برگشت از خودخواھی و خودپرستی به خداخواھی و خداپرستی
توبه اولين قدم بهسوی خدا است .ھر چند بعد از آفرينش ،رابطۀ انسان با خدا در اثر گنا ِه نافرمانی از او،
قطع شد ،اما خدا "جھان را اينقدر محبت نمود که پسر يگانۀ خود را داد تا ھر که بر او ايمان آ َو َرد ھالک
ت جاودانی يابد" )انجيل يوحنا  .(١۶ :٣بدينسان مشاھده میکنيم که خدا از ھمان ابتدا در
نگردد ،بلکه حيا ِ
٣
سر شيطان بهوسيلۀ مسيح) ٤کتاب پيدايش :٣
فکر نجات انسان از ھالک ِ
ت ابدی بود .پيشگوي ِی کوبيدن ِ

ت شگفتانگيز خدا نسبت به انسان را ثابت میکند .اينک به چند
 ،(١۵و دعوت مکرر انسان به توبه ،محب ِ
مورد از اين دعوتھا اشاره میکنيم.
صدای خدا را در عھدعتيق میشنويم که میفرمايد" :خويشتن را شسته ،طاھر نماييد و بدی اعمال خويش
ْ
برف سفيد
را از نظر من دور کرده ،از شرارت دست برداريد . . .اگر گناھان شما مثل ارغوان باشد ،مانند
خواھد شد . . .اگر خواھش داشته ،اطاعت نماييد ،نيکويی زمين را خواھيد خورد) ".کتاب اشعيای نبی :١
.(١٩-١۶
صدای مسيح را بارھا در انجيل میشنويم که فرمود" :توبه کنيد و به انجيل )يعنی مژده( ايمان بياوريد".
)انجيل مرقس  .(١۵ :١ھمچنين فرمود" :توبه کنيد زيرا ملکوت آسمان نزديک است) ".انجيل متی :۴
 .(١٧و در جای ديگر فرمود" :اگر توبه نکنيد ،ھمگی شما ھمچنين ھالک خواھيد شد) ".انجيل لوقا :١٣
سنگين گناه میشنويم که میفرمايد" :پس توبه و
بار
ِ
 .( ٣الھام روحالقدس را در انجيل در مورد رھايی از ِ
بازگشت کنيد تا گناھان شما محو گردد) ".کتاب اعمال رسوالن  .(١٩ :٣الھام روحالقدس در مورد توبه از
گنا ِه
پرستش خويشتن يا ھر چيز ديگری غير از خدا را میشنويم که میفرمايد" :خدا از زمانھای جھالت
ِ
چشم پوشيده ،اآلن تمام خلق را در ھر جا حکم میفرمايد که توبه کنند) ".کتاب اعمال رسوالن .(٣٠ :١٧

٣
ب جاودانی است )مکاشفه .(٨ :٢١
مفھوم ھالکت ،زيستن در عذا ِ
٤
سر تو را خواھد کوبيد ".اين آيه يک پيشگويی
در کتاب پيدايش  ١۵ :٣میخوانيم" :خداوند به مار فرمود  ...او ) ِ
نسل زن( ِ
است از کولسيان  ٢٠-١٩:١که چنين میفرمايد" :خدا رضا بدين داد که . . .بهوساطت او ھمه چيز را با خود مصالحه دھد،
چونکه به خون صليب وی سالمتی را پديد آورد .بلی ،بهوسيلۀ او خواه آنچه بر زمين و خواه آنچه در آسمان است".

آيا از اينکه بارھا احکام خداوند را شکستهايم ،از گنا ِه خود پشيمان شده ،توبه کرده ،و بهسوی خدا
انتھای کالم خدا بارھا به چشم میخو َرد.
حياتی بازگشت بهسوی خدا ،از ابتدا تا
بازگشتهايم؟ موضوع
ِ
ِ
مسيح در داستان پسر گمشده ،پشيمانی از گناه و برگشتن بهسوی خدا را اين چنين به ما نشان میدھد :پسر
گمشده "آخر به خود آمده ،گفت . . . :نزد پدر خود میروم و بدو خواھم گفت ،ای پدر به آسمان و به
حضور تو گناه کردهام . . .در ساعت برخاسته ،بهسوی پدر خود متوجه شد) ".انجيل لوقا .( ٢٠-١٧ :١۵
اصطالح مشھور "توبۀ گرگ مرگ
میدانيم که توبه کردن از گنا ِه خود ،کاری است بس دشوار و به
ِ
نجوای
کران خود ،احساس توبه و پشيمانی از ارتکاب آن را در اثر
است" .اما خداوند از محبت و فيض بی
ِ
ِ
فرستادن غم در زندگی ،در ما بهوجود میآورد که منجر به توبه از گناه
روحالقدس و گاھی حتی با
ِ
میشود .در کالم خدا در اين باره میخوانيم" :غمی که برای خداست ،منشأ توبه میباشد بهجھت نجات که
از آن پشيمانی نيست ،اما غم دنيوی منشأ موت است) ".رسالۀ دوم به قرنتيان .(١٠ :٧
متأسفانه انسان ھميشه خواسته و میخواھد راھھايی را که منشأ آنھا غم دنيوی است برای توبه از گناه
بهکار گيرد ،اما چنانکه ديده میشود ،نتيجۀ چنين توبهای ھمان "توبۀ گرگ" است و بس! در کتابمقدس
عطای خداوند است .برای
میبينيم که پولس رسول ،پطرس رسول ،و ساير رسوالن معترفاند که توبه
ِ
نمونه به اين دو آيه توجّه کنيد)" :بايد( با حلم مخالفين را تأديب نمايد که شايد خدا ايشان را توبه بخشد تا
راستی را بشناسند) ".رسالۀ دوم به تيموتائوس (٢۵ :٢؛ "پطرس و رسوالن در جواب گفتند :او را )يعنی
مسيح را( خدا بر دست راست خود باال بردهَ ،سر َور و نجاتدھنده ساخت تا اسرائيل را توبه و آمرزش
گناھان بدھد) ".کتاب اعمال رسوالن .(٣١-٢٩:۵
چنانکه قبال نيز گفتيم ،قدم اول در برقراری رابطه با خدا ،توبه از گناھانمان میباشد .بنابراين اکنون که
فروتنی تمام در قلب خود ،از خدا بخواھيم تا پشيمانی از
پیبرديم توبه عطای خداوند است ،چه بھتر که با
ِ
ارتکاب گناه و توبه از آن را شامل حال ما نيز بگرداند.
برای موفقيت در اين امر ،مناسب است که به کتابمقدس مراجعه کنيم و در آن ،را ِه اين موفقيت را از
زبان خو ِد مسيح بشنويم :مسيح در مثلی ساده ،طرز عبادت دو نفر را بيان فرمود که يکی فريسی و ديگری
خراجگير بود ،که خالصۀ آن از اين قرار است :فريسی که بر خود و فعاليتھای مذھبی خود متکی بود،

فروتنی تمام بر
خدا را برای آنچه که انجام میداد شکر میکرد .باجگير که تنھا بر خدا توکل داشت ،در
ِ
من گناھکار ترحم فرما ".مسيح در پايان حکايت فرمود" :به شما
سينۀ خود میزد و میگفت" :خدايا ،بر ِ
میگويم که اين شخص )يعنی خراجگير( عادل کرده شده ،به خانۀ خود رفت ،بهخالف آن ديگر) ".انجيل
لوقا .(١۴-٩:١٨
ما نيز چه بسا در وعظھا ،گفتگوھا و حتی دعاھايمان ،بارھا عبارت "شکر خدا" را تکرار میکنيم ،اما
من گناھکار ترحم فرما" را کمتر بر زبان میآوريم! کاش با خواندن اين ماجرا در
عبار ِ
ت "خدايا ،بر ِ
انجيل ،روحالقدس چشمان دل ما را بگشايد تا به گناھکار بودن خود در حضور خدا اعتراف نماييم و او را
آمرزش گنا ِه خود شکر گوييم ،بلکه برای رحم ،فيض ،محبت ،فداکاری،
نه تنھا برای عطای توبه و
ِ
فروتنی ھر چه تمامتر ،حمد و ثنا بخوانيم و ديگران را
بخشايش و ساير صفات خداوندیاش ،با قدردانی و
ِ
در شادی و آرامش خود سھيم بگردانيم!

