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روید، و هر  به یاد داشته باشید که هر که اندک بکارد، اندک هم خواهد د  

هر کس 7 .بر خواهد داشت با برکت خدا نیزبکارد،  با برکت خداکه 

همان قدر بدهد که در دل قصد کرده است، نه با اکراه و اجبار، زیرا خدا  

و خدا قادر است هر نعمت را برای 8 .دارددوست می بخشندۀ شادمان را 

شما بس فزونی بخشد تا در همه چیز همواره همۀ نیازهایتان برآورده 

چنانکه نوشته  9 .فراوانی داشته باشیدشود و برای انجام هر کار  نیکو، به 

اش جاودانه پاینده  نیکوکاری دستی به نیازمندان بخشیده،با گشاده» :شده

و که بذر را برای کشاورز و نان را برای خوردن فراهم و ا10  .است

سازد، بذرتان را مهیا ساخته، فزونی خواهد بخشید و محصول  می

خاوتمند  آنگاه از هر حیث دولتمند خواهید شد تا بتوانید در هر فرصتی س  11 .پارسایی شما را فراوان خواهد ساخت

انجام این خدمت، نه تنها نیازهای مقدسین را  12 .خواهد انجامید باشید، و این سخاوت شما به واسطۀ ما به سپاس خدا

خاطر ُمهر تأیید این  به 13 .شود سازد، بلکه به صورت سپاسگزاریهای بسیار حتی به سوی خدا َسرریز میبرآورده می

اهند کرد، و  خدمت بر زندگی شما، مردم خدا را برای اطاعتی که با اعتراف شما به انجیل مسیح همراه است تمجید خو

خاطر فیض عظیم خدا که بر شماست، با عالقه  آنان به14 .دهیدنیز برای سخاوتی که در کمک به آنها و به همه نشان می 

 !ناپذیرشسپاس بر خدا برای عطای وصف15 .و اشتیاق بسیار برای شما دعا خواهند کرد

 

ن فرار کردند. پرواز تهران به فرانکفورت یک خانواده جوان در شرایط اضطراری بزرگ در عمق تاریکی از ایرا

سال به طول انجامید. و این   ۵ساعت و نیم نبود ، بلکه تقریبا  ۵ساعت و نیم  طول می کشد. سفرآن خانواده ،    ۵حدود 

کسی که به یک  وپا رنون اا طبق ق. سفر همچنین تهدید کننده بود. اما در نهایت آنها به آلمان رسیدند. تنها یک مشکل ماند

در آنجا آنها مجبور  .ددنون خانواده مجبور بود به ایتالیا باز گرا طبق آن ق بازگردد.باید به آن کشور  می شودکشور وارد 

بسیار وخیم در یکی از اردوگاه های پناهندگان زندگی کنند. اما خدا با آنها بود. آنها توانستند   کلیسا را   یشرایط ا ببودند 

به طور   ندند ، پس از آن می توانستدمانمی ماه در ساختمان کلیسا  ۶و فقط بایستی    کنند که آنها را  حمایت کرد پیدا

از این خانواده بسیار مراقبت می کردند. آنها تحت   کلیسا   برای پناهندگی در آلمان درخواست کنند. جامعه ای  رمالن

. تیمی از کارکنان تمام اندو جامعه بودجه ای را برای تأمین َمعاش جمع آوری کرده  داشتندمراقبت های پزشکی قرار 

ی درس زبان ارائه می دادند و از خانواده آسیب دیده پشتیبانی می  دادند. برخی از کارکنان خوب حتمی خریدها را انجام 

و حتی حق اقامت نیز به آنها داده   ندماه به سرعت گذشت. این خانواده از پناهندگی کلیسا خارج شد ۶کردند. و بنابراین 

د کنند. اما یک  ا دید ایج . این خانواده سرانجام توانستند زندگی جدید خود را در اینجا در آلمان بسازند و شروعی ج دش

. مدت کوتاهی قبل از آزادی آنها از پناهندگی کلیسا ، کشیش تقاضای لطفی  ه بودماندمشکل کوچک هنوز در وجدانشان 

. خانواده دیگری به  بود دشوارتر شده  هو کار برای بقی بود کرد: او به آنها گفت که تیم مددکاران   کلیسا کوچکتر شده 

ند.  نداشتند و کشیش نمی دانست چگونه می توانست آنها را با این تعداد کم کارمندها کمک ک احتیاجپناهندگی کلیسا 

. و سپس یک  کار کندراحتتر تواند م ببه تیم مددکاران بپیوندند تا تی انندخانواده می تواین درخواست او این بود که آیا 

از نیاز  مهمترشان برای   !   ازاد شدنبکنند داد. خانواده امتناع کردند. آنها نمی خواستند آن کار رااتفاق دیوانه وار رخ 

را  ان نیازهای دیگر ازهمچنین آنها نمی خواستند   .رندیادآو به دیگران بود.   آنها همچنین نمی خواستند زمان فرار را

آن  به تند های دیگر نمی توانس خانوادهبه این دلیل مراقب زندگی خودشان باشند!  مراقبت کنند. آنها می خواستند اکنون 

همینگونه   اقتصاد امروز دنیا ی ما اینگونه است.  هرکسی باید به مشکالت خودش رسیدگی کند!  د.  نکلیسا فرار کن

به عبارت  کنند،شده است. این گونه عمل می کند که همه برای بدست اوردن هدف های خودشان  مبارزه می ته ساخ 

ولی انجیل   یک نوع  .   خود اهمیت می دهد و برای چیزهای خود می جنگد مسائلدیگر ، به طوری که هر کس به 

در همه جا بپاشیم  برکت بذرهای تردید بدون  دیگری را در پیش گرفته است. و به این معنی است که ما می توانیم تتجار

ن را به همه برادر و خواهر های مان تقسیم نماییم چراکه این کار را خدای مهربان با ما انجام می آو در نهایت محصول 

دیگران نیز پشتیبانی می کنیم. ما حتی  ازدهد.   متن ما می گوید: ما نه تنها اجازه داریم به فکر خودمان باشیم ، بلکه 

زیرا منتقل کنیم. و با برادران و خواهرانمان شریک شویم ،  اجازه داریم چیزهایی را که خدا به ما می دهد  به دیگران

. بنابراین ما مجاز هستیم آنچه را که با کار و عملکرد خود به دست آورده ایم ، به  داردخدا بخشندۀ شادمان را دوست می

   معنوی رشد می کند.دیگران بدهیم. پولس در ادامه تأکید می کند که سهم مالی که ما به کلیسا می دهیم از ریشه عمیق 

 میزانبه    با داشته های مان رفتار ما در اینجا پولس به اصول اساسی اشاره می کند.  موضوع در مورد  ایمان ماست. و 

  که   کندره ا شاثروتمند نیست بلکه می خواهد  افرادایمان مان مربوط می شود. بنابراین کلیسا هیچ وقت به دنبال پول  

مهم نیست. پولس نیز تایید نمی کند که  "آنکه دانٔه بسیار  که می دهیم   یپول مقدارما ربطی به ایمان دارد.     حتی  یدارای 

خدا نیز بر خواهد داشت!     برکت خدا بکارد، با  برکت د کرد که هر که با یبكارد محصول فراوان درو خواهد نمود بلکه تای

خدا ایستاده است.   خدایی  ،مان است. پشت کل جهان یدر اینجا در  مورد نظر ایمان نسبت به دارای  عوموض" بنابراین 

م مثل اعتراف ایمان  یبه کلیسا می ده هداوطلبانکه  یز را به ما داده است و هنوز می دهد.. پولیکه به هر حال همه چ 



م که چنین یخدای زنده است. و با هدیه خود تأیید می کنم متعلق به  یم  که هر آنچه هستیعالم می کنااست. از این طریق 

می کنیم.    نه ، ما همه چیز را به عنوان   استفاده انهخودخواه صورتاست. خدا همه اینها را به ما نداده است تا آن را به 

و چگونه با چیزهایی که    ؟ما انتظار دارددارایی از     چه  و خدا وام از خدا گرفتیم. بنابراین ما دنبال اراده خدا هستیم.  

 خدا به ما داده است برخورد می کنیم؟ 
 

 .، با برکت خدا هم بر خواهد داشت هر که اندک بکارد، اندک هم خواهد دروید، و هر که با برکت خدا بکارد

دقیقتر بررسی کنیم. و از خودم پرسیدم آیا حتی می توان به میزان کم بذر کاشت؟ حداقل   را«اندک بکارد«    رتاعبما باید 

گیاهان   یک سبد پر از دانه دارد. او دقیقاً می داند که دانه ها ی زیاد   بلکه   بکاردتصور می کنم که کشاورز نمی خواهد کم بذر 

بذر     بیشتر چه او سعی می کند هر    است که او زیاد می کارد. ورند. به همین دلیلمی آ بیشتر و محصول بیشتر نیز به ارمغان 

تا برداشت به اندازه کافی  باشد. اما کسی که کم می کارد مشکل کامالً متفاوتی دارد. او اصالً نظری در مورد   بکاردبهتر 

د ندارد که دانه هایی که در  برداشت محصول ندارد. به احتمال زیاد چشم هایش روی دانه های سبدش تمرکز می کند. او اعتقا 

. این  رفتد نخواه زمین می افتند محصول را به ارمغان می آورند. او فکر می کند دانه هایی که می ریزد برای همیشه از بین 

یک اشتباه بزرگ است و باعث گرسنگی و رنج می شود. وقتی این مثال را برای کلیسای ما به کار می برم ، می بینم که مکان  

.  دارند  کمبودهمیشه  ها  کارمند و   کنند . کلیسای ما به افرادی نیاز دارد که برای آن کار خالی هستندد که نیادی وجود دار های ز 

کند.   و تالش    عالم را ادر مکان های مختلف   به مردم کمک کند و انجیل   دنیاز دارد تا بتوان  هم کلیسای ما به وسایل زیاد

شاید مهمتر از همه ، کلیسای ما به دعا احتیاج دارد.   . ما همچنین به پول احتیاج داریم. شودپیروز زیادی می طلبد تا کار کلیسا 

  « چگونه یا کجا می توانم در کلیسا و کار خدا سهیم باشم.«  :ما باید در مورد این موارد صحبت کنیم و هر یک از ما باید بپرسیم

برای کمک های   سبد کوچک ما ، که ما هر هفته اینجا   بیابان بزرگ است.کاشت در "کاشت در کلیسا" شبیه    صادقانه بگویم ، 

... و اکنون آن کامالً خالی مانده است. من  نگرانی در   در یافت کردای دهیم، سرانجام تنها چند سنت قهوه می  داوطلبانه قرار 

کلیسا پول زیادی  یا کمی دارد. همچنین   کها حفظ خواهد کرد. مهم نیست  رم زیرا خدا همیشه کلیسای خود ر امورد  پول ند 

منظور من این نیست که میزان پول مهم است. اما چیزی که من را نگران می کند این است که می بینم ما مسیحیان نیز چقدر 

جنگید.   ین است که برای زنده ماندن باید تحت تأثیر جهان هستیم. ما دستور کار جهان را به خوبی می شناسیم. و این دستور کار ا

. در  باب شود. اوضاع در جهان  به هیچ وجه نباید در کلیسا شویدتبدیل ن جسد  به شما باید از روی اجساد عبور کنید تا خودتان 

خساست را     باید حسد و این دنیای ناعادالنه   ، پولس در نامه ای به قرنتیان استانداردهای کامالً متفاوتی را وضع کرده است. ما  

وقتی همه  اما چگونه می توانیم این کار را انجام دهیم؟ ترک کنیم. و در عوض باید بدون اجبار و با صمیم قلب به دیگران بدهیم!  

دست  فرار کنیم تا  جهان خواهیم از می ما  جا در اطراف خود می بینیم  چگونه یک بی عدالتی منجر به بی عدالتی بعدی می شود 

امنیت نگاه داریم. و بنابراین شادی در واقع نمی تواند رشد کند.  متوجه می شوم که مشکل در مورد کاشت    در خانه خود را کم 

است. زیرا همه ما می توانیم بفهمیم که کاشت مفید و خوب است. الزم نیست مدت زیادی    آندر مورد  برداشت  لنیست بلکه مشک

داریم. همه جا مکانهایی وجود    احتیاجپاک خیلی کم هست. همه جا به آن اتا ببینیم بذر خوب در این دنیا ن منگاه کنیبه اطراف خود 

دارند که من و شما می توانیم به کسانی دیگر  کمک کنیم. مشکل این نیست که کجا بکاریم. مشکل این است که بعد از آن چه 

بنابراین گرفتاری  -.    دهد بتواند جهان را تغییر  ماکه بذر اعتماد داشته باشیم م یتوان است که نمیاین  اتفاقی خواهد افتد. مشکل 

یورویی را در مجموعه خود می   ۱۰می گیرم؟ وقتی اسکناس  جه اینتی چه    مبزرگی وجود دارد. برداشت کجاست؟   از کار 

که  داده شده است فعالً از بین رفته و بر نمی  یسکناسیورویی جدیدی در جیبم پیدا نمی کنم. نه! ا ۱۰گذارم ، ناگهان اسکناس 

با این حال خداوند به این مشکل بر داشت جواب داد.  خداوند به همه رنجهای جهان پاسخ داد. این پاسخ از طریق خود  گردد.   

و بدون محدودیت است ، همچنین دارای عشق بی حد و حصر است   استعیسی مسیح آمده است. او ، که واقعاً ثروتمندترین کس  

عیسی مسیح به سوال در مورد برداشت محصول با خودش پاسخ می    ده است!  همه چیز را بخشی  بسیار است،، که دارای قدرت 

به   را نام  چشم م ی ... و اکنون می توانیم آن را ببینیم و می توان ه دهد. عیسی مسیح دانه گندمی است که در زمین گذاشته شد

زیرا خدا بخشندۀ عدالت نیز ، شادی نیز ...  م. قدردانی افزایش می یابد ...یو بده ببخشیمم یمی توان ام ... و م یهمسایه باز کن

 آمین داردشادمان را دوست می 


