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آموختید که باید به لحاظ شیوۀ زندگی پیشین خود، آن انسان  شما 

تن به در  تأثیر امیاِل فریبنده دستخوش فساد بود، ازتحت  قدیم را که

و انسان جدید را در  24 باید طرز فکر شما نو شود،23     .آورید

ه است تا در پارسایی و قدّوسیت حقیقی، بر کنید، که آفریده شد

پس، از دروغ روی برتافته، هر یک با همسایۀ  25 .ه خدا باشدشبی

 .خود سخن به راستی گویید، چرا که ما همه، اعضای یکدیگریم

مگذارید روزتان در خشم به    «خشمگین باشید، اما گناه مکنید»26

ی  گر دزددزد دی28 .و ابلیس را مجال ندهید27 .« :4سر رسد،

نکند، بلکه به کار مشغول شود، و با دستهای خود کاری سودمند  

 .انجام دهد، تا بتواند نیازمندان را نیز چیزی دهد

و نیازی را برآورده،   تمامی برای بنای دیگران به کار آیددهانتان به هیچ سخن بد گشوده نشود، بلکه گفتارتان به29

هر گونه  31 .اید، غمگین مسازیدان برای روز رهایی مهر شده دا را که بدروح قدّوس خ 30 .شنوندگان را فیض رساند

با یکدیگر مهربان و دلسوز  32 .واهی را از خود دور کنید تلخی، خشم، عصبانیت، فریاد، ناسزاگویی و هر نوع بدخ 

 .در مسیح بخشوده است، شما نیز یکدیگر را ببخشاییدگونه که خدا شما را باشید و همان

 

در   حیمس دینیبب ا ی  ! است حیمس نجا یا دینیکرد که در آخرالزمان مردم  خواهند گفت: بب یم ییگو شیپ حیمس یسیع

آنها دروغگو  راینخواهد بود که  افراد ادعا کنند که او در انجاست .. ز جایی در  حی: مسستیانجاست! اما درست ن

است که همه ما انسانها با آن دست و پنجه   تیواقع کی نیااست. و  قتیدر مورد دروغ و حق زیهستند. متن امروز ما ن

  دییگو یشده است که: "شما م یریگ جهینت یاز دادگاه ها پس از مذاکرات طوالن یاری. با مثال:  در بسمیکن ینرم م

و   مایپوشیده را  حیمس ی سیع دیسف یهمه ما ردا ی! "وقتمی. ما شما را باور ندارد ی! اما شما دروغگو هستهستید یح یمس

خواهد کرد.  در آن زمان ن را روش زیهر چ   یسیع دی" و لباس سف!چه آسان خواهد بود  م،یبه خدا هست کیدر بهشت نزد

و از   افتیوضوح نوشته خواهد شد: "فرزند خدا .. نجات به  راهنیپ نیا ی نخواهد ماند .. و رو یدروغ باق  یبرا ییجا 

  زهنوزیما  همه چ  یا ی. اما در دندیآن بگو هیبر عل یزیچ  واندت یکس نم چیمتولد  شد!" ه دوباره  حیمس یسیع قیطر

  یکس از ما نم چی. و همیگناهکار هست زین انیح ی. ما مسم یپوش یرا  م یفیکث  یما هنوز لباسها  یا یدن. در  ست یمشخص ن

  یوجود پولس رسول در خطبه امروز خود به ما م نیبا ا  نه! یگریاست! اما د یح ی: او مسدیو بگو ستدیبا  نجا یتواند ا

را  دیفرد جد نیا میتوان یکه ما فقط م  ستین نیگفت ، منظور او ا نیپولس چن ی!" و وقتدیرا در بر کن دی. " انسان جددیگو

شود.   دیکه روح مان در حال حاضر تجد میاجازه ده دی. و ما با م یباش دیشخص جد دی. نه ، ما االن با میبپوشدر بهشت 

کند؟ اول از همه ،   یکار م دیانسان جد نیشوم  چگونه ا  یم  دیشخص جد ک یمن   اگررا درک کنم؟ و  نها یچگونه  همه ا

صحبت   حیمس  یسی. ما در مورد خود عمیکن یقطعه لباس صحبت نم کیمانند  یزیکه ما در مورد چ  میدرک کن دیما با 

شده است که   کیبه ما آمد. و آنقدر نزد کینزد نیزم یرو نجا یا یسیع نیاخلقت در آنجا بود.  یکه از ابتدا میکن یم

بزرگ است   اریکت بسیک مثل  حیمس  یسیپوشاند. ع یما را احاطه کرده و م  یمام زندگکت گرم ت کیحضور او مانند 

  یثابت م دیکار را با تعم نیتمام ا یسی. عردیگ یدر سراسر جهان را در بر م انیح یمن بلکه تمام مس یکه نه تنها زندگ

  یبه تن م یدیجد دیلباس سف دیدر آن زمان پس از تعم انیح یمس رایکند ز یاستفاده م دیکند. پولس از کلمات لباس جد

" است.  اما  حی"در مس یح یمس  کی، مشخص شد که  دیاست. پس از تعم یدیلباس سف نیمثل چن دیکردند. غسل تعم

شخص مستقل هستم.    کینخواهد شد. من هنوز هم  نیگزیجا  حیمس یسیعزندگی جدید در با  یما به سادگ یقبل یزندگ

در    یعاد یفرد هستم و خواهم ماند از آنجا که آرزوها و خواسته ها  ک یثابت مانده است. من  زیروزمره من ن اتیتجرب 

نرمافزار است که در حال  نیرا دارد. ا ییها ییکند که  چه توانا  یم نییتع انهی،   نرمافزاررا انهیرا ک یما بماند. در 

  دیاست. ما فقط با  همینگونه  زیکند. در مورد انسان ن یرا مشخص م انهیرا ی ها  ت یحاضر تمام امکانات و محدود

خدا   نگونه یخواهد. ا یرا نم خیرو خوبی یعیو به طور طب ستین یح یما ذاتاً مس یکه نرم افزار انسان مییبگو ارانهیهوش

 کند:  یدرباره مردم صحبت م

 

    ۵،   ۶»  پیدایش های دل او پیوسته برای بدی است و بس که شرارت انسان بر زمین بسیار است، و هر نیِت اندیشه »

 

،   نمیب یم نیمن آن را چن یشود. وقت یاست که کل فرد از آن کنترل م یقلب ما( نرم افزار یعنیموجود ما ) نیتر یدرون

، قلب ما   دی. راستش را بخواهمیپاک باش میتوان یتا  م می بپوش دیلباس جد میتوان ینم یبه تنها  ها  است که ما انسان آشکار

ما    ی، نفرت و حسادت مانند ما در زندگدزدی رود. دروغ ،  ی ما م ست از د یزیچ  میفهم ینم یآنقدر بد است که حت

کنند شما   ی ها فکر م یبعض ی. حتمیکن یزندگ یلباس ناعادالنه به سادگ نیاوقات با ا یگاه  میتوان یمتناسب هستند و م

 قاً یکند. او دق یکه بدون گناه هستند صحبت نم یپولس در متن ما در مورد مقدسان  .دیباش  یبا آن کامال راض دیتوان یم



را به تن کرده اند. و از طرف  حیمس دیگرفته اند و لباس جد دیطرف تعم ک یکند که از  یصحبت م یدر مورد کسان

  نیهمه ما ا رایکند. ز یصحبت م و تمثل من و  یعاد انیح ی، پولس با مس گری.   به عبارت دمانده اندر ا آنها گناهک  گرید

.  میرا انجام ده کیکار ن میتوان یوجود بارها و بارها نم نیو با ا میباش یح یمس   میخواه ی که م میدان یرا م تیوضع

  یروز کی  میمنحرف کند. ما دوست دار حیکند ما را از مس یم ی رود و سع یما جلو م یبارها ، گناه در زندگبارها و 

 یسیاز ع شتریب میتوان یم ا یروشن شود! آ زی، تا همه چ   میباش یح یکامالً مس یروز کی میدوست دار یلیخ  ما . میآزاد باش

  حیتوض یباشد؟ برا تاثیر گذار   ما  یتواند درزندگ یم   حیگرم  مسلباس  ا یآ م؟ یخود تجربه  کن یو قدرت او را در زندگ

کند    یم یزندگ حیمس  درکه  دیکند و انسان جد یم یانسان زندگ تکه از ذا میآدم قد نی، پولس بارها و بارها ب نها یهمه ا

.  میمخلوط کن میرا با آدم قد انسان جدید دیشود! ما نبا  یتواند ناش یم یسیفقط از ع دیشود. قدرت انسان جد یقائل م زیتما 

توان به مرد   یدارند که م وجود  یادیموارد ز گرفت.اشتباه  حیدر مس دیرا با مرد جد یمیتوان مرد قد یم یبه راحت رایز

از نظر روان  دیتوان یپنهان کند. م یاخالق یاز رمزها  یاریبه او آموخت که پشت بس توان یگناهکار آموخت! م  یمیقد

  کی: "ندیگو یم یکه برخ  یباتقوا را از او ساخت ، به طور اریانسان بس کیتوان  یم ی. حتدیبا او رفتار کن یدرمان

  درآنها  رای ندارند ز یسیبا ع یندارند. آنها کار یسیبا ع یکار یافراد با تقو نی!" اما چننجاستدر ا یواقع یح یمس

 !یسیکنند نه از ع یم یخودشان زندگ

 یخودمان زندگ قدرت هایبلکه از احساس و از  مینکن  یزندگ حیمسدر که  م یدر معرض خطر هست نیهمچن انیح یمس ما 

، "ما به   دیگو یکند و به ما م یم فیرا توص نی. پولس امیریفاصله بگ یسیو   از ع میریبگ دیتعم میتوان ی. ما ممیکن یم

ک اپا شوند. آنچه که از روح ن یدوباره زنده م یمیقد ریشر  همانافتد ،  یاتفاق م نیا ی" و وقتمیده یفضا م طانیش

به   ک اپا ت نا از دروغ و کالم یشود. و موارد یشود. کلمات پخش شد! دروغ پخش م یم یشود ، علن یم یناش یدرون

  یکلمه از رو ک یشود.   یم دیجد یاز دروغ ها  یاریدروغ منجر به بس ک یکرونا هستند.    یریرسد مثل درگ یم نظر

  یاست. نفرت و ب ادیز تی، خطر سرا ریهمه گ یماری ب کیشود. درست مانند می  یو به نفرت ناش یبه تلخ  تیبان عص

مجبور است با   مرد   نیمانند من است و همچن زین یعاد  یح یهر مس رایکرد. ز تیسرا زین گرید انیح یبه مس یاعتماد

که در درون ما کار   طانیبه نرم افزار ش یذات طورخطر بزرگ وجود دارد که ما به  کیگناهکار مبارزه کنند.  یمیقد

ما در   دیجد یزندگ میدان ینم ی. بعداً ما حتمیکن یفراموش م یسیرا در ع دی. و   ما تولد جدم یکند واکنش نشان ده یم

کند که ما   یم فیتوص تیواقع نیرا با ا یرحمانه و اعالم ورشکستگ یب طیشرا نیچگونه خواهد بود. پولس ا حیمس

سخت است. لباس    یمیمثل آن  مرد قد ی. زندگمیکن یم  یزندگ یمیمرد قدمانند  .  و ما   میکن یم نیالقدس را غمگ حرو

شود.   یما م یماریباعث ب یحت نهیکند. نفرت و ک یم نی کند و دروغ ها ما را غمگ  یبه روح وارد م یادیفشار ز،دروغ 

که   میشجاعت دار یسیع قیکند! ما از طر یقلب را آزاد م و کند  یرا آشکار م زیچقدر سبک است که همه چ  حیلباس مس

  یو م م یکمک کن گرانیکه به د میشجاعت دار یسیع قی. ما از طرمیدر مورد گناهان خود صحبت کن حیآزادانه و صر

 رای. زمیترس ینم قتیشود و ما از گفتن حق  یم تیتقو گری کدی، اعتماد به  یسیع قی. از طرمیریآنها  را   بپذ میتوان

 نیما را آزاد کرد. آم یسیع

 
 


