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 ؟ده یک دادن در عهد جدید چگونه است

 
 

 ۱۴:  ۲۹اول تواری    خ 
 ؟ زیرا كهاینطور هدایا بیاوریم دل خوش   به كه  باشیم داشته قابلیت كیستند كه  من و قوم كیستم  من لیكن

ها از آن همۀ این ز  ایمتو داده تو به و از دست تو است چی 
 
 
 

  خدا , خدای برکت هاست : 
 

  
ی
خداوند پری و تمام دنیا را به ما فرزندانش هدیه داده است اگر فقط در پوشش و اطاعت او باق
ز نخواهیم بود  بمانیم به فراوانز بر ما یم ریزد , زیر چیی خدا برکات است که محتاج به هیچ چی 

     1:  24مزمور 
ز و ُپری آن از آن خداوند است، رب  ع  مسکون و ساکنان آن.  زمی 

  1:  23مزمور 
ز نخواهم بود   خداوند شبان من است محتاج به هیچ چی 

 

  او که دنیا و پری آن و بیشیی از همه پرس خود را برای ما دری    غ نداشت , چقدر بیشیی تمام نیاز های ما
 را برآورده یم کند 

 
  32:  8رومیان 

ز را بنداشت، بلکه او را در راه جمیع ما تسلیم نمود،  دری    غ او که پرس خود را ه چگونه با وی همه چی 
 ما نخواهد بخشید؟

 
  12:  28تثنیه 

و خداوند خزینة نیکوی خود، یعنز آسمان را برای تو خواهد گشود، تا باراِن زمی ن ت و را در موسمش 
های بسیار قرض خوایه داد، و تو بباران د، و ت و را در جمیع اعمال دستت مبارک سازد؛ و به امت

 قرض نخوایه گرفت
 

  یم یر قرار نگی   کنیم تا به اسارت نفس خود , مردم , دنیا و ش 
ی

 خدا یم خواهد ما در نی نیازی زندگ
 

  .ز محتاج به هدیه ما نیست  او نی 
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  چرا ما به خدا هدیه یم دهیم ؟
 

  اگر یک مسییح خداوندی و صاحب بودن عییس مسیح را کامال درک کرده باشد یم داند که تمام
 او , 

ی
سیح )پادشاه , خداوند , صاحب ( روح , جان , جسم و تمام اموال او متعلق به عییس مزندگ

 ست. ا

 و و خادم مسیح ما باید بدانیم که ما ناظر مال مالک  و نه خدا هستیم که به ما داده است بعنوان پی 
ز به او جوابگو باشیم . آن و در قبال آن  خداوند این مال را بعنوان یک ودیعه نزد ما  یم بایست امی 

برای استفاده صحیح از آن در طول زندگیمان بما داده است. پس در استفاده از آن باید اراده خدا را 
یم و نه خواسته های خود را  ی رام حنی بیو در خرج آن یم بایست از او هدایت بگی   ,   در نظر بگی 

دار باید بدانیم که ارزش مان را نه از مالمان بلکه از صاحب آن ما بعنوان یک ایمان یک خرج کوچک . 
یم.   مال یم گی 

  در عهد جدید خداوند جانش را برای ما روی صلیب داد و احتیاج به ما ندارد که جان خود را برای او
 م ؟ یبدهیم ویل آیا ما او را انقدر دوست داریم که جان و مال خود را به او با شادی و افتخار تقدیم کن

  . این طرز فکر احتیاج به رشد روحانز و شناخت خدا و شناخت خود دارد 
 
 
 
 

 در عهد عتیق
 آیه هانی است که پیشنهاد یم کند که نوبر برکات و ده یک خود را به خانه خدا بیاورید  
 

 20 – 18:  14پیدایش 
ون آورد. و او کاهن خدای   اب بی  و او را مبارک خوانده،   ۱۹  تعایل بود،و ملکیصدق، َمِلک سالیم، نان و ش 

ز »گفت:  ومتبارک باد خدای تعایل، که  ۲۰.  مبارک باد ابرام از جانب خدای تعایل، مالک آسمان و زمی 
، ده یک داد« دشمنانت را به دستت تسلیم کرد.  ز  و او را از هر چی 

 
  10:  26تثنیه 

پس آن را به حضور یُهَوه خدای « ام. ن دادی، آوردهو اآلن اینک نوبر حاصل زمینز را که تو ای خداوند به م
 خود بگذار، و به حضور یُهَوه، خدایت، عبادت نما

 
 10:  3مالیک 
ها را به تمایم رس 

ُ
اینطور  گوید مرا بهیم صبایوت باشد و یهوه خوراك من بیاورید تا در خانه من مخزنهای ع
  كه  ریخت بر شما نخواهم بركنی  گشاد و چنان  شما نخواهم را برای آسمان هایآیا روزنه نمایید كه امتحان

 نخواهد بود؟ آن گنجایش
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 در عهد جدید
 
عییس مسیح تمام فرمان ها و استاندارد های عهد عتیق را به یک مرحله باالتری برد که در حقیقت تمام این  

یعت کامل و آزدی بخش او از قدرت اجرای انسانز ما خارج است و بدون قوت روح القدس قابل اجرا  ش 
یعت کامل و آزادی   نید مسیح در عهد جدید مراجعه کنیست . یم توانید برای تائید این الهیات , به مقاله ش 

 
  21 – 19:  6منی 

 نیندوزید، جانی که بید و زنگ زیان یم ۱۹ 
ز ب یمگنجها برای خود بر زمی 

ْ
زنند و رساند و جانی که دزدان نق

و جانی   رساند بلکه گنجها بجهت خود در آسمان بیندوزید، جانی که بید و زنگ زیان نیم ۲۰.  نماینددزدی یم
ز در آنجا خواهد بود ۲۱.  کنندزنند و دزدی نیمنقب نیمکه دزدان   زیرا هر جا گنج تو است، دل تو نی 

 

  ی که جای ز  ما باشد. پس هر چی 
ی

ز در زندگ ین چی 
خداوند یم خواهد او گنج ما و مقام اول و با ارزشیی

د در واقع دشمنز با خداست  ما بگی 
ی

 خدا را در زندگ
 

  مسايل مایل مالک رشد و یا عدم رشد روحانز ماست. مثیل هست که  طرز  برخورد و نگاه ما به پول و
 یم گوید دسته چک خود را به من نشان بده تا بگویم از لحاظ روحانز در کجا قرار داری. 

 
ز را در واقع اقرار یم کنیم:   ما با دادن نوبر خود به خداوند سه چی 

 
 این درآمد را بما داده از او تشکر یم کنیم. )گذشته( او  ما از اینکه . 1
 ما شماره یک است. )حال( . 2

ی
 اعالم یم کنیم که خداوند در زندگ

 ما ایمان و اعتماد داریم که خداوند در آینده از ما مواظبت یم کند. )آینده( . 3
 
 

یک را نقض نیم  ده فرمان ( و بخصوص  613هیچ یک از فرمان های خود را در عهد عیتق )  عییس مسیح 
 نش انتظار دارد از شاگرادا را از فریسیسان و ماورای آناستاندارد را باال تر یم برد و  حنی  کند بلکه تائید یم کند و 

 
  20 – 17:  5منی 

ید که آمده   ۱۷  ) .نمام تا باطل نمایم بلکه تا تمام کام تا تورات یا ُصُحف انبیا را باطل سازم. نیامدهگمان میی
ز زایل نشود، همزه یا نقطهزیرا هر آینه به شما یم ۱۸   کنم(کامل   ز ای از تورات هرگگویم، تا آسمان و زمی 

ز  ۱۹.  زایل نخواهد شد تا همه واقع شود ین را بشکند و به مردم چنی 
پس هر که ییک از این احکام کوچکیی
ین شمرده شود. اما هر که بعمل آورد و   تعلیم نماید، او در ملکوت آسمان تعلیم دهد، در ملکوت آسمان کمیی

تا عدالت شما بر عدالت کاتبان و فریسیان افزون گویم، زیرا به شما یم ۲۰.  بزرگ خوانده خواهد شد
 .به ملکوت آسمان هرگز داخل نخواهید شد نشود،

 
  23:  23منی 

یعتوای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار که نعناع و شبت و زیره را عرس  یم ، یعنز دهید و اعظم احکام ش 
ز ترک نکرده باشیدبایست آنها را بجا آوردهیماید! عدالت و رحمت و ایمان را ترک کرده  ، اینها را نی 
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 ما مال اوست , و هر چه ما به نزد او یم 
ی

آوریم نشانه آزادی ما از نفس , دنیا  در عهد جدید تمام زندگ
ز و کم و کرس آوردن یم ترساند .  انه ممونا نش و رویح ترش است که پشت بت ممونا ما را از نداشیی

ز و فقر یم ترساند .   حرص پول و پول پرسنی است و رویح که پشت آن است مسیحیان را از نداشیی
 

  24- 12:  6منی 
چسبد و تواند کرد، زیرا یا از ییک نفرت دارد و با دیگری محّبت، و یا به ییک یمنیمهیچ کس دو آقا را خدمت  

 .شمارد. محال است که خدا و ممونا را خدمت کنیددیگر را حقی  یم
ما یم بایست صددر صد و نه ده یک از اموال را برای او بیاوریم ویل انقدر خدای ما با سخاوت است که در 

ه درصد نوبر و درآمد خود را بیاور ویل ما یم گوئیم خداوندا ما با شادی و خوشحایل عهد عتیق گفته فقط د
 یم خواهیم تمام وجودمان و اموالمان را به او قدیم کنیم . 

  
 10:  6اول تیموتاوس 

 زیرا  که طمع )عشق به پول( ریشه همه بدیهاست. 
 

  در خداوند باشد و نه در زیادی مالمان. این عشق ربیط به مقدار پویل که داریم ندارد. شادی ما باید 
 

  11:  16لوقا 
ز نباشید   ت حقیقی به شما اعتماد خواهد کردچه کیس در مورد آن ثرو  ،پس اگر شما در خصوص مال دنیا امی 

 

  ین مثلهای عییس در مورد پول  ،آیه در اناجیل یک آیه در مورد پول  ۶از هر مال و دارانی است. بیشیی
ه و این نشان دهنده رابطه مستقیم پول  ،گناه  ،مسایل روحانز مانند دعا و دارانی است تا  محبت و غی 

 روحانز ما است. 
ی

 و دارانی ما با زندگ

  گر یم خواهیم که خداوند خدمت روحانز ما را برکت دهد باید در مورد مال و پویل که خداوند بما به ا
ز باشیم.   امانت گذاشته امی 

 
  هدایای خودم را به حضور خدا بیاورم ؟ با چه روحیه ای و چه زمانز 

 7:  9دوم قرنتیان 
اما هر کس بطوری که در دل خود اراده نموده است بکند، نه به حزن و اضطرار، زیرا خدا بخشنده خوش را  

 .دارددوست یم
یف   2 – 1:  1۶اول قرنتیان   ترجمه ش 

ز یهودیه:  ۱ سی 
ّ
همان طور که به کلیساهای غالطیه دستور اکنون در خصوص جمع آوری اعانه برای مقد

ز عمل کنید، ز روز هر هفته )روز یکشنبه( هر یک از شما باید به نسبت درآمد  ۲  دادم شما نی  یعنز در اولی 
  خود مقداری پول کنار بگذارید و آن را پس انداز کنید تا موقع آمدن من احتیایحی به جمع آوری پول نباشد

 

ن کلیسا یا ده یک و هدایای ما نیست و ما صدقه و  خدا و کلیسای او محتاج به حقوق به شبان و خادمی 
نیم دهیم بلکه  دلییل که ما هدایا و ده یک و ماورای ده یک  را با شادی و اعتماد به خدا  و به کلیسای او 

محیل یم اوریم آن است که با عمل خود اعالم یم کنیم ما از ترس و اسارت آزاد و ما در حرکت کلیسای 
یک هستیم  خود برای نجات دیگران باهم شر


