ﯾـ ﻣﺴـﯿﺤ ﭼـﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ اﺣﺴـﺎس ﺗﻘﺼـﯿﺮ در
ﺧﺼـﻮص ﮔﻨﺎﻫـﺎن ﮔﺬﺷﺘـﻪ اش ﮐـﻪ ﭘﯿـﺶ از ﻧﺠـﺎت
ﯾﺎ ﭘﺲ از آن اﻧﺠﺎم داده ،ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ؟
ﻫﺮ ﮐﺴ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ و ﯾ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻨﺎه ،اﺣﺴﺎس ﺗﻘﺼﯿﺮ اﺳﺖ .ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای اﺣﺴﺎس ﺗﻘﺼﯿﺮ

ﺷﺮﮔﺰار ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣ ﺷﻮد در ﻃﻠﺐ ﺑﺨﺸﺶ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻟﺤﻈﻪ ای ﮐﻪ ﺷﺨﺺ از ﮔﻨﺎه ﺑﺮ ﻣ
ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻤﺎن ﻣ آورد ،ﮔﻨﺎﻫﺶ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد .ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺨﺸ از اﯾﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ

ﻧﺠﺎت ﻣ ﺷﻮد )ﻣﺘ ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ ۲؛ ﻣﺘ ﻓﺼﻞ  ۴آﯾﻪ ۱۷؛ اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ .(۱۹

در ﻣﺴﯿﺢ ،ﺣﺘ زﺷﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻫﻢ ﭘﺎک ﻣ ﺷﻮﻧﺪ )ﺑﺮای ﻓﻬﺮﺳﺘ از اﻋﻤﺎل ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﻮد ﺑﻪ اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪ ﻫﺎی  ۹ﺗﺎ  ۱۱ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ( .ﻧﺠﺎت ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ
ﻣ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻟﻄﻒ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻨﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﺠﺎت ﻣ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﮔﻨﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و
وﻗﺘ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺧﺪا وﻋﺪه ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﻣ دﻫﺪ“ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮔﻨﺎﻫ از ﺷﻤﺎ ﺳﺮزﻧﺪ ،ﮐﺴ ﻫﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﺰد ﺧﺪای ﭘﺪر وﺳﺎﻃﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﻣﺎ را از او درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻈﻬﺮ راﺳﺘ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ” )اول ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪ .(۱

اﻣﺎ آزادی از ﮔﻨﺎه ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آزادی از اﺣﺴﺎس ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺘ وﻗﺘ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻤﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣ
ﺷﻮد ،ﻫﻨﻮز آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣ آورﯾﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﺎ دﺷﻤﻨ روﺣﺎﻧ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ “ﻣﺘﻬﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮادران”
اﺳﺖ )ﻣﺎﺷﻔﻪ ﻓﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪ  (۱۰ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻋﯿﺒﻬﺎ ،ﺗﻘﺼﯿﺮات و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻤﺎن را ﺑﻪ ﯾﺎدﻣﺎن ﻣ آورد .وﻗﺘ ﮐﻪ
ﻓﺮد ﻣﺴﯿﺤ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﻘﺼﯿﺮ روﺑﺮو ﻣ ﺷﻮد ،او ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ:

 (۱ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺎﻫﺎن آﺷﺎر ﮐﻪ اﻋﺘﺮاف ﻧﺮده اﯾﺪ ،اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﯿﺪ .در ﺑﺮﺧ از ﻣﻮارد ،اﺣﺴﺎس ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺧﻮب
اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف دارﯾﻢ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد اﺣﺴﺎس ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮﮐﺎر
ﻫﺴﺘﯿﻢ! )ﻧﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح داوود از ﺗﻘﺼﯿﺮ و راه ﺣﻞ آن در ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﻓﺼﻞ  ۳۲آﯾﻪ ﻫﺎی  ۳ﺗﺎ .(۵

 (۲از ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻫﺮ ﮔﻨﺎه دﯾﺮی را ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدن دارد ،آﺷﺎر ﮐﻨﺪ .ﺷﻬﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ
در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺎدق و رو راﺳﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ” .ﺧﺪاﯾﺎ ،دل ﻣﺮا ﺗﻔﺘﯿﺶ ﮐﻦ و اﻓﺎرم را ﺑﯿﺎزﻣﺎ؛ ﺑﺒﯿﻦ آﯾﺎ
ﻓﺴﺎد و ﻧﺎدرﺳﺘ در ﻣﻦ ﻫﺴﺖ؟ ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑﻪ راه ﺣﯿﺎت ﺟﺎوﯾﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎ ” )ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﻓﺼﻞ  ۱۳۹آﯾﻪ ﻫﺎی ۲۳

ﺗﺎ .(۲۴

 (۳ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﮔﻨﺎﻫ ﮐﻪ در ﺣﻖ دﯾﺮان ﮐﺮده اﯾﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .زَﮐ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ،ﺑﻪ
ﺧﺪا ﻗﻮل داد“ :اﯾﻨ ﻧﺼﻒ داراﯾ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﻘﺮا ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،و اﮔﺮ از ﮐﺴ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺿﺎﻓ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻢ ،ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ آن را ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﻢ داد!” )ﻟﻮﻗﺎ ﻓﺼﻞ  ۱۹آﯾﻪ  .(۸اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺘ از “ﻣﯿﻮه ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻮﺑﻪ” ای
اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺤﯿ ﺑﺸﺎرت داد )ﻟﻮﻗﺎ ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ .(۹

 (۴ﺑﻪ وﻋﺪه ﺧﺪا اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺧﻮن ﻣﺴﯿﺢ ،ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﻣ ﺑﺨﺸﺪ و ﭘﺎک ﻣ ﮐﻨﺪ )اول ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ
 ۱آﯾﻪ ۹؛ ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﻓﺼﻞ  ۸۵آﯾﻪ ۲؛ ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﻓﺼﻞ  ۸۶آﯾﻪ ۵؛ روﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۸آﯾﻪ .(۱

 (۵در ﻣﻮاﻗﻌ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده و ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺧﻮد ،اﺣﺴﺎس ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ  ،ﺑﻪ اﯾﻦ

اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑ اﻋﺘﻨﺎﯾ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﮐﺎذب اﺳﺖ .وﻋﺪه ﺧﺪا درﺑﺎره ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد .
ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﻓﺼﻞ  ۱۰۳آﯾﻪ ﻫﺎی  ۸ﺗﺎ  ۱۲را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و در آن ﺗﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

 (۶از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن را ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﺗﻮﺑﯿﺦ ﮐﻨﺪ ،و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ آن
ﺷﺎدی رﻫﺎﯾ از ﮔﻨﺎه را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ )ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﻓﺼﻞ  ۵۱آﯾﻪ .(۱۲

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﻓﺼﻞ  ۳۲ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﻪ داود ﮔﻨﺎه وﺣﺸﺘﻨﺎﮐ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻫﻢ
از ﮔﻨﺎه و ﻫﻢ از اﺣﺴﺎس ﺗﻘﺼﯿﺮ رﻫﺎﯾ ﯾﺎﻓﺖ .او ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﺗﻘﺼﯿﺮ و واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﮐﻨﺎر آﻣﺪ .ﻣﺰاﻣﯿﺮ
ﻓﺼﻞ  ۵۱ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮب دﯾﺮی ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ .ﺗﺎﮐﯿﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ .و داوود ﺑﺎ
ﻗﻠﺒ ﭘﺮ از ﺗﻘﺼﯿﺮ و ﻏﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺪا اﻟﺘﻤﺎس ﻣ ﮐﻨﺪ ،و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ،اﺣﯿﺎ و ﺷﺎدی اﺳﺖ.

در آﺧﺮ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده اﯾﺪ و از آن ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮده و ﮔﻨﺎﻫﺘﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﻣﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ
از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻤﺎن آورده اﯾﻢ ،در او ﺧﻠﻘﺘ ﺗﺎزه ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﯾﻢ“ .ﮐﺴ ﮐﻪ از آنِ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﮔﺮدد ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺷﻮد .او دﯾﺮ آن اﻧﺴﺎن ﻗﺒﻠ ﻧﯿﺴﺖ؛ او
زﻧـﺪﮔ ﮐـﺎﻣﻼ ﺗـﺎزهای را آﻏـﺎز ﮐـﺮده اﺳـﺖ” )دوم ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﻓﺼـﻞ  ۵آﯾـﻪ  .(۱۷ﺑﺨﺸـ از “اﻧﺴـﺎن ﻗﺒﻠـ ”ﮐـﻪ
درﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮات ﮔﻨﺎﻫﺎنِ ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﺣﺴﺎس ﺗﻘﺼﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر آورده اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ،
ﺑﺮﺧ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در ﻣﻌﺮض ﻏﻮﻃﻪ ور ﺷﺪن در ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪﮔ ﮔﻨﺎه آﻟﻮد ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﺎﻃﺮاﺗ
ﮐﻪ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﺮده و دﻓﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑ ﻣﻌﻨ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺧﻼف زﻧﺪﮔ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ
ﻣﺴﯿﺤ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ .ﮔﻔﺘﺎر ﺣﯿﻤﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ “اﮔﺮ ﺧﺪا ﺗﻮ را از ﻟﺠﻦ ﻧﺠﺎت داده
اﺳﺖ ،دوﺑﺎره درون آن ﺷﯿﺮﺟﻪ ﻧﺰن و اﻃﺮاف آن ﺷﻨﺎ ﻧﻦ”

