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 اعتياد به گناه
 

در اينجا يک قدرت اعتياد آور در زندگی هريک از ما وجود دارد که هيچ کس نمی تواند در برابر آن 

تر از اعتياد به الکل ، قمار يا مواد مخدر؛ اين اعتياد به گناه است. مشکل گناه اين مقاومت کند. بسيار قوی 

است که ما را به وحشت می اندازد. هنگامی که گناه می کنيم ، جلوگيری از آن دشوار است ، اما هنوز هم 

 زانکار کند و ا بسياری از افراد انکار می کنند. همانطور که يک الکلی می تواند اعتياد خود را به الکل

بنابراين مردم از مواجهه با اعتياد به گناه خودداری می کنند. اين  .مواجهه با مشکل خود امتناع ورزد

 و اين يک قاتل است .نتيجه اعتياد به گناه ، مرگ است عواقب جدی دارد زيرا کتاب مقدس به ما می گويد

  از اين مشکل در زندگی خودش می گويد. وميانبه ر ای نامهدر  گناه مرگ است". که پولس رسول  نتيجه"

ی را که می زيرا من کار  ده ام.من اعمال خودم را نمی فهممهستم که زير گناه فروخته ش ی"من از جسم

  بلکه همان کاری را انجام می دهم که از آن متنفرم. خواهم انجام نمی دهم 

نون ديگر من اين که خوب است. بنابراين اک قانون موافقم با  آنچه را که نمی خواهم انجام دهمحال اگر 

که هيچ چيز خوبی در من بلکه گناهی است که در درون من ساکن است.زيرا می دانم  کار را نمی کنم 

اما توانايی اجرای آن  آنچه را که درست است انجام دهم  يعنی در بدن من. زيرا من می خواهم نمی ماند 

  را ندارم ...

  24-14: 7! " روميان فرد نگونبختی هستممن چه 



  

در عهد جديد است. پولس به ما می گويد که ذهن او می خواهد   قلب جستجوگرعبارت های اين يکی از 

از قوانين خدا پيروی کند اما اعمال او گناهکار است. گويی او دو نفر متفاوت است؛ يکی مردی با ذهن 

ديگری مردی است که پيوسته از او  کند و واقعاً می خواهد چنين کند است که می فهمد بايد از خدا پيروی 

سرپيچی می کند! اين يکی از مشکالت بزرگ شاگردی است. اغلب ما می دانيم چه چيزی درست است اما 

در زندگی خود اين کار را نمی کنيم. چرا ما اينطوری هستيم؟ بخشی از جواب اين است که می تواند يک 

ما گناه می کنيم زيرا از آن لذت می بريم حتی  کس ما را مجبور به گناه نمی کند اشد! هيچ کار لذت بخش ب

  اگر می دانيم که اين تنها می تواند منجر به گور شود.

حاضر نشد به عنوان پسر دختر فرعون ناميده شود ،تصميم يمان هنگامی که بزرگ شد اقدرت  با موسی  "

  لذت ببرد. "گناه  لذت های زودگذرکنيد و نه اينکه از  می گيريد که با خدايان بدرفتاری

  25-24: 11عبرانيان 

ست. اين سلطنت بر مردم حاکم ، پولس نوشت که مردم "برده گناه" هستند. اين يک "استاد" ا 6در روميان 

 تهی می شود! در بسياری از مواقع يک ظلم ظالمانه است و تأثير آن در زندگی آنها فقط به مرگ من .است

به عنوان يک قدرت حاکم بر ما. ما نمی توانيم با قدرت   ،ه را مانند اين به تصوير می کشدکتاب مقدس گنا

  خود از آن فرار کنيم.

ست ااطاعت از خدا مشکل داريم. حتی وقتی می دانيم چه چيزی صحيح با بخش ديگر پاسخ اين است که 

عيسی سرورمان غالباً اين کار را نمی کنيم. تمايل به يک شاگرد واقعی و سعی در اطاعت از آن داريم 

 وخواهيم ماند. اگر از اناکام  م او را از يک وظيفه دنبال کنيم اگر سعی کني .مسيح بايد در قلب ما باشد

ا است که به مدرش و برای نجات قلبهای ما سرشار از عشق به او و پبعلت اين است که کنيم می پيروی 

  خود را شروع خواهيم کرد.بودن  شاگرد  ،پس ما با انگيزه های درست .پيشنهاد می کند 

به خوبی جواب آنها را  و ديدند که او آنها با يکديگر مشاجره می کنند  "و يکی از کاتبان آمد و شنيد که

  ؟ "از او پرسيد:" کدام فرمان مهمتر از همه است داده است 

  ای اسرائيل: خداوند ، خدای ما ، خداوند يکی است. .يسی پاسخ داد: "مهمترين ، شنيدن ع

و خداوند و خدای خود را با تمام قلب و با تمام روح خود و با تمام ذهن و تمام توان خود دوست خواهيد 

  داشت. " 

 30-28: 12 رقسم

  

  



  گناه چيست؟

 مجازات گناه مرگ است.گناه نافرمانی از قوانين خدا است و 

و همينطور مرگ بر همه  و مرگ با گناه به جهان آمدند انسان همانطور که گناهان از طريق يک "بنابراين

  ... کار هستندانسانها رواج يافت زيرا همه گناه

افراد بسياری گناهکار شدند بنابراين با اطاعت يک نفر بسياری  ،همانطور که با نافرمانی يک نفر زيرا

  19،  5:12افراد صالح خواهند شد. " روميان 

رای ديدن منشأ گناه بايد به باغ عدن برگرديم. در آغاز  هنگامی که خدا آدم را آفريد  او فقط يک قانون ب

). خدا به او 2:17ر ممنوع بود (پيدايش به او داد تا از آن پيروی کند. خوردن ميوه درخت دانش خير و ش

گفت كه اگر از آن بخورد مطمئناً خواهد مرد. چرا اين قانون داده شد؟ آدم و حوا با پيروی از کالم او برای 

شدند. آنها می توانند برای پيروی از خدا انتخاب کنند  خلقايجاد جالل به خدا خلق شدند. آنها با اراده آزاد 

تعهد آنها را نسبت به خدا آزمايش كرد ، آيا آنها از او اطاعت می كنند و يا از او  انون يا خير. اين قبله 

سرپيچی می كنند؟ نه تنها خداوند خالق بزرگ كه زمين را آفريد، بلكه او باالترين موجودي بود كه كالم او 

نگامی که او نافرمانی ه .صديق و پذيرفتاين امر را ت ،كرد. وقتی آدم از خدا پيروی کرد را بايد رعايت

  او قدرت و اقتدار خدا را انکار کرد. کرد

را در روزگار خود توصيف می كند. مردم قدرت يک خدای  انپولس مشکالت روز گناهكار 1در روميان 

واقعی را انکار کرده بودند و به بتها روی آورده بودند. اين انکار خدا با رفتاری دنبال شد که برای او 

 کامالً غيرقابل قبول بود.

زمان  عنی قدرت جاودانگی و ذات الهی او ازوی گفت: "به خاطر ويژگيهای نامرئی او (يعنی خدا) ، ي

به روشنی درک شده است پس آنها بدون بهانه هستند.زيرا اگرچه آنها خدا را می شناختند اما  خلقت جهان 

در تفکر آنها بيهوده می شوند و قلب های احمقانه آنها تاريک می . اشتنداو را به عنوان خدا احترام نمی گذ

جاويدان را برای تصاوير شبيه به انسان فانی با ادعای خردمند بودن  آنها احمق شدند و جالل خدای  شد.

  و پرندگان و حيوانات و خزندگان رد و بدل کردند.

دلهايشان  به ناسپاس کردن بدنهای خود در بين خود تسليم کرد  ناخالصی بنابراين خداوند آنها را در شهوات

ت به مخلوق می کردند دروغ رد و بدل می کردند و پرستش و خدم هزيرا آنها حقيقت را در مورد خدا ب

 25-20: 1نه به خالق ، که برای هميشه برکت داده می شود! آمين. " روميان 

اما بسياری از نکات گفته شده در  اگرچه اين کلمات به طور مستقيم در مورد آدم و حوا نوشته نشده بودند

  جهان را ببينيم. مورد زندگی آنها نيز کاربرد دارد و به ما کمک می کند تا نحوه ورود گناه به

 



  ). اين مورد توسط آدم و حوا ناديده گرفته شد.19. قدرت خدا در خلقت به مردم نشان داده شد (مزمور 1

قانون خدا  . گناه در ذهن حوا شروع شد زيرا تصميم گرفت آنچه را که می خواست مهمتر از پيروی از2

واقعاً می خواست  و گرفت حرص ميوه درخت هو را نيز لمس کرد. او بقلب و ذهن ا است. اين وسوسه گناه

  ).6: 3آن را بخورد (پيدايش 

. حوا فکر کرد که با خوردن ميوه می تواند با اعمال خودش خردمند شود. در اين کار او قدرت كالم خدا 3

  ).3:15تيموتی  2انكار كرد (» عاقالنه  نجات« را برای تبديل كردن او به 

اگر ميوه را بخورد  واقعاً نخواهد مرد.  دروغ است ، خدا واقعاً صحيح نيستاو تصميم گرفت كه قانون  -4

  بنابراين او خورد و ميوه را به شوهر خود که او نيز می خورد  داد.

 می بودنبا اعمالشان خود و آنچه را پيش از دستورات خدا می خواستند قرار دادند. آنها بايد مطيع خدا  -5

 يعنی خالق.

يک حقيقت بزرگ را برای ما بازگو می کند. پرستش خدا با اطاعت او در زندگی ما هر اين جمله آخر 

ستايش او.بنابراين گناه فقط نافرمانی از قوانين خدا نيست.  برای روز است ، نه فقط با جمع روز يکشنبه

اين يک انکار وجود او به عنوان خالق همه ما است. وقتی اين موضوع را درک کرديم و آن را پذيرفتيم ، 

  بايد تمام نگرش ما به زندگی تغيير کند.

 

  ديگری! سرزنش کردن

  کردن:آدم می دانست چه اتفاقی می افتد حتی قبل از گناه 

 3:20"... از طريق قانون دانش گناه به دست می آيد." روميان 

وقتی خدا اولين قانون را به آدم داد ، او از ماهيت گناه و پيامد آن مرگ! آدم و حوا مسئوليت اقدامات خود 

و همينطور همه ما. همه ما می خواهيم شخص ديگری را مقصر مشکالت خود بدانيم.  را دشوار کردند

  بنابراين آدم گفت:

  تا با من باشيد ، ميوه درخت را به من داد و من خوردم." يد"زنی که شما داد

  و حوا گفت:

  "مار مرا فريب داد و من خوردم."

تعليم دروغين درباره شيطان يا شيطان از اين تمايل ناشی می شود که شخص ديگری را به خاطر گناهان 

سرزنش کنيم. وقتی کار اشتباهی انجام می دهيم  سرزنش کردن يک "شيطان" بسيار ساده تر از اين است 

صر نيستيم و می گويم که اعتراف کنيم مشکل در درون خودمان است. ما خود را گول می زنيم که واقعاً مق



ز همه ا فريبکارتر نيست که ارميا فرياد زد که "قلب که اين "شيطان" است که مسئول است! جای تعجب

  ).9: 17چيز است" (ارميا 

  اما کتاب مقدس به ما اجازه نخواهد داد که از اين طريق خود را گول بزنيم. به اين دو قسمت نگاه کنيد:

  د.کنمی وده و بی حرمت لآو او گفت: "آنچه از شخص بيرون می آيد همان چيزی است که او را 

، طغيان ، شرارت ، زناافکار شيطانی ، بی اخالقی جنسی ، سرقت ، قتل ،  زيرا از درون  قلب انسان 

  می آيد.مت ، افتخار ، حماقت به وجود فريب ، حساسيت ، حسادت ، ته

  23-20: 7 رقسم درون به وجود می آيند و فرد را نجس می كنند. "همه اين شرارتها از 

ز امن توسط خدا وسوسه می شوم "، زيرا خدا نمی تواند  بگويدکسی وسوسه می شود  وقتی "اجازه ندهيد

  هيچ کس را وسوسه نمی کند. دار وسوسه شود و خرش

  شود.اما هر فرد وقتی بخواهد وسوسه می شود و به ميل خود وسوسه می 

اه می مرگ را به همر و گناه وقتی که رشد پيدا کرد يدتصور شود گناه به دنيا می آ تمايل سپس هنگامی که

  آورد.

  16-13: 1يعقوب، برادران عزيزم. "  يدفريب نخور

مار به نمادی از  رار داد. در طول بقيه کتاب مقدس مار ابتدا ايده خوردن ميوه ممنوعه را در ذهن حوا ق

، خود را  خدا به جای خشنود کردنکه  قدرت گناه و تأثير آن بر زندگی ما تبديل می شود. اين تمايل 

  گناه. اب ما را بر آن می دارد تا از او نافرمانی کنيم خوشنود کنيم ،

ند به ما می به اين سه قسمت نگاه کنيد که چيزهای مشابهی راجع به افرادی که از خدا نافرمانی می کن

  گويد.

ان سران نافرمزيرا به خاطر همين چيزها خشم خدا بر پ دهد"اجازه ندهيد کسی با کلمات خالی شما را فريب 

  6: 5يان سقرار می گيرد." افس

متولد نمی شود  زيرا دانه خدا در او می ماند و نمی تواند گناه خود را ادامه دهد  هکارگنا"هيچ کس از خدا 

  دنيا آمده است. زيرا از خدا به

ا هستند: هر کس عدالت رچه کسانی با اين آشکار است که فرزندان خدا چه کسی هستند و فرزندان شيطان 

 10-9: 3يوحنا  1انجام ندهد از خدا نيست و کسی که برادر خود را دوست ندارد ". 

حال آمدن هستند  به  "اما هنگامی که او بسياری از فريسيان و صدوقيان را ديد که برای غسل تعميد در

آنها گفت:" شما فرزندان اهريمنی (مارها) را به دنيا آورديد! چه کسی به شما هشدار داد که از غضب فرار 

 7: 3کنيد؟ " متی 



عيسی به ما می گويد که "بذر کالم خدا است". بنابراين کسانی که کالم خدا را  8در لوقا برزگر در تمثيل 

ند می توان توصيف کرد که "بذر خدا" را در وجود خود می گيرند. اين در زندگی و قلب خود می گير

تأثير اين کالم است که به آنها کمک می کند تا "از خدا به دنيا آمده باشند" و زندگی جديدی را که به خدا 

 متعهد است آغاز کنند و نه اينکه برده های گناه بمانند.

د طبقه ديگری از مردم به ما می گويد. آنها کسانی هستند که با اين حال  هر يک از اين گذرگاه ها در مور

حقيقت کالم خدا را ناديده می گيرند و به زندگی خود می روند. آنها به عنوان "فرزندان نافرمانی" توصيف 

"فرزندان شيطان" و "فرزندان مارها". آنها مانند آدم هستند که از خدا دور شدند و عمداً از او می شوند 

  کردند. سرپيچی

هر روز پيرتر می شويم و بدن هايمان فرسوده می شود  حقيقت اينکه ما ديديم که مرگ مجازات گناه است. 

می ميريم! ممکن است با سخنان و کردار خود او را انکار کنيم ، ممکن است  ،کالم خدا را نشان می دهيم 

غلبه بر مرگ  حکم خدا را برای  گناه انجام اما ما نمی توانيم خودمان برای  وانمود کنيم که او وجود ندارد

  دهيم.

  

  گناه ما را از خدا جدا می کند

  ت:گفاشعيا  را از خدا دور می کند. حضرت ما  گناهکه  نتيجه ديگری نيز وجود دارد ينابا اين حال 

کرده  "گناهان شما بين شما و خدای شما جدايی ايجاد کرده است و گناهان شما صورت او را از شما پنهان

 2: 59است تا او نشنود." اشعيا 

فرستاده شدند. اين  بيرونمحکوم شدند. آنها همچنين از باغ عدن به مرگ وقتی آدم و حوا گناه کردند  به 

 ترک روزانه خود را که با خدا لذت می برد پرستش. وقتی آدم از باغ خارج شد بود تراژدی واقعی گناه

کرد. تأثير خداوند و کالم او بر زندگی آدم روز به روز کمتر می شد. ذهن او آسانتر از خواسته های 

در مورد اينکه "توسط هوس های يعقوب خودش پر شد و به همين ترتيب گناه آسان تر شد. به همين دليل 

  .دور می کند از خدامنظور او اين است که گناه ما را  .شيطانی گزيده شده" صحبت می کند 

وقتی متوجه اين تعليم واقعی در مورد گناه در کتاب مقدس شديم  تأثير زيادی در زندگی ما خواهد گذاشت. 

 .را بگوييم خالصه اينبه طور ما می توانيم 

در نهايت گناه بر عليه خدا انجام  هر کار وحشتناکی که با يکديگر انجام می دهيم . اوال خواهيم فهميد که1

اد انجام د زنا بتشبامی شود. اين کالم او است که ما از آن نافرمانی می کنيم. داوود اين را پس از آنكه با 

  او گناه خود را با اين سخنان به خدا اذعان کرد: ،فهميد و اوريا  همسرش را به قتل رساند



انجام دادم تا بتوانيد به قول خود توجيه  شر است  اورا که از نظرگناه کرده ام و آنچه  تو فقط ، تو " عليه

  4: 51شويد و در داوری خود بی شرمان باشيد." مزامير 

قعاً در برابر وا اگر بدانيم که . وقتی با ديگران رفتار بد کنيماين بايد تأثير بسيار خوبی در زندگی ما بگذارد

 با دقت بيشتری به رفتار خود فکر کنيم. ممکن است متوقف شويم و خدا گناه می کنيم 

برای او غيرقابل قبول است و همه "گناه" است. کلمه ای که کتاب  رچه نافرمانی از قوانين خدا است. ه2

نمونه  .ت. "عالمت"مقدس اغلب از آن برای "گناه" استفاده می کند به معنای "از دست رفتن نشانه" اس

را از دست بدهيم (چه کم کم نشانه که بايد برای هميشه هدف گذاری کنيم. هر وقت آن  عالی عيسی است

 و چه زياد آن را از دست بدهيم) ، اين يک گناه است.

. اگر ما زندگی خود را از طريق پسرش ، عيسی مسيح به خدا متعهد كرده ايم ، نمی توانيم "به گناه ادامه 3

يک بار بی دين می شويم و انسانهای بی گناهی خواهيم بود. فقط عيسی  دهيم". اين بدان معنا نيست که ما

ما سعی ا رد مسيح هستند قبول نخواهند کرد مسيح چنين بود. با اين حال ، خدا افرادی را که می گويند شاگ

می کنند مسيح را به همان شکلی که زندگی می کنند به محض غسل تعميد دنبال کنند. زندگی ما بايد با 

  ش ما از مسيح تغيير کند.دان

نمی شود بلکه کسی که "، وارد پادشاهی بهشت  سرورم ، سرورمکس که به من می گويد ،"  "نه هر

 7:21است انجام می دهد." متی خواست پدر من را که در بهشت 

  

  پيدا کردن راه بازگشت به خدا

شاگردان خود نشست. او با كلمات زيبائي كه  عيسی به کوه رفت و به تدريس  در همان آغاز خدمت خود

ما را با سعادت مي شناسيم (كلمه به معناي "نعمت ها") است. در کتاب مقدس انگليسی جديد ، اولين اين 

  نعمت ها ترجمه شده است:

  3: 5متی  آنهاست. "از "خوشا به حال کسانی که نياز خود به خدا را می دانند. پادشاهی بهشت 

رابطه ما با خدا بايد آغاز شود. هنگامی که قلب های خودمان را بفهميم و چگونه گناه از درون ما اينگونه 

در اين صورت بايد نياز خود به او را در زندگی خود درک  .آيد و ما را از خدا جدا می کند به وجود می

و  به دنبال فضل زديک شويم وکنيم. ما آماده خواهيم بود تا سفر به سوی او را آغاز کنيم و به او در دعا ن

می دانيم که او ما را به عنوان فرزندانش از طريق اگر اينگونه به او نزديک شويم  .بخشش او باشيم

  عيسی مسيح قبول می کند. گناه ديگر ارباب زندگی ما نخواهد بود.سرورمان 

  :می گيردبا اين سخنان نتيجه  7ی دردناک وجدان خود در روميان پولس رسول در پايان اين بررس 

  "مرد بدبخت که من هستم! کيست که مرا از اين بدن از مرگ نجات می دهد؟



 7:24از طريق عيسی مسيح پروردگار ما به خدا سپاسگزارم! " روميان 

 ردن خداوند عيسی مسيحپيام شگفت انگيز کتاب مقدس نجات از گناه و پيامدهای آن از طريق قربانی ک

است. خداوند گناهان افرادی را که از طريق پسرش به او می آيند کامالً خواهد بخشيد تا پولس در ادامه 

 ر زندگی شما را د ، زيرا قانون روح برای مسيح محكوم نيستند مسيحيانی از "بنابراين هيچ كس نوشت:

  2-1: 8روميان مسيح از قانون گناه و مرگ آزاد کرده است. " عيسی 

برای اين کار خدا را شکر کنيم و شاد باشيم! اين خبر خوب است ، پيام انجيل کتاب مقدس تنها  قلبا ما بايد

  در يک آيه خالصه شده است.

او ايمان داشته باشد هالك  تا كسی كه به داد را "زيرا خدا آنقدر دنيا را دوست داشت كه به پسر يگانه خود

 3:16ابدی داشته باشد." يوحنا بلكه زندگی نشود 

زندگی جديدی را آغاز می  عيسی مسيح متعهد می کنيم سرورمانمريدان به وقتی خودمان را به عنوان 

کنيم. گناهان ما توسط يک خدای مهربان و سخاوتمندانه آزاد می شود که نمی خواهد کسی از بين برود 

  بلکه برای همه زنان و مردان پسر خود را می پذيرند و به پادشاهی خود سفر می کنند.

  ح" و معنای هر يک از ما می پردازد.بقيه اين دوره به تعليم کتاب مقدس در مورد اين "زندگی جديد در مسي

  را زنده می کند. شهادت خداوند مطمئن است ، جانخداوند کامل است ،  شريعت"

  ساده لوحان را حکيم ميگرداند.

  را روشن می کند. ديدگانپاک است ،  احکام خداوند صحيح است و قلب را شاد می کند. فرمان خداوند

  عدل. در کل دوام دارد. قوانين خداوند صادق است ، و ترس از خداوند پاک است و برای هميشه

  قطرات النه زنبور. . شيرين تر از عسل وخالصبسيار  ، حتی طالمرغوبتر از طال آنها

  در نگه داشتن آنها پاداش بزرگی وجود دارد. " خدمتگزارت از آنها هشدار می يابد. عالوه بر اين ،

  

  11-7: 19مزمور 
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