
  زندگی جديد در مسيح

  

  مشکل رنج و تهی دستی         13درس 

  

  چرا خدا اجازه رنج ميدهد؟

ت در زندگی با آن  يح ممکن اس ی مس اگردان خداوند عيس ت، که يکی از ش وال متداول اس اين يک س

وند و غيرمومنان به ما  ود. ما ميبينيم که مردم در خيلی از نقاط جهان دچار رنج می ش روبرو ش

اد دکرد و ان اهميت میاگر او توجه می -اين اثبات نبود خداست و يا خدايی که توجه نمی کند گويندمی

  از اين رنج ها جلوگيری می کرد.

  پيام کتاب مقدس اين است که خدا اهميت می دهد و مراقبت می کند.

ر يگانۀ خود را داد تا هر که به او ايمان ' آَوَرد هالک نگردد، بلکه حيات زيرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پس

  ).16: 3(يوحنا  ' .جاويدان يابد

ر محبوب او. خداوند آنقدر از دنيا مراقبت (محبت) می ت، پس ر خداس ی تنها پس ت عيس کند که خواس

  فرزند گرانبهايش را برای از بين بردن گناهان ما بر روی صليب برود.

ت که او ب گيرد و بدون مجازات ه راحتی گناه را ناديده نمیبا اين حال، عدالت خدا به معنای اين اس

ت.  ختی خواهند داش رها نمی کند. بعد از گناِه آدم و حوا، خدا به آنها گفت که خواهند ماند و زندگی س

ختآدم برای غذا دادن به خانواده خود تالش می ود؛ و تر میکند، زمين نفرين و توليد مواد غذايی س ش

  کند. زمانی که او اين چيزها را به آنها گفت؛ و يهوه خدا فرمود:يدا میحوا در فرزندآوری مشکل پ

  ).22: 3شناسند" (پيدايش"همچون يکی از ما شده که خوب و بد را می

شر به معنای دردسر يا چيزهای بد است. بعضی وقتا به خاطر نتيجه گناهان مردان و زنان و بعضی 

تقيماً از طرف خدا  عيا وقتا مس ری که خداوند برای آدم و حوا ابد برای همه از طريق  .)7: 45(اش ش

ند. ککنند. از آن تغيير خداوند عواقب گناه را به مردم يادآوری میآنها آمد، که به عنوان رنج تجربه می

  ی ايوب در اين درس.شويم مثالی از نامهکنند، ما متوجه میچرا خدا اين کارها را می



ل نمیبا اين حال، همه بدی ها از ج ريعت قوانين خدا را رها کرده و در انب خدا حاص ود. و ش ش

  زندگی ما رنج می کشيم و آن عواقب اعمال ما و اجدادمان است.

  1: 4جنگها به دليل غرور و هوس انسان به قدرت آغاز می شود (يعقوب.( 

 بسياری از بيماری ها نتيجه رفتار ما هستند، برای مثال 

i( ر فاسد ماستبيماری های ما نتيجه رفتا 

ii( سرطان ريه بر اثر سيگار کشيدن 

iii( با استآب آلوده دليل اسهال خونی و و 

iv(  رع يکی از داليل عمده ت ،در آفريقاص ت خوک آلوده به کرم انگلی اس در  .خوردن گوش

 .قانون موسی خوردن گوشت خوک به خاطر ضررهايش ممنوع بود

  آلودگی هوا توسط کشورهای غربی عدم بارندگی در خيلی از کشورها به دليل قطع درختان و

 است.

ر بدانيم. او ما نمی ت مقص ده اس توانيم خدا را به خاطر رنج هايی که از بابت اين کارها ايجاد ش

ی آزادانه به بشر داده و اگر ما از آن  برای آسيب رساندن به خودمان استفاده کنم خدا آن را اراده

  ديگر زمين را خيلی خوب کند.کند تا بار تا زمان فرستادن پسرش تحمل می

  کند که توبه کنند.پوشيد. اّما اکنون به همۀ مردمان در هر جا حکم میدر گذشته، خدا از چنين جهالتی چشم می

ت، جهان را عادالنه داوری خواهد کرد، و با  طۀ مردی که تعيين کرده اس زيرا روزی را مقرر کرده که در آن به واس

  )31و30: 17(اعمال  .مه را از اين امر مطمئن ساخته استبرخيزانيدنش از مردگان، ه

  

  مثالی از خداوند عيسی

در انجيل در بسياری از موارد دلسوزی عيسی مسيح را درباره مردم می خوانيم. کتاب مقدس از يک 

ستفاده میی عجيب برای نشان دادن اينکه اين احساس از اعماق وجود او ناشی میکلمه کند، به شود ا

کرد از ظاهر جسمانی او پيدا بود. اين زبان فقط برای که زمانی که احساس دلسوزی شديد می طوری

اِس تمايل کمک به  ط او در يک مثال، انگار اين احس ت، يا توس ده اس تفاده ش ی در عهد جديد اس عيس

  تر بود. ما اين انديشه را در اين دو بخش می بينيم:ديگران در عيسی از هر کس ديگری قوی

 .شبان، پريشانحال و درمانده بودندزيرا همچون گوسفندانی بی دلش بر حال آنان سوختچون انبوه جماعتها را ديد، و 

  ).36: 9 َمتّی(



عفهای ما همدردی کند، ' ت که نتواند با ض ت که از هر حيث همچون ما زيرا کاهن اعظم ما چنان نيس ی اس بلکه کس

  ).15: 4(عبرانيان   .،...وسوسه شده است

اس می کالت ما را درک و احس ی) مش د. خداوند (عيس ه ش وس کند برای اينکه او خود نيز مانند ما وس

خواست به اين درک، از نقاط ضعف و مشکالت ما در دلسوزی او نشان داده شده است؛ که واقعاً می

  مک کند.کمردمی که رنج می کشيدند و به قدرت شفابخشی او نياز داشتند يا بدون غذا و گرسنه بودند 

ت هر ما می ده بود، او می توانس يح داده ش ی مس دانيم قدرت روح القدوس بدون محدوديتی به عيس

اهی ههای جهان، اگر میکاری بکند از جمله گرفتن تمام پادش وس ت. با اين وجود او با وس ی خواس

د برخی از اف تفاده از قدرتش برای انجام اين کار مقاومت کرد حتی به نظر می رس راد بيمار و اس

  .برای کمک گرفتن نظرش آمدن شفای معجزه آسا دريافت نکردند که نيازمند هم

  .همۀ بيماران و ديوزدگان را نزد عيسی آوردندشامگاهان، پس از غروب آفتاب، '

  در برابر َدر گرد آمده بودند! همگیمردمان شهر 

ی  ياریعيس فا داد و نيز ديوهای  بس ياریرا که به بيماريهای گوناگون دچار بودند، ش ت  بس را بيرون راند، اّما نگذاش

  شناختند.ديوها سخنی بگويند، زيرا او را می

بامدادان که هوا هنوز تاريک بود، عيسی برخاست و خانه را ترک کرده، به خلوتگاهی رفت و در آنجا به دعا مشغول 

  شد.

  اهانش به جستجوی او پرداختند.َشمعون و همر

  »همه در جستجوی تو هستند!«چون او را يافتند، به وی گفتند: 

ان را گفت:  ی ايش تاهای مجاور برويم تا در آنجا نيز موعظه کنم، زيرا برای همين آمده«عيس (َمرقُس  .امبياييد به روس

1 :32-38.(  

که در شهر مريض بودند به طرف عيسی رفتند  کسانیمرقس به صورت روشن به ما می گويد همه 

آيد او زمان شفا دادن به همه در آن روز را نداشت. و فردای آن روز او تصميم گرفت ولی به نظر می

هر بعدی برای موعظه فا دادن بقيه مردم برنگردد بلکه به ش هر برای ش ی خبر خوش برود. او به ش

ده بود که نمی ايش و از بين بردن رنجتواند از راه از قدمتوجه ش های همه مردم رت معجزه، برای آس

کل، در تحقق پيام خبر  تفاده کند. تنها راه حل مش ه و به طور کامل اس ه ک خوش،اطرافش برای هميش

خدا فرزندش را فرستاده برای از بين بردن گناه جهان و با بخشيدن گناهان راه حل دائمی برای مشکل 

  .رنج به وجود آيد



ن انسان اي ايماين بخشش گناهان از طريق زندگی بی نقص و مرگ مسيح اتفاق افتاد. و گفته عالوه بر

  کشيد. رنجبدون گناه در رسيدن به اين هدف برای ما 

اند، قهرماِن به' يار را به جالل برس ران بس طۀ او وجود دارد، برای اينکه پس جا بود خدا که همه چيز برای او و به واس

  ).10: 2(عبرانيان  ' .، کامل گرداندرنجنجات ايشان را از راه تحمل 

  ).8: 5(عبرانيان  ' .که کشيد اطاعت را آموخت رنجیهرچند پسر بود، با '

  ت عيسی، نکات بسيار مهم بسياری در مورد مسئله رنج آموخته ايم.با توجه به مالحظا

کالت مردم را درک می .1 يح مش ی مس اس عميقی برای آنان که رنج میعيس ند کند و احس کش

 دهد.دارد. او مانند پدرش به شاگردانش اهميت می

ف گرچه او خيلی از مردم را با قدرت روح القدس .2 رنج ها  و قادر نبود به طور کاملداد، ا اش

ن همچني ،کنيم نداريموقتی که به مردم کمک می عيسی راما قدرتی  .را از اين طريق دور کند

 کنيم.توانيم مشکالت مشکالتشان را به طور کامل حل ما نمی

ی .3 ت عيس ی که رنج می برد  ،فهميد که گناه عامل رنج اس ). 3-1: 9(يوحنا نه لزوماً گناه کس

 .جهان شد و برای بشريت از آن زمان وجود داشته است اما از از راهی که گناه وارد

طۀ گناه، مرگ آمد، و بدينپس، همان د، و به واس ان وارد جهان ش طۀ يک انس ان مرگ دامنگير گونه که گناه به واس س

  ).12: 5همۀ آدميان گرديد، از آنجا که همه گناه کردند. (روميان 

  

د که تنها راهی که رنج  ود از طريق زندگِی او و همچنين او متوجه ش کامال می تواند از دنيا پاک ش

  مرگ بر روی صليب برای بخشش گناهان است.

يله ياد گرفتن و عمل کردن به فرمان  .4 يت او کمک کرد، به وس خص د ش ی در رش رنج ای س

 خدا.

کالت برای همه  اين نکته آخر به ما کمک می کند که چگونه در زندگی خود رنج را درک کنيم. مش

  آيد چه شاگردان ايثار باشند چه نباشند.ن و مردان به وجود میزنا

ت و نه جنگ از آِن نيرومندان و نه نان برای حکيمان، و نه ' ابقه از آِن تيزُروان نيس و باز ديدم که زير آفتاب، مس

  .)11: 9جامعه ( ' .ثروت برای فهيمان و نه نظر لطف برای عاِلمان، بلکه در همگی دست زمان و حادثه در کار است

کالتی که بر ايمان اتفاق می ت که ما مش افتد را درک کنيم. کتاب مقدس از ما نکته مهم اين اس

  خواهد که رنج ها را به عنوان شکلی از تاديب خدا قبول کنيم.می



خن تشويق' ران خطاب کرده، میآميز را از ياد بردهو آن س ما را پس رم، تأديب «گويد: ايد که ش خداوند را خوار ای پس

  مشمار، و چون توبيخت کند، دلسرد مشو.

  »نمايد.پذيرد، تنبيه میکند، و هر فرزند خود را که میدارد، تأديب میزيرا خداوند آنان را که دوست می

ران رفتار می ما همچون پس ختيها را به منزلۀ تأديب تحمل کنيد؛ خدا با ش ت که پدرش او را س ر اس کند. زيرا کدام پس

  أديب نکند؟ت

  ايد، نه فرزندان حقيقی.اند، پس حرامزادهايد، در حالی که همه از آن سهمی داشتهاگر شما تأديب نشده

تهبه تر بايد کردند، و ما به آنها احترام میايم که تأديبمان میعالوه، همۀ ما پدران زمينی داش تيم. حال، چقدر بيش گذاش

  داشته باشيم. پدر روحهايمان را اطاعت کنيم تا حيات

الحديد خود، ما را تأديب کردند. اّما خدا برای خيريت خودمان ما را تأديب میپدران ما کوتاه  کند تا درزمانی بنا بر ص

  قّدوسيت او سهيم شويم.

، اندهيچ تأديبی در حين انجام شدن، خوشايند نيست، بلکه دردناک است. اّما بعد برای کسانی که به وسيلۀ آن تربيت شده

  )11-5: 12(عبرانيان  ' .آوردميوۀ آرامش و پارسايی به بار می

دهند آنها فرزندان و هستند خدا به کسانی که از طريق خداوند عيسی مسيح به او تعلق دارند اهميت می

ر که آنها را آموزش می ت همانطور که پدران بش تنی برای آنهاس ت داش دهند و آنها را و پدر دوس

ت دارند بنابراين خدا به فرزندان خود آموزش می دهد اگر اتفاقات تعديل می کنند چو ن آنها را دوس

ختی در زندگی ما رخ می ت دارد بپذيريم س ط پدری که ما را دوس دهد به عنوان آموزش معنوی توس

تواند به ما کمک کند و در هنگام ای در زندگی ما میپس قادر خواهيم بود در کنيم که حرف تجربه

  سمت پادشاهی خدا.حرکت به 

ت میمی' ده  دارند و بر طبق ارادۀ او فرادانيم در حق آنان که خدا را دوس اند، همۀ چيزها با هم برای خيريت خوانده ش

  ).28: 8(روميان  ' .در کار است

  

  مثالی از ايوب

يد که همه ده. او مردی به نظر می رس  در عهد عتيق زندگی و رنج های مردی به نام ايوب گفته ش

  چيز در زندگی داشت.

  )1: 1او در همه کارهايش از خدا می ترسيد. (ايوب 

  )2: 1تعداد زيادی فرزند داشت. (



  )1:3خيلی ثروت بسيار زيادی داشت. (

  )11 -7: 29بسيار مورد احترام قرار می گرفت. (

  )16 -12: 29زندگی او سرشار از کارهای خوب بود. (

) 19 -13: 1برد. فرزندانش کشته شدند، ثروتش از بين رفت ( با اين وجود او به طرز هولناکی رنج

). پاسخ او به 8 -6: 2ای مريض شد. (کنندهاش را از دست داد و به طور ناراحتو سرانجام سالمتی

  همه اينها اين بود:

  ).10: 2(ايوب  "آيا نيکويی را از خدا بپذيرند و بدی را نپذيرم؟"

رقت برده بودند و با قباد بزرگی خانههای ااگرچه مردانی بودند که گل او را خراب کرده  یو را به س

دناو فرزندان  ته ش ت د،و کش د که نمی  .او متوجه بود که تمام اين رنج ها از طرف خداس او متوجه ش

  .ن تصميم او نبود که خدا بايد چه کند. ايتواند به خوبی فقط چيزهای خوب را از خدا بخواهد

 )،9: 6" (کرد که خدا جانش را بگيرداو آرزو می"و  "خيلی بزرگ بود او های"رنجآن زمان هر چند 

ت دريابد او می ی کهتنها راه حل ان .بود قبرتوانس ه خدا ب ،در نتيجه رنجها ،هاايوب مانند خيلی از انس

  ؟".چرا اين اتفاق برای من افتاد"گفت 

باِن آدمياام، به تو چه کردهاگر گناه کرده' اختهام، ای پاس نگين ن؟ چرا مرا هدف تير خود س ای؟ آيا برای تو باری س

  ام؟شده

يتم را دور نمیام را عفو نمیچرا نافرمانی ازی؟ زيرا اکنون در خاِک زمين خواهم خفت؛ آنگاه مرا کنی، و َمعص س

  ).21 -20: 7(ايوب  .خواهی ُجست و نخواهم بود

اما در مورد  .ددهآورند که خدا در زندگی ما انجام می می به ارمغانهای مهمی هها و تهديدها رارنج

گناه کرده است گرچه  وبيوب چيزی نبود که نشان دهد ايادر کتاب  -گناه خاصی سرزنش نمی شويم

تانش  د گفتندهمه دوس رفت غرور معنوی جلوگيری  .که بايد چنين می ش عذاب خدا اين بود که از پيش

به  ،يک خداترس بود در طول زندگی اش وا گرچه ،برای متوجه کردن او ،کند ئه  چيزی برای ارا

  .اراده او نداشت یجز پذيرش فروتنانه، خدا

خيص  اِليهودر انتهای کتاب مردی به نام  ی نياز دارد که قبل از خدا آن را  داد که ايوبتش به کس

  .توضيح دهد

  :در مورد ايوب گفت اليهو

  از هزار، تا آنچه را برای انسان درست است به او اعالن کند، ای، يکای باشد، واسطهاگر او را فرشته



  “ام.ای يافتهزيرا برايش کفاره رفتن به گودال برهان؛ او را از فرو”و او را مورد لطف خويش قرار داده، بگويد: 

  ايام جوانی خويش باز خواهد گشت. آنگاه گوشت تنش چون طفل لطيف خواهد شد، و به

ادمانی روی خدا را خواهد ديد، و  آنگاه از درگاه خدا تجاب خواهد نمود؛ با فرياد ش تمنا خواهد کرد، و او وی را مس

  خدا پارسايی وی را بدو باز خواهد گردانيد.

  ام، اما مرا سودی نبخشيد.ام و حّق را مخدوش ساختهگناه کرده”سرودخوانان نزد مردمان آمده، خواهد گفت: 

  ).28 -23: 33(ايوب  ' “.گودال فديه داد، و جان من روشنايی را خواهد ديدرفتن به  او نَْفس مرا از فرو

يار رنج می د که علت آن را قبل از خدا بيان کند، گرچه ما بس ته باش طه ای وجود داش بريم، اگر واس

افتد را احساس خواهيم کرد. و ما متوجه مشکالتی که آرامش و قبول چيزهايی که در زندگی اتفاق می

تيم میبا آن ر ويم غم ها تمام نمیوبرو هس اهی خدا خواهد آمد. نقش خداوند ش وند اما نجات در پادش ش

ی ماست، او در دست راست خدای قادر مطلق است و برای دعای ما. عيسی مسيح است؛ به واسطه

ول ايمان به اين، به ما کمک می ويم، همانطور که پلوس رس کند با هر رنجی در زندگيمان روبرو ش

  شته:نو

رای ، اوست که بکيست که محکومشان کند؟ مسيْح عيسی که مرد، بلکه برخيزانيده نيز شد و به دست راست خداست'

  کند!ما شفاعت می

  قحطی يا عريانی يا خطر يا شمشير؟کيست که ما را از محبت مسيح جدا سازد؟ سختی يا فشار يا آزار يا 

ت:  ده اس ته ش مرده رويم و همچون گتو به کام مرگ می خاطرما همۀ روز، به«چنانکه نوش تاری ش فندان ُکش وس

  »شويم.می

  به واسطۀ او که ما را محبت کرد. عکس، در همۀ اين امور ما برتر از پيروزمندانيم،به

تها، نه چيزهای حال و تگان و نه رياس نه چيزهای آينده، نه هيچ  زيرا يقين دارم که نه مرگ و نه زندگی، نه فرش

  قدرتی،

تی، و نه هيچ چيز ديگر در تمامی خلقت، قادر نخواهد بود ما را از محبت خدا که در خداوند ما و ن ه بلندی و نه پس

  ).39 -34: 8(روميان  '.مسيْح عيسی است، جدا سازد

  :يوب نشان داد او فروتنانه اين کلمات را گفتاسرانجام هنگامی که خدا بزرگی و قدرتش را به 

مانم تو را میگوِش من دربارۀ تو ' نيده بود، اما حال چش تن کراهت دارم، و در خاک و ش بيند؛ از اين رو از خويش

  )6و 5: 42(ايوب 'کنمخاکستر توبه می

به درک و فهم کاملتری از او از طريق آنها  .ايمان عيوب توسط خدا با رنج مورد آزمايش قرار گرفت

 سالمتی را از دست داده بودو ثروت  ،خانواده آن زمان بود که او همه چيزش را .خدا دست پيدا کرد



او با  .و تنها کسی است که می توانست به او کمک کند ،و استابه اين درک رسيد که خدا تنها پناه  و

  ".شد کاملاز طريق رنج "رنج هايش به مانند خداوند عيسی مسيح تبديل شد کسی که 

  

  فقر

را رهبری کرد و قوانين خود را در کوه سينا به آنها  وقتی خدا اسرائيل را برای بيرون آمدن از مصر

بعضی از اين قوانين به نوعی طراحی  .م با هم زندگی کنندودستور داد که چگونه به عنوان يک ق ،داد

  .ميرودنشده بود که به کسانی که فقير هستند و اطمينان دهد که با فقر خود کامال از بين 

ود و محتاج تو ' تگيری کن تا بتواند در جوار تو زندگی کند. اگر برادرت فقير ش گردد، از او مانند غريب و ميهمان دس

  ).36و 35: 25(الويان  'از او ِربا و سود َمِستان، بلکه از خدای خود بترس، تا برادرت بتواند در جوار تو زيست کند.

  :همسايگان ايشان اجازه نداشتم به خاطر بدبختيهايشان منفعت بگيرند خدا گفته

رائيل"در  وص برادرانتان بنی اس ی نبايد بر ديگری بی رحمانه حکم براند ،خص : 25 الويان( ."کس

46.(  

ت که افراد تنبل و نمی خاوتِ  دهد ونتواند کاری انجام اين به آن معنا نيس ايگان به س  خود متکی همس

ند تور داده بود که برای غذا کار کنند و اين  ؛باش لخدا به آدم دس ر  اص راس ادق در س کتاب مقدس ص

  :نوشت تسالونيکی به جماعتپلوس  ،است

ما داديم که ' ما بوديم اين حکم را به ش (دوم  'خواهد کار کند، نان هم نخوردهر که نمی«زيرا حتی زمانی که با ش

  ).10: 3تسالونيکيان 

ال ا اين ح ه افراد فقير ،ب ه هميش ت ک دا می دانس ه برادران و  یخ د و اعالم کرد ک وجود دارن

  .شان در کمک به آنها مسئوليت دارندخواهران

ما را فرمان داده می' ت. از همين رو، ش ما رخت نخواهد بس رزمين ش ت خويش را بر ”گويم: زيرا نيازمند از س دس

  ).11: 15(تثنيه  !برادران فقير و نيازمند خود که در سرزمين شمايند، بگشاييد

ل را کامالً درک کرد. ما در انجيل می يح اين اص ی مس تش را دراز کرد خداوند عيس خوانيم که او دس

  اين اصِل محقق شده، نشان داده شده است. 15های مختلف مردم کمک کرد. در تثنيه و به روش

وجود با اين حال، ما ديده ايم که عيسی در دوران خدمت خود مشکالت اسرائيل را حل نکرد. مواردی 

سبت به پيام ستهدارد که اوضاع در اواخر وزارت او بدتر از ابتدا بود زيرا مردم قلب خود را ن  های ب



يح به زمين و  ی مس ت عيس دند. رفع فقر تنها با بازگش بودند؛ ثروتمندان ثروتمندتر و فقيران فقيرتر ش

  ا دنبال ميشود.برقراری پادشاهی خدا ميسر می شود که در آن قوانين خدا توسط همه ملت ه

بخشد، و ستمديده را، و کسی را که ياوری ندارد. بر بينوا و کشد، رهايی میزيرا او نيازمند را هنگامی که فرياد برمی'

  ).13و  12: 72(مزمور  ' .بخشدکند، و جان نيازمندان را نجات مینيازمند ترحم می

اگردان ثروتمند برادران و خواهران فقير  ها امروزه بايد به عنوان الگویِ اين آموزه د که ش راهی باش

هآنها نمی .خود کمک کنند ورت لزوم می ،کن کنندتوانند فقرا را ريش تواند طوری عمل کند اما در ص

  .که تضمين کند کسی به خاطر فقر به نابودی کشيده نشود

ت که م اگردی اس ئوليت اين امر قبل از هر چيز به عهده خانواده ش کلی داردمس اين همان چيزی  .ش

رائيل آموخت ت که خدا به اس ان  ،اس اندن به او بودند آن فردکه اول خويش ئول ياری رس . (الويان مس

ا يا جمع تعلق دارند بايد کاری که از  ).25: 25 اگردانی که به يک کليس ت ش اگر امکان پذير نيس

ان برای برادران و خواهران فقير و نيازمند خود قابل ا تش  اگر ،در نهايت. نجام است را انجام دهنددس

ای کمک کنند تند بايد تقاض تر از جاهای ديگر داش ای ولی فقط با تاييد کليس ،احتياج به کمک بيش

  .خودشان

  

 CBMصندوق رفاه 

د که " " Christadelphian Bible Missionخيلی از دانش آموزان اين دوره متوجه خواهند ش

  .در مورد چگونگی عملکرد آن مهم است يک صندوق رفاه دارد و دانستن

 ن دهص ندوق به دانش  .دوق رفاه برای کمک به برادران و خواهران نيازمند ايجاد ش اين ص

شده اند و در حال گذراندن کالس ها هستند کمکی نمی ل دلي .کندآموزانی که غسل تعميد داده ن

ست که آنها به يک  شتباه دوره کالسهای  دليلاين امر اين ا  گذرانند و غسل تعميدرا می بايبلا

وند تند -می ش وال .آنها با انجام اين کار به دنبال منفعت مالی هس ت رس ن اين چيز جديدی نيس

  ).8. (اعمال رسوالن هم در زمان موعظه هايشان مشکالت مشابهی داشتند

 جايی که کمک ديگری در دسترس نباشد  ،های واقعاً اضطراریهای صندوق در موقعيتکمک

وندارائه می کی يا برای قحطی وجود داردبه طور کلی برای معالجه فوريت .ش به  .های پزش

  .عنوان يک پرداخت منظم برای باال بردن سطح استاندارد زندگی افراد داده نمی شود



 د همونجام گرفته می ط برادران ارش ندوق توس ميمات مربوط به کمک ص ود به عنوان تص ش

 می داند.کسی که شرايط را به خوبی 

  

  پاسخ کتاب مقدس

کالت، رنج ت به مش ت. تنها جواب درس اهی خداس يح و برقراری پادش ی مس ها و فقر، آمدن عيس

اگردان واقعی زندگی ابدی می ی بيايد به ش لطنت وقتی عيس ه زندگی و س انی و با او هميش دهد کس

ه با چيزی که منت تيم در مقايس کلی که ما با آن روبرو هس تيم ناچيز می کنند. هر مش ظرش هس

توراتش را انجام  ت دارند و دس انی که او را دوس ت، چيزهايی که خدا وعده آنها را داده به کس اس

  می دهند.

  ،گويدرش شنيدم که میعصدای بلند را از  من "

  .محل زندگی خدا با انسان است ببين،

خدا به  و خودِ  ،و خواهند بوداو با آنها قوم  ،او با آنها زندگی خواهد کرد

  .آنها با آنها خواهد بود عنوان خدایِ 

  ،و مرگ ديگر نخواهد بود ،او هر اشکی را از چشمانشان پاک می کند

  ،گريه و درد وجود نخواهد داشت ،ديگر سوگواری

  ".زيرا چيزهای قبلی تمام شده اند
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