ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﻧﺴﺎن ﭼﻮﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸﻮد ؟
 ..ﮐﺴ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ

ﻣﻮﺟﻮدی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﯾﻌﻨ ﮐﺴ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﺎزه ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺴ
ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪاوﻧﺪش اﯾﻤﺎن ﻣ آورد ﯾ ﺷﺨﺺ ﺟﺪﯾﺪی ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ دارد

ﺧﺎﻃﺮه اﺳﺖ ﻧﻪ ﮐﺴ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده
ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻤﺎن آوردی ﺷﻤﺎ ﮐﺴ ﻧﯿﺴﺘ ﮐﻪ

ﭘﺪر و ﻣﺎدرت در ﺑﭽ اذﯾﺘﺖ ﮐﺮده  ،ﺷﻤﺎ ﮐﺴ ﻧﯿﺴﺘ ﮐﻪ ﺑﻬﺶ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺷﺪه ﮐﺴ ﻧﯿﺴﺘ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻮده
،ﮐﺴ ﻧﯿﺴﺘ ﮐﻪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ اﻧﺠﺎم داده  ،ﮐﺴ ﻧﯿﺴﺘ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی وراﺛﺘ از ﭘﺪر ﻣﺎدرش ﺑﻪ ارث ﺑﺮده

ﭼﻮن ﺷﻤﺎ از ﺧﺪا ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﯾﺪ آن ﺷﺨﺺ ﻗﺒﻠ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ روی ﺻﻠﯿﺐ ﻣﺮد و دوﺑﺎره زﻧﺪه ﺷﺪ و ﺧﺪا ﭘﺪر
ﺷﻤﺎ ﺷﺪه ﭘﺲ ارث ﺧﺪای آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺑﯿﻤﺎری و ﮐﻤﺒﻮدی اﺳﺖ  ،ﺷﻤﺎ

آن اﻧﺴـﺎن دزد  ،ﺣﺴـﻮد  ،زﻧﺎﮐـﺎر  ،دروﻏـﻮ ،ﻇـﺎﻟﻢ  ،ﺑـﺖ ﭘﺮﺳـﺖ  ،ﻃﻤﻌـﺎر  ،ﻫﻤﺠﻨـﺲ ﮔـﺮا  ،ﻟﻮاﻃـﺎر ،
ﻓﺤﺎش و ﺷﻬﻮﺗﺮان و ﻣﻌﺘﺎد و … ..ﻧﯿﺴﺘ ﮐﻪ وارد ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا ﻧﺸﻮد ﺑﻠﻪ ﺷﻤﺎ از ﺧﺪا ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪی ﺑﺎ
ﻧﯿ ﺧﺪا  ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮدت را ﺑﺪاﻧ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﻫﻢ رﻓﺘﺎر ﻣ ﮐﻨ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻓﺮ ﺧﻮدت رو
ﻋﻮض ﮐﻨ و ﺑﺪاﻧ آن ﺷﺨﺺ ﻗﺒﻠ ﮐﻪ ﻏﻼم ﮔﻨﺎه ﺑﻮد ﻣﺮده و ﺷﺨﺺ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ذات
ﮔﻨﺎﻫ ﻧﺪارد ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾ اﯾﻦ را داری ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﯿﺴ روی زﻣﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﮐﻨ اﮔﺮ ﻗﻠﺒﺎً ﺑﻪ
ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻤﺎن آوردی ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ از ﮔﻨﺎه ﻟﺬت ﺑﺒﺮی و اﮔﺮ ﻫﻢ ﮔﻨﺎه ﻣ ﮐﻨ ﺧﯿﻠ زود
از آن ﮔﻨﺎه ﺑﺮ ﻣ ﮔﺮدی و ﺗﻮﺑﻪ ﻣ ﮐﻨ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻓﺮﻗ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺟﺪﯾﺪ دارد ﭘﺲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺶ
رﻓﺘﺎر ﮐﻦ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ اﯾﻦ را ﺑﺪاﻧ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﮔﻨﺎه در ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﮔﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ روح ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﺜﻞ
ﺧﺪا ﻧﯿ ﺷﺪه رﻓﺘﺎر ﮐﻨ ﺧﻮاﻫﺶ ﻫﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧ را اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاﻫ داد

ﻏﻼﻃﯿﺎن ۱۶ :۵
اﻣﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ ،ﺑﻪ روح رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ ﺷﻬﻮات ﺟﺴﻢ را ﺑﻪﺟﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ آورد.
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