
دیگر بار احیایمان نخواهی کرد آیا 

 ( 6:  85تا قومت در تو شادی کنند؟ )مزمور   

www.reviveourhearts.com         www.factministries.org          www.راستی.com         www.احیا.com

در طلبِ خداوند : پادکستعنوان 

( 2توبه )بخش  -    در طلبِ خداوند

دار توبۀ ادامه

. در برنامه امروز به این موضوع خواهیم پرداخت ؟توان مطمئن شد که توبه ما واقعی استچطور می : یناز

یعنی    ،اگر میوه نیست  .شودنیکو از آن جاری می  اعمالِکه  ای است  زندگی  ،کارتوبه  قلبِ  ۀاولین ثمر   :سابرینا

رده پس هنوز همه چیز مُ  ، گیردشد صورت نمیاگر رُ  ، حیات وجود ندارد  های اگر نشانه  . ای وجود نداردریشه  اصالً
 .]است[ ی صورت نگرفتهاتوبهو 

ت  در خدم  ، با صدای سابرینا اصالننکُ  یااح  هایماندلای دیگر از پادکست  با برنامه  ، گرامی  شنوندگانِ  : نازی

فرِ در سَ  و با ما  را تهیه کرده باشید  در طلب خداوندم که تا به حال کتاب  یامیدوار  .عزیز هستیمشما دوستان  

باشید همراه شده  برنام  .طلبیدن خداوند  موضوعِ  ،اخیر   ۀدر  به  پرداختیم  ما  توب  .توبه  وقت  حقیقی صورت   ۀهر 
 .پیونددقطعاً بیداری و احیای روحانی هم به وقوع می  ،گیردمی

. خواندمجالب میمطلبی    «میکی کوهنبه نامِ »مشهور  )تَبَهکارِ(    یک گانگستِر  ۀبار  درمن  چندی پیش    :سابرینا

بعد از    .شودپیغام واعظ می  کند و مجذوبِکالیفرنیا شرکت میرتی در جنوب  بشا  نیکی کوهن در یکی از جلساتِ
گناهانش را و از او دعوت کند تا  بسپارد ح زندگی خود را به مسینیکی  اکنند تجلسه افراد زیادی با او صحبت می

اما متاسفانه بعد    .کندخود اعالم می  خداوندِ  و مسیح را   دارد ظاهراً این قدم را برمیاو    . شود  ووارد زندگی ا  یده،بخش

کسی به من نگفته بود که باید از  "د:  او بعدها اظهار کر   .شودزندگی او دیده نمی  هیچ تغییری در روشِ  ،از آن
خودم اجتناب    کسی به من نگفت که باید از معاشرت دوستان نابابِ  .دست بکشم  (گانگستر بودن)  خودم   شغلِ

 اند معلم باقی مانده  ،اگر معلم بودند  ،اندبرخی از مردم که به مسیح ایمان آورده  که مثالًاو قبالً شنیده بود    ".کنم
هنوز هم سناتور باقی    ،و اگر سناتور مجلس بودند  ...  هنوز هم بازیکن فوتبال هستند  ،انداگر بازیکن فوتبال بوده  ...

یک گانگستِر  دتوانمی  ح پس از ایمان به مسی  ،مار هکتبه و  کرد که به عنوان یک گانگستر  او فکر می پس .اندمانده
  بود.مسیحی 
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  .ولی متاسفانه این طرز فکر بسیاری از مسیحیان امروز است  ...  بگیرد مانخنده  نما آخر همه  ۀاز این جمل   شاید
دهد که در آمریکا اکثریت اشخاصی که مدعی هستند که  گزارش می ، نظرسنجی معروف آمریکایی گَلوُپ، جورج  

،  تحقیقات ،مطالعاتو سایِر    .شان با دیگر افرادی که غیر مسیحی هستند تفاوتی نداردزندگی روزانه   ، مسیحی هستند
   .کندیید میأرا تاین واقعیت  بیشتر هاینظرسنجی و

افرادی که خود را مسیحی  با سایِر  شان به هیچ وجه  زندگی  ،اکثر افرادی که مدعی هستند مسیحی هستند  بله،
   .تفاوتی ندارد ،دانندنمی

  ،کنیمتوجه می و تجربیات جنسی  ، زندگی اخالقی  ۀبار  آنها در   دیدگاهِ  ،وقتی که به آمار طالق در میان مسیحیان
اند که مسیحی  آنهایی که مدعی  ، در بینِمتاسفانه این آمار به همان اندازه که در بین غیر مسیحیان باال است 

   .هم چشمگیر است ،هستند

سالها و   ولی خوانندافرادی که خود را مسیحی می .شودتولد تازه دیده نمی شواهد و آثارِ  ،این افراد اکثرِ  زندگیِدر 
 .اندمسیح را نچشیده هیچگاه طعم پیروزی در  برند وهای مختلف به سر میدر گناهان و اسارت سالهاست که

افرادی که اشتیاق و اشتهایی برای مسائل روحانی ندارند   ...  بینندنیازی به تغییر نمی  ،برخی از آنها اصالً در خود
  .پندارندخود را مسیحی می ، ولی در عین حال

اصالً   ،نشینندهای کلیسا میبسیاری از افرادی که هر هفته روی نیمکتبه نظر من،   ؟چیست مشکل  ولی واقعاً 
در    اًولی روح   ،حضور دارند  )در جسم(  افرادی که به صورت فیزیکی  ...  اندرا تجربه نکرده  حتولد دوباره در مسی

 های خود به مسیحبلَ افرادی که با  ...  با خدا ندارند  ایرابطه ، اما  افرادی که مذهبی هستند  ...  اندزنده نشده   حمسی

در  عضو    اسم آنها به عنوانِافرادی که    ...  وارد زندگی آنها نشده است  که اصالً]را[    آن عیسایی   ،معترف هستند
آنها در دفتر حیات درج   مسیح یعنی کلیسای حقیقی نیستند و اسمِ بدنِ واقعیِ ولی عضوِ ،دفتر کلیسایی درج شده

  .نشده است

از همه چیز    ست کهخدا  ، ایننهایتو    .گذردافراد چه می  قطعاً به من و شما داده نشده است که بدانیم در دلِ
ها میلیون نفری که هر یکشنبه  میلیون روحانیِ زندگیِ  هاست و از چگونگیِ قلب  ۀکننداوست که تفتیش  ،باخبر است

   .باخبر است ،شونددر کلیساها ظاهر می

  ،ستندهعضو کلیسا    اند(،)خوانده  انددعای نجات را گفته  ،بسیاری از افرادی که به اصطالح اما واقعیت این است که
این افراد ممکن است مسئول    .رهبری در کلیسا مسئولیت دارند  های مختلفِ و حتی در مقام  ،اندآنها تعمید گرفته

  ،دیگر کلیسایی باشند و مشغول یک جور خدماتِ  ،در گروه پرستش سرود بخوانند ، های کوچک باشندتعلیم گروه
کسانی که فرزند خدا    ،اندشیدهچن ن در مسیح است راشدتولد تازه    دیلی را که حاصلِ آن تب  در واقعیت اصالً اما

 .به مسیح تعلق ندارند ، عضویت در کلیسا علیرغمِ و نیستند
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منبرها بیشتر از آنکه از مردم    شتِای کاش از پُ   ...  گرفتحقیقی صورت می  ۀ توب  ،کاش که در زندگی این افرادای
   .شداز آنها دعوت به توبه می ،بپیوندندو به عضویت کلیسا دعوت بشود که بیایند 

توانیم کلیساها را از جمعیتی انبوه  ما می  .پیغامی است ناقص و معیوب مسیح بدون دعوت به توبه  انجیلِ  ۀموعظ
شاید    ؟ چه اتفاقی خواهد افتاد  ،باشند توبه  پیغامِ  ۀگیرندها در بر وقتی موعظهر کنیم ولی موضوع این است که  پُ

مردم    ، شاید دیگر   ، قبل را نداشته باشد  دیگر هیجانِ   ،شاید جمعیت  ،قبل واکنش مثبت نشان ندهندثلِ  دیگر مردم م
سرسپردگی    تغییِر  ،داتتعهُ   تغییرِ   ،تابعیت  توبه یعنی تغییرِ چون    ؟ چرا  .را نداشته باشند عالقه به کلیسا و خدمت در آن 

  تغییر تابعیت و سرسپردگی به معیارها و قوانینِ   ،دیگر  از یک قلمرو به قلمروِ  ،جدید  از یک پادشاهی به پادشاهیِ
   .جدید جدید یک پادشاهِ

  . و شان پادشاهی کنندخواهند خودشان بر زندگی ها میانسان  چون  دهندمینمثبت را نشان    مردم این واکنشِ
و    .توبه هدیه خداست  .کننداستقبال نمی  ،است  «توبه»آن    مقدسیِکتاب  که اسمِ تابعیت  بنابراین آنها از این تغییِر

   .صورت نگرفته استافراد عوض شوند ولی تبدیل درونی  ممکن است که عناوینِ ،ای صورت نگیرداگر توبه

در    . انجیل بود  ۀمسیح در حال موعظ  ۱۵و    ۱۴ت  بینیم در آیامی  ،اگر به انجیل مرقس فصل اول مراجعه کنیم
   .«کرداو خبر خوش خدا را اعالم می .جلیل رفت به یحییپس از گرفتار شدن   »عیسی :خوانیمآیات می این

  ؟که مسیح در حال موعظه و اعالم آن بود ...  چه بود انجیل باشد این خبر خوش که همان

به این خبر خوش  و  توبه کنید    .رسیده و پادشاهی خدا نزدیک شده استزمان به کمال  »  :دهداین آیه ادامه می
  ، این   .آنها یک هستند  .نیستنداز هم  توبه کردن و ایمان آوردن به انجیل دو عامل مجزا    ،در واقع .«  ایمان آورید

د تهران را  خواهیم به شیراز برویم بایاگر می  .و به شیراز برو تهران را ترک کن  مثل این است که بگوییم شهِر
توانیم ایمان بیاوریم  ما نمی  ،به همین ترتیب  .یعنی رفتن و ترک کردن در واقع هر دو یک عمل هستند .ترک کنیم

  ، ایمو اگر ایمان آورده  . ایمآورده ایمان پس ، ایمحقیقی کرده  ۀکسی هستیم که توب  اگر واقعاً  . اگر توبه نکرده باشیم
   .ایمکرده ۀ حقیقیپس توب

  ح روزی مسی  . شایدکنندادعای مسیحی بودن میکه  رو شویم  امروز ممکن است با انبوهی از مردم روبه  ، بنابراین
آنها این است که مسیح کاری    ۀانگیز  گاهی  !دانیمنمی  ؟ایبا چه انگیزه  ...  اندرا به عنوان نجات دهنده پذیرفته
در زندگی آنها اتفاق    ، حاصل از آن  لِدیو تبحقیقی    ۀی توبول  ...  دریافت کنند  حبرای آنها بکند و یا چیزی از مسی

 آنها در واقع بتی به .مسیح را به اجزای دیگر زندگیشان اضافه کنند خواهند کهبسیاری از مردم می .نیفتاده است

 ههای آنها اضافه شدبت  لکسیونِکه به کُ بتی است مسیحیت  گویا مذهبِ  ...  کنندهای زندگیشان اضافه میبت
 ،ولی در واقع  ...  دهندخود غیرت نشان می  دانند و حتی نسبت به مسیحی بودنِآنها خود را مسیحی می  است.
به پیروی  شباهت  آنها از مسیح    پیرویِ ،در واقع.  اندایمان نیاورده  اند و واقعاًتوبه نکرده  ، موعظه کرد مسیح  که  آنطور

  .نام برده شده استآنها از فصل ششم  که در انجیلِ یوحنا مردمی دارد
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  حتا زمانی که مسی  .کردجمعیت او را پیروی می  انبوهِ  ،معجزات برای مردم بود   انجامِ  در حالِ  حتا زمانی که مسی
تا   .آنها در صحنه حاضر بودند ، شدهایشان سیر میکمش و  کردفراهم می خوراک ماورا الطبیعه  برای آنها با قدرتِ

   . مردم رو به رو بود انبوهِ ازدحامِ او با  ،داد گیر انجام میچشمتماشایی و  ،العادهمسیح اعمالی خارق   وقتی که

این کرد که او خداوند و آقاست و همه چیز    ۀبار  شروع به موعظه در   ح وقتی که مسی  ۶اما در انجیل یوحنا فصل  
شاگردانش    ی از بسیار  ، از این زمان»:  خوانیممی    ۶۶در آیه    .را ترک کردنداو  بسیاری از افراد    ،ستوا    تحت کنترلِ

   .را ترک کردند حآنها مسی ؟جمعیت چه شد انبوهِ آن ازدحامِ  .«او را همراهی نکردنددیگر   ، برگشته

کامل به    توبه و سرسپردگیِاثراتِ  آنها    ولی در ایمانِ  باشند،  مسیح  برکاتِ  ۀمردم فقط بخواهند گیرندجا که    هر 
  .خواهد شد حکه منجر به ترک کردن مسیچیزی کاذب است آن ایمان و هیجان  ،مسیح نباشد

  : می گوید  ۳۸آیه    ۲او در اعمال رسوالن فصل    .در روز پنطیکاست دوباره بر توبه تمرکز داشتهم  رس  طپ  ۀموعظ
   .«دید گیر آمرزش گناهان خود تعمیبرای ی مسیح اتوبه کنید و هر یک از شما به نام عیس »

از چیز مهم    ای ظاهری استهنشانتنها  تعمید   .تعمید گرفتن نبود  ،شدیقطعاً آنچه که باعث نجات ابدی آنها م
   .و آن توبه بود .ه باشدبایستی اول در آنها اتفاق افتاددیگری که می

تان  تا گناهانتوبه کنید و به سوی خدا بازگردید  »  :گویدمی   ۱9:    ۳  دوم خود در اعمال رسوالن  ۀدر موعظ   پطرس
   .« شود پاک

توبه یعنی تغییر    ،و همانطور که به یاد دارید  .کرده باشیم  که توبه  شودتنها زمانی به ما عطا می  ،آمرزش از گناهان
  ، صاحب ، آقا ،مسیح پادشاه ،کند که از این به بعدتغییری که اعالم می . تابعیت از یک پادشاهی به پادشاهی دیگر 

پُ  .زندگی من است  و خداوندِ پُ داشتیم  هایی که قبالًبه بت شت کردنیعنی  خودمان که    شت کردن به نفسِو 
مسیح  جای  به  خواهد  شت کردن به هر آنچه که مییعنی پُ  .ما بنشیند  زندگیِ  سلطنتِ  خواهد همواره بر تختِمی

 .جدید که همان مسیح است و در عین حال یعنی اطاعت از پادشاهِ .ما فرمانروایی کند بر زندگیِ

  !حقیقی  ۀاین یعنی توب

اینکه مسیح    ۀبار  شروع کرد به شهادت دادن در  ،پادشاه ایستاده بوداغریپاسِ  پولس رسول در مقابل   وقتی که
س ادامه  پول .شهادت دهد  (مسیح  ۀبار  یعنی در)او    ۀبار  درتا  فرستد  چگونه بر او ظاهر شد و به او گفت که او را می

به من گفت سرپیچی نکردم و شروع به موعظه کردن در میان    مسیحمن از آنچه  اغریپاس،    ای"دهد که  می

  ".توبه داشته باشند  و اعمالی شایستۀ  به سوی خدا بازگردند د ویهودیان و بعد غیر یهودیان کردم که باید توبه کنن
   (۲0-۱9:  ۲۶اعمال )

  تبدیل به یک ایماندارِ  تا   اول اعمال خوب انجام دهیمکه ما،  د که قرار نیست  ندهآیات مذکور کامالً نشان می
پس    ،ایمحقیقی کرده  ۀ توب]اگر[  یعنی    ،مسیحی هستیم  اگر من و تو واقعاً  :گویدمی  ،بلکه برعکس  .واقعی شویم

ـا ُکـــن
ن احیــ

هایمـــا
دل 

http://www.reviveourhearts.com/
http://www.factministries.org/
http://www.راستی.com/
http://www.احیا.com/


                                                                                

 دیگر بار احیایمان نخواهی کرد آیا                                                                                                                                                                         

 ( 6:  85تا قومت در تو شادی کنند؟ )مزمور                                                                                                                  
  

 

www.reviveourhearts.com         www.factministries.org          www.راستی.com         www.احیا.com    

توبه خواهند   ۀشایست  اعمالی  ۲0آیه    ۲۶رسوالن  اعمال    ما بر حسبِ  اعمالِ  .خواهد شدمشهود  اعمال ما    ایمانِ ما از
   .شوداز آن جاری می نیکو اعمالِ که ای است زندگی ،کارتوبه قلبِ  ۀاولین ثمر  .بود

  اعمالِ   ؟رده چه هستندمُ  این اعمالِ  .است  «ردهتوبه از اعمال مُ»کند و آن  دیگری هم استفاده می   کالم خدا از لفظِ
های  خدا را با تالش  لطف و رحمتِ تا دندهانجام می  که آدمیانای است  مذهبی  اشاره به هر عملِ  ،رده در واقعمُ

   .رده استمُ ، این عمل .انسانی کسب کنند

حتی  و    .باشند  هخیر و روز  اعمالِ  ، یک دادن  دَه  ،سرود خواندن  ، توانند شامل پرستشمی  حتی رده  مُ  این اعمالِ 
حقیقی    ۀو توب  .حقیقی نیست  ۀتوام با توب  اگر   رده باشدمُ  تواند جزو اعمالِمی  )دعایِ نجات(  دعای توبه   گاهی گفتنِ 

   .شودو این ثمر در زندگی شخص دیده می .همیشه همراه با ثمر است

ایم تا نه  بنابراین خوانده شده  .رده توبه کنیممُ  دهد که از این اعمالِ به ما هشدار می[  ۱:    ۶]در    نیانعبرا نویسنده
  .رده نیز اجتناب کنیممُ اعمالِ انجامِ فقط از گناه توبه کنیم بلکه از

  کلیسا برو و یا هر شخصِ   مسیحیانِ  او،در کنار    اما،  .بایست از گناهان خود توبه کندگانگستر می  نیکی کوهنِ
شود و با  زندگی مسیحی در واقع با توبه شروع می  .رده توبه کندمُ  اعمالِ  الزم است که از انجامِ   ز مذهبی نی  دیگِر

یک بار برای همیشه نیست که در ابتدای ایمان صورت بگیرد و تمام    ۀتجرب  ،توبه  .کند هر روزه ادامه پیدا می  ۀتوب
  .کارانی واقعی و دائمی باشیمایم تا توبهما خوانده شده .ماست زندگیِ ۀهر روز ۀ تجرب ،توبه .شود

   .بیایید با هم نگاهی به دوم قرنتیان فصل هفتم بیاندازیم

با لحنی خشن به آنها  رسول مجبور شده بود نامه   مسائلی وجود داشت که پولسِ  ،در کلیسای شهر قرنتس ای 
س تقرن دقیقاً معلوم نیست کلیسای   .در عین حال توبیخ آمیز نیز بود  ،اگرچه بسیار محبت آمیز بود  ،این نامه  .بنویسد
دوم   ،اول قرنتیان .سه نامه به آنها بنویسد ه بود که پولسولی این مسائل باعث شد ...  چه نوع مسائلی بود  درگیرِ 

  .است داده نشده سومی که در کالم خدا قرار ۀ و نام ،قرنتیان

آنها  که  یخود به این کلیسا به واکنش  ۀدر نام پولس  .داشت مواردی وجود داشت که نیاز به اصالح ،در این کلیسا
:  ۲لس در دوم قرنتیان  وپ  ؟نوع واکنشی بود کنش چهاین وا  .کنداشاره می  ،نشان داده بودند  شاول  ۀنسبت به نام

بلکه تا از   ، تان سازماندوهگینِ ، نه تا با چشمانی اشکبار به شما نوشتم و  و دلی دردمند بسیار با غمِ » : نویسدمی ۴
  .«محبتم به خود آگاه شوید عمقِ

خود به آنها    ۀبرای همین پولس در نامقلب آنها را به درد آورده بود و   ،پولس  ۀتند و تهدیدکنند  ظاهراً کلماتِ
مطمئن    آنها  خواهداو می  .این کار را کرده است  ،محبتی که نسبت به آنها داشت  عمقِ  نویسد که به خاطِرمی

او به خاطر وضعیتی که آنها    قلبِ  ،و بنابراین  .این نامه را نوشته است  ،اشکبار  چشمانِ درد وغم و    با که باشند
  .بسیار به درد آمده بود ،درگیرش بودند
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هنگامی که    .این کلیسا باخبر شود  از وضعیتِ  تافرستد  تس میقرن همکار خود تیتوس را به  ،در این اثنا  پولس،
که    :گویدمی لسوبه پ  او  .آوردس را به وجد میولکه دل پ آورداخباری با خود می  ،گردد از قرنتس برمی  تیتوس

اما واکنش آنها به این    .نامه در آنها اندوه و غصه به وجود آورد  دردمند شدند و مطالبِ  اتهنام  قرنتیان با دریافتِ "
مثبت نشان دادند و توبه    واکنشِ  ، آنها به حقایقی که تو به آنها اشاره کرده بودی  . بود  هاندوهی خداترسان  ،درد

   ".کردند

و غیرتی که نسبت    ،تانعمیق  اندوهِ  ،از اشتیاق شما   (یعنی تیتوس) او  »  : می گوید  ۷آیه    ۷لس در دوم قرنتیان  وپ

تیتوس به من  "  :گویددر واقع پولس به آنها می  .«و این بیش از پیش مرا شادمان کرد  . خبر آورد  ،به من دارید

  ،تان ساختماندوهگین خود  ۀزیرا هرچند با نام»  :هددادامه می  ۸  ۀاو در آی  ".گفت که شما چه واکنشی نشان دادید
هر چند کوتاه زمانی شما را    مابینم نامهچون می  م،ی پشیمان بودتا حدّپشیمان نیستم زیرا با آنکه   خود  ۀاز کرد

 .« انجامیدتوبه  به تاناندوهِ بلکه چون ،دیداندوهگین شُ نه از آن رو که ،اما اکنون شادمانم ،اندوهگین ساخت

و حاال خوشحال    .دید که آنها را توبیخ کندولی خود را مجبور می  ،خواست که آنها را اندوهگین کنداو در اصل نمی
  .های او به درد آمده بودنداول از حرف ، اگرچه، است که آنها واکنش صحیح نشان دادند

نجر مُ ،و این درد و اندوه  .آنها شد نجر به اصالحِاما مُ ... دردناک بود ،پولس به آنها داده بود ی کهورتمش  ،بنابراین
اگرچه آنها با درد و اندوه به این مرحله    ،آنها تغییر پیدا کرده بود   رفتارِ   ، حاال طرز فکر و در نتیجه  .به توبه شده بود

   .رسیده بودند

  . باره تکرار شده است  بینیم که همین مورد دومی  ۱۱در آیه    ،مراجعه کنیم فصل دوازدهم  عبرانیان اگر به کتاب
برای کسانی که    ،اما بعد  ، انجام شدن خوشایند نیست بلکه دردناک استدر حینِ  یبی  أدهیچ ت»  :گویداین آیه می

  .«آوردآرامش و پارسایی به بار می ۀمیو ،اندآن تربیت شده ۀبه وسیل

در واقع چون آنها    .که آنها را دوست نداریم  این بدان معنی است  ، و تنبیه نکنیمیب  أدقطعاً اگر ما فرزندان خود را ت
  .یمکنیب و تنبیه میتأدآنها را  ،را دوست داریم و به فکرشان هستیم

خود    آلودِگناه  که برای وضعیتِ ای برسیممگر آنکه به مرحله  ،توانیم آزادی از گناه را تجربه کنیممینه  اهیچگ  ما
ولی اندوه و   ،گناه  ر از پشیمانی و ندامت و اندوه به خاطر وجودِای پُ مرحله  ،ای بسیار دردناکمرحله  ،ماتم کنیم

   .آوردآزادی از گناه را به بار می ، دردی که در آخر 

این را    ... ولی او  نیز اندوهگین بود   پولسخودِ  .قرنتیان شده بود  اندوه و دردِ  باعثِ  ،یبأددید که این تلس میوپ
به  گناهتان    آخرین باری که شما برای وجودِ   .نداشدهگناهشان دردمند و اندوهگین    دید که آنها به خاطرِ مفید می

   ؟ی بوده استکِ  ،ایدرسیده  و ماتم درد و اندوهمرحلۀ 
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بلکه به خاطر اینکه لو    ،مانگناه در زندگیآن    شویم نه به خاطر وجودِمان اندوهگین میاز گناهانِ  ،بسیاری از ما 
  ، برای همین  .شودنجر به توبه میکند که مُخدا صحبت از غمی می  ی کالمِول  .اندخبر شدهبا  دیگران    و  ایمرفته

  ! ی در ما صورت نگیرداهیچگونه توبهولی ما ممکن است روزها اشک بریزیم و ماتم کنیم 

کند  اشاره می یاو در واقع به آن اندوه و درد  .«زیرا که تسلی خواهند یافت ،ماتمیانخوشا به حال » :مسیح گفت
   .انجامدخود دارد و به توبه می که شخص نسبت به گناهِ

  حسِ   ؛ بخشدگناه را نیز به ما می  ایسنگینی  حسِ  ،نبا آ   همراه  ،کندلزم میهنگامی که روح القدس ما را به گناه مُ
  .کندکه مارا به توبه هدایت میآنچه  ؛ آوردبه همراه میو ماتم درد و اندوه   ،که با خود ایسنگینی

  . از آن فرار نکنیم  ،شویمرد میکه داریم خُ  کنیماینچنین درد سنگینی هستیم و احساس می   بنابراین وقتی در زیِر
   .پس از آن شود خدا بخشیده تا منتهی به توبه و شادیِ چراکه این غمی است که

شما شد ولی اگر    باعث اندوهِ  ،چیزهایی که به شما نوشتم»  :لس هم به قرنتیان نوشتوپ  د،اگر به یاد داشته باشی
   .«ن به توبه انجامیدتاولی اندوه ،چه کوتاه زمانی شما را اندوهگین کرد 

 غم و اندوهِ  واردِ  را ما همواره  ،ولی توبه  .دآوَرَمیبهمراه  ت  دّمِبلند  زمان و غمِکوتاه  لذتِ  با خود،   گناه همیشه   بله،
انتخاب می  .کندبلندمدت می  زمان ولی شادیِکوتاه را   یا غمِ  ؟ بلندمدت  غمِ  و زمانکوتاه  لذتِ  ؟کنیدشما کدام 
   ؟مدتبلند و شادیِ زمانکوتاه

  .جاودانی را به همراه دارد  اندوهِ  بارِ  ،گناه همیشه محدود به زمانی کوتاه است و با خود  لذتِ

و آزادی جاودانی را به همراه   مدت که با خودش شادیغم و دردی کوتاه  ،شودبا درد شروع می توبه همیشه  لیو
خواهید یا می  ؟ابدیت را در اندوه و درد بگذرانید  ۀهمو  از گناه لذت ببرید    ،آیا شما مایلید برای مدتی محدود  .آوردمی

ماندنی به  جابه   ابدیت را در شادی و آزادیِ  ۀ هم  اما  درد بکشید  و   خود ماتم کنید  از گناهِ  ،االن برای مدتی محدود
 ؟سر ببرید

آیا ش  .حقیقی خواهیم پرداخت  ۀتوب  آینده به آثارِ   ۀدر برنام این است که    ما بر گناهِسوالی که امروز وجود دارد 
   ؟شوددر شما دیده می ،منشا توبه باشد آیا غمی که ؟کنیدخودتان ماتم می

 

  ا م  ،نسبت به گناه داری را  تودادی تا همان احساس و دیدگاهی که  ای کاش قلبی به ما می  ،آه ای خداوند"  :دعا

ببینیم و  آنطور که هست  خودمان را    گناهِ  ،کنیمی  لزمرا به گناهمان م  عطا کن که وقتی تو ما  .هم داشته باشیم
  ...   در ما ایجاد شود   ،که منشأ توبه استغمی را  عطا کن    .آن در زندگیمان پشیمان و اندوهگین بشویم  از وجودِ 

   ".آمین  ،در نام مسیح .ماندنی هدایت کندبرجاابدی و  حقیقی و شادیِ ۀ غمی که ما را به توب
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  قابلِ و غیِر عظیم  شادیِکه باعثِ ر اهمیت و توبه هم موضوعی است پُ... ست جدی ا گناه موضوعی  بله، :نازی

   . شودوصف در زندگی ما می

از شما    .به آن پرداخته شده است  داونددر طلبِ ختوبه یکی از موضوعات مهمی است که در کتاب    موضوعِ

  زومِلُ  ۀ بار  آینده در  ۀدر برنام  .ها آن را مطالعه کنیدکنیم که این کتاب را تهیه کنید و همراه با این برنامهدعوت می
 .باشیدپس با ما همراه  .خواهیم شنید توبه

 

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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