
 
 

 سعادت   یا لذت   
 داشتن زندگی بهتر)بخش دوم( 

   سعادت پایدار را تشخیص بدهو موقت ن لذت بیفرق  -۱

در اثر ایمان بود که موسی، وقتی بزرگ شد، نخواست در کاخ فرعون بماند  "
با خلق رنج دیده خدا متحمل   داد همراهاو ترجیح می  . و نوه او نامیده شود 

  ." تا اینکه در کاخ سلطنتی، چند روزی از گناه لذت ببرد مشقات شود، 
  (25- 24:   11)عبرانیان 

در پی خوشگذرانی هستند، روح خود را بسوی هالکت سوق   )کسانی که( ... "
 ( 6:    5)اول تیموتائوس    ."دهند می

  تشخیص بدهآنچه می کنی و آنچه هستی را  فرق بین -2

وقتی به همه کارهایی که کرده بودم و چیزهایی که برای آنها زحمت کشیده    " 
بودم نگاه کردم، دیدم همه آنها مانند دویدن بدنبال باد بیهوده است، و در زیر  

 ( 11: 2)جامعه   ."آسمان هیچ چیز ارزش ندارد 

 

    فرق بین شرایط محیط و شخصیت خود را تشخیص بده -3 

وقتی که مردم بخاطر من، از شما متنفر شوند و شما را  خوشا به حال شما،  "
 ( 22: 6)لوقا   ."در جمع خود راه ندهند و به شما ناسزا گویند و تهمت زنند 

 

       ." شوید، خوشا به حال شما حتی اگر شما مورد جور و ستم واقع می  "
 (  14:  3  اول پطرس)

 

 است باطن   ایتجربه سعادتمندی 

انجیر شکوفه ندهد و درخت انگور میوه نیاورد، هر چند  هر چند درخت "
ها در صحرا  محصول زیتون از بین برود و زمینها بایر بمانند، هر چند گله 

ما من شاد و خوشحال خواهم بود،  ا  بمیرند و آغلها از حیوانات خالی شوند،
 ( 18و 71:   3  حبقوق) ." زیرا خداوند نجات دهنده من است 

 

 باشم؟ سعادتمند چگونه یم توانم 

 آمرزش گناهانت را از خداوند دریافت کن  -۱

  . خوشا بحال کسی که گناهانش آمرزیده شـده و خطاهایش بخشیده شده است " 
شناسد و حیله و تزویری در  خوشا بحال کسی که خداوند او را مجرم نمی 

کنم، وجود مرا مثل خوره  گناهم وقتی آن را اعتراف نمی  . وجودش نیست 
تو، ای خداوند، شب و روز   .دهد خورد و تمام شب غصه و گریه امانم نمی می

دهم و  کنی، بطوری که طراوات و شادابی خود را از دست می مرا تنبیه می 
کنم و از  اما وقتی در حضور تو به گناه خود اعتراف می  .شوم خرد می 

گویم: »باید گناه خود را نزد  نمایم و به خود می پوشاندن جرمم خودداری نمی
 (  5-۱: 32مزمور) ."آمرزیخداوند اقرار کنم«، تو نیز گناه مرا می 

 

 مطیع تأدیب خدا و راهی که اوبرای زندگیت دارد باش  -2

کند. پس وقتی او تو را تنبیه  اش می وشا به حال کسی که خدا تنبیه خ "   
 ( 71:  5 ایوب ) ."نماید، دلگیر نشو می

      ." کند شنود و به آن عمل می کسی است که کالم خدا را می  خوشبخت " 
 ( 28: 11)لوقا  

                      ." مهدایت کن، زیرا راه تو را دوست دارمرا در راه خودت  "
 ( 119:35)مزمور  
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 "  حکمت از کالم خدا"

 سوم بخش  

 کشیش سارو خاچیکیان 


