
 چیست؟توبه 

ن دو باهم اتفاق یاست که ا یقیتوبه حق یو موقع (4:8)یعقوب  ک شدنیاز گناه دور شدن و به خدا نزد یعنیتوبه 

م مصمم در جهت ترک آنها یم و تصمیکه انجام داده ا یگناهان و اشتباهات یبرا یمانیافتد.توبه با اعتراف و پشیب

 شود. یشروع م

خدا آنقدر انسان را دوست داشت و دارد  ی: انسان با گناهانش از خدا دور شد ول ن استیغام کتاب مقدس ایکل پ

جاد کرد که در صورت توبه و بازگشت یما ا ین امکان را برایش ایح انسان شد و با خون گرانبهایمس یسیکه در ع

ح و ی، رسوالن مسخداوند  یسید دهنده ، عیتعم ییحیق ، یعهد عت یایم. انبیرفته شویاو ، توسط خدا پذ یبسو

مان یدن به خدا و نجات توبه و ایغام توبه را موعظه کرده اند، چون تنها راه رسیسال پ 2000ن یسا در طول ایکل

 (2:8افسسیان  - 20:21)اعمال است. 

 1ل خواندن ، شمع روشن کردنید ، دعا کردن ، انجیسا آمدن ، تعمیاست. کل یحیمس ین قدم در زندگیتوبه اول

م هنوز قدم اول را یم . و اگر توبه نکرده ایندارند اگر ما توبه نکرده ا یده ایچ فایهستند اما ه یدرست یهمه کارها

 م.یهست یو ظاهر یاسم یحیم و  تنها مسیبرنداشته ا

اتفاق ن دو ی. ا)زمان مرگ ما(م یا ما نزد او بروی )پایان دنیا( دیایح بیا مسیهر لحظه امکان دارد وقت تمام شود 

م تا هالک یر شود توبه کنینکه دیم قبل از ایهست یمنطق یست پس اگر آدمهایما ن یافتد و در دستها یم یروز

زمان یعز یخالق و منج یم و بر طبق خواسته خدایده که گناهان خود را کنار بگذاری( زمان آن رس13:3م )لوقا ینگرد

م یریبگ یک تصمصم جدی. (6:1)عبرانیان م یجلو حرکت کن ت بهیحیمس یده که از الفباین رسآم. زمان یکن یزندگ

 م.یک شوینزدهم د همزمان به خدا یز باین چیتحقق ا یم . البته برایگر گناه را تکرار نکنیو د

شود بلکه در آسمان هم فرشتگان و  یات جاودان میاز ح یما و برخوردار یتوبه ما نه تنها باعث عوض شدن زندگ

 (15:7! )لوقا وز می توانیم بگیریم شاد می شوندما امر م کهیخدا با تصم یحت

خته یشما ر یح برای، خون مس( 1:27)پیدایش د ید ، شما بصورت خدا خلق شده ایخدا ارزشمند یزانم شما برایعز

 !ی تواند خدا را خوشحال  سازدشما م یق و واقعیو توبه عم یم جدیشده است . تصم

                                                 
کسانی که  شمع در کلیسای ارمنی ، کلیسای ارتوکس و کاتولیک مرسوم است ولی این عمل در شاخه های گوناگون کلیسای پروتستان مرسوم نیست . روشن کردن  1

نور  ند می آورند.خداودر کلیسا شمع روشن می کنند بعد از روشن کردن شمع به مدت چندین دقیقه در خود فرو رفته و به دعا پرداخته و تقاضای خود را در پیشگاه 

 .باز می گردد قرون اولیه مسیحیتبه در کلیسا  به کار گیری شمع  ( می باشد.5:14( و ایمانداران )متی 8:12سمبل مسیح )یوحنا 



)اول تیموتائوس  چ کس به جهنم نرود .یابند و هیخواهد همه نجات  ید که او میگو یحا بارها میخدا در کالمش صر

 یخواهد حت یر ساخته است و نمیطان و فرشتگان شریش ید خدا جهنم را برایدانست یا میآ ( 2:11تیطوس  – 2:4

ات جاودان و یسهم ما ح !ست که به جهنم بروندیراث انسانها نین میا (25:41! )متی ک انسان هم به آنجا برودی

 زنده ، خالق و قدرتمند است . ین با خدایریبهشت و مشارکت ش

م  که او چقدر یدانست ینسبت به تک تک ما وجود دارد و اگر م یمیم که در قلب خدا  چه محبت عظیدانست یاگر م

خواهد ما را  یم م . خدایکرد یق و نجات بخش میتوبه عم 2با اشکها م ویزدین االن زانو میکو است همیمهربان و ن

نها را باور یاا یآ ببخشد. ید ، پاکی، امیخواهد ما را شاد یخواهد ما را به بهشت ببرد. خدا م ینجات دهد . خدا م

ه نجات خدا را یم هدیتوان یما بکند . ما بدون توبه نم ینکارها را برایتواند بزور ا ید که او نمیباور کن ید ؟ ولیدار

آیا امروز دعوت او از آسمان است از طرف خدا به ما .  یبلکه دعوت، ست ین یغام انسانیپ غام توبهیم. پیافت کنیدر

 ؟از این بر طبق انجیل زندگی کنیم م بعدیخواه یا میآ؟  را می پذیریم

 م کهید بدانیبا یتوبه واقع یبرا

 میگناهکار هست -1

 میاج داریبه خدا احت -2 

مان بارها گناه کرده یهمه ما با اراده خودمان هم در زندگ یم ولیشو یم در گناه زاده میما چون از نسل آدم هست

 م .یم اگر توبه نکنیمجازات شدن خود ندار یبرا یچ بهانه ایم پس هیا

ساده است  یلیعلتش خ ( و1:10خدا را دروغگو می شمارند )اول یوحنا  میستیند ما گناهکار نیگو یکه میهمه آنها

  " ؟ستیگناه چ"دانند  یچون نم

ست . هر آنچه که بر یگناه ن یزیگناه است و چه چ یزیکند چه چ یم که کالم خدا است که مشخص مید بدانیما با

 کند گناه است.  یک نمیا به او نزدیکند و  یکه ما را از خدا دور م یزیخالف اراده و خواست خداست و هر چ

کو هم گناه است ین یم. بلکه انجام ندادن تمام کارهایده یم و انجام مید انجام ندهیست که باین یزهایگناه فقط چ

 (4:17)یعقوب  د.یگو یل مین را انجیا !

                                                 
آنها نیکه اشک می ریزند با ( ولی 50:13( ، در آن جهان  دیگر تا ابد باید گریه کنند.)متی 9:4تمام کسانیکه در این جهان برای گناهانشان اشک نریزند )یعقوب   2

 (21:4( و خداوند هر اشکی را از چشمانشان پاک خواهد ساخت. )مکاشفه 126:5شادی درو می کنند )مزمور 



 یسا نمیم . اگر به طور مرتب به کلیم ، گناهکاریکن یم. اگر به مردم کمک نمیم، گناهکاریکن یاگر دعا نم یعنی 

 م . یم ،گناهکاریخوان یل را نمیم . اگر انجیم گناهکارییآ

 یم. کالم خدا میم گناه کرده ایرا داشته باش یت انجام کار بدیست اگر ما در قلبمان نین یو زناکار گناه فقط قتل

 . (14:23)رومیان  ست گناه استیمان نید هر آنچه از ایگو

د کالم خدا را ینیت خود را بهتر ببیو وضع 3دینکه انواع مختلف گناه را بشناسیا یکنم برا یشنهاد میمن به شما پ

 د.یهر روز با دقت مطالعه کنمرتب 

 تواند شخص عاقل یکنم و معتقدم که نم یدانم چون از خدا اطاعت م یم یعاقل و منطق یلیمن خودم را شخص خ

از خدا  یقت دارد ولیکو و با محبت است و بهشت و جهنم حقیدا شود که بداند خدا وجود دارد و او نیپ یو منطق

  !اطاعت نکند

د ، جواب دعاها ، معجزات یونها انسان ، هزاران خادم وقف شده و هزاران شهیعوض شده مل یحال کالم خدا ، زندگ

 کنند. یت میل حکاین کتاب انجیات ایبودن واقع یقیهمه از حق یخ و باستانشناسیعلم و تار یو شفاها و حت

 م.یکن یله توبه آشتیبوس یقیمحبت و حق یپس با خدا

                                                 
 گناه در عهد جدید:3

 آنچه از آدم بیرون آید، آن است كه انسان را ناپاك مي سازد، »و گفت: 20 
 زیرا كه از درون دل انسان صادر مي شود، خیاالت بد و زنا و فسق و قتل و دزدي  21
 و طمع و خباثت و مكر و شهوت پرستي و چشم بد و كفر و غرور و جهالت. 22
 (7)مرقس « تمامي این چیزهاي بد از درون صادر مي گردد و آدم را ناپاك مي گرداند.23
 و چون روا نداشتند كه خدا را در دانش خود نگاه دارند، خدا ایشان را به ذهن مردود واگذاشت تا كارهاي ناشایسته به جا آورند. 28
 مّملو از هر نوع ناراستي و شرارت و طمع و خباثت؛ پُر از حسد و قتل و جدال و مكر و بدخویي؛ 29
 نندگان و متكبّران و الفزنان و ُمْبِدعان شّر و نامطیعان والدین؛ غّمازان و غیبت كنندگان و دشمنان خدا و اهانت ك30
 بي فهم و بي وفا و بي الفت و بي رحم. 31
 (1ارند. )رومیان زیرا هر چند انصاف خدا را مي دانند كه كنندگان چنین كارها مستوجب موت هستند، نه فقط آنها را مي كنند بلكه كنندگان را نیز خوش مي د32
 جسم آشكار است، یعني زنا و فسق و ناپاكي و فجور،  و اعمال19
 و بُت پرستي و جادوگري و دشمني و نزاع و كینه و خشم و تعّصب و شقاق و بدعتها، 20
 (5نمي شوند. )غالطیانا و حسد و قتل و مستي و لهو و لعب و امثال اینها كه شما را خبر مي دهم چنانكه قبل از این دادم، كه كنندگان چنین كارها وارث ملكوت خد21

 اّما زنا و هر ناپاكي و طمع در میان شما هرگز مذكور هم نشود، چنانكه مقّدسین را مي شاید. 3
 و نه قباحت و بیهوده گویي و چرب زباني كه اینها شایسته نیست بلكه شكرگزاري. 4
 (5، میراثي در ملكوت مسیح و خدا ندارد. )افسسیان زیرا این را یقین مي دانید كه هیچ زاني یا ناپاك یا طّماع كه بت پرست باشد5
 اّما این را بدان كه در ایّام آخر زمانهاي سخت پدید خواهد آمد، 1
 زیرا كه مردمان، خودپرست خواهند بود و طّماع و الف زن و متكبّر و بدگو و نامطیع والدین و ناسپاس و ناپاك 2
 و بي الفت و كینه دل و غیبت گو و ناپرهیز و بي مرّوت و متنفّر از نیكویي 3
 و خیانت كار و تند مزاج و مغرور كه عشرت را بیشتر از خدا دوست مي دارند؛ 4
 (3كه صورت دینداري دارند، لیكن قّوت آن را انكار مي كنند. از ایشان اعراض نما. )دوم تیموتائوس 5
یمانان و خبیثان و قاتالن و زانیان و جادوگران و بت پرستان و جمیع دروغگویان، نصیب ایشان در دریاچه افروخته شده به آتش و كبریت لكن ترسندگان و بي ا8

 (21خواهد بود. این است موت ثاني. )مکاشفه 
 (22آورد، بیرون مي باشند. )مکاشفه زیرا كه سگان و جادوگران و زانیان و قاتالن و بت پرستان و هر كه دروغ را دوست دارد و بعمل مي 5



تواند برسد.  یرود که متاسفانه نم یخدا م یان انسان بسویان دارد . همه ادیبا همه اد یک تفاوت اساسیت یحیمس

مان یه نجات او را با توبه و ایاست که ما هد یو فقط کاف( 3:20)مکاشفه  مسیحیت خدا به نزد انسان می آید در یول

 م.یریبپذ

تواند ادعا کند به  ینم یم و کسیم پس از خدا دور هستیخدا و گناه دو نقطه مقابل هم هستند اگر ما در گناه هست

 م.یک شویم و به خدا نزدیپس از گناه توبه کن !که در گناه استیک هست درحالیخدا نزد

م چون اگر ین مواظب باشیاز گناه متنفر است. بنابر ین گناهکاران را دوست دارد ولیبدتر یاگرچه خدا همه و حت

 قدوس است. یاز خدا یابد یم مزد گناه مرگ و دوریتوبه نکن

 

 :رداریمد بیقدم با 4توبه  یبرا

 کسانیکه به آنها گناه کرده ایم( -)خادمین خدا گرانیم و گناه خود را نزد خدا و دیم که گناهکاریریبپذ -1

)اول  داند ین گناهکار میح بوده خود را بدترین مسین خادمیاگر پولس که از بزرگتر اعتراف کنیم.

 ال ما .به ح ی، پس وا (1:15تیموتائوس 

گناه شخص من مصلوب شد و خون  یب برایصل یبر طبق کالم خدا در رو خداوند حیکه مس ایمان بیاوریم -2

 (19:30)یوحنا  "تمام شد"ب گفت یصل یرو یش گناهان من دارد. او وقتیم در بخشایض او قوت عظیو ف

 سازد یپاک م یرا از هر نا راستم که خون او ما یمان داشته باشیکار نجات ما را به اتمام رساند. پس ا یعنی

م خدا یض عظین فی. به ا( 2:14)کولسیان  رود ین میکه بر ضد ما است از ب یو آن دستخط (1:7)اول یوحنا 

 د.یمان آوریا

 م.یریبگ ترک گناه و پذیرش عیسی خداوند یبرا یم شخصیتصم -3

 د.یین را در دعا به خدا بگویتان عوض شود ؟ اید زندگیخواه یا امروز میآ

بار توبه کرده ام ولی هنوز هم معتاد بود ! توبه بدون ترک گناه و بدون بازگشت از گناه  50معتادی می گفت من 

 واقعی و نجات بخش و مقبول خدا نیست.

روزانه  یرا شامل خواندن کالم خدا و اطاعت از آن ، دعا زندگی مسیحی ، ماندن در خدا و رشد در او یبرا -4

 د. یسا را شروع کنیان در کلمانداریو مشارکت با ا



 

 

 (24:50می دانیم که زمانی وقت ما تمام می شود و شاید آن زمانی باشد که انتظارش را نداریم !)متی 

هزار نفر در دنیا می میرند و روزی هم نوبت ما خواهد بود ! در آن روز مهم نخواهد بود که ما چه  200هر روز حدود  

تحصیالتی داشته ایم ، چه قیافه ای داشته ایم ،با چه کاری مشغول بوده ایم ، چقدر پول داشته ایم ولی آنچه مهم 

 یا ما توبه کرده و به انجیل ایمان آورده ایم یا نه ؟ خواهد بود و وضعیت ابدی ما را مشخص خواهد کرد آ

اگر شما در بیابانی باشید و شخصی به شما بگوید جلوتر نرو چون شیران گرسنهای آنجا هستند چه می کنید ؟ 

 شما می توانید باور کنید یا نکنید .امروز انجیل هم به ما اخطار الزم را می دهد.ملیونها نفر در دنیا تصمیم گرفته

( و منتظر است تا زندگی ما را دگرگون سازد 3:20اند از او اطاعت کنند. خدا امروز پشت قلب ما ایستاده )مکاشفه 

 . امروز نوبت ماست که مهمترین تصمیم زندگیمان را بگیریم. دعا کنیم

 


