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 الهی رحمت رمز اعتراف، سرّ

 یا کرده فراموش را آن منانوم از بسیاری زیرا نیست، پنهان کس هیچ برای که است بحرانی از گذر حال در توبه سرّ

 را آن منانوم از بسیاری زیرا است، بحران از گذر حال در امروز ما خداوند رحمت)  امروز آن را فراموش می کنند

( تشریفات یا) مراسم اولین زمان از آنها از برخی .برند می سود آن از منانوم از کمی تعداد تنها و اند کرده فراموش

 می سال زیر را آن لطف و آثار یا دهند می دست از را راز این مفهوم دیگر برخی که حالی در اند، نکرده اعتراف

 .برند

 چیست؟ آن اهمیت و ؟توبه سرّ چرا

 "گناهان به اعتراف" به محدود بسیاری ذهن در کلمه آن معنای متأسفانه، .است اعتراف در  توبه رمز برای رایج کلمه

 باید که است چیزی همان این .است خداوند محبت و رحمت به اقرار چیز هر از قبل اعتراف که حالی در است، شده

 من، به خود بخشنده عشق و رحمت در خداوند،: شود متمرکز آن بر و گیرد قرار توجه مورد توبه حرمت در ابتدا در

 بنابراین ،(گناهان من کفاره کفاره) داشت دوست صلیب روی بر مرگ تا عمیق عشق با مرا و کرد نگاه گناهکار، یک

 زندگی در را خدا که چیزی هر از باید من  بنابراین .کنم می اعتراف او عشق و رحمت به و کنم می ستایش را او من

 توبه. کنم ابراز را خود توبه او سوی به بازگشت با و کنم توبه کند، نمی برآورده را او اراده و کند نمی خوشحال من

  کنم؟ توبه چگونه چیست؟

 معنی به نویا، دوم، و است، "فراتر" معنای به متا اول قسمت: است شده تشکیل بخش دو از یونانی زبان در توبه کلمه

 زندگی و اعتقادات افکار، تغییر معنای به توبه .است خدا سوی به چرخش و ذهن تغییر معنای به ،بنابراین. "ذهن"

 عمیقاً که است نوری واقعی توبه .است ها شر و ها بدی از دوری و خدا احکام و قانون برابر در شدن تسلیم شخص،
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الف  انسان، زندگی مرکز خداوند که طوری به می پیوندد خدا به و بریده دنیا و عمیقا از هد، می تکان را انسان درون

 تحمیل او بر بیرون از و گیرد می نشأت انسان درون از خدا قانون بنابراین، (8: 1 رومیان) شود می پایان و آغاز ا،ی و

 .شود نمی

 چگونه توبه کنیم؟

 امکان خود از انسان آگاهی بدون توبه زیرا اوست، روح اعماق از او شناخت و خود به انسان بازگشت مستلزم توبه _1

 چند پدرم: گفت و برگشت خودش به و": بازگشت پدرش به خودش به بازگشت از پس جوان پسر .نیست پذیر

 .(18-17:15 لوقا) . "روم می پدرم نزد و برخاسته من! میرم می گرسنگی از اینجا من و ،دارد مزدور کارگر

 بینیم می آن اعراب بر را خود ما پدر، چهره پرتو در .ماست ندای و بدبختی ضعف، کننده بیدار خود به بازگشت این 

 ترک را خود عشق اولین چگونه افتادیم، کجا از که باشید داشته یاد به .کنیم می درک را خود گناه و اشتباهات و

 (.3/3 ،5-4 /2 رؤیا) .نکردیم حفظ را آن و گفتیم کلمات را چگونه کردیم،

 کند، می کشف را خود گناه و گردد می باز خود به شخص که هنگامی: فروتنی و اندوه و غم شدن، له احساس -2 

 گناه تو برابر در و آسمان برابر در من ، پد": بازگشت پدرش به شدید تحقیر با . ابن شاطرشود می فروتن و شده خرد

-18:15 لوقا) "ده قرار خود مزدوران از یکی مانند مرا پس شوم، نامیده تو پسر که نیستم این شایسته دیگر و ام کرده

19.) 

 شدن دور نتیجه در شود، فروتن و شده له شخص شود می باعث که شود، می روح در گناه احساس ایجاد باعث گناه

 .دارد خود اسرار به صادقانه اعتراف به افراد ترغیب در بسزایی تأثیر غم این.کند می ایجاد روح در اندوه و غم خدا از
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 را توبه های نشانه خود قلب از و کنند، گریه شدت به باید کنندگان توبه": گوید می بزرگ قدیس باسیل بنابراین،

و یوحنا زرین دهان در این باره  .است و روح ها آلوده گناهکاران برای درمان بهترین اشکها این[ 27] ".دهند نشان

 گناه است ممکن چگونه کنید، گریه که هنگامی پس کرد، پاک را بزرگی بسیار گناه پطرس گریه وقتیمی گوید: 

 را گناه اشکها حال این با بود، بزرگ جنایتی بلکه نبود کوچک جنایتی استادش از پطرس انکار !؟ نشود پاک شما

 کنید، گریه تلخ پطرس مانند بلکه نکنید، گریه خود ظاهر و عادت طبق اما کنید، گریه خود گناه بر پس. کردند پاک

 باید اما .ببخشد را شما گناه و کند رحم شما به خداوند تا آورید، بیرون خود اعماق از را خود اشک های چشمه و

 است، فایده بی و نادرست چیزی چنین زیرا ، نیست مجازات یا ترس از ناشی تنها اندوه و پشیمانی این که داشت توجه

 خود برادر وقتی یوسف برادران و. شود نمی واقعی پشیمانی به منجر اما ، کند دور خود شر از را گناهکار است ممکن

 هر که نیست خداوندی به عمیق عشق از ناشی آنها اندوه زیرا. نشدند توجیه آنها همه اما خوردند، غصه فروختند را

 برای توبه به منجر تواند می است، خدا خواست مطابق که ، اندوه و غم. است متنفر آن از و پست می شمارد را گناهی

 [28(.]10:  7 قرنتیان دوم. )شود نجات

 خودداری بد اعمال از او که طوری به ، است همراه او رفتار و درونی انسان اصالح برای راسخ عزم با حقیقی توبه _3

 با را خود گناه باید کننده توبه": گوید می آمبروس قدیس .دهد می انجام است توبه شایسته که را آنچه و کند می

 ناحوی ".نشود محسوب گناه بر او توبه تا دهد انجام خوب کارهای و کند رها را قبلی اشتباهات دهد، شستشو اشک

 برای صدوقیان و فریسیان از بسیاری دید وقتی (8-7: 3 متی) دهد می هشدار فریسیان به متی انجیل در دهنده تعمید

 شایسته های میوه پس ،داد نشان شما بهرا  آینده خشم از فرار چه کسی افعی فرزندان ای: گفت آنها به آیند، می تعمید

 .کنید تولید توبه
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 .(خدا به بازگشت ) خدا با اتحاد به رسیدن برای ،روشنگری و تصفیه راه و کمال سوی به است راهی توبه بنابراین  _4

 از ابتکار .او رحمت و عشق و او نقش و او حضور از من آگاهی ماست، زندگی در خدا کشف این توبه، شروع نقطه

 که پدری سوی به من اینکه مگر بیاید من سراغ به تواند نمی کس هیچ کند، می دعوت توبه به او است، خدا طرف

 (.6:44 یوحنا) باشم کشیده فرستاده مرا

 را خدا که کسی تنها .است بخشیدن و بخشیدن برای او دائمی تمایل و رحمت عشق، به ایمان خدا، سوی به بازگشت 

 مگر شود نمی آشکار وجدانم بلاقم گناه حقیقت" .کند می توبه( بخشد می را گناهان که خدایی) است کرده کشف

 کردم، نمی اعتراف خدا عشق به اگر برعکس، و .هستم خدا عشق هدف من که باشم آگاه خود ایمان به که حدی در

 خدا به دسترسی هرگونه زیرا شود، نمی متوقف سفر این .(مارسل گابریل) کنم معرفی گناهکار را خود توانستم نمی

 .است هاست بت  پرستش و بت

 شدند متوجه اطرافش راهبان و ،بود مرگ بستر در توبه، و زهد از پر طوالنی عمر یک از پس ، بزرگ ویهقدیس سی

 پدرمان من: داد پاسخ او است؟ شده خبر چه پدر: پرسیدند او از بنابراین شد، روشن و درخشان ناگهان او چهره که

 او از و است، شده تر روشن و تر روشن او صورت که شدند متوجه مدتی از بعد 2. بینم می را بزرگ آنتونی قدیس

 دیدند را او چهره مدتی از پس 3 .مبین می را مقدس حواریون من: داد پاسخ او بینی؟ می که را اکنون  پدر: پرسیدند

 مریم سرورمان، من: گفت بینی؟ میرا  کسی چه  حاال پدر:  پرسیدند او از .شود می تر شکوه با و تر درخشان  که

 از و کند، می صحبت کسی با گویی کند، می زمزمه لبهایش با که دیدند را او سپس 4 .بینم می را خدا مادر باکره،

 شفاعت من برای که خواهم می خدا، مادر باکره، از من: داد پاسخ او کنی، می صحبت چیزی چه مورد در پرسیدند او

پاک  پدران بین در که شیخ سیسویه .کنم توبه بتوانم تا زنده بمانم  را دیگری زمان بلکه .بمیرم اکنون من مبادا کند،

 مشاهده با بود، مرگ بستر در که حالی در گذراند، زحمت و بیداری داری، روزه در را خود زندگی و است مشهور
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 رمز توبه زیرا ؟داریم نیاز توبه به بیشتر چقدر پس است، نکرده آغاز را توبه هنوز: گوید می  آسمانی جالل و شکوه

 .است ملکوت سوی به رفتن و خود رهایی

 قدیس یوحنا زرین دهان: کنم توبه چگونه

 منتهی( بهشت) بهشت به آنها همه و هستند متنوع و زیاد بسیار کنم؟آنها آماده شما برای را توبه راههای خواهید می آیا

 شوند؟ می

 به .شوید می پاک آنها از و کنید  اعتراف خود گناهان به ابتدا در: شود می شروع تگناهان محکومیت با راه اولین. 1

 قلب های بدی شما و کرد، خواهم ارائه خداوند حضور در را خود گناهان من گفتم، من": نوشت پیامبر دلیل همین

 ببخشد، را شما که است کافی خدا برای این کنید، محکوم را خود گناهان باید نیز شما بنابراین ".اید بخشیده را من

 را خود وجدان .کند می عمل کندتر خطا به دوباره بازگشت در کند، می محکوم را خود گناهان که شخصی زیرا

 این .نکند متهم خداوند داوری تخت و تاج  پیش را شما تا کنید، متهم خود خانه داخل در را خود که کنید ترغیب

 .است توبه برای خوب راه یک

 خاک و کنیم غلبه ما خشم بر تا کنیم، فراموش اند کرده وارد ما به دشمنان که را هایی آسیب که است این دوم راه. 2

: شود می باز شما برای گناه بر غلبه برای جدیدی راه بنابراین،. ببخشیم اند کرده ما حق در که گناهانی خاطر به را خود

 ".بخشد می را شما نیز شما آسمانی پدر ببخشید، را مردم گناهان اگر زیرا"

 .است از اعماق قلب و دقیق گرم، دعای  سوم راه. 3

 .است گسترده بسیار و نیرو از سرشار  که بدهید ای صدقه که کنم می توصیه شما به من ،چهارم راه. 4
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 او از او گناه ، کند حفظ گفتم شما به که را مسیرهایی و باشد داشته متواضعی و ساده زندگی انسان اگر این، بر عالوه

 بار از را او صادقانه تواضع اما نداشت، گزارش برای خوبی کار هیچ که ی استباجگیر آن اثبات .شود می سلب

 :کنم می راهنمایی توبه راه پنج در را شما بنابراین کرد، خالص گناهانش سنگین

 بلکه نباشید، بیکار و حرکت بی. تواضع و 5 انفاق   4 دعا و 3  همسایه گناهان بخشش و 2 تگناهان محکوم کردن 1

 زیرا برسید، آن به توانید نمی که کنید استدالل توانید نمی شما و است آسان این .بزنید قدم مسیرها این در روز هر

 گناهان و باشید پیگیر باشید، متواضع بگذارید، کنار را خود عصبانیت توانید می همیشه ، دارید نیاز شدت به اگر حتی

 شما و نیست خداوند احکام تحقق برای مانعی فقر .دهد نمی شما به  فرار برای ای بهانه شما فقر .کنید محکوم را خود

 .کنید نیکی آنها به همیشه و دهید صدقه فقرا به توانید می

 های زخم درمان نحوه که اکنون (.12:42 مرقس) کرد ثابت صندوق در خود های سکه گذاشتن با را این انسان فقیر

 به اطمینان با توانیم می شویم، سالم و کنیم پیدا بهبود اگر حتی .کنیم استفاده داروها این از بیایید ایم، آموخته را خود

 عیسی محبت و رحمت فیض طریق از و کنیم مالقات جالل، پادشاه مسیح، عظمت با و شویم نزدیک مقدس سفره

  .کنیم دریافت ابدی برکات ما، دهنده نجات و خداوند مسیح،

  "خدا با آشتی و بخشش"

 بخوانم، را عادالن که ام نیامده من :کند می دعوت پادشاهی سفره به را گناهکاران عیسی: کشیش یک مقابل اعتراف

 پادشاهی به ورود آن بدون کند، می دعوت توبه به را آنها او (.17: 2 مرقس«)را دعوت می کنم گناهکاران بلکه

 شاطر بنمانند  مثل ا دهد می نشان عمل و گفتار در را آنها به پدرش نامحدود رحمت او  و است، غیرممکن

 اثبات بزرگترین (.7:15 لوقا) "کند می توبه کهاست  کسی و گناهکار ایبر بهشت بزرگ شادی" و (32-15/11لو)
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 ریخته مردم از بسیاری برای که...  است من خون این "". بود خواهد گناهان بخشش و خود زندگی دادن در عشق این

 (545 شماره کاتولیک کلیسای برای مسیحی آموزش) (.28:26 متی)" گناهان آمرزش برای شود، می

 آمرزش برای تعمید غسل .است گناهان بخشش واسطه کلیسا اما است، سر فداء طریق از گناهان بخشش منبع مسیح

 مراسم از کلیسا. شد انجام تعمید غسل از پس گناهان بخشش برای توبه سر. شد انجام تعمید غسل از قبل گناهان

مقابل  را اعتراف ضرورت که دارد وجود کلیسایی و تاریخی مقدس، کتاب شواهد آیا پس .کند می استفاده اعتراف

 نیست؟ کافی خدا به اعتراف آیا دهد؟ نشان کشیش

 ما ،سنگین گناه .کنیم نگاه آن مضاعف مفهوم در را گناه که است الزم کلیسا، در عمل و آموزه این درک برای اول

 گناه ابدی مجازات این و کند، می نامناسب جاودانه زندگی برای را ما نتیجه در و کند، می محروم خدا با ارتباط از را

 داشته موجودات به بیمار وابستگی ما که شود می باعث اتفاقی، گناه حتی گناهی، هر دیگر، طرف از .شود می نامیده

. است معروف برزخ عنوان به که وضعیتی در مرگ از پس چه و دنیا این در چه دارند، تصفیه به نیازاین امر  که باشیم

 که دانست انتقامی به شبیه نباید را مجازات دو این .کند می معاف گناه موقتی مجازات اصطالح به از را ما تصفیه این

 شدید محبت از که ای توبه. باشد گناه خود طبیعت از ای نتیجه باید بلکه کند، می تحمیل ما بر بیرون از خداوند

 ثانیاً.کند می معاف مجازات هرگونه از را فرد که برساند کامل پاکسازی به را گناهکار است ممکن گیرد، می سرچشمه

 مسیح خون طریق از خداست ببخشد، را گناهان تواند می که کسی تنها که این: اولی بدانیم، را مهم حقیقت دو باید ما

 است، مسیح زنده بدن از عضوی مسیحی هر زیرا ما، مسیحی زندگی درباره: دوم و.است شده ریخته صلیب روی بر

 (1:22 افسسی. )اوستبرای  جالل همه که است، مسیح بدن این سر و است، او باشکوه کلیسای که

 اعتراف خود گناهان به اگر. نیست ما در حقیقت و دهیم می فریب را خود نداریم، گناهی هیچ گوییم می اگر و  

 (.9-8:  1 یوحنا اول)". کند پاک ظلم هرگونه از را ما و ببخشد را ما گناهان تا است عادل و وفادار اوپس  کنیم،
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 می انجام منوم معنوی زندگی ادامه برای را الزم راهنمایی و بخشش شود، می انجام کشیش مقابل معموالً که کاری

 «.برند می رنج آن با اعضا همه ببرد، رنج عضو یک اگر"است، دردآور اعضا همه برای شر ارتکاب که زمانی تا و دهد

 (.12:26 قرنتیان اول)

 .کند می ایجاد را گناهان به اقرار و اعترافبه  ضرورت احساس آن در سرعت به شود، پیدا روح در اگر عمیق، توبه

 می انجام منمو معنوی زندگی ادامه برای را الزم راهنمایی و بخشش شود، می انجام کشیش مقابل معموالً که کاری

 می رنج آن با اعضا همه ببرد، رنج عضو یک اگر" است، دردآور اعضا همه برای شر ارتکاب که زمانی تا و دهد

 .کند خاطر آزرده را کلیسا کل گناه اگر (.12:26 قرنتیان اول«).برند

 وجود دیگران با آشتی هیچ. کرد حل را شد انجام آنچه و کرد اعتراف باید کلیسا آغوش به بازگشت برای بنابراین،

 ما که انسانی اجتماع این از خارج استاد با آشتی هیچ و .باشد قلب برای قلب و صورت برای صورت اینکه مگر ندارد

 نماینده شخصاً که کشیش، نزد در اعتراف ضرورت رو این از .ندارد وجود داریم کلیسا در یعنی او تجلی محل در

 توسط تنها که نیست فردی عمل یک پشیمانی سر در مسیح خداوند با مالقات که است این است، کلی طور به کلیسا

 مردم میان در او حضور نشانه یعنی ، است پدر س مسیح که همانطور .است کلیسا کار بلکه شود،  انجام کنندگان توبه

 .است زمان طول در او حضور گسترش و مسیح راز کلیسا این است،

 که کشیشی طریق از حضور این و است ضروری کلیسا حضور ، دیگر مقدسات سایر مانند مقدس، مراسم این در

 از را او حال عین در و کند می دور مسیح و خدا از را انسان گناه ، این بر عالوه. شود می انجام است کلیسا نماینده

 می باز مسیح، بدن کلیسا، به را او حال عین در و گرداند می باز خدا به را او توبه. کند می دور مسیح، بدن کلیسا،

 بدانید .بگیرید جشن را توبه مقدس مراسم تا کنید شرکت کلیسا در کشیش طریق از که است الزم  بنابراین .گرداند

 نیز را( کلیسا) هستید آن به متعلق که را جسمی بلکه کنید، نمی خاطر آزرده را خود تنها کنید، می گناه وقتی که
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 اشتباهی مرتکب شخصی وقتی بنابراین .کنید می اهانت نیز صالح و مقدس، خدا، به که همانطور کنید، می خاطر آزرده

 و کند، اعتراف کلیسا مقابل را آن سپس باشد، متنفر آن از و شود پشیمان خود گناه از که خواهند می او از شود، می

 .بخشد می را گناهان این خداوند آنگاه

 می وقتی بینیم می اعمال کتاب در ما که است چیزی این و ، کردند درک اولیه مسیحیان که است چیزی همان این

 نماینده" کلیسا و (.19:18 اعمال) "گفتند را خود اعمال و کردند اقرار آوردند ایمان که کسانی از بسیاری و": گوید

 عیسی خداوند طرف از اقتدار این (28 : 20 اعمال) ."را ارائه داده است آنها جانشین های اسقف و هایی از رسوالن

 زمین روی بر که را آنچه و شد، خواهد بسته آسمان در ببندید، زمین روی بر که را چه هر": گفت او که هنگامی است

 چهره در دمیدن از پس ،خود شاگردان به  شقیام از پس و (.16:19 متی) "شد خواهد گشوده آسمان در کنید، باز

 که کسانی و .شود می بخشیده برایشان بخشید، می را گناهانشان که کسانی .کنید دریافت را القدس روح: گفت آنها

 راز جمله این گفتن با عیسی بنابراین .(23-22: 20 یوحنا)شود می پوشیده آنها بر ،صرف نظر می کنید گناهانشاناز 

 .کرد ثابت را مقدس بخشش

 می ظاهر آن در جدید تولد و ما بازگشت انتظار و لطافت عشق، رحمت، که جایی است، آشتی و مشارکت راز این

 و اند کرده تمرین کامل قدرت با را آن و اند کرده درک اولیه قرون در پدران همه که است چیزی همان این .شود

 تواند نمی کس هیچ و .است مانده باقی نیز امروزه که اند نوشته خود های نوشته در را آن و کرده صحبت آن مورد در

 و آیات است، خود نجات به مند عالقه و دارد دوست را خدا که ، عادل فرد یک کنم نمی فکر من .کند شک آن به

 های گفته یا تاریخ کتاب، از نه! .دهد  ارائه بدعتی کند،می  عمل آنها به کس هر و کند، انکار را کتاب تفسیرهای

 .کنید پشتیبانی پدران
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 ضرورت برخی نکنید؟ اقرار کاهنان دست به: گوید می که بیاورد ما برای جدید عهد از ای آیه تواند می کسی آیا

 راه مکاشفه خواندن به یا کنند، می توجیه خود به اعتراف با را خود بنابراین ، کنند می انکار را کشیش نزد در اقرار

 و ها اسقف رسوالن، به مسیح که را اختیاراتی ما کار این با .کنند می اکتفا اعتراف گونه هیچ بدون خود سر بر حل

 گفتن یا دانستن بدون را گناهان توان می چگونه .کنیم می نفی شگناهان مهار یا بخشش برای است داده خود کاهنان

 او و کند رفتار خود بیمار با خود بیماری از اطالع بدون تواند می پزشک یک چگونه که همانطور کرد،را پاک  آنها

 .کند درمان را

 به اعتراف. است روح العالج بیماری بزرگ، باسیل قدیس قول به پنهان، گناه و است پزشک یک مانند کشیش

 که دارد شرم انسان. برسد نظر به انسانی کرامت با مغایر و دشوار انسان طبیعت برای اول نگاه در است ممکن گناهان

. بدهند دست از او به نسبت را خود اعتماد و کنند قضاوت را او که ترسد می و دهد نشان دیگران حضور در را خود

 .باشد صادق است ممکن کند، اعتراف دادگاه در قاضی حضور در او اگر

 که شود متوجه باید کننده توبه که این بر عالوه است، پدر نزد در پسر و پزشک حضور در بیمار ایستادن اعتراف اما

 که است کسی القدس روح. است کشیش حضور در و خدا پیشگاه در مستقیماً بلکه کشیش، نزد در تنها نه او اعتراف

 عامل" جز نیست چیزی کشیش .دهد می توسعه را معنوی زندگی که است او و بخشد می کشیش طریق از را گناهان

قدیس )" است سپرده آنها به را خدا اسرار او که کسانی به - است ضروری گناهان به اعتراف بنابراین ،"خدا اسرار

 تحقیرآمیز و آور شرم نکردن اعتراف که باشد داشته نظر در باید کننده توبه که است دلیل همین به (.بزرگ باسیل

 باز هنگام بزرگ نمایش آن مقابل در ایستادن از بهتر بسیار ،بهبودی منظور به کشیش نزد گناهانش به اعتراف و است

 (.31: 4خسیراابن  ) "نکش خجالت خود گناهان به اعتراف از...  پسر" بنابراین، .است اسرار و ها کتاب شدن
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 گفته به. است مسیح خود و خدا خود بلکه کلیسا، نه و است کشیش نه بخشد، می را گناهان که کسی حال، این با

 می کنندگان توبه بر که را بخششی و مسیح عشق او ".مسیح حضور شاهد جز نیست چیزی کشیش" آودوکیموف،

 .کند می منتقل کنندگان توبه به ریزد

 یافت باستان شرقی سنت در که دعاصیغه ی : است کاهن سوى از گناهان آمرزش در او استفاده مورد صیغه ی این و

 ما خداوند" ببخشد، را شما گناهان خدا" :بخشد می را گناهان که است خداوند که کند می بیان وضوح به و شود می

 شما گناهان همه از را شما من مسیح عیسی نام به زیرا": کاهن اعالمیه عبارت یا بخشد، می را شما گناهان مسیح عیسی

 گناهان به اعتراف دیدگاه، این در ". القدس روح و پسر و پدر نامب. کنم می معاف اید کرده اعتراف خدا پیشگاه در که

 در و مسیح مقابل در اما ، کند نمی اعتراف انسان برابر در خود گناهان به کننده توبه .یابد می را خود واقعی معنای

 ( 32:  8 یوحنا)". کرد خواهد آزاد را شما ،حقیقت و دانست خواهید را حقیقت خدا پیشگاه

 می عهده بر را خود گناه مسئولیت ، پذیرد می را خود گناه شخصی وقتی .است رهایی راه تنها حقیقت به اعتراف

 خود روابط و خود به را حقیقت و کند می تأیید را خود آزادی حال عین در و کند می تأیید را خود مسئولیت او.گیرد

 دست به را خود ،شخود مقابل در و دیگری مقابل در خود گناهان به اعتراف با انسان .گرداند می باز دیگران و خدا با

 مسئولیت به او است سپرده خود دست به را خود او که همانطور، دارد اطمینان شمحبت و رحمت به و سپرده دیگری

 می باز او برای وسیعی زمینه و یابد می رهایی خود گناه از و شود می خارج انزوا از سپس .دارد اطمینان خود آزادی و

 دوباره تولد و توبه حال عین در گناهان به اعتراف. آورد پدید را جدیدی اقدام و جدید هدف توان می آن در که شود

 اعتراف خود گناهان به گشت، خواهم باز گناه به آینده در اینکه دانستن با من چرا: بگویند است ممکن برخی. است

 کنم؟ می
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 را مقدسات این که گیرد، می نشأت توبه سر مورد در نادرستی دیدگاه از که است این 1 اعتراض این به من پاسخ

 پاک از را من شوم، آلوده دوباره آینده در اینکه بینی پیش ، دیدگاه این در حتی 2 .داند می "گناهان شستن" صرفاً

 وجود آن از تر عمیق چیزی اما .شود می من آلودگی باعث شستشو از امتناع و 3 کند، نمی معاف حاضر حال در بودن

  .است شده دور آن از که خداست محبت به بازگشت بلکه نیست، گناهان شستن فقط توبه. دارد

 به من 3 .است من همراه آینده، و حال گذشته، بد، و خوب من، اعمال تمام در که خداست دائمی عشق اظهار این 2

 برای پاسخی آینده در من زندگی تا راند، می جلو به مرا که شوم، مسیح عشق از پر تا شوم، می نزدیک توبه رسالت

 با همیشه خدا عشق معتقدم اما ندارم، خود زندگی آینده مورد در زیادی اطالعات من .باشد خدا ابدی عشق به عشق

 به یا ام رسیده هدف به که نیست این من منظور: گویم می رسول پولس با من که است دلیل همین به .بود خواهد من

-12: 3 تیتوس) است مرا شناخته از او زیرا بشناسم، را عیسی مسیح تا کنم می تالش همچنان من اما .ام رسیده کمال

13.) 

 دعا توبه . همانا سرّبفهمم خود عشق با را او که هستم این دنبال به من و است، کرده جذب خود عشق با را من مسیح

 بخشاینده رحمت با همیشه او که است بخششی( دائمی ستایش) ستایش و خدا عشق به اعتراف دعا آن موضوع و .است

 خود راه تا گیریم می نیرو ما ، خدا رحمت و عشق به اعتراف این از 3 .ریزد می ما بر ندارد محدودیتی هیچ که خود

 به و کنید توبه... " است مرتبط ایمان با توبه به دعوت که بینیم می مرقس انجیل در. دهیم ادامه مسیح با زندگی در را

 (.15 /1 مرقس) "بیاورید ایمان انجیل

 


