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در طلبِ خداوند : پادکستعنوان 

(3)بخش توبه   –  در طلبِ خداوند

؟ستاواقعی ۀ ای از توبحتماً نشانهغمگین بودن بخاطر ارتکاب گناه  آیا : یناز

توبه منتهی خواهد  غمی که به  ؟  خداگونه است  غمی    ،توان مطمئن بود که غم ما برای گناهچطور می  :سابرینا

؟غمی که باعث تغییر و تبدیل در زندگی ما بشود ؟شد

در خدمت شما عزیزان شنونده با صدای سابرینا اصالن    «نیا کُاحهایمان  دل»ای دیگر از پادکست  با برنامه:  نازی

. هستیم

توبه فقط یک احساس غمگین  ولی ، این درست است که ما باید نسبت به وجود گناه در زندگیمان غمگین باشیم
ۀ توب  .کشداعمال و راه و روش زندگی ما را به چالش می   که عملکردها،توبه چیزی است    .شدن محض نیست

.دهدو در نهایت رفتارهای من و شما را تحت تاثیر قرار می ، نظرات  نقطه ، واقعی طرز فکر 

اگر به یاد داشته باشید    . هفتم بیاندازیم  قرنتیان فصلکنم که دوباره نگاهی به دوم  از شما دعوت می:  سابرینا

،  رش در خدمتهمکا  س،توتیتوسط  او    .قرار داده بود  ادیب پولس در نامه اول خود به قرنتیان آنها را مورد توبیخ و ت
آنها اقدام به اصالح   .اندمثبت نشان داده  ی توبیخ آمیز او واکنش  ۀنسبت به نام  تسشده بود که ایمانداران قرن  خبر  با

به    منجرهی  االاین غم    که   هی ایجاد کرده بود این نامه در آنها غمی اال  ، قبل از آن  . ولیرفتار خود کرده بودند
امروز هم دوباره نگاهی به این بخش از کالم خدا خواهیم انداخت تا ببینیم   ۀ در برنام  .حقیقی در آنها شده بود  ۀتوب

م، برای اینکه بهتر به این مسئله بپردازی  .های واقعی آن چه چیزهایی هستندحقیقی و نشانه  ۀ که خصوصیات توب
وسیله آن ببینیم که  تا به  ، خواهیم پرداخت ، اتفاق افتاده بود تسای که در میان ایمانداران قرنبه خصوصیات توبه

.چیست  اًشواهد توبه حقیقی واقع 

در این آیه    پولس  .باعث غم و اندوه قرنتیان شده بود  ستوبیخ آمیز پول  ۀبینید که ناممی  ،توجه کنید  ۸اگر به آیه  
تا   و باعث شده بودگناهانشان کرده بود    ۀنامه آنها را متوج  این  .تان ساختمگوید که با نامه خود اندوهگینمی

:  دهدادامه می  ۹س در آیه لو. پگناهشان متاسف و غمگین باشند سبت بهعمیقاً ن
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اندوه شما برای خدا    زیرا  .ن به توبه انجامیدادید بلکه چون اندوهتاما اکنون شادمانم نه از آن رو که اندوهگین شُ»
  تندم در شما به وجود آوردم به خیریتُ  و   کند که این اندوه که من با لحن شدیداو در واقع خاطرنشان می  .«بود
چون اندوهی که برای خدا باشد موجب  : »گویدمی ۱۰لس در آیه وبعداً پ  .شما شد ۀتوب . چون باعث تمام شد شما

  .کند که برای خداستاو اشاره به غم و اندوهی میدر اینجا    « .انجامد و پشیمانی نداردنجات می  که به  شودتوبه می
 ؟ آیا ما غم و اندوه غیر خدایی هم داریم ولی .هی یا غم و اندوه خدایی بوداین غم و اندوه در واقع غم و اندوه اال

و آن اندوه دنیوی    .ایستدکند که در تضاد با غم و اندوه خدایی میبعداً به نوع دیگری از اندوه هم اشاره می  پولس
دهد که غم و اندوه خدایی غم و اندوهی است که منجر به توبه  س صریحاً در این آیات نشان میولولی پ  .است
کاری  شود که  بلکه موجب می...    بی تفاوت باشیم  گذارد ما نسبت به گناهانمانغم و اندوهی که نمی  ...  شودمی

.  ..  دارد که پشت به گناه کنیم و رو به خداغم و اندوهی که ما را وامی  ...  بکنیم و طرز فکر خود را عوض کنیم
که مستقیماً رفتار و    ای. روحیه ..  خواهد گناه را موجه یا ناچیز و یا بی اهمیت جلوه دهدروحیه ای که دیگر نمی

 .دهدعملکردهای ما را تغییر می

شود که به نجات  موجب توبه می(  یعنی اندوه خدایی  )اندوهی که برای خدا باشد  : »گویدمی  ۱۰در آیه    پولس
پشیمانی  می انجامد که آن هم نجات بدون  ای  بهغم و اندوه خدایی همیشه به تو  «.یمانی نداردپش... و  انجامد  می

 . آوردرا به همراه می

  ، اندوهی که برای خدا باشد»  د:گویدرست پس از اشاره کردن به غم و اندوه  خدایی می   ،در همین آیه  پولس
  .آوردکه برای دنیاست مرگ به بار می  اما غمی  ...   و پشیمانی ندارد  دانجامشود که به نجات میموجب توبه می

شود که در آن پشیمانی و افسوس نیست  غم خدایی منجر به توبه می  .کندمرگ تولید می  ،اندوه دنیوی  ، بنابراین
چون  و    .کنددنیوی فقط پشیمانی و ندامت تولید می  غم   ولی  ، شود می  شخصباعث نجات و آزادی و حیات    و

وقتی که من    ،بنابراین  .شوددر نهایت به مرگ و جدایی از خدا منتهی می  ،شودباعث نجات و حیات شخص نمی
  ؟باید از خودمان بپرسیم که آیا این غم خدایی است یا دنیوی  ،شویم و از آن غمگین هستیمو شما مرتکب گناه می

دارد که برای  آن میی ما را بر  وغم دنی؟  کند یا تنها ندامت و پشیمانی و افسوسمن توبه ایجاد می  این غم در آیا
غمی که در واقع از فاش    ، است  خورده و زخمی ما  شکستغمی که حاصل تکبر    ، ف کنیمسأخودمان احساس ت

که    غمی  ،خیزداز جریحه دار شدن کبر و غرور شخص بر می  غمی که  ،پیش دیگران رنج می برد  گناهشدن  
دلسردی   ، س تقصیر ح  ، خجالت  ،غمی که شرم  ،او حاصل شده است ص شخ برای  ناراحت است که چرا این نتایج 

  ، بله  .غمی که ما را از خدا جداتر و دورتر می کند  ،شوددر نهایت منجر به مرگ می  و  و خشم به وجود می آورد
 . خورد و پشیمان استم دنیوی فقط افسوس میغ

یهودا    . او را به سوی مرگ بر صلیب تسلیم کرد  و   او به مسیح خیانت کرد  ؟را به یاد دارید  سیح آیا یهودا شاگرد م
 !نه ؟اما آیا این اندوه و غم منجر به توبه شد .پشیمان بود خیلیخودش   ۀریخت و از کردهق هق کنان اشک می
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منجر به    ،او چون غم خدایی نبود  . غمخوردخودش افسوس میو به کار    او فقط پشیمانی و ندامت داشتهرگز!  
 .خدا منتهی شد از  یشترکه به مرگ و در نهایت جدایی ببل، توبه نشد

 .رسیممی ۱۱به آیه  ،گردیمبرمی ۷حاال وقتی به دوم قرنتیان 

گوید ببینید اندوهی که برای خدا بود چه ثمراتی  این آیه می  .کندحقیقی اشاره می  ۀخصوصیت توب   هفتبه    ۱۱آیه  
 . ه استشما پدید آورد در

عالقه به پاک و مقدس    .بودساختن خدا    نودروحیه پشتکار و عالقه آنها برای خوشآنها    ۀباولین ثمره تو

 . های توبه واقعی استزندگی کردن و مورد پسند خدا بودن یکی از اولین نشانه

شور و اشتیاق برای داشتن وجدانی   ،ساختن خدا  دوندر کنار تالش و عالقه برای خش  ،آنها  ۀتوب  ۀثمر   ندومی

پاک کردن  .  ای شفاف با خدا و دیگران داشته باشندآنها واقعاً در صدد آن بودند که رابطه  . بود  خالص و پاک

کنیم  خدا و دیگران اعتراف می  خودمان را به  ۀوقتی ما گناهان پوشید  .حقیقی است  ۀوجدان یکی از خصوصیات توب 
 . حقیقی در ماست ۀاین یکی از شواهد توب،  خواهیم وجدان خود را پاک نگاه داریممی و

دید چیزی کوچک و بی اهمیت نگاه  ه  شم و غیرتی که به گناه بخ  ،ستا  خدایی)غیرت (  خشم  سومین ثمر  

حاضر نیست ریسک ارتکاب به گناه را قبول کند چون گناه   ای که اصالًروحیه، چیزی بسیار جدی ، بلکهکندنمی
 . گیردو اثرات مخرب آن را جدی می

مقدس درباره احترام  ترسی که در کتاب  .ترس خدایی است  ، واقع  که این ترس در  .است  ترسچهارمین مورد  

 . نسبت به شخصیت خدا و مخصوصاً قدوسیت اوست

خواهد اراده خدا را به جا  کند که میمی  قیاشتیاق و تمایل عمیصحبت از    ،و سپس در مرحله پنجم

 د تمایل داشتن  آنها واقعاً   .خواهدباشد که خدا می  یبصورت  سشان با پولآنها واقعا مشتاق بودند که رابطه  .بیاورد

توبه حقیقی همیشه تمایل دارد    . به صورت اولیه برگردد و حفظ شود  س دوستانه و پر از آشتی آنها با پول  ۀکه رابط
صحیح  تای که سعی بر اصالح و روحیه، که همه چیز بر حسب اراده خدا اصالح شود و در جای درست قرار گیرد

 .  کردن مسائل دارد

آنچه که  یستن و نفرت از هر  زبرای مقدس    غیرت  ،کندتوبه حقیقی ایجاد غیرت می  ، در مرحله ششم

 . بردسوال می جالل و حیثیت خدا را زیر

اید کلمات  ش  .است  مجازات و انتقام گرفتن از ناراستیدنبال  حقیقی به  ۀتوب  ،در مرحله هفتم  ،و در نهایت

خواهد بی  ای است که میمنظور روحیه  ،ولی در اینجا   .  های منفی مسیحی به شمار آیندمجازات و انتقام واژه
با خودش دفاع از راستی را به همراه دارد  ۀتوب  .را محکوم و مجازات کند  ناراستی  و  عدالتی   و   حقیقی همیشه 
 ندارد. که بی عدالتی و بی انصافی را دوستدارد ای روحیه
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  (ابّرو یا مُ)شود که شما از هر حیثیت ثابت کردید که در این قضیه بی تقصیر  با این جمله تمام می  ۱۱آخر آیه  
آنها طرز    .آنها االن توبه کرده بودند  نه!  .و مبرا بودند  ، بیگناه  ،تقصیر بدان معنا نیست که آنها از اول بی  . اینهستید

و حاال زندگی آنها نشان   .شان را تغییر داده بودندفتارر  آنها روش و سبک زندگی و .فکرشان را عوض کرده بودند
آنها نسبت به موضوع توبه  .کامالً مشهود بود سآن برای پول واهدبه طوری که ش ،نداهتغییر کرد قدرداد که چمی

که با غیرت بل .شدندن دو از کنار آن بی اهمیت ر ،نشان ندادند یوتاز خودشان بی تفا و بسیار جدی برخورد کردند
 د.برخورد کردن تو جدی

 : گویدبه کلیسای خود می ۱۹: ۳در مکاشفه  حمسی

 .غیرت در توبه  :بینیممیتس  ای بود که ما در ایمانداران شهر قرنبهنوع تون  آ  این  «.پس به غیرت بیا و توبه کن»

یعنی با اشتیاق خاص در پی چیزی    ،چیزی است  ۀدر واقع به معنی طلبیدن مشتاقان  "غیور"و    "با غیرت"  ۀواژ
 .بودن

و آن را    یعنی با اشتیاق عمیق قلبی به دنبال توبه کردن باش  « ،به غیرت بیا و توبه کن»گوید  وقتی مسیح می
ی سطحی  آنها به صورت  .توبه کردن از خود نشان دادند  درس  قرنتو این واکنشی بود که ایمانداران    دنبال کن.

زده ماتم  ، عمیقاً نسبت به آنچه که به خدا و دیگران کرده بودند متاثر   بلکه  "خواهممعذرت می"که بگویند    نیامدند
را شکست و ماتم    شخود  ، را بخاطر گناهش توبیخ کرد  او که وقتی خدا    ، مثل داوود  ای روحیه...    و غمگین بودند

و اصال لیاقت تو    را شکستم  قلب تو   ،خدایا   ام.را ورزیده  خدایا به تو و به تو این گناه»   :زده و غمگین اعتراف کرد
 « .را ندارم

که در آن قلب    اشکیغم و    .حقیقی است  ۀواکنش اشک آلود و غم زده حاکی از توب  که هر   این بدان معنا نیست
این    .خداست  ازدر ما هیچ تغییری به وجود نخواهد آورد و ثمر آن مرگ و جدایی بیشتر  ،  غیور برای توبه نباشد
هیچ ثمر حیات   و نامدن را غم دنیا میآخدا  که کالم  پشیمانی و افسوس محض است ،تماندوه و اشک فقط ندا

 .آوردمینبخشی در شخص به وجود 

مورد    ۷بر اساس آنچه که در دوم قرنتیان فصل  .  رسیده که من و شما خودمان را تفتیش کنیم  حاال وقت آن   و
برای توبه و تغییر    تغیرت و جدی  و شما  من  واقعا در   ؟ آیا آیا من و شما توبه کار حقیقی هستیم  ،بررسی قرار دادیم 

  ، سالها طی یا در؟ شودآلود ما دیده میآیا حقیقتا تغییری در عادتهای گناه ؟شودبک زندگی دیده میطرز فکر و س
شبه    آن گناه یک  ،کنیمگناهی توبه می  ما از  قطعاً این به این معنا نیست که وقتی  ؟هنوز در اسارت آنها هستیم

ممکن است دوباره شکست  حتی    وگناه دوباره قرار خواهیم گرفت    ۀما قطعاً تحت وسوس  .شوددر ما ریشه کن می
یواش    . اما نقطه نظر و دیدگاه شما نسبت به آن گناه دیگر مثل قبل نخواهد بود  ،بخوریم و آن گناه را انجام بدهیم

حتی اگر هنوز نسبت به آن گناه    . وبود  میواش تمایل ما نسبت به آن گناه کم شده و حتی از آن متنفر خواهی
ل اصلی ما  تمای  و  مولی مثل قبل نسبت به آن بی تفاوت نیستی  ،مو هنوز به آن چسبیده باشی  م حس رضایت کنی

نقطه نظری متفاوت    ،مای در واقع چون واقعا توبه کرده  .ماز آن گناه متنفری  اًقلب  . چونماین است که با آن مقابله کنی
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؟ است  ادامه دار  و  توبه در زندگی شما دائمیآیا    ؟کار هستید  وبهت  آیا شما واقعاً شخصی  .مریقبل نسبت به آن دا  از
از چیزهایی که  حاضر است   که نقطه نظر یک شخص توبه کار است  ،نظر قلبی شما امروز در این لحظه  آیا نقطه 

 رده است؟و توبه ک ه از آنها خرسند نیست رو برگردانداش  خدا در زندگی

این شعر    .آن را به فارسی برای شما خواهم خواند  ۀکه ترجم  ،زیبایی در زبان انگلیسی هست  ۀاین ارتباط سروددر  
 : گویددر خطاب به خدا می 

 افسوس از ساعات و روزهایی که تلف کردم 

 افسوس از لذات زودگذری که تجربه نمودم  

 اتی که تو هرگز و هیچگاه در آنها نبودی ذل

 اگرچه محبت تو در من هست که کنم به تو اعتراف می

 همواره از آن نیستم سرمست  

 آورمبهانه نمی، کنم حال توبه می و

 کنمکنم و کسی را سرزنش نمیتوبه می

 شوم  عاشقتگردم تا دوباره به سوی تو باز می

 مکنتوبه می ، بر زانوانمکنمتوبه می

 پرستیدمت هایی که به جایت پذیرفتم و خورم بر بُافسوس می 

 رد کردم و گریختم  تخورم که فرمانافسوس می 

 ی کنم راضکبر و غرورم ا ت

 تا نفس خود خواهم دنبال کنم 

   ای سرورم م، کنم به تو نیازمندبه تو اعتراف می

 م ا جیای من  کن م احیای و بیدار

 م تو را دنبال کن ،دوش م بر بصلی وکار کنم نفسم ان

 آورم  نمی ، بهانهکنمتوبه می

 کنمسرزنش نمیکسی را  ،کنمتوبه می

 عاشقت شوم تا دوباره گردم تو باز می سویب
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   کنمبر زانوانم توبه می ،کنممی توبه

 

های  روش  ، رشد کلیسا  ۀ دانید ما ایمانداران دوست داریم که دربارمی"  :گویدواعظ معروفی به نام بیل الیف می
  ها، ولی در بین همه این زرق و برق  ، متنوع برای افراد کلیسا صحبت کنیمهای  و برنامه  های خوبیدها و    ،جدید
شنیده   خیلی بندرتاین کلمه    ،گذردوقتی از ایمانمان کمی می   ، و شود کامال به دست فراموشی سپرده میای  کلمه

شاید بهتر  )  ،شاید بهتر باشد بگویم نکته شگفت انگیز   ،ولی نکته جالب توجه   است.  "توبه"  ۀ. و آن کلمشودمی
  ، صحنه محو کنیم  که از  کنیم می  عیاین است که در حالی که ما این کلمه را س  ( نکته غم انگیز   ،است بگویم 

 (  ۱۷ :۴ یمت«. )زیرا که پادشاهی خدا نزدیک است د،توبه کنی: »او گفت  .مسیح بود ۀموعظ ۀاولین واژ

توبه تنها و تنها   .آنکه توبه اصل زندگی ما باشد  مگر   م پادشاهی خدا را نخواهیم چشیدا طعداند که ممسیح می
توبه کلید   .شودولی فقط به این ختم نمی  .ستا  حراه ورود به ملکوت خدا و شروع رابطه و زندگی جدید با مسی

 خدا هم هست.   باما شادی بخش زندگی روزانه  ۀتجرب

معنی  به  .های روحانی استبیداری ۀبه از موارد قطعی تشکیل دهند، توجهان نگاه کنیمهای اگر به تاریخ بیداری
  ...  است  داده  غییر را ت  القدس آنیر طرز فکری که روحغیتوبه یعنی ت  ،ولی در کالم خدا  .توبه یعنی تغییر فکر   ه،دسا

رفتار او را کامالً    ،کندعوض می  واقعی و عمیق است که مسیر زندگی شخص را کامالً  آنقدرتغییر فکری که  
.  ..  ما به این نوع تغییر یعنی تغییر طرز فکر نیاز داریم.  کنددهد و سبک و روش زندگی او را متحول میتبدیل می

 . نسبت به گناه نتغییر طرز فکر درباره دیدگاه ما

  مطرح شده است.  ۳ :۵  یمت در ،های کالم خدا در ارتباط با این موضوع اهمیت ترین بخشیکی از زیباترین و پر 
 «.در روح خوشا به حال مسکینان»  :گویدسیح میمدر این بخش 

دهد که چقدر از لحاظ  داند و تشخیص میمسکین کسی است که می  ؟  به نظر مسیح مسکین چه کسی است
 .تواند زندگی کنداو بدون خدا نمی.  داند به تنهایی قادر به بقا نیستکسی که می  ، روحانی فقیر و نیازمند است

یا موقعیتی    نعزادارا  ۀبارسیاری اوقات این آیه در« ب. خوشا به حال ماتمیان»  :گویددرست در آیه بعد می  حمسی
بیند به خاطر وجود گناه  اما این کلمه در واقع به معنی کسی است که می  است،   استفاده شده  (شبیه آن)غمگین  

  ، او را از خدا به دور داشتهکه  و حاال به خاطر وجود گناه    .مسکین استبدون خدا نیازمند و    اش چقدردر زندگی
که در آیه بعد    یداو را به مرحله بع  ،ای که او به خاطر گناهانش دارد غم زده و ماتم زده است و شرایط ماتم زده

آنقدر مسکین و بیچاره است که از این    . اوفروتنی و تواضع در مقابل خداست  و آن  رساندبه آن اشاره شده می
  طلب  با شکستگیو  رساند که به سوی خدا فروتنانه  میای  هبه مرحلرا    او   ،و ماتم او...  موضوع ماتم زده شده  

 د.کنکمک 
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مورگکمپ این   ن، ابل  میدرباره  و شکستگی  نوع  "  د:گویفروتنی  به  این  تمایل  یعنی  حکومت  تحت  شکستگی 
یم  سلای پر از تشکستگی روحیه  . تمایل به اداره شدن و کنترل شدن توسط دیگری  عنی . ی..  دیگری قرار گرفتن 

رسد بای  مرحله  به  و  دارد تا به زندگی کالفه و سردرگم و بی نظم و ترتیب خود نگاه کنداست که شخص را وا می
  بر آن  وت ،امام به دستم خسته و کالفه شدهاز گرفتن زمام امور زندگی ،که خداوندا آوردفریاد برمیخداوند  نزدکه 

 ".کان زندگیم را تو به دست بگیر ن و سُ حکمرانی کُ

متعجب این  از  ماتم و شکستگی صحبت میآکه چرا کالم خدا    ندابسیاری  درباره روحیه  خدا    ؟چونکند  نقدر 
خواهیم دید که چقدر وضعیت   ، مثل او به گناهان خود نگاه کنیم  ما   اگر.  مثل او به گناه نگاه کنیم  که   خواهدمی
   . وضعیتی که ما را ماتم زده و دردمند خواهد کرد ،فناک و دردناک استسما ا

،  نیز به شما نزدیک خواهد شدگوید به خدا نزدیک شوید که او  فصل چهارم درست در جایی که می  عقوبی  در
به حال    .دلهای خود را طاهر سازید  ،دستهای خود را پاک کنید و ای دو دالن  ،ای گناهکارانکه »دهد  ادامه می
 .« شما به ماتم و شادی شما به اندوه تبدیل گردد ۀخند ودبه و زاری کنید نُ ،زار بیفتید

که در فصل ششم     عیاش ال  ، مثوقتی با دید او خود را ببینیم  . گناه کنیمخواهد ابتدا با دید و نظر او به  بله خدا می
 « .وای برمن، وای برمن »:  گفت و خواهیم به خودمان نگاه خواهیم کرد ،در هیکل خدا را دیداشعیا، کتاب 

به    و   خواهیم دیدد شد و خود را آن طور که هستیم  نخواه   و ما مح  از نظر انمانما نسبت به گناه  ۀ و بهان  عذرهمه  
 . شودمی هست که منجر به توباو این غمی  .حال خود ماتم خواهیم نمود

چون ماتم آنان    «.خوشا به حال ماتمیان زیرا آنان تسلی خواهند یافت»  :گویدچنین ماتمی میینبا اشاره به ا  حمسی
و در نتیجه تسلی و آرامش شفا و آزادی خدا صادر    تحیا آنجا    ،حقیقی هست  ۀشود و هر جا توبمنجر به توبه می

 .شودمی

کافی    ۀاز کجا بدانم که به خاطر گناهم به انداز"  :گویدتوماس واتسون یکی از نویسندگان قدیمی مسیحی می 
وقتی که تو واقعاً در صدد   که  پاسخ این است؟  ام بسنده و واقعی استنم توبهدااز کجا ب؟  امماتم زده و فروتن شده 

 ".از آن دست بکشی وآن هستی که گناهت را ترک کنی 

  ی ان عیسماتوماس واتسون ادامه می دهد همه ما احتیاج به توبه یعنی تغییر طرز فکر نسبت به نجات دهنده
 .کنیم توبه  باید از داشتن طرز فکر غلط نسبت به او .داریممسیح 

رود و هر آنچه را که دارد  می  ،در خاک پنهان شده  که   یابدمی  شیید بسیار با ارزوارر م  اگر تاجری»  :مسیح گفت
  مسیح  ،آیا واقعاً برای من و شما(  ۴6-۴۵:    ۱۳  یمت« ).فروشد تا آن مروارید را بخرد و به مالکیت خود درآوردمی

 ؟ ن مروارید بسیار با ارزش و قیمتی استآ

را فدای این مرواریدهای    .شوندبسیاری به انسانها عرضه میهای جعلی  امروزه مروارید مردم جان و مال خود 
باید   ،نه اگر  ؟آن یک دانه مروارید اصل بسیار بسیار با ارزش است ییسعدانیم که آیا من و تو می .دنکنجعلی می
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و قابل    ،خوب   ،باارزش  ،حقیقی  که آنچه  واقعا      .توبه کنیم  ، برای ما ندارد  را  ارزش  که او باالترین فکر   زاز این طر 
؟  ما ایمانداری هستیم که در پی مرواریدهای جعلی هستیم  آیا  چیست؟ مسیح یا مرواریدهای دیگر؟   تقدیر است

 .روش زندگی توبه کنیم وباید از این طرز فکر  پس

هر آنچه را    ندخواهمی  . آنهاشودعوض می  حنظر مردم نسبت به مسی  ،افتدوقتی بیداری روحانی واقعی اتفاق می
مسیح باالترین مقام و بیشترین ارزش را    به بعد،این    از  و  بگذارند  ه را کنارایجاد کردل  ئحاکه بین آنها و مسیح  

مروارید حقیقی بسیار با ارزش    حآیا مسی  ؟شما این نقطه نظر را داریم  و  آیا من   .گیرددر زندگی آنها به خود می
 ؟ ماست

ره  تیاما غافلی که    ،کنی که دولتمندیتو فکر می»  :ه خطاب به کلیسای خود گفتبارها در کتاب مکاشف  حمسی

کردند که با داشتن مرواریدهای  دران تصور مینماایاین    «.عریانیو    کورو    مستمند  ،تأسف انگیز  ،بخت

 !بدون من تیره بختی .توبه کن :گفت به آنها  ولی مسیح ند،اخوشبختاین دنیا  در جعلی 

ن  و، چ کنبه  از این طرز فکر تو  :به آنها گفت  حمسی  ، ولیهستند  بیکردند که در امنیت و وضعیت خوآنها فکر می
ستی دارند ولی  ربینی و حکمت دجهان، کردند که بدون مسیحفکر می . آنها انگیز استبدون من اسف  توضعیت و

 .  بدون من کور هستی ، چونکنبه ین طرز فکر توهماز   :مسیح به آنها گفت

کردند که از لحاظ روحانی  هم فکر می  این ایمانداران  د،لباس دوختن  ، اگر مثل آدم و حوا که برای خود از برگ
به  پس    . توبه کن چون بدون من عریانی  :گویدبه آنها می  حمسی  کردند.کامالً اشتباه می  ، پوشیده و امن هستند

 . کنه غیرت بیا و توب

 

  ، بیایند و توبه کنند  تا به غیرت  دادی  تیین ایمانداران اینچنین مکاشفاا   چنانکه در کتاب مکاشفه بر   ،ای پدر"  :دعا

  ، های غیر حقیقی که طرز فکر ما را از توبه  .حقیقی داشته باشیم  ای هتوبتا  ما نیز مالقات کن و ما را یاری کن  با  
. نجات بده  ،کندعوض نمی  ح ارزش مسی  و  ابهتدهد و طرز فکر ما را نسبت به  ها و رفتار ما را تغییر نمیعادت

  که حاصل  حقیقی  ییبیداری و احیا   . آسمانی و فوق طبیعی ایجاد کند  ی طلبیم تا روح تو در ما احیایمی  ،اخداوند

 "آمین .هر یک از ما استدر حقیقی  ۀتوب

 

  ، عظیم  ،با هم به بررسی فیض عجیب  ، تابرنامه آینده نیز همراه شویدکنیم که با ما در  از شما دعوت می  :نازی

 .کندسخاوت جاری می ما با ۀشکست تن واو آن را در قلب های فرو . فیضی که و باور نکردنی خدا بپردازیم
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شود، تعالیم نانسی دیماس وُلگِموت، با صدای فارسی  ها خدمت شما شنوندگان گرامی ارائه میآنچه در این برنامه
می شما  سمع  به  که  است  اصالن  برنامـهسابرینا  این  تهیـۀ  و  ترجمـه  مؤسسۀ  رسد.  دو  همـکاری  حاصل  ها 

 باشد. « میراستی« و » یمان احیا کُنهادل»
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