
 چگونه زندگی خود را متمرکز سازم

 مانند یک قهرمان زندگی کن

ایشان تا تاج   اما کشد.کند در هر چيز ریاضت می هر که ورزش می  "و

 25: 9فانی را بيابند لکن ما تاج غير فانی را." اول قرنتيان 

های احمقانه تلف  عقاید پوچ و افسانه  ۀ"وقت خود را با بحث دربار

داشته باشی.  ایاپسندانه رین کن تا زندگی خدنکن، بلکه بکوش و تم 

ز  رزش روحانی بسيار مفيدتر اتمرین و ورزش بدنی مفيد است اما و

پس به تمرینات   سازد.ت و تو را برای هر کاری آماده می آن اس

مسيحی بهتری باشی، چون این تمرینات نه فقط برای  روحانی بپرداز تا

 8-7: 4نده نيز." اول تيموتائوس این دنيا مفيد است بلکه برای عالم آی

 برای تمرکز بر زندگی، بر خداوند تمرکز کن. 

"چنانکه ما را پيش از بنياد عالم در او برگزید تا در حضور او در  

 4: 1محبت مقدس و بی عيب باشيم." افسسيان 

 او تو را آفريده  -

 شناسد او تو را می  -

 ای دارداو برای زندگی تو نقشه -

 برای تمرکز بر خداوند  عادت روزانه3

   به خداوند بگو که او چقدر عظيم است  -1

یش  "ای خداوند خدای عظيم و مهيب که عهد و رحمت را با محبان خو

 4: 9داری." دانيال نمایند نگاه می و آنانيکه فرایض تو را حفظ می 

کند از اینکه هنگامی که ما  ه خدا محبت خود را در ما ثابت می "زیرا ک

 8: 5هکار بودیم مسيح در راه ما مرد." روميان هنوز گنا

"اما تو هرگاه دعا کنی، در تنهایی و در خلوت دل، پدر آسمانی را 

عبادت نما؛ و او که کارهای نهان تو را بيند، به تو پاداش خواهد داد."  

   6:6متی  

 

 

 نيازهايت را با خداوند در ميان بگذار  -2

 11: 6ما را امروز نيز به ما ارزانی دار." متی   ۀ"نان روزان 

"برای هيچ چيز غصه نخورید؛ در عوض برای همه چيز دعا کنيد و  

هرچه الزم دارید به خداوند بگویيد و فراموش نکنيد که برای جواب  

دعاها  از او تشکر نمایيد. اگر چنين کنيد از آرامش خدا بهره مند  

قادربه درک آن نيست. این آرامش   خواهيد شد، آرامشی که فکر انسان

الهی به فکر و دل شما که به عيسی مسيح ایمان آورده اید، راحتی و 

 7-6: 4آسایش خواهد بخشيد." فيليپيان 

 مواردی که برای تو اهميت دارند با او در ميان بگذار  -

 در اولين دو دقيقه با او صحبت کن -

 دقيقأ احتياجاتت را به او بگو -

تا به شما داده شود. بجویيد تا بيابيد. در بزنيد، تا به روی  "بخواهيد، 

 7:7شما باز شود." متی 

 به خداوند اعتماد کن و قدم بعدی را بردار -3  

يه منما. در  "با تمام دل خود به خداوند اعتماد کن و بر عقل خود تک 

دهی خدا را در نظر داشته باش و او در تمام  هر کاری که انجام می 

 6-5: 3ت تو را موفق خواهد ساخت." امثال کارهای

تمام نيروی خود را صرف یک "من هنوز آن که باید باشم نيستم، اما 

کنم و با انتظار و اميد به  نم، و آن اینکه گذشته را فراموش ککار می 

آنچه در پيش است چشم دوزم، و بکوشم تا به خط پایان مسابقه برسم  

سمان ی آن خدا ما را بسوی آو جایزه را به چنگ آورم، که برا

اینها در اثر فداکاری است که مسيح برای ما انجام  ۀخواند؛ و هم می 

 14-13: 3فيليپيان  داده است."

 

 

 آینده  ۀپيام جلس

 چگونه می توان در زندگی نشاط و طراوت داشت 

 از سارو خاچيکيان 


