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 الم خدا جواب قابل قبولي به اين سوالبا استفاده از ککند  يماين كتاب نويسنده تالش ق ياز طر

اين  .با آن روبرو بوده استبارها خود  كه احتماال هر كسي در زندگي  يعرضه دارد، سوآل
ها پيش  يكم از خود بپرسد، بلكه قرن و  در قرن بيستيفعلاي نيست كه انسان   تازهسوال  چيز

 اين ،سليمان نبي كه در ميان پادشاهان قوم يهود و پيامبران خدا به حكمت فراوان مشهور بوده
 زندگي را كشف كند؟از تواند هدف   ميانسانچگونه . سوال را از خود پرسيده است

آنكه هدف از زندگي  از مردم ياريبسخواهيم ديد كه م، يشيانديقتر بيعموقتي به اين مسئله 
 كه ميبر آن هستحال ما . اند گذشتهدربه سادگي از اين مطلب مهم  ،كردن خود را درك كنند

ن سوآل يجواب به اچرا م که يمشخص کن و ميابيدراز زمان تولد تا مرگ را هدف از زندگي 
 .ضروري استنحد ي تا ايمنطق
 يدانيم كه خداوند تمام ايمان داريم و ميد، يگو يش ميدايآنچه که كالم خدا در کتاب پبه ما 

خدا در . كه اشرف اين آفرينش باشدخلق کرده  و انسان را نمودهي حطراخود اين آفرينش را 
  کهيسي نتايجر به بر،اولز ين جهت نياز ا. داشته استحتما هدف بسيار مهمي ن کار يانجام ا

ن يااز  آگاهيبه نتايج با ارزش دوم، و م پرداخت ي خواه،به همراه داردف زندگي ندانستن هد
 .م کرديهدفمند اشاره خواه زندگي  داشتن وهدف

  
بعد تفکرات بسيار خود در طول  م کهينيب يم را ميمان حکي سل،باب اول كتاب جامعه، در اول

ثيرات منفي  أ ت،را تشخيص دهدند هدف زندگي خود  كه اگر نتوارسد ساليان به اين نتيجه مي
  :د كردنه صورت بروز خواهآن به س
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   است خسته كننده:زندگي بدون هدف -١
 ٨ - ٥: ١جامعه  .كشاند  از دست دادن انرژي و انگيزه مي وما را به سوي فرسودگي ين زندگيا

ف طره  باد ب؛كند كند و هر روز غروب مي  خورشيد هر روز طلوع ميدارد که ياشعار بر آن م
وزد و باز به جاي اول خود  وزد و مي زند، مي طرف شمال دور ميه وزد و از آنجا ب جنوب مي

 آبها دوباره به ؛شود ي اما دريا هرگز پر نم،ريزند ها به دريا مي  آب رودخانه؛گردد باز مي
. رخدچ مانند دايره دور خود ميروند هشوند و اين  گردند و باز روانه دريا مي ها باز مي رودخانه

 .باشد يمكننده كه زبان از وصف آن قاصر   آنقدر خسته،كننده است همه چيز خسته
هر که اگر انسان بخواهد  ؛مانند زندگي بدون هدف انسان باشدتواند ه مي ، طبيعتازاين مثال 

به قول رود و دوباره به سر كار و  ،بخوابدو  غذا بخورد ، به خانه برگردد،رودروز به سر كار 
  !؟خسته و كسل نخواهد شد ين زندگياز ا، آيا » روزي از نو،روز از نو«معروف 

 
  .  استبيهوده: زندگي بدون هدف -٢
يي در کار ارضا ليکن ،تالش خواهيم كردهر روز  . نخواهد كردارضازندگي هيچوقت ما را ن يا

يست چقدر مهم ن ،بينيم مهم نيست چقدر مياين امر است؛  از يحاک ٩-٨: ١ جامعه .نخواهد بود
 .، برايمان ارضايي ميسر نخواهد بودمي شنويم

به شده است آيا  .گرددحادث  براي ما  جديدي چيزآنکه يب ،ريخ هميشه تكرار خواهد شدتا
ها  بعضي كنند، كار ميروقت يدتا  زود از صبح! د ؟يبربخور ،شوند خسته نميهرگز که  يهاي آدم
، ندبخر مورد دلخواه خود را اتومبيل اگر کهدارند گمان كنند و  در دو جاي مختلف كار مي يحت

به ند،  اگر خانه بخرکنند ميو فکر  باز راضي نيستند اتومبيل بعد از خريد .ارضا خواهند گرديد
 در کار يتيرضانيز  ولي بعد از خريد خانه .آن راحتي و رفاه که طالبند، دست خواهند يافت

 ولي .اند دهيرس شان به آرزويند، به فالن كشور بروتعطيالت يرا اگر بکنند كه فکر ميست و ين
  .رسند  و در آخر به بيهودگي مياند نشده ارضاباز انجام اين مسافرت، بعد از 

 
 . استغير قابل كنترل: زندگي بدون هدف -٣
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 قابل كنترل شخص وقوع دارد، امكان قاتي كه در زندگي براي هر شخصآيا زندگي و اتفا
 .كند شخص را كنترل مياست که زندگي و مسائل آن  ،نينکه اياباشد يا  مي

 به توان نمي نيست که را چيزي و کرد راست توان نمي را کج« «: گويد  مي۱۵: ١جامعه باب 
 ؟به بيان چه دارد تالش گويد؟ در اين قسمت از چه سخن مي سليمان حكيم ».آورد شمار

دوستي رابطه و  پايه ؟راست كردشود  مين ،گذاشته شده استپايه آن كج بنيان و ديواري را كه 
به جانب هدفي خوب جهت نداشته باشد،  كه يا  زندگي؟بنا كردتوان  ياد را نميکطرفه و بدبني

 به كمال مطلوب رساند؟توان آن را  نمي

 نكته زندگي بدون هدف را، خسته كننده، بيهوده و غير قابل كنترل  سهسليمان با بررسي اين
  ؟کرد چه بايد ، يست نيهدف که در زندگي زماني پس .داند مي
 

 مثل تفريحات، ورزش، تحصيل، پيشرفت در كار، ؛خودمان براي زندگي هدف بسازيم) الف
گز در ته  ولي هر،ممكن است ما را سرگرم كنندزها ين چيا.  و غيرهي، خوشگذران ثروتکسب

  .م بودينخواهخود ارضا دل 
 

از است، آفريننده ما چون خدا  . پيدا كنيم است، كه خدا براي ما مشخص كرده راهدفي) ب
هدف خدا بر آن هستيم که  و اگر هدفي هم که براي زندگي ما انسانها هست، کامال آگاهي دارد

که سخن از آن دارد  ۱۴-١١: ١افسسيان باب در كالم خدا  . بايد با او و براي او باشيم،را بدانيم
و براي چه زندگي م ي هستيم که کيفهم يو مكنيم  خود را پيدا مي استکه ما در عيسي مسيح

 او نگهبان و .او  ساختيم ها قبل صداي عيسي را شنيديم و اميد هاي خود را با  مدت.كنيم مي
  .تمراقب ماست و همه چيز و همه كس براي جال ل اوآفريده شده اس

 
 نتايج دانستن هدف زندگي: دوم 

. يسد براي فليپيان مي نومضمونن اي با اي نامه زندان  ازپولسبود که  دو هزار سال پيش يباًتقر
 بلکه ام، شده کامل يا ام يافته دست اينها به اکنون هم گويم نمي«:  نگاه کنيد۱۴ -  ۱۲: ۳لطفاً به 

 .آورد دست  به مرا آن براي عيسي مسيْح که آورم دست  به را چيزي تا رانم مي پيش به را خود
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 اينکه آن و کنم، مي کار يک اّما باشم؛ آورده دست  به را آن نوزه که کنم نمي گمان برادران،
 جلو به را خود است پيش در آنچه سوي  به و سپارم مي فراموشي به است عقب در آنچه

 مرا آن براي خدا که آورم دست  به را اي جايزه تا کوشم، مي پايان خط به رسيدن براي کشانده،
فداكاري است كه مسيح براي ما آن  همه اينها در اثر ».است هخواند  فرا باال به عيسي مسيْح در

 .انجام داده است
  :کند را در اين آيات منعکس ميچهار نتيجه مفيد در آگاهي از هدف زندگي پولس رسول 

 
 نيروي خود را متمركز كنيمتا به ما كمك خواهد كرد آگاهي از هدف زندگي ) الف

اگر ما هدف زندگي بنابراين،  ».كنم رف يك كار ميتمام نيروي خود را ص«: پولس مي گويد
اين باعث نماييم، ز  متمركآند را در جهت رسيدن به  نيروي خوي و تمامکنيمخود را پيدا 

اگر پخش نور . ماند  هدف مثل نور مي،براي مثال .شود که نيروي ما چندين برابر ازدياد يابد مي
بسيار قوي آن تمركز گردد نيروي  اني كهولي زم. قدرت خود را از دست خواهد داد ،شود

نور وانيم ت   ميبين  با ذره .ايد بين بازي كرده  با ذره، حتما شما هم وقتي بچه بوديد.شدخواهد 
ليزر اشعه توان  ميبا تمرکز بيش از حد نور  .كاغذي را آتش زنيمنيم و متمركز كخورشيد را 
 ،كز كردن نيروي خود جهت رسيدن به هدف متمر.بريدهم حتي فوالد را و با آن توليد كرد 

تشخيص داده به درستي  به شرطي كه ما هدف خود را ليکن، بخشد ميما را ازدياد نيروي 
و اند  متمركز كردهجهت دستيابي به اهدافي غلط  از مردم نيروي خود را بسياريسفانه أ مت.باشيم

کنند و   خوب در خود احساس نميبعد از نيل به اين اهداف احساسي آنچنان به همين دليل نيز
  .کشد بيش از پيش به جانشان پنجه مينا اميدي خستگي و 

 
خواهد ما را آسان خواهد كرد و به ما آرامش حيات را براي ، آگاهي از هدف زندگي ): ب

 .بخشيد
 ،در پيش استکه كنم و با انتظار و اميد به آنچه  مياينكه گذ شته را فراموش «: گويد پولس مي

تان را  انرژي و زمان و پولشده است که شما هم سردرگم باقي بمانيد آيا » .دوزم ميم چش
شايد براي که مي كند اشاره داستاني به اينجا  درنويسنده کتاب  ؟ سرمايه گذاري كنيدگونهچ
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 خوبي مثالگفتگوي آليس با گربه در اين داستان  . آليس در سرزمين عجايب؛ها آشنا باشد بعضي
در  گربه .راهنمائي كندبه طريقي که بايد برود،  كه او را نمايد س از گربه خواهش مياست، آلي
 گربه »!دانم نمي«: گويد و آليس مي» .قصد رفتن به کجا را دارياول ببينم بايد «: دگوي ميجواب 

 چون .تواني بروي  مي،خواهد  دلت ميطريقي که از هر . نياز به راهنمائي نيستپس«: گويد مي
  ».يخواهي برو كجا ميکه به داني   هم نميخودت

دهد به ويژه زماني که  نجات ميدر گمي   ما را از سر،هدف زندگياز اين رو آگاهي از 
 .مجبوريم در شرايط سخت تصميماتي اتخاذ کنيم

 و در ، كساني را كه به تو توكل دارند، تو،اي خداوند«: گويد  کتاب خود مي۶۲در فصل اشعيا 
  ». در آرامش كامل نگاه خواهي داشت، هستندعزم خود راسخ

 
 دهد  به ما انگيزه ميآگاهي از هدف زندگي) د

 او هدف خود را پيدا كرده بود و در مسير آن ».كوشم تا به خط پايان برسم مي«: گويد پولس مي
 به خوبي او. اي را که احتياج داشت، بنا کرده بود انگيزهدر زندگي خود  و رفت ميبه جلو 

خداوند در کالم زيرا كه . نه نابودي او، باشد  رستگاري انسان ميهمانگيزه خدا که انست د مي
 نه و شماست سعادتمندي من، اراده و خواست«: فرمايد مي ۱۱: ۲۹ارميا خود از طريق 

 خوبي آينده و اميد شما به خواهم مي من. نيست آگاه آن از من بجز کسي و تان، بدبختي
،  پي ببرد، استنموده حاي كه خدا براي انسان طر العاده اقعا به نقشه فوق اگر انسان و».ببخشم

  .شدانگيزه او براي زندگي چندين برابر خواهد 
 
 كند  ما را براي ابديت آماده ميآگاهي از هدف زندگي) ه

ه براي آن ما را باي که خدا  جايزهجايزه را به چنگ آورم ،و بر آن هستم که «: گويد پولس مي
زندگي فرصتي است که خود را براي  ،زندگي در اين كره خاكي» .خواند سمان فرا ميسوي آ
 نمايد که اين حيات فعلي باشد و دائم حياتي که طالب آن هستيم، چنين نمي. آماده کنيمجاويد 
مسلماً  .ايم  ابدي آفريده شدهچرا که  است،جاوداني ما سرنوشت . وار دور خود بچرخيم دايره

 ولي آخر ، آخرين روز زندگي ما خواهد بود، از طپش خواهد ايستاد و آن روزروزي قلب ما
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 پس بيائيد خود را براي زندگي ابدي .به سوي آسمان روانه خواهيم شد زيرا .كار ما نخواهد بود
 و تلقي نماييمابديت به جهت آماده سازي خود فعلي را فرصتي جهت آماده كنيم و اين زندگي 

نقشه برقرار سازيم؛ خالقي که اي محكم با آفريننده خود  رابطهيق فرزند او  از طراز هم اكنون
  را به دست داردابدي بودن ما 

  
خدا از آفرينش حال که از نتايج آگاهي از هدف زندگي خود با خبر گشتيم، بياييد به هدفي که 

اي خشنودي خود انسان را بر خدا ،خوانيم همانطور كه در كالم خدا مي. دارد، بپردازيمانسان 
تمام نيز ع شد و با خدا و همه چيز با خدا شر.ايم  ما براي او و بخاطر او آفريده شده.دآفري

 او را دوست طلبد که   و محبت خود را نثار ما نمود و از ما هم مي خدا ما را آفريد.خواهد شد
  . ايم  ما براي رابطه دو طرفه با خدا آفريده شده.بداريم
کلمه پرستش شايد براي هر کدام از ما  .را از طريق پرستش خود خشنود كنيما توانيم خد ما مي
 ها  بعضي.تا حدود زيادي به زمينه مذهبي ما وابسته استبخصوصي داشته باشد و مسلماً معني 

و خود را در دانند  ميو گوش دادن به سخنان واعظ را پرستش سرود رفتن به كليسا و خواندن 
 .كنند ميمحدود  مفهوم از پرستشهمين 

 مذهبي كداميك از همه فراميندر ميان که  شخصي از عيسي پرسيد  ۳۷ آيه ٢٢ فصلمتي در 
 فکر قلب و جان و ي تمام خود را بهخداوند خداي: فرمودجواب در  و عيسي .مهمتر است

اين .  واقعي است و با عث خشنودي خداوند خواهد شد،اين پرستش. خود دوست داشته باش
 . انجام گيردوندهاي خود به خدا تواند از طريق وقف كردن بدن پرستش مي

 خـدا تقـديم   بـه  مقـدس  و زنـده  قرباني مانند را خود بدنهاي«: گويد  مي١ آيه  ۱۲ فصلروميان  
 و عبـادت  چنـين  ايـن  را او اسـت  شايـسته . اوسـت  پسند مورد که است قرباني  اين زيرا کنيد،

وقـف  خـواهيم زنـدگي مـا     و از خدا مـي ست اين اولين قدم در راه پرستش خدا      » .کنيد خدمت
هـدف و  در دست خود گيرد تا نقشه بزرگ الهـي انجـام شـود و         را  هدف او باشد و زندگي ما       

يـا شخـصي    و  يـزي   بـه چ  قرار دارد کـه     امكان  در اين    هر كسي    .مركز زندگي ما گردد   نقشه او   
 مركز زنـدگي    ، اگر خدا را در مركز زندگي خود قرار ندهيم، مسا ئل مادي اين دنيا              . كند خدمت

 .ما را ندارد پرستش و خد مت ، چيزي که به هيچ عنوان شايستگيو هدف ما خواهد شد
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 كه نوعي پرستش است وخداوند به ما حق کنيموقف به خداوند توانيم زندگي خود را  ميآري،  
ايـد كـه چـرا       ال به اين  فكر كرده      ح آيا تا به  . به زندگي خود جهت دهيم    انتخاب داده است كه     

 روح مـا نيـز     هر جا که باشد،     زيرا بدن ما   ؟وقف كنيم به او   هايمان را     كه بدن  طلبد  خدا از ما مي   
 هنـوز  آيـا « :گويـد  چنـين مـي    ۲۰ - ۱۹ ات آي ٦م خدا در اول قرنتيان باب       كال. آنجا خواهد بود  

 آيـا  اسـت؟  کـرده  عطا شما به خدا را او که باشد  مي القدس روح مسکن ا،شم بدن که دانيد  نمي
  !نيـست  خودتـان  آن از شما، بدن پس کند؟  مي زندگي شما وجود در القدس روح که دانيد  نمي
 جـالل  دادن نشان براي را خود بدن اعضاي تمام  پس است، خريده گران بهايي به را شما خدا
  ».شماست بدن صاحب او چون ببريد، بکار خدا عظمت و

خداوند خود  زيرا ،كنيموقف خداوند به پس بيا ئيد زندگي و بدن خود را به عنوان قرباني زنده 
اين امکان تا بوجود آورد تا با او با قرباني كردن تنها فرزند خود براي ما ابتدا پيشقدم شد و 

 بدن خود به عنوان قرباني سازيآماده ما را الزم است که جهت . اي مستقيم داشته باشيم رابطه
معني نيست كه ما گوشه سخن اين خود را از دنيا جدا كنيم و اين ، زنده و قابل قبول خداوند

 .گيري كنيم
 بلکه نکنيد، تقليد را دنيا مردم زندگي شيوه و کردار و رفتار«: دهد ادامه مي ٢ آيه ۱۲روميان باب 

 قادر آنگاه. شويد تبديل جديد انساني به تا دکن دگرگون را فکرتان طرز و افکار خدا بگذاريد
 کشف اوست، موردپسند و کامل و خوب که را آنچه کرده، درک را خدا اراده شد خواهيد

 ».کنيد
 بلكه خداوند همه را ،منظور پولس رسول اين نيست كه خداوند مردم دنيا را دوست ندارد

 .كرد  مردم دنيا نميفداي را  در غير اين صورت پسر خود،دوست داشت حتي گناهكاران را
 ،منظور پولس اين است كه با ارزشهاي غير الهي اين دنيا همانند نشويد، به عبارت ديگر

پس ما چگونه . بخشدشكل آورد، شما را  از طريق فشارهايي که بر شما وارد ميا نگذاريد دني
 جواب اين ؟ار نگيريمتحت فشا رهاي اين دنيا قرآنکه  بيتوانيم در اين دنيا زندگي كنيم  مي

  . ما را الزم است که خود را از اين دنيا جدا سازيم. نشيني نيست گوشهسوآل در 
ما رابطه خود را با «: ي خود از اين دنيا بر اين گمان هستند کهي از مسيحيان براي جدا سازبعض

 مي رويم و نه  بطوري كه نه روزنامه خواهيم خواند و نه به سينما،كنيم قطع ميبالکل اين دنيا 
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 ولي . ومعه مي روند و تارك دنيا مي شوندص حتي به ها بعضي» .و غيرهکنيم  تماشا ميتلويزيون 
حتي خود و ا. رساندبايد خبر خوش را به همه فرمايد که  او مي! نيستعيسي مسيح اينکه سخن 

ما نيز . اميدندي او را دوست گناهكاران مي نكرد و بعض او با بي ايمانان مي نشست و گفتگو مي
بعضي از . به جاي گوشه گيري بايد مانند عيسي مسيح خبر خوش را به بي ايمانان هم بدهيم

با رنگ جماعت شوند و د همال ح خود مي خواهنط اين دنيا تقليد مي كنند و به اصمسيحيان از
بارز تمايز  شکل بدين و .كنند با آن تغيير مينيز آنها شود،  وارد ميدنيا به آنها از هر فشاري كه 

 .دهند خود را از دست مي
 .گرددباعث خوشنودگي خداوند زندگي ما پرستش باشد و گونه زندگي كنيم كه چپس 

كمي هنگام خوردن، ماهي  ؛بزنمتان  مثالي برايگر بسيار وسوسهبگذاريد در رابطه با اين دنياي 
 عمر خود را در آب شور يتمامبا اينکه ماهي . چند لحظه فکر کنيدكنيد،  نمك به آن اضافه مي

تواند ماهي را در درياي شور   حال كه خدا مي!نمك مانده است  بيبسر برده بوده، کماکاندريا 
 و ايمان اين دنياي بيتواند در  شما را نيز مي پس ، بماندباقي نمك  بيطوري نگه دارد که 

  .تغيير دهدما را  طوري نگه دارد كه دنيا نتواند با تمام فشارهاي خود شگر وسوسه
 

با توانيم  چگونه مي. ما همانند مسيح گرديم آفرينش ما اين است كه درف خداوند اهدااز ديگر 
؟ گونه چ».ا را عوض كرده استمسيح زندگي م«: گويند ؟ بعضي از مردم ميگرديممانند مسيح ه

جام داده روي مغز مردم عمل جّراحي ان؟ آيا به اينکار مبادرت ورزيده استمسيح چگونه 
 و تصادفي آيا اين كار اتفاقيرده است؟ زندگي مردم را عوض كو جنبل آيا با جادو است؟ 

 ؟انجام گرفته است
ما در كاري كه ما انجام مي دهيم و كاري كه خدا است؛ دو كار مستلزم انند مسيح شدن هم

دهد و  جام ميست كه يك كشاورز ان ا مانند كاري،انجام مي دهد، كاري كه ما انجام مي دهيم
به همين صورت ما . كند كارد و مراقبت مي ميبذر  فقط ،آفريند نميچيزي  او .كارد ري را ميذب

يل  خود دخيتوانيم در رستگار ولي مي. سازيمخود را رستگار بدون کار خدا توانيم  نمينيز 
 حت اصالجهما را در ش كنيم و خدا د روحاني خود تالدر جهت رشرا الزم است که ما . يمباش

  . كمك خواهد كردنما  زندگيو بهبودي
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 :كند دهد، از سه وسيله استفاده مي كاري كه در درون ما انجام ميخدا در انجام 
 خدا را مقدس کتاب هاي قسمت تمام واقع در«: گويد  پولس در دوم تيموتائوس مي:لانجي  -۱

 مـا  بـه  را راسـت  کارهـاي  زيـرا  باشد،  مي مفيد بسيار ما براي جهت، اين از. است فرموده الهام
 زندگي بسوي را ما و کند،  مي اصالح و دهد  مي قرار سرزنش مورد را نادرست اعمال آموزد،  مي

  ».نمايد مي هدايت خداپسندانه
به  و حال كه کنيمسازد تا به همه نيكي  دا بوسيله كالمش ما را از هر جهت آماده و مجهز ميخ

آن را  بايد انجيل را بخوانيم و ،خواهيم شبيه مسيح گرديم ميدنبال تغيير زندگي خود هستيم و 
 . و درونمان عوض شودبوعمل كنيم تا افكار و قلبه خاطر بسپاريم و به آن 

ساکن القدس را در درون ما   وقتي زندگي خود را به مسيح تقديم كنيم، او روح:القدس روح - ۲
بلكه ست که در خود داشته باشيم، القدس در ما صرفاً يک احساس ني سکونت روح. نمايد مي

مان را عوض   تا زندگيبخشد كند و به ما قدرت مي روح خداوند است كه در درون ما كار مي
 .كنيم

 وجودمان در القدس روح يعني خداوند که کاري اثر در«: گويد  مي۱۸ آيه ٣دوم قرنتيان باب 
بود  زيرا هدف خداوند از اول اين ».شويم مي او شبيه بتدريج روزافزون، جاللي با ،دهد مي انجام

 .ي مسيح شويمكه ما مانند فرزند عزيزش عيس
ها در زندگي از وسايلي هستند كه  ها و وسوسه  مشكال ت، فشارها، نگراني:يشرايط زندگ - ۳

ما مانند پسر او که مي خواهد که خداوند اين. كند خداوند در جهت رشد شخصيت ما استفاده مي
 توسط او .ها روبرو شد با اين تجربهنيز عيسي مسيح خود  حتي .  بسيار مهمگرديم، مطلبي است
 پسرش را با ،خدا خود.  را تحمل كردي زياديها و دردها  فشارها، توهين وشيطان وسوسه شد

؛ شويم با اين تجربيات روبرو ميهم  كه ما نداردجاي تعجب ابداً اين تجربيات آشنا كرد و 
  .كند تا آسايش ما صيت ما فكر ميخداوند بيشتر به رشد شخ

نيز در القدس را  مانند عيسي مسيح باشيم و روحهخواهيم  حال كه زندگي ما تغيير كرده و مي
 زيرا در يوحنا . انجيل را به گوش ديگران هم برسانيمخوش خبر بايد اين ،درون خود داريم
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 نيز من فرستادي، جهان اين به مرا تو که همانطور«: خوانيم مياز زبان عيسي  ۱۸ آيه ۱۷باب 
  » .فرستم مي مردم ميان به را ايشان

  
 :کند ميسه راه پيشنهاد در اين زمينه توان شبيه عيسي مسيح شد؟ نويسنده اين كتاب  چگونه مي

  افکارت مواظب«: گويد  مي۲۳ آيه ٤امثال باب : چگونه فكر كنيمدر اينکه انتخاب ما  -۱
در شود و  در فكر شروع ميابتدا  همه چيز ».گيرد مي شکل ارشافک از انسان زندگي زيرا باش،

: گويد  مي۲۳ آيه ٤افسسيان باب . کند شما نوع عملکردي را که بايد داشته باشيد، مشخص مي
براي احيا روحاني الزم » .رود پيش کمال بسوي و کند تغيير روزبروز بايد شما ذهن و فکر«

 كلمه .شود غيير هميشه با طرز تفكر جديد ايجاد مياست افكار و اخال ق ما تغيير كند و ت
ل اينجاست آو سورا دارد باشد كه معني تغيير عقيده   مي»توبه« در انجيل به زبان يوناني »تغيير«

خداوندا تو را «: فرمايد مزامير ميکتاب  كال م خدا در ؟توانيم تغيير عقيده د هيم كه چگونه مي
كال م تو را در دل خود . نگذار از راه تو منحر ف شوم پس . مي جويم خود وجوديبا تمام

 احكام خود ، اي خداوند متبارك.كنم و بخاطر مي سپارم تا مبادا نسبت به تو گناه ورزم حفظ مي
که ريزي كنيم  توانيم افكارمان را دوباره برنامه  با كالم خداوند ميبينيد که مي ».را به من بياموز

  .گردد مي اعمال و افكار ما كه باعث تغيير درهمين خود 
 
 
 :وابسته باشيممتکي و به روح خداوند در اينکه در هر لحظه از زندگيمان انتخاب ما   -۲

 عيسي مسيح .كنيم قدرت دوباره پيدا مياز طريق اتصال و وابستگي با روح خدا اينجاست كه ما 
تواند   ديگر نمي،شود مي وقتي شاخه از درخت جدا .در من بمانيد و من در شما«: :فرمايد مي

 من تاك هستم، شما نيز آري، . توانيد بارور و مفيد باشيد  شما نيز جدا از من نمي.بار آوردميوه 
جدا از من هيچ زيرا  .آورد ميبار  ميوه فراوان ، و من نيز در اوبماند هر كه در من !هاي من شاخه

  ».كاري از شما ساخته نيست
 جدا نكنيم و تنهشيم و خود را از  و دعاهايمان به خدا وابسته باارپس اگر ما در اعمال و افك

   خواهد شدديدهتغيير در زندگي ما روح خدا در ما زندگي كند، که اجازه بدهيم 
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. 
 : داريمدر مقابل شرايط و زحماتنوع رفتاري که در انتخاب ما در  -۳

 رو  روبـه  گوناگون آزمايشهاي اب گاه هر من، برادراِن اي«:  مي گويد  ٤-٢ آيه هاي    ١يعقوب باب   
 پايـداري  آزمايـشها،  بوتة از شما ايمان گذار دانيد  مي زيرا !بينگاريد شادي کمال را آن شويد،  مي
 چيزي و شويد کامل و بالغ تا ،رساند کمال  به را خود کار پايداري بگذاريد اّما .آورد  مي بار  به
  ».باشيد نداشته کم

صحيح در اين مورد جواب ل چقدر زمان الزم است؟ پس جهت تبديل به يک مسيحي کام
دوباره ما فوري درست است که تولد  ! يك لحظه يا يك عمر:باشدچيزي شبيه به اين تواند  مي

 ، به مدت تمام طول عمر زندگي ما باشد، از طرف ديگرايماني که داريم،ولي رشد ما در است، 
 بايد بدانيم كه ليکن .اهند گرفت، آگاه نيستيم که فردا گريبان ما را خوهاي جديدي تجربهاز ما 

جوابي را انتخاب ما اين است که  و اگر .در مقابل اين امتحانات بايستيم و جواب دهيمچگونه 
. بايد محبت کردن را ياد بگيريم پس ، بدهيم،دادها  خود در مقابل اين وسوسهكه عيسي مسيح 

آن موقع خواهيم . پيشه کنيممان داشته باشيم و صبر ، اينماييمطاعت ا اعتماد كنيم، ياد بگيريم که
 .گيرد چگونه به جهت کامليت ما بکار ميتجربيات را ديد که خداوند اين 


