید عطا شما به را ملکوت که است شما پدر خشنودی که زیرا! کوچک گلۀ ای مباشید ترسان«

 چنین یک ما همۀ. کند می خوشحال را او بخشش این. کند چنین خواهد می دلش او. ببخشاید شما به را ملکوت که است خدا خشنودی

 اکنون زیرا نیست، مهم ولی. گردد خوشحال دادن از گرفتن جای به که پدری ببخشد، ما به باشد داشته دوست که پدری نداریم، پدری

 صلیب بر خود کار با که عیسی، واسطۀ به اگر بود خواهد شما پدر خدا. پادشاهی چنین شبانی، چنین باشید، داشته پدری چنین توانید می

 .بود خواهد شما پدر خدا ترتیب، این به. کنید اعتماد پدرتان مقام در خدا به داد، آشتی ما با را خدا

 که خدایی همان بداریم، خود گنجینۀ داشته عزیز پادشاهمان و پدر و شبان مقام در را خدا باید ما که است آن آیات این در نکته اولین پس

 الزمۀ که را دیگری چیز هر و شادی، ابدی، حیات آسمان، عبارتی، به دارد، ارزانی ما به را خدا ملکوت که است خشنود و سخاوتمند

 نخواهیم ترسی دیگر کنیم، اعتماد او به اگر یعنی بداریم، خود گنجینۀ شکل این به را خدا اگر. دارد ارزانی ما به است ملکوت به رسیدنمان
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 این خاطر به. باشد می نظر مورد آیات بقیۀ و پیغام این زیربنای و شالوده حقیقت این. نمود خواهیم پرستش را خدا ترتیب این به و داشت

 .بود خواهد پذیر امکان شود می عنوان ادامه در آنچه تحقق وعده،

 انباشتن و اندوختن برای نه زیستن ساده برای ای انگیزه

: ۳۳ آیۀ. آورد می وجود به اندوختن و انباشتن نه زیستن ساده برای قوی ای انگیزه شکل این به خدا به نمودن اعتماد: است این نکته دومین

 بید و نیاید نزدیک دزد که جایی آسمان، در نشود تلف که را گنجی و نشود کهنه که بسازید ها کیسه و دهید صدقه و بفروشید دارید آنچه«

 ».نسازد تباه

: دهد می پاسخ را پرسش این ۲۲ آیۀ بود؟ کسانی چه با عیسی سخن روی» .بفروشید دارید آنچه«: نمایید تأمل عبارت این بر ای لحظه برای

 آنچه«: فرماید می آنها به باز ولی. نداشتند بسیاری دارایی و نبودند ثروتمند هم چنان آن شاگردان آن» .گفت خود شاگردان به عیسی پس«

 و بفروش داری آنچه«: فرمود ثروتمند حاکم آن به عیسی ،۲۲ :۱۸ لوقا در. بفروشید را تان دارایی از مقدار چه گوید نمی او» .بفروشید دارید

 چنین شد، رو به رو عیسی با زکّی وقتی. بفروش داری آنچه» .کن متابعت مرا آمده پس. داشت خواهی گنجی آسمان در که بده، فقرا به

 رد بدو برابر چهار باشم، گرفته کسی از ناحق چیزی اگر و دهم می فقرا به را خود مایملک نصف! خداوند ای الحال،«): ۸ :۱۹ لوقا( گفت

 آورد را آن قیمت فروخته، داشت که را زمینی برنابا«: فرماید می ۳۷ :۴ رسوالن اعمال. بخشید را اش دارایی از درصد پنجاه زکّی پس» .کنم می

 .فروخت را زمین یک کم دست او پس» .گذارد رسوالن قدمهای پیش و

ً  ولی. بفروشیم را مان دارایی از مقدار چه گوید نمی ما به مقدس کتاب بنابراین،  از دستگیری چرا؟ بفروشیم؟ داریم آنچه گوید می چرا اصال

 نیازمند( خبرند بی انجیل از و هستند زندگی مایحتاج نیازمند که آنانی به که کنیم صرف مسیری در را خود پول که است معنا این به فقرا

 حال،. ببخشید بتوانید که بفروشید را چیزی باید ندارید، نقدی دارایی اگر که است مهم قدر آن اقدام این. دهیم نشان محبت) ابدی حیات

 ندارند، دست در نقد پول که نیستند ثروتمندانی از دسته آن مثل شاگردان آن. بیندیشید گفته این معنای به آیات، کل محتوای به توجه با

 قابل انداز پس از معموالً، افرادی، چنین اکثر واقع، در. اند کرده گذاری سرمایه بهادار اوراق و امالک و مِلک در را شان نقدینگی همۀ که چرا

 چرا؟» .دهید فقرا به و بفروشید را چیزی«: فرمود بلکه» .دهید فقرا به را اندازتان پس از بخشی«: نگفت عیسی ولی. برخوردارند توجهی

 خواست. ببخشند بتوانند تا فروختند می را چیزی بایست می و نداشتند نقد پول باید که قدر آن جماعت آن که است این فرض ترین ساده

 .انباشتن و اندوختن نه روند زیستی ساده سمت به قومش که بود این عیسی

 این و دارد وجود انباشتن و اندوختن برای نه زیستن ساده برای قوی ای انگیزه مسیحی زندگی در که است این نکته چیست؟ نکته پس

 این. بداریم خود گنجینۀ پادشاه و پدر و شبان مقام در را خدا بلکه نباشد، ما های دارایی ما گنجینۀ که گیرد می سرچشمه آنجا از انگیزه

 یعنی کلمه، واقعی معنای به[ دولتمندان که است دشوار چه«: فرماید می عیسی اینکه، یکی. باشد می قوی ای انگیزه دلیل دو به انگیزه

. کند می خفه را خدا کالم ثروت فرماید می عیسی ،۱۴ :۸ لوقا در). ۲۴ :۱۸ لوقا(» !شوند خدا ملکوت داخل] برخوردارند مالی توانایی از که آنانی

 مان زندگی در خدا کالم خواهیم نمی و گردیم خدا ملکوت وارد که است این خواستمان باشیم اموال و مال خواهان آنکه از بیشتر ما ولی

 که است این دیگر دلیل. انباشتن و اندوختن به نه کند می تشویق زیستی ساده به که دارد وجود قوی ای انگیزه اینجا در پس. شود خفه

 به آن بخشیدن و اموال فروختن که فرماید می ما به اینجا در عیسی و گردد آشکار جهان به خدا بودن ارزشمند که باشد می این ما خواست

 .است ارزشمند و واقعی خدایی پادشاه و پدر و شبان مقام در خدا دهد می نشان که است طریقهایی از یکی فقرا

 و اندوختن برای نه زیستن ساده برای است قوی ای انگیزه پادشاه و پدر، شبان، مقام در خدا به نمودن اعتماد که است این نکته دومین پس

 .گیرد می صورت خدا جالل منظور به که عملی سازد، می تبدیل مشهود عملی به دل مخفیگاه از را پرستش زیستن گونه این. انباشتن
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 زمین بر نه آسمان در مان گنجینه به افزودن

 دارید آنچه«: ۳۳ آیۀ. زمین بر نه بیفزاییم آسمان در مان گنجینه به که است این پول داشتن از هدف که است آن آیات این نکتۀ سومین

» .نسازد تباه بید و نیاید نزدیک دزد که جایی آسمان، در نشود تلف که را گنجی و نشود کهنه که بسازید ها کیسه و دهید صدقه و بفروشید

 ارتباطی چه) آیه انتهای در( آسمان در خود برای گنجینه اندوختن و) آیه اول بخش( دیگران نیازهای به رسیدگی و ها دارایی فروش میان

 دارد؟ وجود

 آورید فراهم پولی های کیسه خود برای توانید می دیگران نیازهای به رسیدگی و ها دارایی فروش با شما: باشد چنین ارتباطش رسد می نظر به

 به شما محبت از که دنیا این در زیستن ساده دیگر، عبارت به. نروند بین از هرگز که بیندوزید آسمان در ها گنجینه و نشوند سوراخ که

 .افزاید می آسمان در شما شادی به گیرد می سرچشمه دیگران

 اساسی تغییری اندیشیدن آسمانی. گفت می سخن گونه این و اندیشید می گونه این همواره عیسی: نمانید غافل اساسی بسیار نکتۀ این از

 در اندوختن گنجینه مهم اصلِ  که باورند این بر شدت به که انسانهایی. است محبت و عشق از ناشی که تغییری آورد، می وجود به دنیا در

 ساده کنند، خدمت و نمایند زیست ساده که پرورانند می سر در را رویا این همواره که هستند کسانی زمین بر اندوختن پول نه است آسمان

 زحمت و کنند می کار البته و بخشند می و بخشند می و بخشند می آنها. کنند خدمت و نمایند زیست ساده کنند، خدمت و نمایند زیست

 تا«: گوید می ۲۸ :۴ افسسیان رسالۀ در پولس که طور همان کشند، می زحمت و کنند می کار کشند، می زحمت و کنند می کار کشند، می

 ».دهند چیزی را نیازمندی بتوانند

 خدا در را مان شادی یعنی بیندوزیم، آسمان در را خود گنج که نماید می حکم را ما عیسی: دارد ارتباطی چنین پرستش با بخشیدن این و

 ما که حقیقت این با او پس. است شادی این افزایش راه دیگران نفع خاطر به زیستن ساده و دارایی فروختن فرماید می او. دهیم افزایش

 که است معنا بدان این و نماید می تشویق نمودن خدمت و زیستن ساده به را ما باشیم داشته اشتیاق خدا در مان شادی افزودن برای

 چیزی این و مسروریم و خشنود خدا در اندازه چه تا ها دارایی و پول از باالتر که دهیم نشان تا شود می ای وسیله پولمان از ما استفادۀ

 .خدا پرستش جز نیست

 است عزیز برایتان که رود می چیزی پی در شما دل

 خدا پی در شما دل خواهد می خدا و است عزیز برایتان که رود می چیزی پی در شما دل: است قرار این از نامبرده آیات مورد در نکته آخرین

 آسمان در اندوختن گنجینه پی در باید چرا که است دلیلی این» .باشد می آنجا در نیز شما دل است شما خزانۀ که جایی زیرا«: ۳۴ آیۀ. رود

 نزد آسمان در شما گنجینۀ اگر» .باشد می آنجا در نیز شما دل است شما خزانۀ که جایی زیرا«: رود نمی بین از هرگز که ای گنجینه باشیم،

 .بود خواهد آنجا در هم شما دل است، خدا

 و »باشد می عزیز برایمان که است چیزی« معنای به »خزانه« واژۀ که است این من برداشت گوید؟ می چه واقع، در ساده، ظاهر به آیۀ این

 عزیز برایتان آنچه که کجا هر«: بخوانید شکل این به را آیه این پس» .شمارد می عزیز را چیز آن که است عضوی« معنای به »دل« واژۀ

 است، عزیز برایتان که باشد چیزی آن آسمان در خدا اگر» .دارد قرار آنجا در نیز شمارد می عزیز را چیز آن که عضوی دارد، قرار آنجا است

 عزیز برایتان که است چیزی آن دنیا این در هایتان دارایی و پول اگر ولی. بود خواهید خدا با شما. بود خواهد آسمان در خدا با نیز شما دل

 .بود خواهید زمین روی بر خدا از جدا شما. بود خواهد دنیا این در نیز شما دل پس باشد، می

 دیگری با و کند می نفرت یکی از یا زیرا کند، خدمت را آقا دو تواند نمی خادم هیچ«: فرمود وقتی بود همین ۱۳ :۱۶ لوقا در عیسی منظور

 عزیز معنی به پول به کردن خدمت» .نمایید خدمت توانید نمی را پول و خدا. شمارد می حقیر را دیگری و پیوندد می یکی با یا محبت



۵ 
 

 حال. رود می پول پی از دل. دارد ارزانی شما به تواند می پول که منفعتهایی همان رفتن، پول منفعتهای همۀ پی در و است پول شمردن

 ارزانی شما به تواند می خدا که منفعتهایی همان رفتن، خدا منفعتهای همۀ پی در و است خدا شمردن عزیز معنای به خدا به خدمت آنکه،

 .رود می خدا پی از دل. دارد

 .داند می خود گنجینۀ باالترین را خدا و رود می خدا پی در و شمارد می عزیز را خدا که دلی: است معنا این به پرستش و

 پرستش از شکلی نقدی، هدیۀ

 در. نامیم می »دادن هدیه« را آن که پرستشی همان رسانم، می پایان به جمعی دسته پرستش به نکته چهار این دادن ربط با را خود پیغام

 ناچیز مبلغ از. آید می حساب به پرستش شود، می هدیه که مبلغی از نظر صرف دادن، هدیه عمل و دادن هدیه لحظۀ ما، پرستشیِ  جلسات

 کنم، می اعتماد تو به وسیله این به من خدایا،) ۱: بگویید قلب صمیم از اگر آید می حساب به پرستش میلیونرها هنگفت مبلغ تا زن بیوه آن

 پول و کنم می رسیدگی دیگران نیازهای به که هنگام آن تا کنم می اعتماد تو به. هستی من بخشندۀ و خرسند پادشاه و پدر، شبان، که تو به

 یعنی است، غالب ما فرهنگ بر که نکردنی باور و عجیب فشار مقابل در وسیله این به من) ۲ نگردم؛ هراسان ماند نمی باقی برایم چندانی

 ساده انگیزۀ از دیگران خاطر به که گزینم برمی را راه این و کنم می ایستادگی انباشتن، و اندوختن بیشتر و بیشتر بر استوار فرهنگ آن

 با من) ۴ گردد؛ افزون ابد، تا خدا، در ام شادی که تا زمین، بر نه اندوزم می آسمان در را خود گنجینۀ وسیله این به من) ۳ گردم؛ لبریز زیستن

 .رود می خدا پی در نیز دلم پس است، آسمان در من گنجینۀ که آنجایی از که کنم می اعالم نقدی هدیۀ این

 پر جان پای

www.MahfeleEnjil.com 
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