چگونه میتوان خوشبخت بود؟
پاسخ به سؤاالت دشوار زندگی
بخش 2
" اگر کسی هزار سال بلکه دو چندان آن زیست کند و نیکویی را نبیند ...چه فایده
است؟" جامعه  ۶ :۶و ۸

الف -جستجوی سليمان برای يافتن کاميابی
" به خـود گفتم« :اكنون بیا به عیش و عشرت بپرداز و خوش باش ».ولی فهمیدم
كه این نیز بیهودگی است1 :2".

ب -کليد خوشبختی در دست مسيح است (متی )10-3 :5
 -1خداوند را بشناس
"خوشابحال آنان كه نیاز خود را به خدا احساس میكنند ".آیه 3

 -2به هنگام يأس و نااميدی به خداوند توکل کن
" خوشابحال ماتمزدگان ،زیرا ایشان تسلی خواهند یافت ".آیه 4

 -3از خداوند انتظار داشته باش نيازهايت را برآورد

 -1تحصيالت انسان را کامياب نمیکند

" خوشابحال فروتنان ،زیرا ایشان مالك تمام جهان خواهند گشت ".آیه 5

" با خود فكر كردم« :من از همهۀ پادشاهانی كه پیش از من در اورشلیم بودهاند،
حكیمتر هستم و حكمت و دانش بسیار كسب كردهام ... ».ولی دریافتم  ...انسان هر
چه بیشتر حكمت میآموزد محزونتر میشود1۸-16 :1 ".

 -4رهنمودهای خداوند را پيروی کن

 -2لذات انسان را کامياب نمیکند
" به خـود گفتم« :اكنون بیا به عیش و عشرت بپرداز و خوش باش ».ولی فهمیدم
كه این نیز بیهودگی است ،و خنده و شادی ،احمقانه و بیفایده است ...تصمیم گرفتم
به شراب روی بیاورم  ...هر چه خواستم به دست آوردم و از هیچ خوشی و لذتی
خود را محروم نساختم "...آیات 10 ،3-1
 -3انجام دادن کارهای بزرگ انسان را کامياب نمیکند
" به كارهای بزرگ دست زدم .برای خود خانهها ساختم ،تاكستانها و باغهای میوه
غرس نمودم ،گردشگاهها درست كردم ...پس ،از تمام زحماتی كه زیر آسمان
كشیـده بـودم مأیوس شدم ".آیه 20 ،5-4
 -4ثروت انسان را کامياب نمیکند
" بیش از همه كسان ...گله و رمه داشتم  ...طال و نقره برای خود اندوختم .مردان
و زنان مطرب داشتم و در حرمسرای من زنان بسیاری بودند .از هیچ لذتی كه
انسان میتواند داشته باشد بینصیب نبودم ".آیات ۸-7
 -5موفقيت انسان را کامياب نمیکند
"از همه كسانی كه قبل از من در اورشلیم بودند ،برتر و بزرگتر شدم .اما وقتی به
همه كارهایی كه كرده بودم و چیزهایی كه برای آنها زحمت كشیده بودم نگاه كردم،
دیدم همۀ آنها مانند دویدن بدنبال باد بیهوده است ،و در زیر آسمان هیچ چیز ارزش
ندارد ".آیات 11 ،9
" پس ،از زندگی بیزار شدم" 17 :2

" خوشابحال گرسنگان و تشنگان عدالت ،زیرا سیر خواهند شد " .آیه ۶

-5عفو و بخشش را پيشه کن
" خوشابحال آنان كه مهربان و باگذشتند ،زیرا از دیگران گذشت خواهند دید " .آیه 7

 -6وجدان خود را پاک نگاه دار
" خوشابحال پاكدالن ،زیرا خدا را خواهند دید " .آیه ۸

 -7روابطی حسنه با مردم داشته باش
" خوشابحال آنان كه برای برقراری صلح در میان مردم كوشش میكنند ".آیه 9

 -8با توجه به ابديت زندگی کن
" خوشابحال آنان كه به سبب نیككردار بودن آزار میبینند ،زیرا ایشان از بركات ملكوت
آسمان بهرهمند خواهند شد ".آیه 10
"با خدا خوش باش و او آرزوی دلت را به تو خواهد داد ".مزمور 4 :37

پیام هفتۀ آینده از :کشیش سارو خاچیکیان
"چگونه می توان از وقت خود بهترين استفاده را کرد؟"

