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 زندگی تازه در مسیح
9هطالؼه :افظظیاو باب   

 شروعی تازه
یزد که دفى هیؼىین"در هىت او تؼمیذ هی یابین" و پض همايًذ "هظیخ که به جالل پذر اس هزدگاو ذسيذگی لذیمی ها سهايی پایاو هی پدر تؼمیذ سيذگی رودايی جذیذی آغاس هی ػىد. 

با خذا پیماو هی بًذین که سيذگی خىد را در راه خذهت به او تغییز دهین . ایى  ( در تؼمیذ9آیه  ;بزخاطت " ها يیش اس آب بزخاطته و سيذگی جذیذی را در هظیخ آغاس هی کًین )روهیاو باب
ػشم و تالع سیادی هی خىاهذ و تًها با کمک خذا اهکاو پذیز هی باػذ.اها ایى تغیزات همه با هن  و در یک  ،تـمیمی اطت بزای ولف سيذگی خىد به خذا . ایى تغییز بشرگ در راه سيذگی

ردمت بیابین و و هؼمىاًل ػکظت هی خىرد. وفتی اس خذا طلب بخؼغ هی کًین ،خذا ها را بخاطز هظیخ هی ػًىد :" پض با دلیزی يشدیک به تخت فیض بیابین تا  لذظه ايجام يمی ػىد
(;6آیه  9فیضی را داؿل کًین که در ولت ضزورت ها را اػايت کًذ.")ػبزايیاو باب   

 طرز فکری تازه
هی خىاهذ که اس لؾ و ػادل اطت و همیًطىر اس افکار ،اهیال ،آرسوها و روػهای ايظايی کاهاًل به دور اطت.بًابزایى ولتی خىد را ولف خذا کًین او اس ها آهىختین که خذا خا >7در درص 

پض چىو با هظیخ بزخیشايذه ػذیذ آيچه را در باال هظت  پض روع جذیذ سيذگی به طزس فکزی جذیذ يیش يیاس دارد:" .لزار دهین اورا در اختیار لىايیى و روػهای راه ديیا جذا ػذه و خىد 
چىو ػما با هظیخ در خذا هخفی اطت . بطلبیذ در آيجایی که هظیخ اطت به دطت راطت خذا يؼظته . در آيچه باال هظت تفکز کًیذ يه در آيچه در سهیى اطت سیزا که هزدیذ و سيذگی 

وی در جالل ظاهز خىاهیذ ػذ. پض اػضای خىد را که بز سهیى اطت همتىل طاسیذ: سيا و ياپاکی و هىی و هىص و ػهىت لبیخ و هظیخ که سيذگی ها اطت ظاهز ػىد آيگاه ػما هن با 
(:تا  6آیات  8طمغ که بت پزطتی اطت." )کىلظیاو باب  

ذه افکار گًاه آلىد هاطت و "روح" افکار خذاییظت. پىلض يؼاو هی دهذ که پىلض باس يؼاو هی دهذ که چگىيه افکار ها بایذ تغییز کًذ."جظن"يؼاو دهً 79تا  ;6آیات  :در غالطیاو باب
که آيچه هی خىاهیذ يمی کًیذ"ایى دو بایکذیگز در هغایزت هظتًذ:"خىاهغ جظن به خالف روح اطت و خىاهغ روح به خالف جظن ، و ایى دو با یکذیگز هًاسػه هی کًًذ بطىری   

  78و  77آیات  :غالطیاو باب 
حاػمال رو  

76تا  <6آیات   :غالطیاو باب   
 اػمال جظن

لیکى  حمزه روح ،هذبت و خىػی و طالهتی و دلن و ههزبايی و يیکىیی و ایماو وتىاضغ 
 وپزهیشکاری اطت که هیچ ػزیؼت هايغ چًیى کاری يیظت.

و فظك و ياپاکی و يجىر، بت پزطتی و جادوگزی و دػمًی و يشاع و کیًه و ....یؼًی سيا 
خؼن و تؼـب و ػماق و بذػتها ،دظذ و لتل و هظتی و لهى و لؼب و اهخال ایًها که ػما 
را خبز هی دهن چًايکه لبل اس ایى دادم ، که کًًذگاو چًیى کارها وارث هلکىت خذا يمی 

 ػىيذ. 
 

. پىلض رطىل ایى همیؼه در سيذگی رودايی ها کؼمکغ هایی وجىد خىاهذ داػت چىو اػمال روح به يظبت اػمال جظن بظیار هتفاوت هظتًذ )روػهای ديیا (ایى بذیى هؼًاطت که 
ػما اس جهت رفتار گذػته خىد ، ايظايیت کهًه را که اس به ها هی گىیذ " تا آيکه  79تا  77آیات  9تغییز را همايًذ درآوردو لباطی کهًه و پىػیذو لباطی يى تؼبیه کزد . او در افظظیاو باب 

جذول سیز ايظايیت کهًه را که بایذ دور  ػهىات فزیبًذه فاطذ هی گزدد اس خىد بیزوو کًیذ...و ايظايیت تاسه را که بـىرت خذا در ػذالت و لذوطیت دمیمی آفزیذه ػذه اطت بپىػیذ."
يؼاو هی دهذ.ايذاخته و ايظايیت جذیذی را که بایذ بپىػین   

  76آیه  :باب  – :7آیه  9افظظیاو باب 
 چیشهایی که بایذ دور بی ايذاسین  چیشهایی که بایذ بپىػین

 دروؽ را تزک کًیذ  راطت بگىییذ
 دسد دیگز دسدی يکًذ به دطتهای خىد کار يیکى کزده ،سدمت بکؼذ تا بتىايذ يیاسهًذی را چیشی دهذ

يیکى باػذ تا ػًىيذگاو را فیض رطايذآيچه به دظب داجت و بزای بًا   هیچ  طخى بذ اس دهاو ػما بیزوو يیایذ 
با یکذیگز ههزباو باػیذ و ردین و همذیگز را ػفى يماییذچًايکه خذا در هظیخ ػما را هن 

 آهزسیذه اطت
 هز لظن تلخی و غیظ و خؼن و فزیاد و بذگىیی و خباحت را اس خىد دور کًیذ

خذا التذار کًیذ و در هذبت رفتار يماییذ چًايکه هظیخ هن ها را  پض چىو فزسيذاو ػشیش به
 هذبت يمىد و خىیؼتى را بزای ها به خذا هذیه داد

 سيا و هز ياپاکی و طمغ در هیاو ػما هزگش هذکىر هن يؼىد چًايکه همذطیى را هی ػایذ 

تيه لبادت و بیهىده گىیی و چزب سبايی که ایًها ػایظته يیظ بلکه ػکزگشاری   
الذال در خذاويذ يىر هی باػیذ،پض چىو فزسيذاو يىر رفتار کًیذ سیزا که هیىه يىر در کمال، 

 يیکىیی وػذالت و راطتی اطت و تذمیك يماییذ که پظًذیذه خذاويذ چیظت
 پیؼتز ظلمت بىدیذ
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 بی فهن يباػیذ بلکه بفهمیذ که اراده خذاويذ چیظت،ولت را در یابیذ

با یکذیگزبه هشاهیز و تظبیذات و طزودهای رودايی گفتگى کًیذ و در دلهای خىد به 
 خذاويذ بظزاییذ و تزين يماییذ 

 هظت ػزاب يؼىیذ

ما  خدا و یا ارادهاراده     
بل لبىل اطت که ؿادلايه باػذ.افزادی که در هظیخ ػیظی لابل لبىل يیظت .پزطتغ های ها سهايی لا اها  پزطتیذو خذا در یکؼًبه ها و بی اػتًایی به او در روسهای دیگز آطاو اطت

هظیخ هی گىیذ که  78تا  :6آیات  >ىرد بظیار هتفاوتی يظبت به دیگز ايظايهای اطزافؼاو داريذ. درک کتاب همذص سهايی ارسػمًذ اطت که در آيها ػمل کًین.در هتی باب هظتًذ بزخ
 ه خار يمی تىايذ ايگىر داػته باػذ. با ایى هخال او يؼاو هی دهذ که کظايی که اس دروو پز اس ػزارت هظتًذ هزگش يمی تىايًذ هظیخ والؼیدرخت بیمار يمی تىايذ هیىه بیاورد و همچًیى بىت

  (76آیه  >هتی باب)جاآورد "يمی ػىيذ:" يه هزکه هزا خذاويذ خذاويذ گىیذ داخل هلکىت آطماو گزدد بلکه آيکه اراده پذر هزا که در آطماو اطت بباػًذ و تىطط خذا پذیزفته 

و آو بز روی سهیى به آيها داده خىاهذ ػذ.گاهی هظیخ ايتخاب کزد که اراده پذر را بجا آورد ،طخت بىد . کظايی که اراده خذا را بجا هی آوريذ جایگاهی در پادػاهی خذا هًگام بزلزار ػذ
هن اطمیًاو يمی یابین چىو کتاب همذص هن به يظز هی آیذ که چیشی درباره آو يگفته اطت.بزای کمک به خىد هی ػایذ در درطتی ايجام کاری ػک کًیذ بزای آو دػا هی کًیذ اها باس 

يبایذ آو را ايجام دهًذ. تىايین اس خىدهاو بپزطین که اگز هظیخ بز روی سهیى بىد ایى کار را ايجام هی داد ؟اگز هظیخ آو کار را ايجام يمی داد پض ػاگزدايغ يیش  

خانىاده جهانی بىدن عضىی از  
( ایى یک اهز ػگفت ايگیش اطت که خذاويذ ػادل هطلك همچًیى رابطه يشدیکی را با هی خىاهذ =6آیه  ;به واططه فیض خذا در تؼمیذ ها دختزاو و پظزاو خذا هی ػىین )دوم لزيتیاو باب

  (>و ;آیات  6اول یىدًا باب )يىر لذم بزدارین"و اس تاریکی گًاه خىدداری کًین.ولی ها سهايی هی تىايین به ایى رابطه با خذا و ػیظی هظیخ اداهه دهین که "در 

يذ. به همیى خاطز خىايذو روسايه آو ههن اطت کزیظتادلفیًی ها روابطی جهايی داريذ.همه آيها ػیظی هظیخ را به ػًىاو طز خىد و کتاب همذص را به ػًىاو راهًما و تًها لذرت پذیزفته ا
غ بزای آيها ايجام تز در هىرد آو تىضیخ خىاهین داد. دػاهای ػخـی و در جمغ يیش ضزوریظت. هظیخ هی دايظت که ػاگزدايغ به رادتی کاری را که او بىاططه هزگ. در درص بؼذ بیؼ

واو . ياو و ػزاب يمادی اطت تا پیز 72تا  69 آیات  77ا باب لىل )داد را فزاهىع هی کًًذ. در ػام آخز طخًايی را با آيها در هیاو گذاػت .به آيها گفت که هزگغ را چگىيه یادآوری کًًذ.
ؼه هزگ او را گىيه سيذگی خىد را بزای آيها لزبايی کزد . ياو يؼايه بذو او و ػزاب خىو اوطت .به پیزواو هظیخ دطتىر داده ػذه که با ایى يمادها همیچتؼمیذی بخاطز آوريذ که هظیخ 

ار در هفته بزای ايجام ایى کار دور هن جمغ هی ػىيذ.یادآوری کًًذ.کزیظتادلفیًی ها یک ب  

 محبت و خدمت به یکدیگر
ؼکايیذو آيها با دطتمالی که بز کمز داػت کزد  به ػظتى پاهای ػاگزداو و خ در ػام آخز هظیخ " جاهغ خىد را بیزوو کزد و دطتمالی گزفته به کمز بظت پض آب در لگى ریخته ػزوع

 68یىدًا باب)یش بکًیذ"ػظتى پاها کار خذهتکاراو بىد اها هظیخ ایى کار را ايجام داد پض اس آو گفت :" به ػما يمىيه ای دادم تا چًايکه هى با ػما کزدم ػما ي  (:و9آیات  68یىدًا باب )"
ه خذا هی خىاهذ در پادػاهی خىد داػته باػذ"خىػابذال . او با هذبت و فزوتًی به ػاگزدايغ خذهت کزد و ها يیش بایذ به هن خذهت کًین پض ػبیه ايظايهایی هی ػىیین ک (:6آیه 

  (:آیه  :هتی باب )دلیماو ،سیزا ایؼاو وارث سهیى خىاهًذ ػذ"

67آیه  :6یىدًا باب )هذبت يمىدم."هظیخ لبل اس هزگغ به ػاگزدايغ گفت و اهزوسه يیش به پیزوايغ هی گىیذ :" ایى اطت دکن هى که یکذیگز را هذبت يماییذ همچًاو که ػما را   

او جاو خىد را در راه ها يهاد و ها بایذ جاو او آيمذر ها را دوطت داػت که بخاطز ها سیز بار هزگی دردياک و ػزم آور رفت او سيذگی خىد را به جهت ها داد .یىدًای رطىل هی گىیذ :" 
هظیخ به ها هذبت کزد یک چالغ بشرگ اطت. همه ها هی دايین که بایذ چگىيه با هن رفتار کًین . هذبت به یکذیگز ،همايطىر که ( ;6ه یآ 8)اول یىدًا باب خىد را در راه بزادراو بًهین" 

دهذهی هشاد و دظاص هظتین . هزکذام اس ها اها ػمل به آو بظیار دػىار اطت .بظیار سهاو هی بزد که ايظايیت کهًه ها اس بیى بزود. بؼضی اس ها هغزورین یؼًی سود خؼن هظتین ،یؼًی 
وجىد  68ر اول لزيتیاو بابد را دارد. ایًها هىاردی هظتًذ که بایذ با آيها بجًگین  در ػیى دال هذبت هظیخ را يیش به دیگزاو يؼاو دهین. تـىیزی اس هذبت هظیذی دخطای خى

غزور يذارد ،اطىار ياپظًذیذه يذاردو يفغ خىد را طالب يمی ػىد :"هذبت دلین و ههزباو اطت ،هذبت دظذ يمی بزد،هذبت کبز و را هی بیًیذ >تا  9دارد،خىدتاو بخىايیذ .در ایًجا آیه 
ًمایذ ، در همه دال اهیذوار هی باػذ و هز چیش را یچیش ؿبز هی کًذ ، همه را باور ه،خؼن يمی گیزد و طىءظى يذارد ،اس ياراطتی خىػبخت يمی گزدد ولی با راطتی ػادی هی کًذ در همه 

 هتذمل هی باػذ."

و دشمنان  محبت به همسایه  
را بزای خىد هی خىاهًذ دتی اگز به لیمت اهزوسه افزاد سیادی به ديبال دك خىد هظتًذ و کظايی که بز پاهای خىد ایظتاده ايذ هىرد طتایغ لزار هی گیزيذ. ايظايهای سیادی بهتزیى 

خىدػاو باػذ.روسی فمیهی يشد هظیخ آهذ و اس او پزطیذ دکن اػظن کذام اطت ؟ هظیخ ػذاب دادو دیگزاو باػذ.اها هظیذیاو بایذ به دیگزاو کمک کًًذ دتی اگز باػج ػذاب کؼیذو 
،ایى اطت دکن اول و اػظن و دوم هخل آو اطت یؼًی همظایه خىد را هخل خىد هذبت يما " يفض و تماهی فکز خىد هذبت يما تماهی با او گفت :"ایًکه خذاويذ خذای خىد را به همه دل و

 (<8تا  >8آیات  77هتی باب )
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گز کظی هذتاد اطت بایذ به او کمک کًین دتی اگز آو ػخؾ دػمى هاطت ،يبایذ تؼلل ( >8تا  82آیات 62لىلا باب  )داطتايی که هظیخ در هىرد همظایه خىب در گفت را بخىايیذ. آ

گفته اطت :"آيچه خىاهی که هزدم به ػمابکًًذ ،ػما يیش بذیؼاو همچًاو کًیذ  کزده و تفکز کًین که آیا اس او خىػماو هی آیذ یا خیز و یا آیا او والؼًا يیاسهًذ کمک اطت و یا يه.هظیخ يیش
(. " ػًیذه ایی که گفته ػذه اطت همظایه خىد را هذبت يما و با دػمى خىد ػذاوت کى اها هى به ػما هی گىین که دػمًاو خىد را 67آیه  >سیزا ایى اطت تىرات و ؿذف ايبیا" )هتی باب 

 (99و  98آیات  :"هتی باب )ؼى کًًذگاو خىد بزکت بطلبیذ..هذبت يماییذ و بزای ل

ط کًین و ػادی پادػاهی را با دیگزاو طهین بشرگتزیى کاری که هی تىايین بزای دیگزاو ايجام دهین دادو خبز خىب پادػاهی خذاطت . همايطىر که خذا ها را دػىت کزده که راه او را دف
ػذو دػىت کًین. ػىین پض ها يیش بایذ دیگزاو را بزای طهین  

و پىل وسالمتی و زمان یمسیح اررفت  
بذ و دیگز را دمیز هی ػمارد . هذال اطت که خذا و همىيا  را ظبا دیگزی هذبت و یا به یکی هی چ هظیخ هؼذار داد:" هیچکض دو آلا را خذهت يتىاو کزد ،سیزا یا اس یکی يفزت دارد و

( پض پیزواو والؼی هظیخ لمار يمی کًًذ )اول 62تا  ;آیات  ;)اول تیمىتائىص باب (پىلض يؼاو داد که ها بایذ اس آيچه که دارین راضی و خؼًىد باػین  79آیه  ;خذهت کًیذ .")هتی باب 
( و ها يبایذ اس آيها طىء اطتفاده ;6تا  69آیات  <7(. پىل و اهکايات تىطط خذا به ها داده هی ػىد )اول تىاریخ باب =آیه  78( و یا رػىه يمی گیزيذ)خزود باب>6آیه  ;تیمىتائىص باب 

تىايًذ در فؼالیت هایی ػزکت زای سيذگی بهتز و خذهت به خذا اس آو اطتفاده کًین . به طىر هؼابه طالهتی و لذرت ها يیش اس طىی خذاطت پض کظايی که در هظیخ ايذ يمی کًین. بایذ ب
،يىػیذو الکل و سیاده روی در آو و هىاد بایذ دوری کًًذ . کظايی که کًًذ که به طالهتی آيها آطیب سده و یا سيذگی ػشیشايؼاو را تذت تأحیز هی گذارد. پض بزای هخال اس طیگار کؼیذو 

لابل به دطت آوردو اطت .سهاو ها يیش تىطط خذا به ها داده ػذه درگیز ایى اتفالات هظتًذ هی دايًذ که تزک آو تا چه ايذاسه طخت اطت اها با ػشهی راطخ و گزفتى کمک اس ػیظی هظیخ 
(پىلض هی گىیذ :" و بزای همه هزد تا آيايی که سيذه ايذ اس ایى به بؼذ بزای خىیؼتى سیظت يکًًذ بلکه بزای او که بزای ;6آیه  :طتفاده ػىد )افظظیاو باب اطت و بایذ به درطتی اس آو ا

.را يیش ببیًیذ <تا  6آیات  9و اول پطزص باب  =و >آیات  69(روهیاو باب :6آیه  :ایؼاو هزد و بزخاطت " )دوم لزيتیاو باب   

 کمک از عیسی مسیح 
ش يمی گذارد تًها اها هظیخ راهًمای ها در طىل آو خىاهذ بىد . همايطىر که يجات دهًذه ها بىد و به واططه او گًاهايماو بخؼیذه ػذ .او همزاه هاطت و هزگسيذگی تاسه یک چالغ اطت 

و ها را بزای سيذگی با او و ایًگىيه در سيذگی ها طهین خىاهذ بىد و در تماهی غمها و ػادی های ها خىاهذ بىد به طزاؽ هؼکالت بزوین . او دػای ایمايذاراو والؼی را به درگاه خذا هی بزد 
 در پادػاهی خذا آهاده هی کًذ.

:خالصه   

 سيذگی تاسه در هظیخ:

 خىايذو هزروسه کالم خذا 
 دػا کزدو و طتىدو خذا و پظزع 
 یادآوری هزگ هظیخ بىاططه ياو و ػزاب 
 الهای هظیخ ،تا بتىايین: پیزوی اس هخ 

 به بزادراو و خىاهزاو خىد در هظیخ هذبت کًین 
  به دیگزاو هز ولت که هی تىايین کمک کزده بخـىؽ به واططه تذریض کالم 
 ػزکت يکزدو در فؼالیت هایی که در ایى ديیا ها را اس خذا دور هی کًذ 
 ههمتز اس همه با تمام وجىد  به خذا هذبت کًین 

 العه:آیاتی برای مط

 >6آیه  :دوم لزيتیاو باب 

 بابهایی بزای هطالؼه :

 >8تا  82آیات  62لىلا باب 

 72تا  69آیات   77لىلا باب 

  ;روهیاو باب 
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شش: زندگی تازه در مسیحسی و  درس  

   
 =7تا  78آیات  66و باب  68اول لزيتیاو باب 

 

               

 


