ﻣﻦ در ﻣﺴﯿﺢ ﮐﯿﺴﺘﻢ؟
ر اﺳﺎس دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۵آﯾﻪ “ ،۱۷ﮐﺴ ﮐﻪ از آنِ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﮔﺮدد ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺷﻮد.

او دﯾﺮ آن اﻧﺴﺎن ﻗﺒﻠ ﻧﯿﺴﺖ؛ او زﻧﺪﮔ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺎزهای را آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ” .در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ،دو واژه
ﯾﻮﻧﺎﻧ ﺑﺮای ﮐﻠﻤﻪ “ﺗﺎزه” وﺟﻮد دارد .اوﻟﯿﻦ واژه neos ،اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭼﯿﺰی دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ آن وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .واژه ی ﯾﻮﻧﺎﻧ
ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﻪ “ﺗﺎزه” ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه kainos ،ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی “ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﻣﺸﺎﺑﻪ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ”.ﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺢ ،ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻠﻘﺖ ﺗﺎزه ای ﮔﺸﺘﻪ اﯾﻢ ،درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﺪا
آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﯿﻦ را در اﺑﺘﺪا آﻓﺮﯾﺪ .او آﻧﻬﺎ را از ﻫﯿﭻ آﻓﺮﯾﺪ ،و ﻫﻤﺎن ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﺪ .او ﺻﺮﻓﺎً
ﻧﻔﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﻣﺎ را ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻠﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪی ﻣ آﻓﺮﯾﻨﺪ .وﻗﺘ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺴﺘﯿﻢ“ ،ﺷﺮﯾ
ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻟﻬ ”ﻣ ﺷﻮﯾﻢ )دوم ﭘﻄﺮس ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ  .(۴ﺧﺪا ﺧﻮدش در ﺷﺨﺺ روح اﻟﻘﺪس ،در ﻗﻠﺒﻬﺎﯾﻤﺎن

ﺳﺎﮐﻦ ﻣ ﺷﻮد .ﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺴﺘﯿﻢ و او در ﻣﺎﺳﺖ.

ﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺢ از ﻧﻮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﯾﻢ و ﺗﺎزه ﺷﺪه اﯾﻢ و اﯾﻦ ﺧﻠﻘﺖ ﺗﺎزه دارای اﻓﺎر روﺣﺎﻧ اﺳﺖ ،درﺣﺎﻟﯿﻪ
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﻬﻨﻪ دارای اﻓﺎر ﻧﻔﺴﺎﻧ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﻠﻘﺖ ﺗﺎزه ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻄﯿﻊ اراده ﺧﺪاﺳﺖ ،و
ﺧﻮد را وﻗﻒ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ او ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻨﻬﺎ ﮐﺎرﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﻬﻨﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﯾﺎ ﺣﺘ ﻣﯿﻞ
ﺑﻪ اﻧﺠﺎﻣﺶ را ﻧﺪارد .ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﻬﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮرات روح ﻣﺮده اﺳﺖ و ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮدش را اﺣﯿﺎ ﮐﻨﺪ“ .در
ﮔﻨﺎه و ﺷﺮارﺗﻬﺎ ﻣﺮده” اﺳﺖ )اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪ  (۱و ﺗﻨﻬﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾ ﺑﯿﺪاری ﻣﺎﻓﻮق ﻃﺒﯿﻌﻪ
زﻧﺪه ﺷﻮد و اﯾﻦ زﻣﺎﻧ رخ ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﯿﺢ را ﻣ ﭘﺬﯾﺮﯾﻢ و او در ﻣﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﻣ ﺷﻮد .ﻣﺴﯿﺢ ،ﻃﺒﯿﻌﺘ
ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺎزه و ﻣﻘﺪس و زﻧﺪﮔ ای ﻓﺴﺎد ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣ دﻫﺪ .زﻧﺪﮔ ﮐﻬﻨﻪ ﻣﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎه،
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﺮده ﺑﻮد دﻓﻦ ﻣ ﺷﻮد ،و ﻣﺎ دوﺑﺎره زﻧﺪه ﻣ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ “در زﻧﺪﮔ ﻧﻮﯾﻨ ﺑﺎ او ،ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﻢ”
)روﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪ .(۴

اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺗﻌﻠﻖ دارﯾﻢ ،ﺑﺎ او ﻣﺘﺤﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و دﯾﺮ ﺑﺮده ﮔﻨﺎه ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ )روﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪ ﻫﺎی  ۵ﺗﺎ (۶؛
ﻣﺎ ﺑﺎ او زﻧﺪه ﺷﺪه اﯾﻢ )اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪ (۵؛ ﺑﻪ ﺷﻞ او در آﻣﺪه اﯾﻢ )روﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۸آﯾﻪ (۲۹؛ از
ﻣﺤﻮﻣﯿﺖ آزاد ﺷﺪه اﯾﻢ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ راه ﻧﻤ روﯾﻢ ﺑﻠﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ روح ﮔﺎم ﺑﺮﻣ دارﯾﻢ )روﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ
 ۸آﯾﻪ (۱؛ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﯾﺮ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺑﺨﺸ از ﺑﺪن ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺴﺘﯿﻢ )روﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪ  .(۵اﯾﻤﺎﻧﺪار،
اﮐﻨﻮن ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻠﺒ ﺗﺎزه ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺣﺰﻗﯿﺎل ﻓﺼﻞ  ۱۱آﯾﻪ  (۱۹و ” ﻫﻤﮥ ﺑﺮﮐﺎت آﺳﻤﺎﻧ را ﺑﻪ او ارزاﻧ
داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ او از آن ﻣﺴﯿﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ” )اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ .(۳

ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯿﻤﺎن را ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ داده اﯾﻢ و از ﻧﺠﺎﺗﻤﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﭼﺮا ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﯿﻮه ای ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪ ،زﻧﺪﮔ ﻧﻤ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﺎزه ﻣﺎ در ﺑﺪن ﺟﺴﻤﺎﻧ ﮐﻬﻨﻪ ﻣﺎن ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ دو ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ در ﺟﻨ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﮐﻬﻨﻪ ﻣﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﺎزه ﻫﻨﻮز ﺑﺎ “ﺧﯿﻤﻪ” ﮐﻬﻨﻪ ای ﮐﻪ در آن ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ در ﺳﺘﯿﺰ اﺳﺖ .ﺷﺮارت
و ﮔﻨﺎه ﻫﻨﻮز وﺟﻮد دارﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻤﺎﻧﺪار ،اﮐﻨﻮن آﻧﻬﺎ را از ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﺎزه ای ﻣ ﺑﯿﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻞ ،او را
ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﺎ اﮐﻨﻮن در ﻣﺴﯿﺢ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻨﺎه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،درﺣﺎﻟﯿﻪ
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﻬﻨﻪ ﻣﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺖ .اﮐﻨﻮن ﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب را دارﯾﻢ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻼم و دﻋﺎ و اﻃﺎﻋﺖ ،ﺑﻪ
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﺎزه ﺧﻮراک ﺑﺪﻫﯿﻢ ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑ ﺗﻮﺟﻬ ﺑﻪ آن ﻣﻮارد ،ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﺧﻮد ﺧﻮراک دﻫﯿﻢ.

ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺴﺘﯿﻢ“ ،ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از ﭘﯿﺮوزی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ ،ﺑﻪواﺳﻄﻪ او ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻣﺤﺒﺖ
ﮐﺮد” )روﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۸آﯾﻪ  (۳۷و ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﻣﺎن ﺷﺎدی ﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﻤﻦ
ﺳﺎﺧﺖ )ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۴آﯾﻪ  .(۱۳ﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺤﺒﺖ ﺷﺪه اﯾﻢ ،آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﺪه اﯾﻢ ،و در اﻣﻨﯿﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ
در ﻣﺴﯿﺢ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﻢ ،ﭘﺎرﺳﺎ ﺷﺪه اﯾﻢ ،آزاد ﺷﺪه اﯾﻢ ،آﺷﺘ ﮐﺮده اﯾﻢ ،و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﯾﻢ .در ﻣﺴﯿﺢ،
ﻣﺎ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﻤﻠﻮ از ﺷﺎدی و آراﻣﺶ ﺷﺪه اﯾﻢ ،و زﻧﺪﮔ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻘﯿﻘ دارد .ﭼﻪ ﻧﺠﺎت
دﻫﻨﺪه ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰی اﺳﺖ ﻣﺴﯿﺢ!

