
    18بررسی کتاب مقدس  88دو تا  
موتائوس    ،12-3: 6 یک شاگرد در این دنیا عاقلنه از پول خود استفاده می کند )اول تی

17-19 )
 T 1 = معلم           S 2 = معلم
 
(Tبه برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو " خوش آمدید. به کمک  این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت که       ) 

 شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم کتاب مقدس بررسی کتاب مقدس را با هم انجام خواهند داد که در مورد یکی از جنبه
 های مهم شاگرد عیسی مسیح است. ما از یک روش آسان بررسی کتاب مقدس به نام روش پنج قدم استفاده خواهیم کرد.
. چهارمین  در حالیکه به این برنامه گوش می کنید در دفترچه یادداشت خود ، یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید
 مجموعه پنج قسمتی بررسی کتاب مقدس درباره زندگی در این دنیا است. ما پنج عنوان زیر را بررسی خواهیم کرد. "
 پول در دنیا " ، " دDرDستکاری در این دنیا " ، " وسوسه در این دنیا " ، " نبرد روحانی در این دنیا " و " رنج کشیدن در

این دنیا ". بررسی امروز کتاب مقدس این است: یک شاگرد در این دنیا عاقلنه از پول خود استفاده می کند. 

(  S   قدم        )  بخوانید.  1 .  
بیایید به نوبت هر کدام یک آیه بخوانیم. را بخوانیم. 19-17، 12-3: 6اجازه بدهید اول تیموتائوس 

)توجه توجه : از انجیل شریف خوانده شود.( 19-17، 12-3: 6اول تیموتائوس 

(  T   قدم       )  کشف کنید.  2 .  
 بیایید بعضی حقایق مهم این قسمت کتاب مقدس را کشف و درباره آن گفتگو کنیم. کدام حقیقت این قسمت برای شما مهم
 است؟ یا کدام حقیقت در این قسمت ذهن یا قلب شما را تحت تأثیر خود قرار می دهد؟ فکر کنید و پاسخ خود را در دفتر

یادداشت خود بنویسید. بعد از چند دقیقه به نوبت آنچه کشف کرده اید با یکدیگر در میان بگذارید.

(S یک حقیقت مهم از نظر من در        ) توجه توجه : از انجیل شریف است که می گوید،"   6  :   6  اول تیموتائوس( 
  " قبل فکر می کردم که بیشتر پول در آوردن ، بسیار مهم است اما حال می بینم خداپرستی و قناعت ، ازخوانده شود.(

پول و ثروت خیلی مهمتر است. می خواهم این را کشف کنم که چگونه بیشتر قانع باشم و خداپسندانه زندگی کنم. 

(T یک حقیقت مهم از نظر من در اول  تیموتائوس        )است که می گوید من بایستی غنی باشم اما نه از19-18: 6  
 نظر پول بلکه در اعمال خوب. بایستی پولم را برای دوران آینده یعنی آسمان نگاه دارم می خواهم بهترین سرمایه گذاری
 مالی را در ملکوت خدا بیندوزم پس بایستی واقعا گنج خود را در آسمان ذخیره کنم که در آنجا بی ارزش نمی شود و

کسی نمی تواند آن را بدزدد.

(  S   قدم        )  سؤال.  3 .  
 اجازه بدهید سعی کنیم که تمام حقایق موجود در این قسمت را درک کنیم و در مورد چیزهایی که هنوز درک نکرده ایم
 سؤال کنیم. در مورد هر موضوعی، چه سؤالی در این قسمت وجود دارد که دوست دارید آن را بپرسید؟ فکر کنید و
 سؤال خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید. سپس آن سؤالت را مورد گفتگو قرار دهید و سعی کنید پاسخ ها را پیدا

کنید.
 معلمین کاذب چگونه از خداپرستی به عنوان وسیله ای برای کسب سود ، سوء استفاده میکردند؟اولین سؤال.

(T.حقایق کلم خدا را با تخیلت و افکار پریشان خود در می آمیختند mدر آن زمان معلمین کاذبی بودند که شدیدا       ) 
 مشاجرات موشکافانه آنها مرتبط بود با اندیشه آنها در ارتباط با شریعت و داستانهای افسانه وار نسب نامه های یهودی.
 آنها یکی از اسامی موجود در نسب نامه های پیدایش یا کتاب تواریخ را انتخاب و در مورد آن یک داستان زیبا می
 ساختند. این کار قسمتی از تعالیم ثابت کنیسه های یهودی بود و بعدها در دست نوشته های یهودی به نامه هجده و تلموذ
 ثبت گردید. این معلمین کاذب از طریق تعالیم کاذبشان تجارت مالی عظیمی بوجود آوردند. آنها نخست با اجرای نمایشی
عالیم خود ا خبر ساختند، سپس دوره های مذهبی را تنظیم کرده و برا ی ت ز مذهبشان مردم را از وجود خود ب  ا
. بدین ترتیب از آنچه خداپرستی می نامیدند به عنوان وسیله ای برای پولدار شدن  دستمزدهای گزافی تعیین می کردند
 استفاده می کردند. این گروه از معلمین کاذب مذهب خود را به مردم می فروختند. در روزگار ما هم چنین معلمانی فعال
 هستند. آنها هنوز هم مذهب خود را به مردم می فروشند و هر جایی که دوره های مذهبی ارائه می کنند انتظار دارند که
 مردم در عوض دستمزدهای گزافی به آنها بدهند. بعضی دیگر از گروه های مذهبی کاذب موجود در دنیا وفاداری مردم
. از تمام معلمین کاذب مذهبی  را با پول می خرند و یا سعی می کنند با هدایا یا با مقامات ممتاز به مردم رشوه بدهند

  می گوید که مکان تمام دروغگویان دریاچه آتش خواهد بود که به آتش و کبریت افروخته8: 21برحذر باشید! مکاشفه 
شده است! 
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 چرا عشق به پول " ریشه تمام بدیها " خوانده شده است؟ دومین سؤال.

(S،خود پول ریشه تمام بدیها نیست اما عشق به پول، ریشه بدی است! عشق به پول تنها ریشه همه بدیها نیست       ) 
 بلکه تلخی روح غیر بخشنده نیز می تواند باعث آلودگی بسیار گردد. در کتاب مقدس می خوانیم که چطور عشق به پول
 باعث بدی بسیار می گردد. در کتاب مقدس می خوانیم که چطور عشق به پول باعث بدی بسیار می گردد. در مرقس

  مرد جوان ثروتمند از پیروی عیسی مسیح صرف نظر می کند زیرا او خود پرست بود و ثروتش را بیش21-22: 10
 ، مرد ثروتمند از مهربانی در برابر مرد فقیر یعنی ایلعازر دریغ می کند.16از عیسی مسیح دوست می داشت. در لوقا 

 ، یهودا به خاطر پول توافق می کند تا به عیسی خیانت22او مرد و به خاطر خود خواهی اش به جهنم رفت. در لوقا 
  ، حنانیا و سفیره در مورد ثروت خود دروغ می گویند و افتاده می میرند.5کند. او بعدها خودکشی کرد. در اعمال فصل 

 ، بعضی ثروتمندان ثروت خود را برای خودشان می اندوزند، دارای زندگی تجملی و تن پرور هستند در5در یعقوب 
 حالیکه فراموش می کنند حتی دستمزد کارکنانشان را بپردازند. حتی برای اینکه پولدارتر شوند انسانهای بی گناه را می
 کشند. یعقوب هشدار می دهد که آنها در پایان زندگیشان به جهنم خواهند افتاد. عشق به پول باعث شده که بسیاری به
 خاطر پول ازدواج کنند و در نتیجه گرفتار مشکلت زناشویی بسیار گردند. عشق به پول باعث شده که سرمایه داران
 فریبکار شوند و یه غارت و چپاول مردم مشغول شوند و عشق به پول باعث شده که سیاستمداران دروغ بگویند،
 رسوایی های مالی به بار بیاورند و حتی برای اینکه پولدارتر شوند کشورشان را تباه بسازند. عشق به پول باعث شده که

بسیاری از مردم دزدی کنند، دیگران را غارت کنند و مرتکب قتل شوند. مطمئنا عشق به پول ریشه همه بدیهاست!

 پول چه تأثیری بر زندگی شما دارد؟سومین سؤال.

(T در جامعه       )می خوانیم، " آدم پول دوست هرگز قانع نمی شود و دایم به فکر جمع کردن ثروت است17-10: 5  
 . این نیز بیهودگی است . هر چه ثروت بیشتر شود ، مخارج نیز بیشتر می شود ؛ پس آدم ثروتمند که با چشمانش خرج
 شدن ثروتش را می بیند ، چه سودی از ثروتش می برد ؟ خواب کارگر شیرین است ، چه کم بخورد و چه زیاد ؛ اما
: شخصی که برای آینده . مصیبت دیگری در زیر آسمان دیده ام   دارایی شخص ثروتمند نمی گذارد او راحت بخوابد
 ثروت جمع می کند ، ولی در اثر حادثه بدی ثروتش بر باد می رود و چیزی برای فرزندانش باقی نمی ماند . برهنه به
 دنیا می آید و برهنه از دنیا می رود و از دسترنج خود چیزی با خود نمی برد ، چه مصیبتی ! انسان می آید و می رود و
 نفعی نمی برد ، زیرا زحماتش مانند دویدن بدنبال باد است . او تمام عمر را در تاریکی و نومیدی و درد و خشم می

گذراند ." پول هرگز نمی تواند شما را خشنود سازد و به زندگی شما آرامش ببخشد.
  در مورد مرد ثروتمندی می خوانیم که از مزرعه خود محصول فراوانی بدست آورد ، بطوریکه21-13: 12در لوقا 

 تمام انبارهایش پر شد ، اما هنوز مقدارزیادی غله باقی مانده بود . پس از تفکر بسیار ، بالخره به خود گفت : انبارهایم
 را خراب می کنم و انبارهای بزرگتری می سازم تا جای کافی برای محصول خود داشته باشم . آنگاه به خود خواهم گفت
 : ای مرد خوشبخت ، تو برای چندین سال ، محصول فراوان ذخیره کرده ای ! حال دیگر راحت باش و عیش و نوش

بپرداز و خوش بگذران ! 
 » اما خدا به او فرمود ای نادان ! همین امشب جانت را خواهم گرفت آنگاه اموالی که اندوخته ای ، به چه کسی خواهد

رسید ؟ بلی ، نادان است هر که در این دنیا مال وثروت جمع کند ، اما توشه برای آخرت نیندوزد . «   
 برای هر کس که برای خود می اندوزد و برای خدا سخاوتمند نیست، این اتفاق می افتد. پول و ثروت می توانند باعث

شوند که شما اولویتهای نخست زندگی خود یعنی محبت و خدمت کردن خدا را فراموش کنید.
  می خوانیم که برزگر تخم ها را می کارد و بعضی از تخم ها را میان خارها می اندازد. این حالت19-18: 4در مرقس 

 بیانگر انسانهایی است که کلم خدا را می شنوند اما نگرانی های زندگی، فریب ثروت و خواهش چیزهای دیگر وارد
 می شوند و کلم را خفه یعنی بی ثمر می سازند. پول و ثروت می توانند کلم خدا را در زندگی شما خفه سازد یعنی کلم

خدا اصل در زندگی شما تأثیری نخواهد داشت.
  می خوانیم،" نمی توانی به دو ارباب خدمت کنی . باید فقط یکی از آنها را دوست داشته باشی و فقط به24: 6در متی 

 یکی وفادار بمانی . همچنین نمی توانی هم بنده خدا باشی و هم بنده پول ." پول و ثروت می توانند شما را بت پرست
 سازند و کاری کنند که شما بت پول را خدمت کنید.  بطور خلصه ، عشق به پول و ثروت میتواند اثر بدی بر یک
 مسیحی داشته باشد. میتواند رضایت و اولویتهایش را در زندگی نابود کند و میتواند باعث روی برگرداندن او از کلم

خدا و خدمت به خدا شود. بعد خواهیم دید که چگونه مسیحیان می توانند از پول برای داشتن تأثیری مثبت استفاده کنند.

 منظور از تباهی چیست؟چهارمین سؤال.

(Sتباهی " یعنی بدست آوردن پول و ثروت از طریق شرارت آمیز و استفاده از آن برای انجام شرارت. برای "       ) 
  وقتی قرض می گیرید و پس نمی دهید21: 37 می گوید، دزدی و چپاول تباهی است. مزمور 13-11: 19مثال لویان 

  می گوید تباه شده اید15-13: 25 می گوید پراخت نکردن حقوق کارکنانتان تباهی است. تثنیه 4: 5تباه شده اید. یعقوب 
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امثال    می گوید تباه شده اید وقتی که با بی عدالتی پول یا هر چیز8: 16 و 2: 11وقتی که متقلب و فریبکار هستید. 
دیگر را می اندوزید.

 پول درآوردن از طریق فروش بلیط های بخت آزمایی، قماربازی یا شرط بندی نمونه هایی از گنج های نامشروع و یا
  می گوید تباه شده اید وقتی رشوه می دهید و رشوه می گیرید. مسیحیان23، 8: 17سود غیر عادلنه می باشند. امثال 

 بایستی بدانند که هر نوع رشوه، فساد و تباهی است! تباه شده اید وقتی که بر اساس روابط کادو می دهید یا کادویی
 بزرگ هدیه می گیرید که همراه با یک معامله تجاری باشد! تباه شده اید وقتی که به یک قاضی یا یکی از اعضاء هیئت
 منصفه پول می دهید تا در یک دادگاه قانونی در موردی به نفع شما رأی دهند یا یک حریف منفور را به نفع شما کنار

امثال    می گوید تباه شده اید وقتی به ربا خواری علقمند می شوید. تمام رباخواران از راه فساد پول8: 28بگذارند! 
  می گوید تباه شده اید وقتی مردم را مجبور می کنید به شما پول بدهند. تباه شده اید وقتی از7: 7کسب می کنند. جامعه 

 رستورانها ، مغازه ها و مراکز تجاری باج می گیرید! تباه شده اید در صورتی که سیگار قاچاق می کنید یا مواد مخدر
 می فروشید. تباه شده اید وقتی که نسخه های جعلی یا مدارک تحصیلی جعلی می فروشید. تباه شده اید وقتی پول جعلی یا

کارتهای اعتباری چاپ می کنید. دنیای امروز پر است از فساد و تباهی!

 رشوه چیست؟ برای کسی که رشوه می گیرد و رشوه می دهد و فاسد است چه اتفاقی میافتد؟پنجمین سؤال.

(Tرشوه یعنی برای خریدن نظری موافق ، پول یا هدیه بدهید. کتاب مقدس هشدار می دهد که رشوه دهندگان یا        ) 
 گیرندگان از نظر اخلقی فاسد و گناهکار هستند اما رشوه دارای عواقب جدی است. با رشوه دادن یا گرفتن، از مجرمین
 حمایت می شود و رنج و آزار مردم بی گناه افزایش خواهد یافت. رشوه خوار برای خانواده خودش مشکلتی به بار
 خواهد آورد او باعث خرابی کشور، شهر و کلیسای خود خواهد شد. ولی بدترین نتیجه رشوه خواری لعنت خدا است که

 :15(. خدا خانواده و دارایی او را نابود و مجازات خواهد کرد )ایوب 25: 27شامل حال رشوه خوار می شود )تثنیه 
(.9-7: 18( و سرانجام او به آتش جهنم افکنده خواهد شد چون باعث گناه کردن دیگران شده است )متی 34

 آیا اشکالی دارد که یک مسیحی ثروتمند باشد؟ششمین سؤال.

(S اول تیموتائوس        )بوضوح تعلیم می دهد که ثروتمند بودن اشتباه نیست بلکه خواهش و یا آرزوی19-17: 6  
 ثروتمند بودن و به دنبال پول بودن است که اشتباه و نادرست است. پولدار شدن از طریق فساد نادرست است. اما این
 نادرست نیست اگر شخصی ثروتمند است چون خدا آن اموال را به او سپرده است. خدا تمام این ثروت را به خاطر این

  می گوید که ثروتمندان مسیحی نباید از خود17: 6به او سپرده که او با ثروتش دیگران را خدمت کند. اول تیموتائوس 
 راضی باشند و یا بلند پروازی کنند. نباید به خاطر اینکه ثروتمند است مغرور و متکبر شود و به جای خدا وابسته به
 ثروت خود شود. یک ثروتمند مسیحی بایستی فروتن و وابسته به خدا باشد و از آنچه خدا به او داده لذت ببرد اما در اول

  خدا فرمان می دهد که او بایستی در انجام کارهای نیکو غنی باشد. مسیحی ثروتمند بایستی بخشنده18: 6تیموتائوس 
  خدا می گوید مسیحی ثروتمند بایستی در19: 6باشد و دیگران را در ثروت خود شریک بسازد. در اول تیموتائوس 

 ارتباط با عالم آینده گنج خود را بیندوزد یعنی در ارتباط با آنچه بعد از مرگ او اتفاق خواهد افتاد. این مورد توضیح می
 دهد که چرا انجام کارهای نیکو و در میان گذاشتن ثروت با دیگران بایستی با توجه به گسترش ملکوت خدا انجام شود و
 نه فقط اهداف بشر دوستانه دنیا. پس خدا به مسیحیان ثروتمند یک مسئولیت خاص سپرده است. آنها بایستی با حکیمانه
 ترین روش، پول و ثروتشان را صرف ملکوت خدا کنند. برای مثال بایستی ثروت خدا را با مسیحیان نیازمند در میان
 بگذارند. این مثال اولین بار در کلیسای اورشلیم اتفاق افتاد. یا آنان می توانند از مبلغین و برنامه های تبلیغاتی و رسالت

بین المللی مسیحی در سرتاسر جهان حمایت کنند. امروزه این کار در بسیاری نقاط اتفاق میافتد. 

 شیوه زندگی همه مسیحیان چگونه باید باشد؟هفتمین سؤال.

(T در دانیال         )می خوانیم، " طولی نکشید که دانیال بدلیل دانایی خاصی که داشت نشان داد که از سایر5-4: 6  
 وزیران و حاکمان با کفایت تر است . پس پادشاه تصمیم گرفت اداره امور مملکت را بدست او بسپارد . این امر باعث
 شد که سایر وزیران و حاکمان به دانیال حسادت کنند . ایشان سعی کردند در کار او ایراد و اشتباهی پیدا کنند ، ولی
 موفق نشدند ، زیرا دانیال در اداره امور مملکت درستکار بود و هیچ خطا و اشتباهی از او سر نمی زد ."  فساد و تباهی
 فقط مختص امپراطوری ماد – فارس نبود و امروزه نیز فساد و تباهی در همه کشورها بخصوص بین تجار و حکمرانان
 دولتی وجود دارد . این تبه کاران در حالیکه خودشان پولدار و قدرتمند می شوند برای مردم رنج و زحمتی را ایجاد می
 کنند که غیر قابل وصف است. از طرف دیگر بسیاری از آنها گرفتار و رسوا شده اند. دانیال در چنین دنیایی زندگی می
 کرد اما جرأت کرد که متفاوت با آنها زندگی کند! دانیال با آزادی از هر نوع فساد، شایستگی خود را به عنوان یک
 مأمور دولتی نشان داد. این موضوع برای شخص او و برای شغل و موقعیت او مشکلت بزرگی به بار آورد. ولی با
 وجود تمام رنج هایی که او متحمل شد در آخر، خدا دانیال را محترم شمرد! پس مانند دانیال باشید! و شایستگی خود را
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 نشان دهید. به عنوان یک تاجر مسیحی، یک مأمور دولتی مسیحی و به عنوان یک مسیحی در هر مقامی که در این دنیا
 دارید! خود را به عنوان مردی درستکار و کامل قابل اعتماد نشان داده و هرگز نسبت به کار خود غفلت نکنید. جرأت

داشته باشید که با فاسدان این دنیا تفاوت داشته باشید.  

(  S   قدم          )  کاربرد.     4 .  
 بعد از اینکه افکار خود را به روشنی با همدیگر در میان گذاشتید، فهرستی از کاربردهای امکان پذیر تهیه کنید. به این

نکته توجه کنید که خدا می خواهد شما کدام کاربرد امکان پذیر را به کاربرد شخصی تبدیل کنید. 
 می خواهم مدیر خوبی برای تمام دارایی هایی باشم که خدا حفاظت از آنها را به من سپرده است. می خواهم بخصوص
 نسبت به خوراک لباس و مسکن خود قانع باشم و می خواهم بقیه پول خود را صرف ملکوت خدا کنم. می خواهم از یک
 خانواده فقیر مسیحی که در همسایگی من زندگی می کنند، همچنین از کسانی که انجیل را موعظه می کنند و کلیساهای

مسیحی را بنا می کنند حمایت کنم.

(Tمی خواهم خود را در اجتماع به صورت یک مسیحی نشان بدهم. می خواهم در ارتباط با پول درستکار           ) 
 باشم و در انجام وظایف خود هرگز کوتاهی نکنم. از دادن رشوه امتناع خواهم کرد و هیچگاه تحت هیچ شرایطی رشوه
 نخواهم پذیرفت. پولم را فقط از راهی درست بدست خواهم آورد. می خواهم در انجام کارهای خوب غنی باشم و مشتاق
 شریک ساختن اشخاص نیازمند در اموالم باشم. می خواهم با اشخاص شریر دنیا تفاوت داشته باشم و با شیوه زندگی

کردنم خدا را جلل بدهم.

(  S   قدم          )  دعا  5 .  
فراموش نکنید که به عنوان پاسخ به خدا دعا کنید.

(T          )تكلیف برای هفته آینده

 . چگونه در این دنیا با پول خود زندگی می کنید؟ آیا در فساد و تباهی دخالت دارید و یا خودتان را به عنوان شخصیاول
درستکار و دور از فساد نشان می دهید؟

 . بررسی هفته آینده را آماده کنید. عنوان بررسی کتاب مقدس هفته آینده این است " دDرDستکاری در دنیا " و قسمتدوم
  است. به یک مشارکت خانگی که در آن کتاب مقدس را بررسی می36-35 ، 18-11: 19کتاب مقدسی آن در لویان 

درس اینترنتی ه آ نید و ب ظه ك ا ملح ” ر گردان بسازید وید و شا “ بر ستورعمل ِ  كتابهای د  . حق شوید  کنند مل
www.dota.net. . . .  مراجعه كنید  .  این آدرس را به حروف تکرار میکنم  

 هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو "  گوش كنید .سوم .
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