
 

 

 توبه -درس چهارم 

  ۱:۹  رساله اول یوحنا  حفظی: هآی

 ۴۲:۹۴-۳۴،  لوقا ۲۲:۴۴ متّی  -این آیات را قرائت فرمایید  داستان :

  توبه یعنی چی؟ 

یا فقط اقرار و یا فقط اعتراف به گناه نیست.  توبه به معنی عوض کردن یک عمل  توبه فقط پشیمان شدن و

   بلکه برای عوض کردن ذهنتان است.نیست 

  

 به این سئواالت با دقت توجه کنید :

  گناه همان توبه است ؟آیا اقرار به    

 آیا اعتراف به گناه همان توبه است ؟    

   آیا پشیمان شدن توبه است؟ 

 تواند پشیمان شود ولی توبه نکند؟   کسی می آیا 

 تواند از گناه دست بکشد ولی توبه نکند؟  کسی می آیا 

 تواند ایمان بیاورد ولی توبه نکند؟ آیا کسی می 

  

  از دید انسانیتوبه  
 : بعضی افراد توبه را اینگونه معنی می کنند 

ه و پشیمان شد هیعنی از گناهی که کرده بود بازگشت . وقتی گفته می شود که فالنی توبه کرد " 

 ".است

 : معنی توبه کردن در فرهنگ لغت اینگونه است 

 معین(فرهنگ لغت ) "گشتن به طریق حق، پشیمان شدن از گناه.دست کشیدن از گناه، باز"

 به راه درست بازگشتن.   تصمیم گرفتن است و وبهت 



   

   که ذهنشان عوض شده است؟ ا در توضیح درباره توبه می گویندآیا انسانه

 

  از دید خداوندتوبه 

 از نظر خداوند در مورد توبه : کار مهمسه 

   یعنی گناه ضد خدا است.   شناخت گناه -۱

 کنیم؟  چرا توبه نمی    

  نجاما گناه را آن، دیگربعد هستیم و  هکارکه ما گنا دانستباید  است که مهم است وگناه  دانستناول 

 ندهیم. 

و     (بودن عیسی مسیح  خدااعتراف به  -2اعتراف به گناه پیش خداوند   -1اعتراف ) هر دو مورد  اعتراف -۲

 آشتی با خدا در دعا

 .  شده و دوباره آن را انجام ندهیمذهن ما عوض  -۳

  واقعی باشد.   ایمانواقعی باید همراه توبه ی 

 کارهای رسوالن )   عمل گناه را انجام ندهیم.   و دوباره به نزد خدا مسیح، بازگشتن گناه برای اعتراف

۴۹:۴۲ ) 

 (  ۶:۹۶-۹۹  یوحناسازد که رسم توبه را به درستی بجا آوریم؟  ) چه کسی ما را متقاعد می  

 

ی و رو یعنی : عوض کردن ذهنمان درباره گناه ، ایمان به عیسی مسیحتوبه  نتیجه می گیریم که  پس

 همانطور که یکی از راهزنانی که با عیسی مصلوب شده بود این کار را انجام داد از گناه است. گرداندند

  

  ۹۹:۹۱-۴۲لوقا چه ارتباطی با توبه دارند؟   زیرهای آیه

 (۹۴:۹۱-۹۱ ) لوقا   اعتراف چه است؟ شرط   

  ؟  چه ارتباطی با توبه دارد  "من برمی خیزم   "در آیات باال او می گوید  

  ( ۹۱:۹۱-۴۹ لوقااعتراف کردن چطور است؟ )   

 (  ۴۲:۹۱-۴۲  العمل پدر چطور است؟ )لوقا کسع   



 

 را قرائت کنید  ( ۹۲:۹۴-۹۱)دوم سموئیل 

 (۹۱)آیه   ؟ داوود چطور بود اعتراف 

  ( ۹۱ ) آیه؟  ای گرفتنتیجه از صحبتهای ناتان ، داوود چه   

  ( ۹۲-۹۱  ) آیهناتان چه گفت ؟   

 ( ۹:۱۹-۱ زمورچگونه باید اعتراف کنیم؟  )م   

   (۹۱:۴۱پوشانیدن گناه چه عواقبی به همراه دارد؟  ) امثال   

    چند نوع توبه در کتاب مقدس وجود دارد؟   

 ( ۴۹:۴۲  رسوالن) کارهای  توبه نجات

  1-                                          2-                                         

3-                                               

   ( ۱:۹اول یوحنا  ) توبه تقدیس شدن ایمانداران

 ؟ خالصه اعتراف چیست  

 

  (  ۹۹:۱بعد از توبه، چه چیزی الزم است؟  )انجیل یوحنا  

 

.                                       ، و بدکاران                                   شریران " ( ۴:۱۱ شعیاادر آیه ) 

   "بگذارید آنها به نزد خداوند، خدای ما باز گردند. او بر آنها رحیم و بخشنده خواهد بود.

 توبه مقبول خدا را انجام دهند و گناه را تکرار نکنند و ذهنشان را عوض کنند بنابراین

 تواند توبه کند ولی به عیسی مسیح ایمان نیاورد؟  چرا؟ آیا کسی می  

 

 تواند به عیسی مسیح ایمان بیاورد و توبه نکند؟  چرا؟  آیا کسی می  

 

  توبه واقعی چه چیزی را بهمراه دارند؟  به نظر شما 



 

  خالصه اعتراف چیست؟ اینکه ما بفهمیم نسبت به خدا گناه کرده ایم و با فروتنی به حضور او اعتراف کنیم

که گناهکاریم و در دل خود ایمان داشته باشیم که بواسطه خون عیسی مسیح بخشیده می شویم و ذهن و 

 آن گناه را تکرار نکنیمرفتارمان را تغییر دهیم تا دیگر 

 

 آیا شما توبه کردید؟  امروز، روز نجات است!

 

 تمرین

   ( ۱:۹۱-۹۲ وقاخدا چه کسی را بخشید؟  چرا؟   )ل در این آیات

   ۹:۱۹-۱  مزامیر

  چه بود؟  در این آیات داووددعای  

 (۱توانیم از گناهان خود توبه کنیم؟  )چطور می   

   (۲چرا )گناه بر ضد کیست؟   

   آیا داوود از لحظه تولّد گناهکار بود؟  چرا؟  

    ۱۲:۴۴-۶۴ لوقا

  پطرس چه گناهی کرد؟  

  او چه چیزی را به یاد آورد؟  

    عکس العمل او چه بود؟  

 چگونه پطرس توبه کرد ؟   

   (  ۹۱:۶۶مزمور  )ما را بشنود ؟   چه چیزی باعث می شود خدا صدای

  :  از این درس من یاد گرفتم که
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