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     ثاٌٍة ورة  اإلٌساى   رجوع  دعوة  هً اإلٌساى   إلى هللا   وي  الهقذوة  للتوبة الذعوة  إى  " 

 إٌها ٌقطة تحول كاولة و تغٍٍر للذوافع  ،  و لٍس وجرد الشعور بالًذم  ، كهخلوق إلى هللا   

                                                                               .  األساسٍة و االتجاهات الذاخلٍة لإلٌساى "

     . و ٌتأول بالتفاصٍل هزا القول   ، ٌف هزا األسبوع سًحاول أى ٌبحث و ٌكشف  
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ألى َغفر إرا تجاوبًا وػه بالتوبة ؼي  أَضاو َشتاق  ،إى هللا َشتاق ألى َػرفه وَحبه نل إٌساى 

.فرغن وحبة هللا للخاطىء إال أٌه َمره الخطٍة   ،خطٍتًا   

له أى ًَتشر هل فمرت نن هو وحسى ل  نره هللا للخطٍة . ( نهحال لشذة 4-2: 3اقرأ ) تل   

هل تحسى وغ هللا ؼلى   ،  الهستوى الشخصً الهحذودوؼلى   ؟ إلى هزا الحذ ٌف ؼالهًا  الشر

؟  هزا الوضغ  

 (03 - 03) أصحامً  فًبوه إشػٍاء ٌف ، وغ إخباتا  و براهٍي ؼلى حمهته اوتساج غضب هللا  

 تػبٍر وحاالً لزلل .

 ا و سهات غضب و دًَوٌة هللا لهنَهوربعذ قراءتك لهزَي األصحاحٍي أكتب كل خطاَا سبط 

و بًفس الطرَقة اكتب براهٍي وحبته و رحهته وع ركر الشواهذ الهًاسٍة .   

وي  األى هزا لن َمي جسءً  ،   وغ وصرلقذ مزح إشػٍاء شػب َهورا أال َحاول الذخول ٌف تحالف 

  هللا .وهزه الخطوة ناٌت تػًً أى َهورا ال َحق ٌق مهاَة  ( .  03 خطة هللا ) إش

       وازال هللا َػرض ؼلٍهن الرجاء .  ،  بالرغن وي خطٍة َهورا و الذًَوٌة التى َستحقوٌها 

وهو وازال َفػل هزا إلى الٍوم . نٍف َهمي أى تفسر هزا  ،  و ٌف وحبته دؼاهن للتوبة و الرجوع 

؟لشخص َسػى بجذَة لٍػرف الهسٍح   

و أٌت تذحك  ، و أشمر هللا ؼلى الحقائق الهمتوبة  ،  ؼباحة بػباحة  (  32:  03اقرأ ) إش 

.  اوضوٌها جذًَ   
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 ، فردَاا فقط إى التوبة لٍست عهلا   رأًَا باألوس كٍف أى هللا كاى َذعو شعبة للعودة الٍه .

تزكر كٍف عاد شعب   ( . 9 ، 8أخرى للتوبة الجهاعٍة وسجلة ٌف ) ٌح  فتوجذ وًاسبة 

كهل هزا العهل كاى  .   إسرائٍل وي السبً ٌف بابل لكً َعٍذ بًاء أسوار أورشلٍن وعًذوا أ

 .فترة ٌذم و توبة عهٍقة هًاك وقت للحتفال تبعته 

نتب الػالوات التً ألجلها قذ طلب الشػب  06 – 05:  33 ،   05 – 3:  6اقرأ ) ٌح    ( . ا

 ؟  هل هن وسئولوى بصفة شخصٍة ؼي نل هزا  ؟ غفراى هللا 

الهقذس إى هزا األور هو أمذ تػالٍن المتا   . لخص وا َقوله هزا الجسء ؼي التوبة الجهاؼٍة   

 ؟   صلة بظروفل فهل بهزا األور ،   التً ٌتجاهلها نحٍراً الٍوم

نتب      نل وا فههه الًاس ؼي حمهته هللا التى ظهرت ٌف غفراٌه .ا

واهو التغٍٍر القلبً الزي ٌتج ؼي هزه   ؟  هل غفراى خطاَاك َػًى أى نل شًء قذ تغٍر  

 التوبة ؟

 هل مذث أى ناٌت وقاووتل للتغٍٍر واٌػاً وي أى تػرف غفراى هللا وػرفة  ناولة ؟ 
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وعًذوا ٌبحث عي كلهات  .   إى الهزاوٍر عادة وا تعبر بالكلهات عها ٌرَذ أى ٌقوله ٌحي لله

وهًاك سبعة وزاوٍر باألخص تسهى   ،  التوبة فإى هًاك وزاوٍر كثٍرة تساعذٌا ٌف رلك

                               هزه الهزاوٍر داود الًبً .و كاتب  ، سوف ٌلقً الٍوم ٌظرة على ثلثة وًها   .  التوبةوزاوٍر 

 و ٌف ٌهاَة األسبوع سوف ٌتأول ٌف األربعة الباقٍة .

 

و حاول أى تجٍب عي األسئلة الثلثة اآلتٍة ،  بصوت ورتفع إى أوكي   ( 28 ،  23 ، 6اقرأ ) وز 

 :  وي كل وزوور 

 ناى داود َػلن أٌه َحتاج إلى الغفراى . واهو تأخٍر وػرفته للخطٍة ؼلى مٍاته ؟  

 أى هللا َستطٍغ أى َغفر و أٌه سوف َغفر ؟ لهارا ناى داود َحق  

نه لهزا الغفراى ؟   واهً ٌتائج إدحا

 ؟  وا ٌف إدحاك خطوحة الخطٍة اهل فشلت َووً 

 ؟ هل هًاك خطٍة ال َستطٍغ هللا أى َغفرها   

 ؟   هل فشلت ٌف أى تسهح لغفراى هللا أى َوخر ٌف مٍاتل الٍووٍة  
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         لقذ علهًا الرب َسوع الهسٍح عي أههٍة الرجوع عي الخطٍة وقبول الغفراى الزي َؤثر

اٌف علقتًا وع هللا و  الٍوم ٌلقً ٌظرة على واقاله الرب َسوع عي اتجاه الزَي  اآلخرَي أَضا

.َأتوى إلى هللا و َحتاجوى للغفراى   

 

نتب بأسلوبل ووقف هزَي الر  31 – 6:  35اقرأ ) لو    جلٍي . نٍف َهمي لهشاؼر البر ( . ا

  ػٍقل ؼي وػرفة غفراى هللا و حمهته ؟ الزاٌت أى ت

 

 ،  وضغ ٌفسل أوال ٌف وماى االبي ،األؼذاد ورتٍي ( . اقرأ هزه  01 – 33:  32احجغ  إلى ) لو 

؟  خن ورة أخرى ٌف وماى األ  . وارا تمتشف ؼي اتجاه نل وًهها  

 

خن اسأل ٌفسل هزه األسئلة : 

ٌٍ أمتاج لغفراٌه ؟  ، هل أخق بأٌه ؼلى أساس استحقاٌق ال أستحق أى أدؼى ابي هللا و أ  

وؼي نل   ، هل أتػهذ أى أتحول ؼي الػادات التً ال تشابه اسلو  الر  َسوع الهسٍح

. أسلو  مٍاة غٍر الئق ؼالقة صحٍحة وغ هللا  

  الر  َسوع  و قبلًً ؟  ٌف شخص ٌه و أٌا بػذ خاطىء جاء هللا إٌل  هل أفرح أل
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  خرَي .وف ٌذرك كن ٌحتاج أى ٌغفر ٌحي لآلس ،فرت خطاَاٌا غ  إرا علهًا اٌه قذ 

            ( ؟ 03واهو اتجاه بطرس وي وحاء السؤال ٌف ) ع   . ( 02 – 03:  35احجغ إلى ) وت   

؟هل شاحنت توقػاته وي قبل    

  تلخص الهحل الزي قاله الر  َسوع الهسٍح ٌف جهل وػذودة ؟ نٍف 

. هل َهمًل أى تفمر ٌف تطبٍق وػاصر َرتبط بحٍاتل الشخصٍة  

و لمًل وغ رلل حفضت ، : هل شػرت بالهراحة بػذ أى ؼاولل شخص بطرَقة غٍر ؼادلة  وحال

؟أى تغفر إساءة بسٍطة ضذك   

  ( تخاطبك . 23دع الكلهات الهوجودة ٌف ) ع 

.و إى إستطعت صحح بعض األشٍاء الخاطئة الٍوم ٌف حٍاتك    

اقرأ  ، التً وجهت الٍه ناى لذى الر  َسوع الهسٍح االستػذاد للغفراى بالرغن وي اإلساءة 

  ( . 01 – 00:  00) لو 

  أى َقتر  ووفقل و اتجاهل لٍشبه الر  َسوع الهسٍح . صل   

          و باآلخرَي ؟، و بًفسل  ،  ٌف ٌهاَة نل َوم هل تهاحس تًقٍة لمل األخطاء ٌف ؼالقتل بالله

.بقها فمر فٍها و ط   

( قذ ال ٌػرف وارا تػًً أو  00 – 03:  30الخطٍة التً ال تغفر و الهزنوحة ٌف ) وت  

و لمًها التجذَف الهستهر ضذ حوح هللا وي هؤالء  ،فهً لٍست وجرد فػل   ؟  وا هً بالضبط

  الزَي َرفضوى باستهراح دؼوة هللا الهحب .
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( .  310 ،  303،   330 ،  23ر التوبة " ) وس اقرأ األربػة وساوٍر األخرى وي سلسلة  " وساوٍ    

؟وارا تضٍف هزه الهساوٍر إلى فمرتل ؼي التوبة و الغفراى هزا األسبوع   

لقذ تحذث الرسول بولس ؼي التوبة بطرَقة غٍر وباشرة . ابحج ٌف فهرس المتا  الهقذس 

  ذَذ نلها .ؼي نل الشواهذ التً تتحذث ؼي التوبة و الغفراى ٌف حسائل الػهذ الج

 

 


