
 است؟ نیسنگگناه چقدر  

 ۱۵ـ۱۲، ۲کولسیان 

و در تعمید، با او مدفون گشتید و با ایمان به قدرت خدا که مسیح 

 .را از مردگان برخیزانید، با او برخیزانیده شدید

ناشدۀ نَْفس خود مرده  آن زمان که در گناهان و حالت ختنه13

گناهان ما را بودید، خدا شما را با مسیح زنده کرد. او همۀ 

ر ضد ما  ب  سنِد قرضها را که به موجب قوانینآن  و14آمرزید 

د علم کرده بود، باطل کرد و بر صلیب  نوشته شده و علیه ما قَ 

تها و قدرتها را  و ریاسَ 15 .میخکوبش کرده، از میان برداشت

 سوا ساخت و به وسیلۀ صلیبسالح کرده، در نظر همگان ر  خلع
 .پیروز شدآنها  بر

 

 انیبه پا یبه خوب زیبود. متأسفانه همه چ شده سوار تراموا طیانجام داده بود. بدون بل ییخطا وناس هفته گذشته ی
وناس یرا صادر کرد. حاال  مهی برگ جر  کی ،ینظر گرفت و پس از بحث کوتاه ریاو را ز  ریسختگ  یفسر. ا  دینرس
     اریبس زیچ   مهیبرگ جر  کی. اما در واقع،  زدخزانه شهر بپردابه آن را  دیو با بگذارد کنار    وروی ۶۵ دیبا

همه  ولی    شود. یتمام   و  فراموش م زید و بس.   سپس همه چیچند هفته کمتر پول خرج کن دیاست. شما باای  ساده
خودش پاک کند. ما این جمله ها را از مشاوره روابط  زندگیهمیشه به راحتی از برای نمی تواند  آدمخطاها را  ی

،  گذشته خطاهای:  از  عبارتند  دنقرار دار رابطهبزرگترین مانع هایی که جلوی   :  در یافت کنیمخانوادگی می توانیم 
 که اتفاق افتاده بود،  زشت  کارهای

 

دارد      گناهی در اعماقفرد شکار است که آد. نمی شو  کنونیشکست رابطه ه باعث کهای هستند   امیدیاو ن ها زخم ،

و به ما   دیآ یگذشته بارها و بارها به جلو م .کندزندگی آن  رد و بدونب  باز بین  را نمی توان به همین راحتی آن  و

احساس گناه  رسدیبه نظر م ،یکنار گذاشت. به طور کل یتوان به سادگ یها را نم بیدهد که اشتباهات و آس  ینشان م

خوشمزه از   یغذا کی. هر بار که میکن یبدون  مقصر زندگ میتوانی به انسان  تعلق دارد که اصالً نم قیآنقدر عم

  «یکربن یبه نام »ردپا یزیکند که چ یم یادآوریرانم، وجدانم به من   یرا م نمیماش ایدهم  یم سفارش یرستوران

 ایبه حساب کل دن   زینه ی آنه   ،بر دارم یبهار یبایقدم  در آفتاب ز کی  اینکه  قبل از  یحت  ،یوجود دارد. آر

با این   ارد. حال ماز بین ب        اصال نمی توان رااین موضوعی که انسان ها دارای گناه می شوند .  ستپرداخت شده ا

یک جمله ای وجود دارد   ؟همه ما برداشته شود  ی م؟ تا این حس گناهکار بودن از شانهیموضوع چگونه باید کنار بیای

به  ینگرش نیهستند که با چن یاریبس  نیستم.  دم گناهکاری آ هیچ    ،که می گوید: تا زمانی که من دستگیر نشده ام

ولی گناه چیز     !دشو یسوار قطار شود معموالً گرفتار نم  طیکه بدون بل یگذارند. فرد یرا پشت سر م یزندگ یخوب

 ینم  کند،  یتالش م فردچقدر   . هراست نیسنگ  که احساس گناه مانند ترازو است   .نیستاده ای در زندگی ما س

حمل  یبرا نیسنگ  اریبس یزیچ دهد که   یرحمانه نشان م یتواند از سرنوشت وجدان فرار کند....سوزن ترازو  ب

سر و کار دارند که   ی آنها بارها و بارها با افرادتایید می کنند.     شناسانروان  را همه آن احساس ها    .وجود دارد

  یآنها نم   د،یکن  یبیاارز را مثبت افراد یجنبه ها  دیتوان یچقدر م  ستی. و مهم ن ندیایتوانند با احساس گناه کنار ب  ینم

 در انجیل یوحنا گفتگوی جالبی  .  کرد رونیتوان گناه را از مردم ب ینم تیدر نها   نند.  د علم کقَ  اشتباهات علیهتوانند 

   وجود دارد.  بین عیسی و نیکودموس

کرد که    یبهتر باشد.  او احتماالً فکر م یحت خواست  یحال، او م نینبود. با ا گرانیگناهکارتر از د موسی کودین  

    شوکه  ستییبا  موسیقودی . اما نندک وجدان را پاک بایدتواند به او نشان دهد چگونه می که  استمشاور خوب  کی یسیع

کامالً از نو متولد  شود.   دیانسان با گفت: یسیخود را ارائه کرد، : ع کالیراد یطرح زندگ یسیکه ع یهنگام ه باشدشد

، مشخص  داد انجام  یسیبا فر یسیگفتگو که ع نیتواند وارد ملکوت خدا شود. در ا یو تا انسان دوباره متولد نشود، نم

خوب، نه با  یکارها قی. ما انسانها نه از طرمیخود را از گناه رها کن میتوان ینم ییها به تنها انسانشود که ما  یم

وارد شود تا ما انسان   د یبزرگتر با اریبس  ی. عملمیشو  یگرفتن همه اشتباهات گذشته خود بهتر م دهیو نه با ناد مراقبه

 هیاول یسایکرد که احتماالً کل فیتوص یآهنگ سرود قی را از طر زهایچ نیپولس ا ان،ی.  در کتاب کولسمیشو دیها جد

 هستند: تیدر اهم انیحیما مس ی برا یکه چه اتفاق دیگو یآهنگ، پولس به ما م نی. در اه  استخواند یدر آن زمان م
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 ما با عیسی مرده ایم و دفن شده ایم.   اول اینکه

 دوم اینکه ما با عیسی رستاخیز کرده ایم.

 .   اندپاک شده کامآل اینکه گناهان ما  و سوم 

 

برابر همه گناهان   دراست.      ایدن انکه بر ضد تمام گناه   ایست  وزنه  دهدیم حیتوض  انیآنچه پولس در نامه کولس

راه حل است. از   نی. مرگ همدوجود ندار  کالیجز راه حل راد یزیما، چ یدر برابر گناه شخص نیبشر، و همچن

  ینم یاز خود بر جا ییردپا چیه رد،یم یمکسی  یوقت  .   داشت رانتظا توان  ینم شتر یب یزیکه مرده باشد چ یکس

.  دمردگان را مسئول بدان دتوان ینم گریدکسی  رایشوند، ز یبا مرگ پاک م یاشتباهات گذشته به سادگ یگذارد. حت

خود  یبده میتوان یما م  .  دفن می شود  یسیدر مرگ عبه طوری کلی ما   یزندگ دهد که    یم حیتوض انینامه کولس

. در  میبپرداز یمیقد یایبه دن   دیبا  م،یبهتر درک کن یمفهوم را کم نیا نکهیا ی. برامیکن  خکوبیم یسیع بیرا به صل

 یسپرده گذار کینوشت. همان نامه سپس به  یم ی نامه ا  یخود را شخصاً رو یبده  دیآن زمان، بدهکار با یایدن

ً ین بود. پولس دقمادر ا یگرید یاز نامه ها یاریشد و در آنجا با بسمی برده  یدولت دهد و به   ینشان م شکل  نیبه هم قا

گناه کار خود ماست ما  نی. امیکاغذ نوشت ی. گناهمان را با دست خودمان رومیما انسانها همه مقصر دیگو یما م

می   خکوبیخود م بید و به صل آور   یم رونیبدیگر نامه ها  نیما را از بی . او سفته دیآ یم یسی. و سپس عمیمسئول

  دهیکش بیبه صل یکس ی. در  آن زمان، وقتمینگاه کن  دیبه  زمان عهد جد دین موضوع بایدرک ا ی. باز هم، براکند

. اکنون ردیبم ستی یبا یچه کار یتا همه بفهمند مقصر برا می کردند  خکوبیم بیصل یاو را به باال    گناه     ، می شد

  یکار برا نیشده است. ا  خکوبیم  بیصل یاو به باال ما و نه گناه مصلوب شد. اما گناه  یسی: عدیگو یپولس به ما م

آنها را   یسی! عه استما پرداخت شد  یبده  . فیزیکی  یایدن یو برا یمعنو یقدرت ها یهمه قابل مشاهده است. برا

به ما   یسیگناه است که ع   یبرا یراه حل اساس نیوجود ندارند. ا گریکرده است. آنها  د یخنث شهیهم یبار برا کی

 .پاک شدند! یسیمرگ ع قیرما از ط یدهد! گناه ها یانسان ها م

  یخودمان زندگ یبرا گری به ما داده است. ما د یدیجد یزندگ نیانجام داده است: او همچن را کار نینه تنها ا یسیاما ع 

  ،نوشته شده است ۳فصل   انیکلوس ی در خدا پنهان است، همانطور که   بعداً در نامه حیما در مس ی. زندگمیکن  ینم

می  صحبتدگی جدید در عیسی این زن خود مکرراً از ی پولس در نامه ها زندگی ما در عیسی مسیح وجود دارد.  

کرد.  با   یاشاره م یسیدر ع دیجد یزندگ نیا یکرد.  او  به معنا یماشاره خودش شخصی   اتیتجرب به کرد. و 

حال   نیکرد.    و با ا یخود صحبت م یپولس اغلب صادقانه درباره ضعف ها و گناهان شخص دیجد یوجود آن زندگ

هنوز    هاما همه آن یماند. در زندگ یپنهان م حیدر مس یو هدف واقع یواقع دیام ،یواقع یکرده است که  زندگ دییتا

نگاه ما  زهایچ نی.. اما امیرنج ببر   یاز صدمات فراوان دی. ما هنوز با میبا گناه  مبارزه کن دی. ما هنوز باستندی مشهود ن

 یسیع بیگناه و مرگ، صل طان،ی. در دوردست، باالتر از شمیکن  ینگاه م ایدن دانید. ما فراتر از منکن ینم نیرا غمگ 

 . مینیب یرا م

 تیواقع ن یدر مورد ا انی. نامه به کولسمیا دهید   رسندنخوا یم انیکه کولوس یآهنگ  یبا آن ما در واقع به هدف اصل  و

از طرفی    یسیع  شده است. روزیبر قدرت شر پ بیترت نیبد یسیمتصل است و ع بی ما به صل یبده یاست که گواه

 طانیاو در آنجا بر گناه، بر مرگ و بر ش اما از طرفی دیگر  شده است  زانیآو بیصل  یبر روضعف در حالت 

بر   یپادشاه یآن زمان، وقت یایکرد. در دن دییرا  تأ نها یهمه ا کرد زیرستاخ گاز مر هنگامی که.  ه استشد روزیپ

تاج  کی.   به پادشاه می شد ربر گزا روزیشاه پ تبریک گفتن به یبراانسانی  صف کی شد،  یم روزیپ گرید یکشور

آمدند، می سربازانش  نیشد. پشت سر او بهتر می رنده وارد ورزشگاهبود که به عنوان ب   یکس نیشد و اولمی داده 

 یببا آنها شدند و می آمدند آنها برهنه  می دشمنان شکست خورده و بعدآکردند. می آنها را دنبال  یسپس غنائم جنگ 

ماست. او به تمام جهان   روزیپادشاه پ یسی: عدیگو یما م هکند و ب یاستفاده م ریتصو  نی.  پولس از امی شد یاحترام

را در   یسیع یروزیما مهر پ میاست. ما درست پشت سر او هستشده   روزیپ آنهادهد که بر  ینشان م یو نامرئ یمرئ

را   یسیع زیکند، اکنون رستاخ یکه ما را متهم م یبده یاست! به جا دیغسل تعم نی.  ا داریم یم هدرون خودمان نگ 

هستند که بر   یسه قدرت ن یا  ترساندند.   یکه ما را م هستند ییزهای. و پشت آن همه چمیکن یبدن خودمان حمل م در

. آنها برهنه و بستدست آنها را  یسی!   اما   عطانیهستند:   گناه، مرگ و ش نیما سنگ  یکنند و برا یضد ما جنگ م

 روزیقدرت ها پ آنبر  زیما ن ،یسیع یروزیپ قیبرسانند. از طر بیما آس هتوانند ب یآنها نم  یسیناتوان هستند. در ع

 ! میهست



بپردازم.   هزینهت خود اهااشتب یبرا دیمن هنوز با ن،ی. عالوه بر استیبا چشم انسان قابل مشاهده ن  یسیع یروزیپ نیا

وجدان ما  که وجود دارند  ییزهایچ یکنند. حت یوجود دارند که حالم را بد م یگریشمار د یب یزهایاز آن چ  شیو ب

به   زهایچ یدست و پنجه نرم کنم. بعض  اتیحساسا   نیبا چن سنف نیتا آخر دیام با یمطمئناً در زندگ.  زنند یم یب سرا ا

نم  نمی تواهستند و من همچنان   نتریسنگ گرید یزهایتوانم آن را با پول پاک کنم.  چ  یاست که م  طیبل کی   یسادگ

ً یرا پاک کنم.    و دق هاآن   راعیسی . من آنجا  ب رم یم پناه بیاست که من هر روز و هر ساعت به صل لیدل نیبه هم قا

  خکوبیم بیبه صل زهایچ ن ی! اهم در آنجا قرار دارد وجدان من  ! اندالی صلیبش نوشته شده اب من ات! اشتباهنمیب یم

  یکنم. و او مدام ممی  نیپرستم. و او را تحس یرا م یسیو ع ستمیا یسپس م .به من صدمه بزند نداتوی. شر نماندشده 

 نی !" آممپرداختشما  ی: "برادیگو


