
  حيـــاة التــــوبة

ا            سان وتنتهى و لكنه ا األن ة يمر به ال جدال أن التوبة منهج أساسى فى الحياة المسيحية ، وهى آما نعلم ليست مرحل

ر و المرشد الروحى                         سلوك مع األب المختب ة ال حياة مستمرة آل يوم بل آل ساعة من خالل محاسبة النفس ومراجع

رًا عن        و لكن المأساة أننا آخدام ،      . للشاب ا آثي ة   " تكلمن ة     " التوب ة خاطئ ا           ولكن بطريق ًا م شباب غالب ى أن ال  ، حت

لماذا ينفر الشباب من اإلستماع عن . يرفض أن يستمع الى عظة عن التوبة إذ يستشعر مقدما أنه لن يستمع الى جديد      

ى األسباب       هناك أسباب آثيرة ولكننى سأقتصر       التوبة بالرغم من أنها حتمية فى الحياة المسيحية ؟         على اإلشارة ال

  :التى نتحمل مسئوليتها نحن آخدام 

ق مدرسى          -١ ة من منطل يدة          ، وآأن  الحديث عن التوب راءة الرش اب الق ا درس فى آت ة   ! ه دأ بتعريف التوب م  ، فأب ، ث

ل  الحديث عن مراحل التوبة ودرجات التوبة ثم معطالت التوبة وأخيرًا نماذج من التائبين ، وآل هذا آالم جميل       جمي

  .يحول التوبة من خبرة حية الى معلومات مرصوصة، و لكنه !! جميل 

ة  -٢ ى الخطي ارقين ف ا غ اس جميع رى الن ذى ي سى ال ن موقف الفري ى الحديث م شباب عل ًا ال ادم مؤنب  ، فيقف الخ

ة ، وخطو                    ر من التوب ذا األسلوب     اإلهمال فى الحياة الروحية زاجرًا لهم ألنهم يعطون تفاهات الدنيا إهتمامًا أآث رة ه

ه   يعمق األحساس بالذنب فى نفس الشاب مما قد يدفعه الى موقف الرفض الكامل      أنه   دم     فضال عن أن الم عام ال يق  آ

   .منهجا للعمل الروحى

ستمعين ، و    الترآيز فى الحديث عن التوبة على الجانب الوجدانى        -٣  ، أى أن تهدف الكلمة إلى تحريك عواطف الم

شعر رأسها                    آيف أن المرأة الخا    دموعها و مسحتهما ب ه ب ا     ... طئة رآعت أمام السيد المسيح و غسلت قدمي ا م و غالب

  ..ولكنهم يفقدون التأثير بسرعة أيضا يتأثر السامعين بهذا بسرعة ، 

يس عن الموجود فعال                   -٤ ادم أن المفروض فى           أن يرآز الخادم الحديث عن المفروض أن يكون ول  ، ويكرر الخ

سيح أ ع     أوالد الم ن واق صل ع تكلم ينف اليب ألن الم وأ األس و أس ذا ه ذا ، وه ذا وآ وا آ ذا ، وال يفعل ذا وآ وا آ ن يفعل

   .لكى يتوب مطلوب منه أن يبذل جهدًا شاقا ال يستطيعهالسامعين واألسوأ أنه يشعر الشاب أنه 

شباب بكني                         اع ال دم بالفعل فى إجتم ةُ ق يكم موضوعًاعن التوب ة نعرض عل سطور التالي ارمرقس     فى ال اروز م سة الك

ر من                               راف عدد آبي ة أب أعت ة من خالل متابع بالمعادى منذ فترة مضت وتأآد أن األستجابة للموضوع آانت عالي

  ) .األب الموقر القس مرقس يسى آاهن الكنيسة ( شباب األجتماع 

  بعدد الموجودين)  سم ٥ × ٥( أوراق صغيرة : يحتاج الخادم الى 

   آتب٦من الكتب المقدسة ال يقل عن  عدد -سبورة  و طباشير 

سم األول  ، أعد الخادم أوراقا صغيرة بعدد الشباب الموجودين تقريبًا ، ثم قسمها الى خمسة أقسام متوالية               آتب فى الق

ر   ( وفى القسم الثانى    ) خروف  (  سم الثالث       ) خنزي د   ( وفى الق ع       ) قائ سم الراب ه  ( وفى الق ر    ) بي سم األخي ( وفى الق

شباب مع           ،) مجرم   ى ال ع األوراق عل ام بتوزي  ثم طبق هذه األوراق جميعا ووضعها فى طبق وعند بداية اإلجتماع ق

  .التأآيد على عدم فتح الورقة إال بعد إآتمال التوزيع 

  :مستخدما هذه األوراق تم تقسيم الشباب الى خمسة مجموعات و إعطيت آل مجموعة آتابا مقدسًا 

ومحاولة األجابة على سؤال   ) ١١-١ : ١٥لوقا (  طلب منهم قراءة مثل الخروف الضال     ) :خروف  (  مجموعة   -١

  هى قيمة األنسان عند اهللا ؟ ما    :واحد 



ضال    ) :خنزير (  مجموعة   -٢ ن ال ا  (  طلب منهم قراءة قصة األب ى سؤال      ) ٣٣-١٢: ١٥لوق ة عل ة األجاب ومحاول

  د أن ترآه ؟لماذا ترك األبن أبيه ؟ و لماذا عاد بع  :واحد 

سيد المسيح               : )قائد  (  مجموعة   -٣ ة مع ال ا  ( طلب منهم قراءة لقاء قائد المئ ى     ) ١٠-١: ٧لوق ة عل ة األجاب ومحاول

  متى يكون األنسان مستحقا أن يتعامل اهللا معه ويعطيه الرب من نعمته ؟: سؤال واحد 

سى و العشار        ) :بيه  (  مجموعة   -٤ ى سؤال      ) ١٤-٩: ١٨ا لوق (  طلب منهم قراءة قصة الفري ة عل ة األجاب ومحاول

  لماذا قبل اهللا صالة العشار ولم يقبل صالة الفريسى ؟    :واحد 

  :، ومحاولة اإلجابة على سؤال واحد  ) ٥٠مز (  طلب منهم قراءة مزمور التوبة ) :مجرم (  مجموعة -٥

  ماذا يطلب داود من اهللا ؟ وبم يتعهد داود أمام اهللا ؟  

  

سابق مع إضافة       ي يطلب منهم التجمع ، و     دقيقة ١٥بعد   نفس الترتيب ال سبورة ب بدأ الخادم في تجميع اإلجابات على ال

  :أسئلة مناسبة بالشكل التالي 

  و لماذا يعطى اهللا لإلنسان هذه القيمة ؟     ما هى قيمة اإلنسان عند اهللا ؟-١

   أخذ نصيبه في الميراث ؟ لماذا ترك االبن الضال أبيه ؟ لماذا لم يبَق في المنزل بعد أن-٢

  فيم تميز االبن األآبر عن ذلك الضال ؟ ، و فيم تميز االبن الضال عن أخيه األآبر ؟

   لماذا قبل اهللا صالة العشار و لم يقبل صالة الفريسى ؟-٣

  ما هى الميزة التى آانت لدى العشار و لم تكن لدى الفريسى ؟

   متى يكون اإلنسان مستحقا لنعمة اهللا ؟ -٤

هل البر شرط لالستحقاق ، أى هل يجب أن يكون اإلنسان بارًا أوال حتى يستحق أن يتلقى أية عطية من اهللا ؟ و ما 

  هو تعريف االستحقاق من خالل قصتي قائد المائة و الفريسى و العشار ؟

   ماذا يطلب داود من اهللا ؟ و بم يتعهد داود أمام اهللا ؟-٥

  :ثم يفتح الخادم مناقشة عامة 

  األساسى في عملية التوبة ؟" عمل "  الذي يقوم بالـ من

  ماذا يجب أن أفعل لتكون توبتي حقيقية ؟

  ما الذي يعطلني عن التوبة ؟

  هل يمكن أن أآون أنا سببا معطال لتوبة بعض من حولي من األقارب أو األصدقاء ؟

  ،  دقائق ٧-٥ ال تقل عن و من المهم جدًا أن يختتم االجتماع بوقفة للصالة

سه                     وم نف سكب هم ة         - في صمت      -تعطى فيها الفرصة لكل واحد من الحاضرين أن ي ذه الوقف ل ه ام اهللا ، ويتخل  أم

امريم       ( ألنك ال تشاء موت الخاطئ      : نقترح لحن   [ : أجزاء من ترانيم مفرحة أو ألحان مناسبة         ) على وزن أفرحي ي

  ) ....... الرب لى راعى ( أو ) أنت ألهى ال سواك ( أو ترتيلة مثل 


