
 
 

  اپرستیبرگشت از خودخواھی و خودپرستی به خداخواھی و خد
 

، اودر اثر گناِه نافرمانی از  رابطۀ انسان با خدا . ھر چند بعد از آفرينش،است سوی خدا توبه اولين قدم به

د ھالک رَ وَ آاو ايمان  رب هقدر محبت نمود که پسر يگانۀ خود را داد تا ھر کاين"جھان را  قطع شد، اما خدا

از ھمان ابتدا در  کنيم که خدا سان مشاھده می . بدين)١۶: ٣يوحنا انجيل " (يابد یبلکه حياِت جاودان ،نگردد

: ٣پيدايش کتاب ( ٤وسيلۀ مسيح هِی کوبيدن سِر شيطان بيابدی بود. پيشگو ٣فکر نجات انسان از ھالکتِ 

کند. اينک به چند  انگيز خدا نسبت به انسان را ثابت میانسان به توبه، محبِت شگفتدعوت مکرر )، و ١۵

  .کنيم اشاره می ھا تدعواز اين مورد 

  

خويشتن را شسته، طاھر نماييد و بدی اعمال خويش فرمايد: " شنويم که می می عھدعتيقصدای خدا را در 

را از نظر من دور کرده، از شرارت دست برداريد. . . اگر گناھان شما مثل ارغوان باشد، مانند برْف سفيد 

: ١ ی نبیاشعياکتاب " (يکويی زمين را خواھيد خورد.خواھد شد. . . اگر خواھش داشته، اطاعت نماييد، ن

١۶-١٩.(  

 

" .ايمان بياوريد (يعنی مژده) : "توبه کنيد و به انجيلکه فرمود شنويم صدای مسيح را بارھا در انجيل می

: ۴متی انجيل " (."توبه کنيد زيرا ملکوت آسمان نزديک است ھمچنين فرمود: ).١۵: ١مرقس انجيل (

: ١٣لوقا انجيل " (."اگر توبه نکنيد، ھمگی شما ھمچنين ھالک خواھيد شد ديگر فرمود:و در جای  ).١٧

و : "پس توبه فرمايد که می شنويم سنگيِن گناه می ی از بارِ يالقدس را در انجيل در مورد رھا). الھام روح ٣

دس در مورد توبه از الق). الھام روح١٩: ٣اعمال رسوالن کتاب " (محو گردد.کنيد تا گناھان شما بازگشت 

ھای جھالت  خدا از زمان: "فرمايد که می شنويم میرا غير از خدا  یيا ھر چيز ديگر يشتنگناِه پرستِش خو

  ).٣٠: ١٧اعمال رسوالن کتاب " (فرمايد که توبه کنند. چشم پوشيده، اآلن تمام خلق را در ھر جا حکم می

 

                                                 
  ).٨ :٢١مفھوم ھالکت، زيستن در عذاِب جاودانی است (مکاشفه  ٣
  
ی يپيشگو يک سِر تو را خواھد کوبيد." اين آيه )نسِل زناو ("خداوند به مار فرمود ...  خوانيم: می ١۵ :٣پيدايش کتاب در  ٤

وساطت او ھمه چيز را با خود مصالحه دھد،  به. . . رضا بدين داد که : "خدافرمايد میکه چنين  ٢٠ -١٩ :١است از کولسيان 
  ."وسيلۀ او خواه آنچه بر زمين و خواه آنچه در آسمان است چونکه به خون صليب وی سالمتی را پديد آورد. بلی، به

  



 
 

سوی خدا  از گناِه خود پشيمان شده، توبه کرده، و به ايم، آيا از اينکه بارھا احکام خداوند را شکسته

د. خورَ  سوی خدا، از ابتدا تا انتھاِی کالم خدا بارھا به چشم می گشت بهازايم؟ موضوع حياتِی ب گشتهباز

دھد: پسر  سوی خدا را اين چنين به ما نشان می مسيح در داستان پسر گمشده، پشيمانی از گناه و برگشتن به

روم و بدو خواھم گفت، ای پدر به آسمان و به  گفت: . . . نزد پدر خود می ،ه خود آمدهآخر بگمشده "

  ). ٢٠- ١٧: ١۵لوقا انجيل " (سوی پدر خود متوجه شد. در ساعت برخاسته، بهام. . .  حضور تو گناه کرده

 

گ مرگ ست بس دشوار و به اصطالِح مشھور "توبۀ گرا کاری ،دانيم که توبه کردن از گناِه خود می

کراِن خود، احساس توبه و پشيمانی از ارتکاب آن را در اثر نجواِی  خداوند از محبت و فيض بی اما .است"

آورد که منجر به توبه از گناه  وجود می هالقدس و گاھی حتی با فرستادِن غم در زندگی، در ما بروح

جھت نجات که  باشد به منشأ توبه می غمی که برای خداست،خوانيم: " شود. در کالم خدا در اين باره می می

  ).١٠: ٧قرنتيان به دوم رسالۀ " (از آن پشيمانی نيست، اما غم دنيوی منشأ موت است.

 

آنھا غم دنيوی است برای توبه از گناه  أی را که منشيخواھد راھھا متأسفانه انسان ھميشه خواسته و می

مقدس  ای ھمان "توبۀ گرگ" است و بس! در کتاب وبهشود، نتيجۀ چنين ت چنانکه ديده می ، اماگيرد کار به

ند که توبه عطاِی خداوند است. برای ا رسوالن معترف ساير بينيم که پولس رسول، پطرس رسول، و می

(بايد) با حلم مخالفين را تأديب نمايد که شايد خدا ايشان را توبه بخشد تا يد: "کنتوّجه ه دو آي اين نمونه به

پطرس و رسوالن در جواب گفتند: او را (يعنی " ؛)٢۵: ٢تيموتائوس به دوم رسالۀ ( "راستی را بشناسند.

دھنده ساخت تا اسرائيل را توبه و آمرزش  مسيح را) خدا بر دست راست خود باال برده، َسرَور و نجات

  ).٣١ - ٢٩ :۵اعمال رسوالن کتاب ( گناھان بدھد."

  

باشد. بنابراين اکنون که  رابطه با خدا، توبه از گناھانمان میقدم اول در برقراری  ،چنانکه قبال نيز گفتيم

، از خدا بخواھيم تا پشيمانی از خود برديم توبه عطای خداوند است، چه بھتر که با فروتنِی تمام در قلب پی

  ارتکاب گناه و توبه از آن را شامل حال ما نيز بگرداند. 

 

مقدس مراجعه کنيم و در آن، راِه اين موفقيت را از  بکه به کتا مناسب است ،برای موفقيت در اين امر

که يکی فريسی و ديگری د ورا بيان فرمزبان خوِد مسيح بشنويم: مسيح در مثلی ساده، طرز عبادت دو نفر 

ھای مذھبی خود متکی بود،  فعاليت و که خالصۀ آن از اين قرار است: فريسی که بر خود بود،خراجگير 



 
 

در فروتنِی تمام بر  ،کرد. باجگير که تنھا بر خدا توکل داشت داد شکر می نجام میخدا را برای آنچه که ا

در پايان حکايت فرمود: "به شما مسيح  فرما."م مِن گناھکار ترح ر، بيا"خدا :گفت زد و می سينۀ خود می

انجيل خالف آن ديگر." ( گويم که اين شخص (يعنی خراجگير) عادل کرده شده، به خانۀ خود رفت، به می

  ).١۴ -٩ :١٨لوقا 

 

 ، اماکنيم را تکرار می "شکر خدا" عبارتھا، گفتگوھا و حتی دعاھايمان، بارھا  چه بسا در وعظ نيزما 

اش با خواندن اين ماجرا در ! کآوريم ر زبان میکمتر ب " رارحم فرماتمِن گناھکار  بر"خدايا،  عبارتِ 

يم و او را يگناھکار بودن خود در حضور خدا اعتراف نما القدس چشمان دل ما را بگشايد تا به، روحانجيل

نه تنھا برای عطای توبه و آمرزِش گناِه خود شکر گوييم، بلکه برای رحم، فيض، محبت، فداکاری، 

حمد و ثنا بخوانيم و ديگران را  ،تر با قدردانی و فروتنِی ھر چه تمام ،شا بخشايش و ساير صفات خداوندی

  سھيم بگردانيم! در شادی و آرامش خود


