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 ١

  راز زندگى انسان

آيا هرگز از خود پرسيدەايد آه چرا در اين دنيا زندگی 
برای باز کردن اين   وهدف زندگی شما چيست؟  کنيد؟ می

          .راز شش کليد وجود دارد

  برنامۀ خدا ـ ١
  

خدا می خواهد خود را از طريق انسان ِابراز يا اظهارکند 
سان را شبيه خود به همين دليل خدا ان).  ٢٩ : ٨ روميان(

آدم را به صورت ما : "خداوند در کالمش می فرمايد.  آفريد
و موافق شبيه ما بسازيم تا بر ماهيان دريا و پرندگان آسمان 
و حيوانات و بر تمامی زمين و همۀ خزندگان حکومت 

 همانطور که دستکش به شکل  .)٢۶ : ١پيدايش " (نمايد
رد، انسان هم به دست ساخته شده که دست در آن جای بگي

شکل خدا ساخته شده تا متجلــّی خدا باشد و خدا در او جای 
انسان با پذيرفتن خدا بعنوان محتوايش، می تواند او . بگيرد

  ).٧ : ۴دّوم قرنتيان ( ِابراز کند  را

  انسان ـ٢
اش را به خداوند برای اينکه خواسته



 ٢

 ٩روميان (اجرا بگذارد، انسان را مشابه ظرفی آفريد 
: که اين ظرف از سه قسمت تشکيل شده است) ٢۴ــ٢١:

 ).  ٢٣ :۵اّول تسالونيکيان (بدن، روان و روح 
. بدن، با ماّديات تماس دارد و قادر به دريافت آنهاست

ست که با مسائل فکری و روانی تماس روان، قّوۀ ذهنی ا
 انسان که روح.  دارد و قادر است آنها را دريافت کند

سمت اوست، انسان را قادر به برقراری ارتباط ترين قعميق
: فرمايدخداوند در کالمش می.  سازدبا خدا و دريافت او می 

خدا روح است، و کسانی که او را می پرستند، بايد در "
پس انسان ).  ٢۴ : ۴يوحنــّا " (روح و راستی بپرستند

، يا برای تفکــّر و کسب )بدن(صرفًا برای غذا خوردن 
، آفريده نشده است بلکه انسان برای اين خلق )وانر(دانش 

  ).١٨ : ۵اِفُسسيان (شده تا خدا را در روح خود جای دهد 

  سقوط انسان ـ ٣
 

که انسان بتواند خدا را  اّما قبل از آن
بعنوان زندگی يا حيات در روحش 

خداوند در . دريافت کند، گناه وارد او شد
يک گناه بوسيلۀ ...«: کالمش می فرمايد

انسان وارد جهان شد و به علــّت گناه 
در نتيجه چون همه گناه کردند . مرگ آمد

 پس گناه  ).١٢:۵روميان (» مرگ دامنگير همۀ آدميان شد
، او را در روان يا )١:٢اِفُسسيان (مرگ روحانی آورد 

ِ  خويش دشمن خدا ساخت  ، و )٢١:١کولــُسيان (َنفــْس



٣ 

 ۶پيدايش (اهکار تبديل کرد ماهيـّت بَدن وی را به جسمی گن
بنابراين، گناه هر سه عنصر تشکيل ).  ١٢ : ۶ ؛ روميان ٣:

را زيان رسانيده و او ) بدن، روان، روح(دهندۀ وجود انسان 
 توانددر اين وضعّيت، انسان نمی.  را با خدا بيگانه ساخت

  . خدا را دريافت نمايد

 ـ  نجات مسيح برای اعطای خداوند۴

 
 

با اين حال، سقوط انسان نتوانست خدا را از تکميل 
انجام برنامۀ  خداوند برای.  برنامۀ اصلی خود باز دارد
انسانی شد به نام عيسی مسيح  خود، نخست جسم پوشيد و

سپس مسيح روی صليب جان داد تا  ).  ١۴، ١: ١يوحنـّا (
-، تا بدين)٧: ١ن اِفُسسيا(را نجات دهد ) نسل بـَشر(انسان 

و او را به خدا )  ٢٩: ١يوحنـّا (گونه گناهش را از بين بَبرد 
: خداوند در کالمش می فرمايد).  ١٣: ٢اِفُسسيان (برگرداند 

که در وی به سبب خون او فديه،  يعنی آمرزش گناهان را "



۴ 

  ).٧: ١اِفُسسيان " (ايمبه اندازۀ دولت فيض او يافته
ِ  حيات بخش و تبديل به روحعاقبت، در رستاخيز، ا

تا بتواند حيات غير قابل )  ب۴۵: ١۵اّول قرنتيان (گرديد 
غنـیِ  خود را وارد روح انسان سازد  کشف، گرانبهــا و

آنچه از : "خداوند در کالمش می فرمايد).  ٢٢ : ٢٠يوحنـّا (
جسم تولـّد يابد جسم است و آنچه از روح متولـّد شود روح 

  ).۶ : ٣يوحنـّا " (است

 ـ  تولـّد يا حيات تازۀ انسان۵
ِ  حيات از اينرو که مسيح روح

بخش شد، انسان حاال می تواند حيات 
. خدا را در روح خود دريافت نمايد

کالم خدا اين را تولـّد تازه می نامد 
). ٣: ١ ؛ اّول پطرس ٣:٣يوحنـّا (

يقين : "...فرمايدمیخداوند در کالمش 
تواند ملکوت خدا را تازه نيابد، نمیبدان تا شخص تولـّد 

  ).  ٣ : ٣يوحنـّا  " (ببيند
  

باشد تا به حيات تازه، انسان نيازمند آن می برای دريافت
درگاه خدا توبه نموده و درعيسی مسيح بعنوان نجات دهنده 

: ١۶ ؛ ٢١: ٢٠اعمال رسوالن (و خداوند ايمان بياورد 
، بسادگی بسوی او  تولـّد و حيات تازهِبرای دريافت).  ٣١

 : بيائيد و با قلبی باز، امين و صادق به او بگوئيد
  



۵ 

.  من به تو نيازمندم.  خداوند عيسی، من گناهکارم
خداوند عيسی، مرا .  متشکرم از اينکه برای  من جان دادی

من ايمان دارم که تو .  مرا از تمام گناهانم پاک کن.  ببخش
 تو را بعنوان نجات ای و اکنوناز ميان مردگان برخاسته

به دروِن روح و .  کنمام دريافت میدهنده و حيات زندگی
خداوند .  مرا از زندگی و حيات خويش ُپر ساز.  قلب من بيا

 . کنمعيسی، من خود را برای هدف تو به تو واگذار می

  رستگاری و نجات کامل خداوند ـ۶
پس از دريافت حيات تازه، يک 

. ا تعميد داده شودايماندار نياز دارد ت
: فرمايدمیخداوند در کالمش 

شخصی که ايمان آورد و تعميد "
اّما شخصی . گيرد، نجات خواهد يافت

" که ايمان نياورد، محکوم خواهد شد
  ).١۶:١۶َمرقُـُس (

 
سپس خداوند به تدريج، در طول زندگی يک ايماندار، 

به روان وی گسترش می  حضور و حيات خود را از روح
اين جريان که دگرگونی يا تبديل ).  ١٧: ٣اِفُسسيان (دهد 

به همکاری و تعاون انسان ) ٢: ١٢روميان (شود ناميده می
بايد همکاری ايماندار با خدا می).  ١٢: ٢فيليپيان (نياز دارد 

به اين گونه باشد که به خدا اجازه دهد تا در روان وی 
وها، افکار گسترش يابد، تا هنگامی که، تمامی اميال و آرز



۶ 

سرانجام به هنگام .  و تصميماتش با مسيح يکی گردد
دهد و با بازگشت مسيح، او بدن ايمانداران را جالل می

شود  تجليل ناميده می پديدهاين.  کندحياتش کامًال ُپر می
بدين گونه، انسان بجای اين که در هر سه ).  ٢١: ٣فيليپيان (

پوچ و ) وان، روحبدن، ر(قسمِت تشکيل دهندۀ وجود خود 
اين .  شودخداوند ُپر و لبريز میمعيوب باشد، با حيات 

چنين انسانی خدا .  باشدرستگاری و نجاِت کامل خداوند می
  . يابدرا ِابراز و اظهار نموده و برنامۀ خدا در او واقعيت می

  
پس از دريافت اين حيات تازه، يک ايماندار الزم است با 

ات کند تا دائمًا از حيات خداوند تغذيه ايمانداران ديگر مالق
کند و تأمين گردد و در اين حيات تازه رشد کند و کامل 

يک ايماندار می تواند با مشارکت و مصاحبت با .  گردد
  . ايمانداران ديگر از شکوِه حضور غنـی مسيح لّذت ببرد




