
 

  www.highimpactsupport.nl  |1  هویت جدید با میسح 

 ح یسمبا  جدیدهویت 
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 جدید زندگی  

آفریقای  تاون   کیپ شهر در ۱۹۶۷ در دسامبررا  پیوند قلب   که بود  جراح اولین کریستیان بارنارد کتراد

اولین شخص در جهان پیوند   فت باالیمیتوانم به یاد بیاورم که روزنامه نگار میگاجراع کرد. جنوبی  
رد  یماو به زودی م.  را بسیار بیمار میکرد  اواین فرد قلب بدی داشت که  . است شده  قلب انجام داده 

شده و او    داده به این شخص پیوند در طی این خبر گفته شد که قلب دیگری پیدا نمیشد. قلب دیگری   اگر

 .  اکنون حال خوبی دارد 
 

 هویت جدید 

 مسیح هستیم چه اتفاقی می افتد؟  با وقتی 

 
 ۱۷:  ۵دوم قرنتیان  

 

 نظر خدا چه شده ایم؟  درما 
 

 ۲۱:  ۵دوم قرنتیان  
 

آیا به خاطر دارید که در  
به محض اینکه باور کنیم عیسی ما   ؟ صحبت کردیم بنزینی  اتومبیل در دیزل سوخت  درس قبل در مورد

  موتر پطرولی ماشیندر  وانید تصور کنید کهمیت. را صالح کرده است ، این باعث تغییر هویت ما میشود 
با   حاال   ما. نیاز دارد دیزلیعنی   ، این موتور اکنون به نوع متفاوتی از سوختدیزلی نسب میشود.  

 طبیعت مسیح که وارد ما شده است جایگزین.  شروع به زندگی میکنیم  «فضل»سوخت دیگری یعنی 
دیگر هرگز از طریق  او   .معناست که ما مورد قبول خدا هستیم  بهعدالت او . میشود  طبیعت گناهکار ما 

این دقیقاً مانند  .  ما زندگی میکند نگاه میکند وجود قانون به ما نگاه نمیکند ، اما او به عیسی که در 
قلب قدیمی ما تحویل داده میشود و عیسی قلب جدیدی  . شخصی است که قلب جدیدی دریافت کرده است

کتر به قلب سالم کسی  اد.  کتر بارنارد وجود دارداانجام شده توسط د قلب  ه هایی پیوندمقایس. به ما میدهد

همین   .  .از این طریق او میتواند به فرد بیمار زندگی جدیدی ببخشد.  داشت که دیگر زنده نبود نیاز

 دست پیدا میکنیم.  از طریق مرگ عیسی مسیح روحانی که دوباره به زندگی  ما  ترتیب

  

 اولین کاری که ما به عنوان یک آفرینش جدید انجام میدهیم چیست؟ 
 

 ۱۱  -۹:  ۸رومیان  
  

چه چیزی باید به طور  
   مداوم تجدید شود؟

 

 ۲۴  -۲۳:  ۴افسسیان  
   

 ؟ یمما چه کاری انجام میدهیم که به طور مداوم تجدید شو
 

 )ا( ۱۶و    ۱۰:  ۳کولسیان  

  

ما نیز یاد میگیریم که در طبیعت   همانطور که کودک چیزهای زیادی را از والدین خود می آموزد ،
او   زندگی میکند و شما  وجود در او در حال حاضر.  جدید خود با یک شدن با عیسی قدم برداریم

بیاموزید   .که با شما صحبت میکند او کنید  شروع به گوش دادن به کلمات او را بشناسید.شما  که  میخواهد

توجه ما دیگر به کارهایی  . باره عیسی مسیح استکه در بشنوید کلماتی را از کتاب مقدس چی طور که
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.  عیسی مسیح است باالیاکنون توجه ما  .  عادت های بد و شکست جلب نمیشود یاکه خوب انجام نمیدهیم 

 . میشویماو  آشنا میشویم ، شبیه او  همانطور که با کننده ماست. ارائه . اوماست دانشاو  . او خوب است

پادشاهی او   ما، ما وارد وجود با عیسی درداشت. معناست که ما فکر بسیار متفاوتی را خواهیم  ه این ب 
بسیار متفاوت در    اسمانی است. ارزشهای که به اراده پدر میکنیمو ما شروع به زندگی عدالت  میشویم 
!  انتخاب آزاد است این یک  .  عیسی ما را مجبور به این کار نمیکند . در جهان است  نسبت    پادشهای

 میشود. های ما  احساسات و خواسته جیا گزین  او   خواسته های

  

 کردن   فکر متفاوت  

خیلی منفی درباره خودم   داشته باشم.  خودم را دوست بود تا   رسیدم ، خیلی سخت نوجوانی سن وقتی به
خیلی  . وقتی اجازه دادم عیسی وارد قلبم شود ، افکارم تغییر کرد . دیگر نمیخواستم زندگی کنم. فکر کردم

در مورد   را افکار من پدر است ، او محبت . چون عیسیزود باور کردم که خدا من را دوست دارد
 میکردم.  فکر متفاوت  درباره خودم   بعدداد.   تغییر خودم

  

 پروانه 

تقریباً در تمام طول روز ، به طور   کرم ابریشم. یک پیله و یک پروانه فکر کنید   ، م ابریشم رکبه یک 
.  به پیله تبدیل میشود و در نهایت پروانه فوق العاده از آنجا می آید  کرمپس از مدتی . عمده برگ میخورد

دات  همچنین عا و پروانه میتواند پرواز کند ، . همه چیز متفاوت استنیست.  دیگر  که  چیزی آن کرم
،   شده، که اکنون یک پروانه  کرمتصور کنید که بخورد.  ایع  پروانه تنها میتواند . غذایی آن متفاوت است

اکنون که  . خیلی زود میمیرد . در ای صورت ، کرمفقط به غذا فکر میکند و روی برگ ها می خزد 
 . کامالً جدید عمل میکند این حشره به روشی . پروانه میتواند پرواز کند ، همه چیز متفاوت است

ما کامالً متفاوت میشویم و غذای  . است همینطور،  میکندزندگی  در وجود ماعیسی مسیح  ی کهزمان
رابطه با عیسی زندگی   در اکنونبلکه ما دیگر تحت قانون زندگی نمیکنیم ،  . معنوی متفاوتی را میپذیریم

 . ماست  روحانی سخنان و افکار او اکنون غذای . میکنیم 
  

 :مشق
  

کمی وقت بگذارید و  . اید   وجود ما آموخته عیسی درحضور شما اکنون چیزهای زیادی در مورد  
 . عیسی برای کاری که برای شما انجام داده تشکر کنید  از

این میتواند لحظه مهمی  . شما در مورد هویت جدیدی که پدر میخواهد به شما بدهد آموخته اید 
 آیا می  . باشد برای شما 

اگر به عیسی   آنچه را که عیسی برای شما انجام داده ایمان بیاورید؟  باالی خواهید انتخاب کنید و 
معناست که خداوند شما را بی گناه ، بدون تقصیر و   به این .  ایمان بیاورید با او صالح میشوید 

 شما چی معنی دارد. این برای بقیه زندگی   . فکر کنید کهمیبیند  اشتباه
  

 : صالح شدن. کنید  صحبتکشف کرده اید   کلمات با مربی خود درمورد آنچه در این

.  جدید خود را بپذیرید  که چیزهای قدیمی را پشت سر بگذارید و هویترسیده اکنون زمان 
 . دعا کنید  با هم مرحله مهم این برای


