
راز 
         زندگى انسان

«و خدا گفت: آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم»
آیا هرگز از خود پرسیدەاید که چرا در این دنیا زندگى مى کنید؟ 
و هدف زندگى شما چیست؟ براى باز کردن این راز شش کلید 

وجود دارد. 
1۔ برنامۀ خدا 

خدا مى خواهد خود را از طریق انسان ابراز یا اظهار کند (رومیان 
آفرید  خود  صورت  به  را  انسان  خدا  دلیل،  همین  به   .(29:8
(پیدایش 26:1). همان طور که دستکش به صورت دست ساخته 

شده که دست در آن جاى بگیرد، انسان هم به 
صورت خدا ساخته شده تا محتوى خدا باشد. 
انسان با پذیرفتن خدا به عنوان محتوایش، 

مى تواند او را ابراز کند (دوم قرنتیان 7:4). 
2۔ انسان 

خدا براى اینکه خواسته اش را به اجرا بگذارد، 
(رومیان  آفرید  ظرفى  مشابه  را  انسان 

21:9-24) که این ظرف از سه بخش تشکیل شده است: بدن، 
روان و روح (اول تسالونیکیان 23:5). بدن، با چیزهاى فیزیکى 
تماس دارد و قادر به دریافت آنهاست. روان، قّوة ذهنى ا  ست که 
با مسائل سایکولوژیک [روان] تماس دارد و قادر است آنها را 
دریافت کند. روح  انسان که عمیق ترین بخش اوست، انسان را 
قادر به برقرارى ارتباط با خدا و دریافت او مى سازد (یوحنا 24:4). 
پس انسان صرفاً براى آنکه محتوى غذا در شکمش یا محتوى 
دانش در ذهنش باشد آفریده نشده است، بلکه انسان براى این 
آفریده شده تا محتوى خدا در روحش باشد (افسسیان 18:5). 

6۔ نجات کامل خدا 
پس از تولد تازه، یک ایماندار نیاز دارد تا تعمید داده شود 
گسترش  مادام العمرى  فرایند  خدا  سپس   .(16:16 (مرقس 
به درون  ایمانداران  روح  از  حیات  به عنوان  را  خود  تدریجى 
که  فرایند  این   .(17:3 (افسسیان  مى کند  آغاز  روانشان 
دگرگونى نامیده مى شود (رومیان 2:12) به همکارى انسان 

نیاز دارد (فیلیپیان 12:2). همکارى 
به  که  است  گونه  این  به  ایماندار 
خداوند اجازه مى دهد که در روان وى 
تمامى  که  هنگامى  تا  یابد  گسترش 
امیال،  با  تصمیماتش  و  افکار  امیال، 
افکار و تصمیمات مسیح یک گردد. 
مسیح،  بازگشت  هنگام  به  سرانجام، 

این  مى کند.  لبریز  کامًال  حیاتش  از  را  ایمانداران  بدن  خدا 
پدیده تجلیل نامیده مى شود (فیلیپیان 21:3). بدین گونه، 
این انسان به جاى اینکه در هر سه بخش پوچ و معیوب باشد، 
از حیات  خدا پر و لبریز مى شود. این نجات کامل خداست! 
چنین انسانى خدا را ابراز مى کند و برنامه خدا را به جا مى آورد! 
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3۔ سقوط انسان 
اّما قبل از آنکه انسان بتواند خدا را به عنوان حیات به درون 
روحش دریافت کند، گناه وارد او شد (رومیان 12:5). گناه 
روحش را میراند (افسسیان 1:2)، او را در ذهن خویش دشمن 
خدا ساخت (کولسیان 21:1) و ماهیت بدن وى را به جسم 
گناهکار تبدیل کرد (پیدایش 3:6؛ رومیان 12:6). بنابراین، 
گناه هر سه بخش  وجود انسان را زیان رسانیده و او را با خدا 
را  خدا  نمى توانست  انسان  وضعیت،  این  در  ساخت.  بیگانه 

دریافت نماید. 
4۔ بازخرید مسیح براى توزیع خدا 

با این حال، سقوط انسان نتوانست خدا را از به جا آوردن برنامۀ 
اصلى خود باز دارد. خدا براى انجام برنامۀ خود، نخست انسانى 
شد به نام عیسى مسیح (یوحنا 1:1، 14). سپس مسیح روى 
تا   (7:1 (افسسیان  کند  بازخرید  را  انسان  تا  مرد  صلیب 
بد ین گونه گناهش را بردارد و او را به خدا برگرداند (یوحنا 
29:1، افسسیان 13:2). عاقبت در رستاخیز، او تبدیل به روح  
حیات بخش گردید تا بتواند حیات کاوش ناپذیر و غنى خود را 
به درون روح انسان توزیع کند (اول قرنتیان 45:15 ب؛ یوحنا 

22:20؛ 6:3). 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

5۔ تولد تازة انسان 
توبه و ایمان، خدا را 

مى تواند  حاال  انسان  شد،  حیات بخش  روح   مسیح  ازآنجاکه 
حیات خدا را به درون روح خود دریافت نماید. کتاب مقدس 
این را تولد تازه مى نامد (اول پطرس 3:1؛ یوحنا 3:3). براى 
دریافت کردن این حیات، انسان نیازمند آن است که به خدا 
توبه نموده و در خداوند عیسى مسیح ایمان بیاورد (اعمال 

21:20؛ 31:16). 
براى تولد تازه یافتن، به سادگى به خداوند بیایید و با قلبى 

باز و راست به او بگویید: 
خداوند عیسى، من گناهکارم.

من به تو نیازمندم.
تو را شکر مى کنم که براى من ُمردى.

خداوند عیسى، مرا ببخش.
 مرا از تمام گناهانم پاك کن.

من ایمان دارم که تو از میان مردگان برخاستى.
 همین حاال تو را به عنوان نجات دهنده 

و حیاتم دریافت مى کنم.
به درون من بیا! مرا از حیات خویش پر ساز!

خداوند عیسى، من خود را براى هدف تو به تو مى دهم.

به درون انسان مى آورد
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