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 التوبة
 

 6الفصل 

 24الدرس الصوتي رقم  جديدالعهد ال

 يمكن أن يتلقى رحمة هللا، ونتعلم ما علمه يسوع عن التوبة. الهدف: أن نفهم نوع القلب الذي

19
َماِء، بَْل قََرَع َعلَى َصْدِرهِ  اُر فََوقََف ِمْن بَِعيٍد، الَ يََشاُء أَْن يَْرفََع َعْينَْيِه نَْحَو السَّ ا اْلَعشَّ  قَائاِلً: َوأَمَّ

الل هُمَّ اْرَحْمنِي، أَنَا اْلَخاِطَئ. 
11

ًرا ُدوَن َذاَك، ألَنَّ  ُكلَّ َمْن يَْرفَُع نَْفَسهُ  أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ هَذا نََزَل إِلَى بَْيتِِه ُمبَرَّ

 (11-:19:1لوقا «.)يَتَِّضُع، َوَمْن يََضُع نَْفَسهُ يَْرتَفِعُ 
11

 (11:19)لوقا «.ألَنَّ اْبَن اإِلْنَساِن قَْد َجاَء لَِكْي يَْطلَُب َويَُخلَِّص َما قَْد هَلَكَ 

وبة الحقيقية من خالل عالقته قال يسوع مثال عظيما يتحدث عن التوبة ورفض التوبة. وبين لنا صورة الت

على مع جامع ضرائب. المثل يتحدث عن فريسي وعشار، كانا يصليان في المجمع، كان الفريسي يركز 

نفسه فقط وعلى بره الذاتي، أما العشار فقد كان يتواضع جدا أمام هللا ويتوسل إليه طلبا لرحمته. قال يسوع 

 . فقط الخاطي الذي يتوب هو الذي يُغفر له.أن فقط العشار هو الذي نال تبرر في نظر هللا

تعامل يسوع مع جابيا للضرائب اسمه زكا في طريقه إلى أريحا. بعد ان قضى يسوع يوما مع زكا أظهر 

لنا كيف ينبغي أن تكون التوبة. غير مساره ووعد أن يعوض ويسدد كل من احتال عليهم. قال يسوع أن 

 أظهر ما حدث في قلبه.حدث خالص لهذا البيت ألن عمل زكا 
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 .أفضل إجابة اختر
هذه الحياة دون الذين يقضون كل وقتهم للتخطيط ل أو خاطئة؟ وفقا للكتاب المقدس، أولئك صحيحة -1

.حمقى الحياة األبدية همالتفكير في 

التسعة فقط هو الذي شكر يسوع وواحد والبرص العشرة  قصة يسوع و شفاء خاطئة؟صحيحة أو  -7

بالنسبة هلل. جدا  ننا ليس مهماعلمنا أن امتنات -يشكرواالذين لم 

.ذاتيبرنا العن ن كنا راضيهللا إذا  نرضي؟ نحن نعلم أننا خاطئةصحيحة أو  -9

 .اآلخرينالتواضع هو موقف أساسي في عالقاتنا مع هللا وأو خاطئة؟  صحيحة -1

 .ل سؤالإجابة واحدة لك اخترما لم يذكر خالف ذلك، 

؟كان يسأل الفريسيما عالعشار، و في المثل من الفريسي -5

خالصال -أ

عالقة وثيقة مع هللا -ب

المزيد من الثروة والمكانة -ج

 .كان يتحدث عن نفسههو فقط ال شيء،  - د

ذا كان يطلب العشار؟ ما -:

ستقامةاال -أ

النجاح في عمله -ب

رحمةال -ج

 صبح فريسيالفرصة لي -د

العشار؟قال يسوع مثل الفريسي ولمن  -2

لديهم بر ذاتيأولئك الذين  -أ

صالحاأكثر  واكونأن يبحاجة هم أولئك الذين  -ب

هاألبرص الذي شكر -ج

 فقط تالميذه -ج

من الخطيئة؟ هتطهير ،الذي يمكن تبريرهمن  -:

أي شخص ال يعمل جيدا بما فيه الكفاية -أ

تهايعضوفي الكنيسة  هقبلمن ت -ب

رحمة هللالبقلب تائب وطلب  يتواضعونجميع الذين  -ج

 .كل خطيئة يتبرر ويتطهر منال أحد يمكن أن  -د

؟غاضبين أن يسوع ذهب إلى بيت زكا لماذا كان الناس -9

وغير شريفألن زكا كان جابيا للضرائب  -أ

على عجل أورشليمإلى  أن يذهب ألنهم أرادوا يسوع -ب

الشر ضد زعماء اليهودبخطط كانت يألن زكا  -ج

 ثم غير رأيهالقادة الدينيين اليوم مع  أن يقضيألن يسوع قد وعد  -د
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(اختر كل ما ينطبق)عني التوبة؟ تماذا  -11

عقل التغيير  -أ

تغيير القلب -ب

 سلوكالتغيير  -ج

 إلقناع اآلخرين بيسوع -د

اتجاه ومختلف في الحياة في يذهبيستدير و -ه

 مرة أخرى وال يخطئالكمال للعيش في البر و -و

؟ ماذا تحتاج أن حاجة إلى التوبة جعلك تدرك أنك فيهل هناك أي شيء تعلمته من تعاليم يسوع 

؟منكهللا  هايريد ة التيالطريقب تبتغير حياتك إذا تتوب عنه؟ كيف ستت

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

أن سأل هللا . اعتمد عليناوال تطهرنا من الخطيئة لتي تبررنا و تابيسوع  على رحمته هللا أشكر

 كتترك وراء أن ساعدكيأسأل هللا أن . في حياتك هللتوبة من أي شيء ال يريد واإليمانلشجاعة يمنحك ا

 .كل ما يتناسب مع إرادته لكبحياتك  مأليوما ال يتناسب مع إرادته 
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 . 11-9: :1العشار، كما هو مسجل في لوقا الفريسي و :في مثل يسوعاللذين بين الرجلين قارن  -1

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 .هذين الرجلينالتي صالها صالة ال بينقارن  -7

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 ؟بشأن هذين الرجلين وهذه الصلواتتصريحات يسوع ما هي  -9

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

، كما هو مسجل في الذي قضاه يسوع مع زكاشرح أي صلة محتملة بين هذا الحادث واليوم ا -1

  التالي حصحااإل

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

ماذا هذين  . 75-:1: :1في لوقا  جاءتكما ي. مع مقابلته مع الشاب الغنقارن مقابلة يسوع مع زكا   -5

 كيف كانا مختلفين في رد فعلهما للكالم. قواسم المشتركة، والرجلين لديهم من 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

جميع لنجيل لوقا، أو ية إلتكون اآلية المفتاح 19لوقا في  11يمكن أن النصف الثاني من اآلية  كيف  -:

األناجيل األربعة؟ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 لماذارحمة، وال الرحمة". ما هي"العشار "مبررا" ألنه طلب  يسوع ان أعلنشيء والفريسي  لم يطلب -2

مكان آخر وجدت في الكتاب  في أي، و"في الكتاب المقدس؟ ماذا تعني كلمة "مبررا مرة ::9وجدت 

المقدس؟ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

  

 الذهاب إلى العمق


