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 هدفمند سفري
     

 
 
 

 
  بهترين بهره را از اين كتاب بردچگونه مي توان

 
 
 
 
 

 آنچه اكنون در دست داريد چيزي بيش از يك كتاب است؛ اين يك راهنما براي                    

است كه شما را قادر مي سازد براي مهمترين سؤال زندگي پاسخي                 روز سفر روحاني      40
 ام؟  و يا به قول معروف از كجا آمده           ؟براي چه در روي زمين زندگي مي كنم        :  داشته باشيد

پي خواهيد  هدف و نقشة الهي براي زندگيتان        به  آمدنم بهر چه بود؟ در انتهاي اين سفر شما           
خود  اجزاي گوناگون زندگي     و ارتباط خواهيد داشت   از زندگي خود     ديدگاه وسيعتري    برد،

داشتن چنين ديدگاهي نگراني هايتان را كاهش خواهد داد،                .  را مشاهده خواهيد كرد      
 بيشتري  لذّتن را آسان تر خواهد ساخت و باعث خواهد شد از زندگي                 تصميم گيري هايتا

 . خواهد ساختآماده و از همه مهمتر اينكه شما را براي ابديت ،ببريد
 

 شما زندگي  آيندة روز 40
 

اگر شما يك عمر معمولي داشته باشيد، اين          .   روز است  550,25امروزه ميانگين عمر  
دست   كه  عاقالنه نيست آيا به نظرتان    .  دگي خواهيد كرد  تقريباً مدت زماني است كه شما زن       

 روز از آن را به درك اين مسئله اختصاص دهيد كه ارادة خدا براي مابقي روزهاي                     40  كم
 عمرتان چيست و مي خواهد شما با آن چه كنيد؟



 روز، دوره اي ويژه و پراهميت در سفر           40كتاب مقدس به روشني بيان مي دارد كه         
، اين  آماده كند هرگاه خدا خواسته است كسي را براي هدف مقدسش          .  ي است زندگي روحان 

 : روز انجام داده است40كار را در 

 .دگرگون شدان توفان زا  روز بار40زندگي نوح در خالل  •

 . روز در كوه سينا دگرگون شد40زندگي موسي در مدت  •

 .نجا دگرگون شدند روز اقامت در آ40جاسوساني كه به سرزمين وعده رفتند در مدت  •

 . دگرگون شدي جليات، روز مبارزه طلب40 داوود در مدت •

 روز او را با فقط يك نوبت غذاي           40ايليا زماني دگرگون شد كه خدا در مدت            •
 .روزانه تقويت مي بخشيد

 روز به مردم آنجا فرصت عوض شدن       40تمام شهر نينوا وقتي دگرگون شد كه خدا          •
 .بخشيد

 .قدرت يافتاز روح خدا  روز در بيابان 40عيسي مسيح در مدت  •

 . روز زندگي با مسيح قيام كرده، دگرگون شدند40شاگردان مسيح در طول  •

 .را نيز دگرگون خواهد كردشما زندگي آينده  روز 40

 هر   مي كنم كه  توصيه به شما    اكيداً.   فصل كوتاه تقسيم گرديده است     40اين كتاب به    
ن ترتيب وقت كافي خواهيد داشت تا در مورد كاربرد آن            بدي روز فقط يك فصل را بخوانيد،     

بگذاريد خدا افكار و طرز       «:   كتاب مقدس مي فرمايد   .بينديشيدفصل در زندگي روزمره تان       
آنگاه قادر خواهيد شد ارادة خدا را       .  فكرتان را دگرگون كند تا به انساني جديد تبديل شويد          

 1».سند اوست، كشف كنيددرك كرده، آنچه را كه خوب و كامل و مورد پ
يكي از داليلي كه اكثر كتاب ها هيچگونه دگرگوني در ما ايجاد نمي كنند اينست كه               

بهتر است بجاي آن پس از مطالعة هر فصل، كتاب          .  اغلب اشتياق داريم فصل بعدي را بخوانيم      
 .را به كناري نهاده، بر روي آنچه كه خوانده ايم تفكّر نماييم

زير مطالب مهم   .  فعاالنه برخورد نماييد  ن كتاب بسنده نكنيد، با آن         اي خواندنتنها به   
اين كتاب را تبديل به كتاب        .  تفكرّات خودتان را در حاشية آن بنويسيد         .  آن خط بكشيد   

! آنرا تبديل به نوشتاري بسيار شخصي براي خود بنماييد                 .   بكنيد   خودتان  دست نوشتة
دگيم نموده اند آنهايي هستند كه فعاالنه مطالعه        كتاب هايي كه بيشترين كمك را به من در زن         

  .كرده ام و نه اينكه فقط آنها را از اول تا آخر خوانده  باشم
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 براي كمك به خوانندگاناين كتاب چهار ويژگي 
، در  »تفكّر در مورد هدفم   «در انتهاي هر فصل بخشي درج گرديده است تحت عنوان            

 :اين بخش موارد ذيل را خواهيد يافت

جمله بطور موجز و    اين  .  شامل جملة كوتاهي است از حقيقتي بزرگ        :انديشة روز  •
مي توانيد در خالل   شما   كه   دهدرا نشان مي  زندگي هدفمند   مختصر يكي از اصول     

در   «:پولس به تيموتاؤس چنين نوشت     .  خويش از آن بهره گيريد     روز در زندگي     
 2». چيز فهم خواهد بخشيدآنچه مي گويم تفكّر كن، زيرا خداوند تو را در همه

آيه اي است از كتاب مقدس كه واقعيتي را در مورد هر فصل تعليم                  :آية حفظي  •
اگر حقيقتاً دوست داريد كه زندگي خود را بهبود بخشيد، به حافظه  سپردن   .  مي دهد

 بهترين عادتي باشد كه  با آن شروع به بهبودي بخشيدن به             تواندميآيات كالم خدا    
براي اين منظور مي توانيد آيات را روي كارت هاي كوچكي           .  نماييدزندگي خود   

كتابچة آيات  «كه بتوانيد با خود همراه ببريد، بنويسيد و يا اينكه در صورت امكان                
 .  را خريداري نماييد»حفظي ويژة زندگي هدفمند

 اين سري سؤاالت به شما كمك خواهند نمود تا در مورد               :سؤالي براي تعمق   •
آن مطالب  توان  ميكه چگونه   دريابيد  و  فكر كنيد   ي آنچه كه خوانده ايد     كاربردها

 تشويقتان مي كنم كه پاسخ هايتان را يا در            .خود ربط داد   به زندگي شخصي     را  
حاشية كتاب و يا در دفترچة يادداشت خود بنويسيد، و يا اينكه مي توانيد يك نسخه               

چه در واقع كتابچة همراهي است       اين دفتر .   تهيه فرمائيد  »دفترچة زندگي هدفمند  «
نوشتن برداشتهاي شخصي،   .  كه براي مطالعة فعاالنة اين كتاب طراحي گرديده است        

 . بهترين راه فهميدن و روشن شدن آنهاست

 :كتاب موارد ذيل را خواهيد يافتاين  1در ضميمة 

 روز  40 مصرّانه تشويقتان مي كنم كه ظرف        :سؤاالتي براي بحث و تبادل نظر       •
يك سفر معموالً خيلي    .  ده اين كتاب را همراه يك يا چند دوست مطالعه نماييد          آين

مي توانيد آنچه را كه خوانده ايد     .   باشيد همراهبهتر و پرثمرتر خواهد بود اگر با كسي         
 و ضمن تبادل افكار     بگذاريدهمراه با يك دوست و يا يك گروه كوچك در ميان             

 شاياني است براي شما تا در رشد            اين كمك .  از برداشت يكديگر مطلع شويد      
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 به تنهايي و در      هرگزرشد روحاني واقعي     .  روحاني خود قوي تر و عميق تر باشيد       
 .بلوغ، ثمرة روابط در جامعه است. تنهايي صورت نمي پذيرد

بهترين راه جهت بيان هدف خدا براي زندگي اين است كه اجازه دهيم كتاب مقدس                
اين امر است كه در اين كتاب آيات بسيار زيادي از                  با توجه به      .  خودش سخن بگويد   

 ترجمة و تفسير     15براي اين منظور بيش از هزار آيه از             .  است كتاب مقدس ذكر گرديده   
دليل استفاده از اينهمه ترجمه هاي مختلف كتاب مقدس،       .   استفاده شده است   *مختلف انگليسي 

 . است  كتاب توضيح داده شده3در ضميمة 

 

 تن هدفمندمزاياي زيس
باشد كه شما به    .   دعا كرده ام  ي خوانندگان كتاب  در خالل نگارش كتاب، اغلب برا      

اين وسيله اميد، انرژي و شادي عظيمي را احساس و تجربه نماييد كه ثمرة كشف ارادة خدا از                  
 كه شما اين كتاب را       واقعاً خوشحالم  .به اندازة اين واقعيت مهم نيست     هيچ چيز   .  خلقتتان است 

نصيبتان واقعيت هاي عالي در خالل خواندن كتاب         نيك آگاهم چه     ، چراكه   كنيدلعه مي مطا
، و پس از كشف هدف زندگيم ديگر        انداتفاق افتاده اين چيزها در زندگي خودم      .  خواهد شد 

 .زندگي نكرده ام هتهرگز همچون گذش

 روزه  40  از آنجا كه واقف به مزاياي آن هستم، مي خواهم تشويقتان كنم كه اين سفر              
زندگيتان واقعاً ارزش آن را    .  را جدي بگيريد، حتي يك روز نيز مطالعة آن را فراموش نكنيد             

يادداشت كنيد  در تقويم خود    .  دارد كه براي انديشيدن در بارة آن، وقت كافي صرف كنيد            
 متعهد شويد، بياييد    امراگر مي خواهيد به اين     .  براي اين مهم وقت خاصي اختصاص دهيد       كه  
به ياد داشته باشيد كه واقعيتي بسيار مهم در          .  كنيما عهدي با يكديگر ببنديم و آن را امضاء           ت

اگر اين مطالعه را همراه با كسي انجام مي دهيد          .  پشت امضاء متعهدانة هر شخصي نهفته است       
ا هم بياييد ب. كنداز ايشان نيز بخواهيد كه بعنوان همراه و شريك در اين عهد، كتابتان را امضاء           

 !شروع كنيم

                                                 
 .ه است ترجمة موجود و نيز در چند مورد معدود از ترجمة آزاد انگليسي استفاده شد4در فارسي از  *
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  تعهدنامة من
 
 
 

  روز آينده را40به ياري خدا، 

 .وقف كشف هدف خدا براي زندگي ام مي نمايم
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نام و امضاء شما
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نام و امضاء همراهتان
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 امضاء ريك وارِن
 

 دو از يك بهترند، چونكه ايشان را از مشقّتشان اجرت نيكو مي باشد،«
 رفيق خود را خواهد برخيزاند،زيرا اگر بيفتند، يكي از آنها 

 و اگر كسي بر يكي از ايشان حمله آورد،... 
 هر دو با او مقاومت خواهند نمود،

 ».و ريسمان سه ال به  زودي گسيخته نمي شود
 )قديم (١٢-٩:۴جامعة سليمان 
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 ؟هدف از زندگي چيست

 
 كسي كه بر توانگري خود توكّل كند،  خواهد افتاد 

 . اما عادالن مثل برگ سبز شكوفه خواهند آورد
 )قديم (28:11امثال سليمان 

 
 

 ... كه بر خداوند توكّل دارد  مبارك باد كسي

 او مثل درختي نشانده بر كنار آب خواهد بود، 

 كند و چون گرما بيايد،  نخواهد ترسيد   پهن ميهايش را به سوي نهر كه ريشه

 خواهد ماند و در خشكسالي انديشه نخواهد داشت  و برگش شاداب

 .و از آوردن ميوه باز نخواهد ماند
 )قديم (8-7:17ارميا 

 



١٦ ندگي هدفمندز

  
 
 

 آغاز همه چيزخدا، 
 
 چيز آفريده شد،   زيرا كه در او همه

 آنچه در آسمان و آنچه بر زمين است،

 چيزهاي ديدني و ناديدني، از  

 .  او آفريده شدةهمه به وسيل
 )قديم (16:1كولسيان 

 
 معناست  اين سؤال كه هدف زندگي چيست،  سؤالي بي

 . مگر اينكه فرض كنيد خدايي وجود دارد
خدافيلسوف بيبرتراند راسل،   

 
 . مركز دنيا نيستيدشما 

خصي،  آرامش فكر و يا      ش خرسنديبه مراتب واالتر از     است    موضوعيهدف زندگي   
. نيافته  از خانواده،  كـار،  رؤيـاها و آرزوهاي دست       موضوعي بسيار واالتر  .  انسان خوشبختي  حتّي

 از  بايدكنيد،    اره به دنيا آمده و در آن زندگي مي          خواهيد بدانيد كه چرا در اين سي         اگـر مي 
 . ايد مده به دنيا آخداهدف براي هدف خدا و حاصل شما . كنيدآغاز خدا 

كرده  را سردرگم     هزاران سال است كه انسان      جستجو براي درك هدف زندگي،         
از  سؤاالتي كه       .، و اين خطاست      را مبدأ قرار مي دهيم        خود،    چراكه ما اغلب      ؛است 

 زندگي  با  من   ؟ بشوم  چه خواهمميمن  ،  ازقبيل اينكه    خودمحوري ما ناشي مي شود، مي پرسيم    
چيست؟  ولي خودم  ة براي آيندمن و  رؤياهاي  من،  آرزوهاي   منف  چه بايد بكنم؟ اهدا   خودم  

. كرد آشكار نخواهد       براي ما   هيچگاه هدف زندگيمان را           مانتمركز برخود  بدانيد كه     
 1».جان هر موجود زنده و نفس تمام بشر در دست خداست«:   فرمايد مقدس مي كتاب
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با تمركز بر خود  هرگز
هدف زندگيمان را 
 .نخواهيم يافت

توان  ،  نمي دهندنشان مي سمينارها  ها و    ،  فيلم ي معروف ها كه اغلب كتاب   برعكس آنچه 
تابحال اين روش را    شايد خود شما نيز     .  خود درك نمود  درون  معناي زندگي را با نگريستن به       

توانيد اظهار كنيد كه      شما خالق خودتان نيستيد،  بنابراين به هيچ وجه نمي           .  ايد  كرده امتحان
ه اگر به شما چيزي بدهم كه ب        !  ايد براي چه منظوري خلق شده     

ايد،  مطمئناً   تازگي اختراع شده و شما قبالً هرگز آن را نديده              
چيزي در مورد هدف آن نخواهيد دانست و خود آن اختراع تازه           

. نمايداين هدف را براي شما بيان         به خودي خود     تواند   نيز نمي 
تواند هدف   مياست كه   فقط مخترع آن و يا كتابچة راهنماي آن         

  .را براي شما روشن سازدآن 

سمت از اين   «:   كه راه را پرسيدم به من گفتند       وقتي.  بار در كوهستان گم شده بودم      يك
به همين ترتيب شما نيز  ». صعود كني  را قلّه،  بايد از جهت ديگر   .  هرگز به مقصد نخواهي رسيد    

براي اين منظور بايستي    .   به درك هدف زندگي نائل آييد      ، خود رتمركز ب به وسيلة   توانيد   نمي
شما وجود داريد، صرفاً به اين دليل كه خدا          .   كنيد هستي آغاز خالق   يعني   از خدا را  جستجو  

ايد و تا زماني كه اين را          خدا آفريده شده   براي   وا  خدتوسط  شما  .  اينگونه اراده فرموده است   
، توانيم مبدأ  فقط از طريق خداست كه ما مي       .  درك نكنيد،  معناي زندگي را نخواهيد فهميد       

راه ديگري منتهي به      هر.   و سرنوشتمان را درك كنيم      اهميت هدف،    ،ي زندگي هويت،  معنا 
 . بست است بن

استفاده خواسته هاي خود   برآورده شدن   كنند از خدا براي       بسياري از مردم تالش مي     
ايد، نه   شما براي خدا خلق شده     .  استكنند، ولي اين برخالف طبيعت و محكوم به شكست            

خودش يعني اينكه اجازه دهيد تا خدا از شما براي هدف              اصولي  خدا براي شما؛  و زندگي       
. استفاده نمايد،  نه اينكه شما او را براي دستيابي به هدف خود مورد استفاده قرار دهيد                          

گردد،  مي  اگر از روح خدا پيروي كنيم، حيات و آرامش نصيبمان           «:   فرمايد مقدس مي  كتاب
  2».م، چيزي جز مرگ و هالكت بدست نخواهيم آورداما اگر از طبيعت كهنة خود پيروي كني

زندگي معرفي    ام كه روشهاي گوناگوني را براي درك هدف        كتابهاي بسياري خوانده  
بندي كرد چراكه آنها     طبقه»  خودياري«هاي   توان تحت عنوان كتاب    تمام آنها را مي   .  كنند مي

، حتّي كتابهاي مسيحي    ياريخودهاي   كتاب.  نگرند نظري خودمحورانه مي   به موضوع از نقطه   
بيني مشابهي را براي يافتن هدف زندگي معرفّي              اغلب گامهاي قابل پيش      در اين زمينه،   
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 اهدافي  ؛يتان را مشخص كنيد   ي زندگ  ارزشها  را پي گيريد؛  رؤياهايتان  :   كنند،  از قبيل اينكه    مي
دنبال   توسعه دهيد؛  را     تان اهداف   كشف كنيد؛   را     تواناييهايتان   ؛براي خود تعيين نماييد      

به اهدافتان دست   و بدانيد كه       عتماد به نفس داشته باشيد      ا ؛ باشيد منضبط  آرزوهايتان برويد؛ 
 . گيري نكنيد كناره هرگز؛كار بگيريد  ديگران را به؛خواهيد يافت

اگر .   گردند هاي بزرگي منتهي مي     البته،  در اكثر موارد چنين پيشنهاداتي به موفّقيت          
هاي بزرگي نيز دست     نديشة  خود را به هدفي متمركز كند، معموالً به موفقّيت           شخص تمام ا  
شما !  هدف زندگي نيست   به معناي دستيابي به         به هيچ وجه   بودن   ولي موفّق .  خواهد يافت 

هاي  ممكن است بتوانيد به كليه اهداف شخصي خود برسيد،  و با معيارهاي دنيوي، به موفقيت               
 به آن هدفي كه خدا شما را براي آن خلق كرده است،               هنوزلي  چشمگيري نيز دست يابيد، و    

مقـدس چنين   كتاب.   نياز است  »خوديار«براي اين منظـور به چيزي بيش از يك         .  نرسيده باشيد 
 از خودگذشتگي   ،راه حل .  بشتابدشما  ياري  تواند به    به هيچ عنوان نمي     خودياري«:   مي فرمايد

 3 ».تان را بيابيد خود حقيقييعني تا خود،   بخشم است، راهي كه من به شما مي

كتابي كه در دست داريد، يك كتاب                  
موضوع اين كتاب، يافتن شغل          .  نيستخودياري   

مناسب،  دستيابي به رؤياهايتان و آرزوهايتان،  و يا              
اين كتاب  هدف  .  ريزي براي زندگيتان نيست      برنامه

زندگي بارها و گرفتاريهاي        ي بر  كه بار   اين نيست 
خواهد به شما      بلكه در واقع مي      .   بيفزائيد  لوغتانش

. بكنيد در زندگي     تالش كمتري ،  مهمتربياموزد كه چگونه به وسيلة تمركز روي چيزهاي            
 آن خلق   به جهت  شما را    خداي بشويد كه    تبديل به شخص  موضوع كتاب اين است كه چگونه       

 . ده استفرمو

  شده  خلق شخص براي آن       را كه توان هدفي     چگونه مي حال سؤال اين است كه         
 است كه   راهيو اين آن    .   است حدس و گمان  ،  راه نخست .  داريدراه بيشتر ن  دو   ؟كردكشف  
. كنند گمان مي   وفرض    زنند، حدس مي كنند،   فكر مي آنان  .  گيرند در پيش مي   مردم   اغلب

اين « اين است كه شانمنظور» است...  كردم زندگي    هميشه فكر مي  «:  گويند كه مردم مي  آنگاه   
 ».داشته باشمتوانم در مورد زندگي  بهترين حدس و گماني است كه مي

 شما توسط خدا و براي خدا

 آفريده شده ايد، 

تا زماني كه اين را درك نكنيد، 
.مفهوم زندگي را نخواهيد فهميد
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 : اولروز
 خدا، 

 آغاز

 همه چيز

فلسفه .  اند ر پرداخته براي هزاران سال، فالسفه در مورد معناي زندگي به بحث و تفكّ              
به مسئلة  مي خواهيم  ، ولي وقتي     سترا دارا   خودشخاص  كاربردهاي  كه   مهم است     يمبحث

حدس و  چند  توانند   فقط مي نيز  خردمندترين فالسفه   حتّي    دازيم، بپر تعيين هدف براي زندگي   
 .و فرضيه ارائه نمايندگمان 

در يك  نويز،    ايليدر ايالت   ايسترن    ، استاد فلسفه در دانشگاه نورث      * مورهِد هيودكتر  
 نفر از معروفترين فالسفه، دانشمندان، نويسندگان و             250تحقيق و طي نامه اي خطاب به           

 را در كتابي هاهاي آن  سپس پاسخ »  معناي زندگي چيست؟  «:  پرسيدايشان   از   ،نروشنفكران جها 
بعضي .  بيان نمودند بعنوان پاسخي به اين سؤال،       ها بهترين حدس خود را        بعضي.  منتشر نمود 
اند و ديگران با صداقت       ساختهدر ذهنشان    كه ايشان براي زندگي، هدفي        كردندديگر اقرار   

 از پروفسور   اين افراد از سوي ديگر تعدادي از      .  ندارندهيچ نظري   ورد  ابراز داشتند كه در اين م     
مورهِد خواستند برايشان بنويسد و بگويد كه آيا خود وي هدف زندگي را كشف نموده است                

  4؟نهيا 

. استمكاشفه  آن   زندگي وجود دارد و    هدفدرك  ديگر براي   پاسخ  خوشبختانه، يك   
كتاب مقدس بعنوان مكاشفة الهي     توانيم به     ميخود  براي يافتن پاسخ اين سؤال در زندگي           

. ترين راه براي فهم هدف يك اختراع تازه اينست كه از مخترع آن بپرسيم               ساده .مراجعه كنيم 
 .پرسيدن از خدا:   استسادگيكشف هدف زندگي نيز به همين 

 بغرق در حيرت و تعج    براي حل مشكالتمان    است تا    خدا ما را درتاريكي رها نكرده     
 ما در    به روشني پنج هدف خود را براي زندگي        بلكه او .  يمدست زن به حدس و گمان     شويم و   

ماست، توضيح  زندگي   راهنماي  كتاب  اين كالم كه     .  فرموده است   مقدسش آشكار   كالم
بپرهيزين، و چه     از چه چيز       يست، زندگي چ   ، چرا زنده هستيم     كه دهد مي

در زندگي   كه   همچنين تعليم مي دهد  تاب   اين ك  ؟انتظاري از آينده داشته باشيم   
. از درك آن عاجز مي باشند    يا فلسفي      و خوديارهاي   كتابست كه   ه چيز ه  چ

سخنان ما حكيمانه است، زيرا از جانب خدا و در              «:  فرمايد مقدس مي  كتاب
اي كه هدفش رساندن ما به حضور پرجالل           بارة نقشة حكيمانة اوست، نقشه     

اما در   بود، قشه را پيش از آفرينش جهان براي نجات ما طرح كرده          اگرچه خدا اين ن   .  خداست
  5».كس آشكار نساخته بود آن را بر هيچ هاي گذشته زمان

                                                 
* Dr. Hugh Moorhead 
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براي كشف هدف   بايد  .   است حيات   منبع خدا فقط نقطة شروع زندگي نيست بلكه او        
شناسي  روانبر  حيات را نمي توان    .  هاي دنيوي  و نه به حكمت   كرد زندگي به كالم خدا مراجعه      
 يزندگي را بر مبناي حقيقت    بنا نهاد، بلكه بايد       خياالت و خرافات  و انگيزش براي موفقّيت و يا       

عالوه بر اين، بخاطر آن فداكاري كه مسيح        «   : فرمايد مقدس چنين مي    كتاب .استوار نمود ابدي  
، زيرا نقشة   در راه ما كرده است، ما براي خدا همچون هديه اي شده ايم كه مورد پسند اوست                

عالي خدا از همان ابتدا اين بود كه ما را برگزيند تا از آن او گرديم، و چنانكه مالحظه                             
 .بخشد اين آيه سه بينش به هدف ما مي 6».مي كنيم، او اين نقشه را تحقّق بخشيده است

اگر هنوز داراي   .  كشف هويت و هدف از طريق رابطه با عيسي مسيح          .1
 .كنيدداً برايتان توضيح خواهم داد كه چگونه بايد شروع ارتباطي نيستيد، بع چنين

مدتها قبل از اينكه شما در مورد او بينديشيد به شما               از ابتدا و     خدا   .2
از محدودة  هدف او براي زندگي شما،        .  كرد فكر مي 

 قبل از اينكه شما     .تفكّر شما پيشتر و فراتر مي رود      
اين مورد  بدون اينكه نظر شما را در       ،   بياييدبه دنيا   

 اين هدف را براي شما طرّاحي           پرسيده باشد،  
 و  تفريحاتشغل، همسر،   كه شما   ممكن است   !  نمود

توانيد   ولي نمي  ، انتخاب كنيد  تان خود تان،زندگيبراي  بسياري چيزهاي ديگر را     
 .هدف زندگيتان را انتخاب نماييد

هدفي .   مرتبط است  هدف زندگي شما با يك هدف جهاني بزرگتر          .3
. استخلق نموده  ت  براي ابدي را  )  يعني همه كس و همه چيز   (برطبق آن، ما كه خدا   

 .  نمودنش را داريمچيزي است كه ما در اين كتاب قصد بياندقيقاً همان و اين 

 بزرگ شده   هانويسي روس بود، كه در دورة  حكومت كمونيست        ، رمان *تاف آندرِي بي 
 او آن روز را اين چنين به       .  ود جلب نمود  نظر وي را به سوي خ     در روزي غم انگيز،    خدا  .  بود

سوار )  سن پيترزبورگ فعلي  (در سن بيست و هفت سالگي در شهر لنينگراد             «:   آورد ياد مي 
لحظه با    كه خود را هر     كردم به حدي   مترو بودم،  با اندوهي بس عميق دست و پنجه نرم مي             

ناگهان، بدون  .  يچ معنايي نداشت  نمود و  ه   ي تُهي مي  ديدم،  آينده برايم به كلّ     مرگ مواجه مي  
با حيرت آن جمله    .  بدون خدا زندگي هيچ معنايي ندارد     :  اي شدم  اي،  متوجه جمله   هيچ مقدمه 

                                                 
* Andrei Bitov 
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رفتم،  آن جمله را از اول تا آخر مرور              كه گويي از پله باال مي        آنچنان .  كردم را تكرار مي   
  7».رداشتماز مترو پياده شدم و به سوي نور خدا گام ببالفاصله كردم،  

 شده باشيد،    ابهامدچار سردرگمي و    ،  خودممكن است شما نيز در مورد هدف زندگي         
 .گام برداريدبه سوي نور آماده ايد زيرا گويم،  تبريك ميبه شما اگر چنين است 
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