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 ی ترس از زیان مال
 مایک املت  نویسنده:

تان از خواب بیدار  خواب گرم . در اتاقتامل کنید   چرخد تان حول ثبات مالی می چه میزان از زندگی  در باب اینکه 
حل کارتان حاضر شدید برق را پرداخت کرده بودید. صبحانه خوردید زیرا خرید کرده بودید. در م  شدید زیرا قبض 

تان را از فروشگاه تهیه کرده  مناسب شغل  تان را پرداخت کرده بودید. لباس زیرا پول بلیط مترو یا بنزین ماشین
ي سیستم گرمایشی، خوراك، حمل و  تان به همراه دارد که به کمک آن هزینه بودید. شغل شما درآمد ثابتی براي 

را پرداخت می انقل، و پوشاك  امروز لمس  کنید.  از کل واقعیت است. تقریباً هر چیزي که  ین تازه سر سوزنی 
 اید بهایی دارد. کرده 

که حتی   نیست  تعجب  مالی هستند جاي  پرداخت  قدرت  به  متکی  زندگی  ابتدائی  اینکه ضروریات  به  توجه  با 
کنند و در خرج کردن  با جدیت کار می کرده، حتی کسانی که    سقوط مسیحیان از زیان مالی بترسند. در دنیاي  

بلعد. سقوط  انداز را می ي پسهمه هاي درازمدت  شود. بیماريشان دقت دارند دخل و خرجشان با هم جور نمی پول
می  به صفر  را  بازنشستگی  سهام حساب  زندگی بازار  بهار  در  کارمند  است  ممکن  شود.  رساند.  بیکار  کار  از  اش 

امنیت مالی    ناپایداريخانمانی مسائلی جدا از یکدیگر نیستند.  ورشکستگی هر لحظه در کمین است. گرسنگی و بی 
:  6؛ اول تیموتائوس  5-4:  23اي آلوده به گناه و سرشار از رنج است (امثال سلیمان  بخشی از واقعیت زندگی در دنی

7  .( 

  مهار آلود با هدف  هاي گناه ها و استراتژي حلراه آلوده به    غالباً  انمجاست، اما زندگی نگرانی در این باره کامالً به 
گذاریم و باز  شویم. پول روي پول می ی زند. معتاد کار ممان سر به فلک می است. اضطراباحتمال مصیبت مالی  

اي  شویم و با هر تصمیم و رابطه گر می ). خسیس و محاسبه 21- 13:  12نگرانیم که هیچگاه کفایت نکند (انجیل لوقا  
رود. با این حال، تصور ضرر همچنان وجود دارد.  کنیم. بخشندگی از بین می ي مالی برخورد می همچون ترازنامه 

 توان به جاي اضطراب فزاینده از توکل فزاینده به خداوند بهره گرفت؟ امکان، چطور می در مواجهه با این 

باید بدانیم و معتقد باشیم که خداوند پدري مهربان و بخشنده و مراقب فرزندانش است و نیازهاي اساسی ایشان 
گویم که  جهت به شما می از این  گوید: «می   شاگردانشها، عیسی به  کند. در بحث طمع و دارایی را برآورده می 

). چه چیز به ما  22:  12» (لوقا  جهت جان خود که چه بخورید و نه براي بدن که چه بپوشید ه  اندیشه مکنید ب 
 ) بر چهار مطلب تاکید دارند. 34 - 22ي زیان مالی را پشت سر بگذاریم؟ آیات بعدي (کند نگرانی درباره کمک می 

 ). 23نیازهاي موقت است (آیه   تحقق. زندگی فراتر از 1

سازند) اهمیت دارند، زندگی  با اینکه خوراك و پوشاك (و در نتیجه منابع مالی که امکان ابتیاع آنها را میسر می 
روند، عیسی از  غنی نیازمند چیز مهمتري است. بر خالف کسانی که براي خود این امور «در پی این چیزها» می 
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).  33:  6انجیل متی    نگاه کنید به  ؛ همچنین31باشند (آیه    او  خواهد نخست در جستجوي پادشاهیمی   دانششاگر
شویم،  از این جهت خسته خاطر نمی چنین بگوید: «  رسولشود تا پولس  توجه به اولویت این پادشاهی باعث می 

 ).  16: 4د» (دوم قرنتیان گرد می شود، لیکن باطن روز بروز تازه بلکه هرچند انسانیّتِ ظاهري ما فانی می 

 ).  28 -24: 12(لوقا  سازدمی  نیز فراهممخلوقاتش  حتی براي خردترین. خداوند 2

ها را که اوج آفرینشش  انسان  زندگی   بخشد، آیا هاي زیبا می ها را جامه دهد و سوسنها را خوراك می اگر او کالغ 
دهد (انجیل  ). اگر نان بخواهیم به جایش سنگ نمی 30داند که به چه نیازمندیم (آیه  کند؟ او می هستند تامین نمی 

 ).  9: 7متی 

ما با برادران و خواهران مسیحیمان در یک جمع  ).  32:  12ي خداوند هستیم (لوقا  . ما بخشی از گله3
 . هستیم

کند از جمله یعنی ایمان به اینکه اگر نیاز مالی پیدا کنیم دعاي  به اینکه خداوند احتیاجات ما را برآورده می   اعتماد
  در وابستگی متقابل  نشان  آوري کرده بود  ما را اجابت خواهد کرد. اعاناتی که پولس براي کلیساي اورشلیم جمع 

 ). 9  - 8(دوم قرنتیان  است مسیحبدن 

 ). 32: 12گردد (لوقا پادشاهی به ما خشنود می  . خداوند از عطاي4

آالیش و ناپژمرده» است (رساله اول  فساد و بی میراثی که «بی   ،اگر او مالکیت بزرگترین چیز را به ما داده است
) چطور ممکن است سخاوت به خرج ندهد و آنچه را حقیقتاً مورد احتیاج ماست عطا نکند (رومیان  4:  1پطرس  

یافت می 32:  8 پادشاهی  در  امنیت حقیقی  و  بادوام  ثروت  «)؟  را  شود:  ما عیسی مسیح  فیض خداوند  که  زیرا 
 ).  9:  8(دوم قرنتیان   د»که هرچند دولتمند بود، براي شما فقیر شد تا شما از فقر او دولتمند شویدانید می 

از زیان مالی نیست. در عین حال، با وجود خطراتی از    مصونیت تضمینی براي    وفاداربه خداوند    رشد در اعتماد
سازد (لوقا  کند و بید دارایی را تباه می شود، دزد دزدي می شوند، گنج تلف می هاي پول کهنه می قبیل اینکه کیسه 

) و آب  35:  6او نان زندگی (انجیل یوحنا  )، قوم خدا در نهایت هیچگاه فاقد عیسی مسیح نخواهد بود.  33:  12
؛ فیلیپیان  21:  5قرنتیان    ؛ دوم 5  -1:  3؛ زکریا  10:  61پوشاند (اشعیا  می   او با عدالتش ما را )، و  14:  4زندگی ماست (

زندگی است. او به راستی «یهوه یري»،    ثباتی مالی بیي  ترین دارایی ما در میانه ترین و عمیقحقیقی   ). او 9:  3
 ).  14: 22دهنده، است (پیدایش  روزي 
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املت  مایک  مشاوره   ،دکتر  و  آموزش  بنیاد  علمی  هیئت  نویسندهعضو  او  است.  مسیحی  و    CrossTalkي  ي 
PrescriptionsDescriptions and    باشد می . 
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