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 عن املؤلف

مع روَّس اجملت حارا،، تاربوولي  وبوبووس بييي. ، كرباينوس اجلزيل اإلصاحب السيادة
املقدس ليكنيسة األوثوذكسية األصيية يف اليوانن )ذات التقومي القدمي(، بويضًا دير 
ط القديسني كرباينوس بيوستينة املقدس يف ييي. )وثينا(، اليوانن  كونه إونًا وبحيًا ليمغبو 

  واهبًا يف دير القديس يوحنا الالهويت يف جزيرة ابطمس ياكوس(، ِسيميييوثيوس )زو 
ة الرمسية )ذات يس الدير يف ييي. حت  سيطة الكنيسة األوثوذكسية اليواننوعدها، وس

كنائس العامل. باحلركة جميس ال وسبب تشاوكتها املتزايدة باملفرطة يفب ، يتال التقومي اجلديد(
وربكة بإوشاد وويه الربح. لينضم  ١٩٦٩عا، انفصل عنها املسكونية عاتًة بدعمها هلما، 

صاحب السيادة، احلاصل عيى شهادة ليسانس يف الدواسات  دمي إىل حركة التقومي الق
كراتية يف بدكتوواه إ تن تركز الدواسات األوثوذكسية التقييدية األوثوذكسية الالهوتية

، هو تؤلف لعدة كتب تن كيية القديس تاوتينوس لالهوت األوثوذكس. الالهوت
ل رت ليس يقط يف األصبتقاالت عن املسكونية بالربحانية األوثوذكسية، بهذه ظه

 ،لسويديةااليوانين، ول ويضًا يف الارمجات البيغاوية، باإلنكييزية، بالفرنسية، بالربسية، ب 
                                                  ٢٠١٣وايو   ١٧/٣٠وقد يف الرب يو،   بالعروية 
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 متهيد
 

: إينِ كت  طيئيت بمل و  خ      ي  "وان عر    ليربِّ إبمث. ف  وعار   م إمث.  قي  
 ، السبعينية(٣۱:٥)املزتوو  "ِة قييبح   عن خباث  بون  صف  

 
ر املخيوقني وبالً خاوج الفردبس، ال يوجد هناك وي طريقة تنذ ون طردت خطيئة املعصية البش

وخرى ابلدخول إليها جمددًا سوى التووة بالطاعة ليوصااي اإلهلية  يعميون ابطاًل كل تن يزوع 
األعمال الصاحلة يف حقل هذه احلياة الباطية بيقدتون التضحية تن وجل قريبهم، بلكن يف الوق  

موات  هلذا دان جمددًا تع السة اليت ه. اجلسر الوحيد الذي يوحّ عينه ال مييكون تووة يعيية حي
السبب صرخ النيب داببد إىل هللا: "ييو آثرت الذويحة لكن  األن وعط.، لكنك ال تسر ابحملرقات  

  (٥۰:۱٨-۱٩ يالذويحة هلل وبٌح تنسحٌق، القيب املتخشع املتواضع ال يرذله هللا" )املزتوو

 نا العصيان لوصااي هللا "هابية كربى" وني اآلب الكي. الصالح بوينلقد خيق  خطاايان نتيجة 
وجه و التمرد الغري تسبوق لذلك املخيوق الصغري املدعو ابإلنسان السموات صري  بجهها وتا،

اخلالق الكي. احلكمة باإلله السيادي الوحيد  لنركض إذاً اي وخ. بزتيي. اخلاطئ بنتصاحل تع ووينا 
ها ي ينتظر عودتنا بيصنع كل تا يف بسعه ملعونتنا  دعوان جنسر اهلابية اليت يتحتالطويل األانة الذ

عودة جئ  ألساعدك اي وخ. يف سعيك هذا لياخلطيئة وضمانة التووة باإلعاراف بجسرمها اآلتن  
ا قدو استطاعيت تن خالل هذوإىل تنزل وويك، وال بهو الكنيسة، وشكل توجز بوكل وساطة 

ذي متسكه ويديك  وصّي. تن كل قييب لك. يساعدك بيكون مبثاوة دعماً وبحياً الكتاب الصغري ال
 خرين الذي تقدته هلم  لآللك ب 
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 . الرحلة السماوية۱
 

 (٨:٩)ويوب  "لٌ ِض ظِ و  ى األ  ي  نا ع  ت  ايَّ و   ألنَّ "
 

حني يزتع املرء عيى الذهاب يف وحية اي وخ. احلبيب يف املسيح، إىل وي تكان يف العامل 
رة كان قد سبق بحجز التذكإذا  دى بسائل النقل العا، املعربية، هو ال يستطيع ذلك إال بإبح

سمح له القيا، ي  ف و املطيووة  يهو سيأخذ هذه التذكرة تن الوكيل بيريها ليمفتش بهبذه الطريقة س
 ستطاعتك السفر دبن تذكرة؟ كال!ابابلرحية  هل 

ناسبة، ذا العامل العاور دبن ون يكون لنا التذكرة املإذا حنن مل يكن ابستطاعتنا السفر يف ه ،إذاً 
ابألكثر لن يكون ابستطاعتنا القيا، ابلرحية العظمى تن األوض إىل السماء، إىل الفردبس، إىل 
امليكوت األزيل ملخيصنا املسيح دبن تذكرة  إذا صادي  بذهب  عيى تنت النقل العا، بليس 

ف يطردبنك يوواً  يف ذات الطريقة، عندتا تنطيق لديك تذكرة إىل تكان سفرك املقصود، سو 
نفس اإلنسان التعيسة وعد املوت يف وحيتها إىل السماء وعد انفصاهلا عن اجلسد، تا مل يكن تعها 
تذكرة بتا مل يتم حتضريها وشكل تناسب، لن يتم وخذها حنو الفردبس لكن سوف تعيقها األوباح 

 دي  ته. هبا األتر يف اجلحيم املخيف، يف العذاب األوالظالتية اليت يف احملطات اجلمركية بين

احلصول  ابلكن وين تباع هذه التذكرة الربحية الشهرية؟ وي نوع تن البطاقة ه.؟ كيف ميكنن
 سعرها ابهظ وب وخيص؟  لعييها؟ تا ه. كيفتها؟ ه
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 . فلك اخلالص٢
 

، ِإن  د خ ل  و ح ٌد ِب َي  ي ص    "  (۱۰:٩يوحنا  )القديس "و ان  الب اب 
 

اي وخ. بوييق. اخلاطئ، يعطينا إهلنا بخميصنا يسوع املسيح بسائل التحضري ليرحية العظمى 
لكنيسة األوثوذكسية ه. ا إىل األودية بويضًا التذكرة تن خالل كنيسته األوثوذكسية املقدسة 

ا عاشها مسييمة بعرب العصوو عيى تعاليم خميصنا املسيح كالوحيدة يف الوجود الذي حايظ  
بيّسرها الرسل القديسني بالشهداء باألساقفة باملعيمون الكباو  اهلرطقات املختيفة )الباووية، 

إخل( ه. ليس  وعضاء يف الكنيسة ألهنا ق طع  عن الكنيسة  ،تيةالرببتستانتية، املونوييزي
قدستني نصبح ية املاملقدسة بالرسولية  وواسطة تسحة املريبن باملعمودالواحدة اجلاتعة األوثوذكسية 

وعضاء يف الكنيسة؛ ندخل ييك اخلالص لك. هنرب تن غرق اخلطيئة الذي َيّيم يف كل العامل؛ 
تم ابلربح القدس بت    لتطوير بكمال حياتنا الربحية   تهعطى لنا تواهب نعمُن 

نيسة ن قطع تن جسد الك الك. كل انتباهنا يف هذه احلياة العاورة جيب ون يعطى تن جهة  
قدس، األتر الذي حيصل حني نصبح هراطقة؛ بتن جهة اثنية لك. حنايظ عيى الطهاوة األصيية امل

ليمعمودية اإلهلية بلك. نزيد نعمة الربح القدس الذي اقتنيناه عندتا اعتمدان، كما ويضًا لنصبح 
ووكم يف ويقاً لوصية خميصنا يسوع املسيح القائية: "كونوا ويضاً كاتيني كما ون قديسني بكاتيني ببِ 
 ( ٥:٤٨القديس تىت )السمابي هو كاتل" 

لكن كيف ميكننا احلفاظ عيى الطهاوة بزايدة النعمة اإلهلية اليت وعطي  لنا وعطف هللا؟ 
( بتن خالل وسراو كنيستنا ٥:٦ابألعمال الصاحلة، ابإلميان الذي يعمل ابحملبة )واجع غالطية 

 عاراف بالشركة اإليخاوستية  املقدسة األخرى الواجبة، وي وسراو التووة باإل
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 لنعمة"ابخالصنا ". ٣
 

 ،ون  ال  طَّ يٌد و  بِ ا ع  ن  ن َّ وا: إِ قول  ي   هِ وِ  ت   ر  تِ تا و   يع  مج ِ  م  ت  ي  ع  ذا ي   إِ  م  ت  ن   و   ك  ذلِ ك  "
 (۱٧:۱۰)القديس لوقا  "ه  ي  ع  نا يِ عيي   ب  جي ِ  ان  ا ك  نا ت  ي  ع  ا ي   ّنَّ  إِ 

 
ضيح سية هلذا الكتّيب، بهو سر التووة باإلعاراف، جيب تو الغاية الرئي إىلبلكن قبل ون نصل 

تثالً  –النقطة التالية لك. ال نقع يف اخلطأ  عندتا نقول ونه جيب عيينا القيا، أبعمال صاحلة 
بحمتشمني بتتواضعني يف عقولنا بصبووين بغري تعبودين  ببدعاء جيب ون نكون عفيفني بوطهاو

يكوت السمابات تقاول ذلك، وي وننا سنشاري خالصنا!  حنن ال نعين وننا سننال ت ،ليمال
 الكي. ن هللاألبنرث تيكوته هو ليس تسألة وعمال بليس نصبح "ووناء هللا" ، ون ابلنسبة لنا

الصالح هو تدين لنا وذلك  "التبيّن" هو تعطى لنا "ابلنعمة"، وي ونه توهبة النعمة، هبة عطف 
ناسبة عيى هذه األوض ه. ليس  تتطاملا حنن نصنعها هنا  اإلله السمابي  األعمال الصاحلة اليت

تع الفردبس، إّنا ه. وبساطة دليل وننا لدينا اإلميان احلقيق. يف تسيحنا  إننا ابلنعمة خمّيصون  
مجيع البشر عيى األوض عييهم اهلربب تن اخلطيئة ألهنا ليس  تن صفات الطبيعة البشرية  يقط 

نيسة يكثّربن النعمة األصيية اليت حصيوا عييها يف املعمودية وبلئك الذين هم وعضاء يف الك
، وينما اهلراطقة بوتباع الدايانت األخرى هم حمربتون تن النعمة باخلالص  هلذا السبب نتقدسو يب 

يقول األابء: "اإلتتناع عن اخلطيئة هو عمل تن نطاق قواتنا الطبيعية، لكنه ليس ش.ء نشاري وه 
قق عندتا إوادتنا، وي نواايان الصاحلة، تتعابن تع نعمة الربح القدس  خالصنا يتح 1امليكوت "

بويضاً ال ميكننا ون ُنيص مبفردان، بال النعمة مبفردها ميكن ون ختّيصنا دبن ون نريد ذلك  هللا ال 
 ( ٩:٢٣ييتبعين" )القديس لوقا يقول: "إذا وواد وحد ون يتبعين   جيرب وحداً  هو يقط ي

                                                           

 1 القديس ترقص الناسك، ’عن وبلئك الذين يعتقدبن وهنم يصبحون ووراواً ابألعمال،‘ § ٢٥، يف الفيلوكاليا ]ابإلنكييزية[ ، ترمجة، 
  ٢٧۱(، ص  ٩٧٧۱اجمليد األبل )لندن، ياور وند ياور، ج إ ه  ابملر، ب  ،شرياود بيييي ،كاليستوس بير
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 . التوبة٤
 

ت ب  إلي ك م هبِذِه لِئ الَّ خت  ط   "اي    با، أ  و ب الِدي، إيّنِ و ك 
 اآلِب، ي س وع   د  ن  فيٌع عِ ا ش  ن  ي  ئ  و ح د ك م  ي   طِ خ   إن  ب  
ان  الباو   املسيح    (٢:۱-٢يوحنا  ۱) "، ب ه و ك فَّاو ٌة خِلطااي 

 
بترض   لفسادضرهبا ا ين األبلني آد، بحواءالطبيعة البشرية وعد عصيان اجلدّ تع ذلك، 

طيوب تبيقدت النعمة  وكل أتكيد، لقد جتسد إون هللا بوعاد لنا النعمة بجمدان القدمي، بلكن 
نية  اثإذا وودان التحرو تن اخلطيئة باألهواء اليت ز وع  يف ونفسنا بكأهنا طبيعة  تنا نضال قاس

 خالصنا   شجرة ةحلنطتصبح حبة ابحنن عيينا ون حنرث ووض قيبنا إبوادتنا ل ةتسيحنا وتى احلنط

 بهناواً ليسّود ذي جياهد ليالً بمبا وننا وشر ضعفاء، حنن ُنضع وسهولة ليشيطان عدبان األزيل ال
سوا وعد املعمودية املقدسة  بلألسف تقريبًا مجيع البشر قد دنّ حصينا عييها اليت  ونفسناطهاوة 

خالل سبل  ين ابإلحتاد تع هللا تنتعموديتهم اإلهلية! اخلطيئة سهية، بحني يكون اإلنسان غري تع
صبح عبداً بي –ذلك التعيس املؤسف عييه  –التقديس اليت تقدتها الكنيسة، عندها يسقط 

 لألهواء بليشيطان  

بلكن اي وخ. بزتيي. اخلاطئ، ال تيأس تن خطيئتك  هللا كي. التعّطف! إذا اومتي  وتا، حمبته 
ي  وكاء القراو وثبات بإميان أبالّ ختطئ جمدداً، إذا وك اإلهلية وقيٍب تنسحٍق بتتواضٍع، إذا اختذت

ال تفقد  –وقوهلا اثنية  –ترًا عيى سقطاتك، إذا كره  اخلطيئة بالشيطان وكل قيبك، عندها 
ثقتك  هذه التووة ه. خالص  هللا يقبل هبذه التووة به. كايية، طاملا ك م ي  ابإلعاراف، 

حلك تع اآلب السمابي الذي هو يائق الصالح بحيب لتخّيصك بلتعيدك حلالة الطهاوة بلتصا
 (  ٣٣:۱۱خييقته لدوجة ونه ال يرغب توت اخلاطئ ول ون يرجع بَييص )واجع حزقيال 
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إن التووة ألتٌر عظيٌم، بنرى ذلك جيياً يف تثل اإلون الشاطر  اإلون الذي وضاع طريقه قال: 
ون و دعى لك اوناً" )القديس لوقا  "اي وويت لقد وخطأت وتا، السماء بوتاتك، بلس  تستحقاً 

س يوحنا بيقًا ليقدي ،(؛ بهذا كان كاييًا ليفتح األب ذواعيه بيعانقه  نعم، إن التووة۱٥:٢۱
، ييض  الدتوع، جروًة وتا، هللا، سالحًا ضد اخلطااي إابدة  ، ه. "شفاء اهلفوات ،الذهيب الفم

ينا ليأس  إهنا التووة ياحتة السموات، ه. دليالشيطان، سكيناً قاطعاً ووسه، وجاء اخلالص، إزالة ا
بكما قال ووّنا، العامل السمابي باملالئكة القديسني تبتهج بحتتفل  2إىل الفردبس بقاهرة الشيطان "

خباطٍئ باحد يتوب وكثر تن تسعة بتسعني تن األورايء ليسوا حباجة إىل تووة )واجع القديس لوقا 
۱٥:٧  ) 

 .، ال تيأس، ألن الرب عاملٌ وضعفاتنا بال جيازينا ابملوت عندتا ُنطئ؛لذلك وقوهلا جمدداً اي وخ
(  ليسوا األصحاء تن هم حباجة إىل ٣:٩وطرس  ٢ب ٣٣:۱۱يكف. لنا ون نتوب )واجع حزقيال 

؛ ٩:۱٢-۱٣طبيب ول املرضى  املسيح مل أييت ليدعوا األوراو ول اخلطأة ليتووة )القديس تىت 
(  وشدد عيى توضوع ۱:۱٥تيمواثبس  ۱؛ ٥:٣۱-٣٢لوقا ؛ القديس ٢:۱٧القديس ترقص 

اليأس هذا ألن كثريين يقولون: "وان خاطئ كبري، هللا ال يقبيين " بلكن وي وب ال يقبل ودتوٍع يف 
 باً الغفران  بالذي يعود إىل ويته تييئاً ابلتووة بانسحاق القيب طالعينيه عودة اونه الذي ضّل طريقه 

هل. ليقديس غريغوويوس ابالتاس: "هلذا السبب ال تكان لييأس وني لنسمع هذا اإلوشاد اإل
مانة ون اخلاطئ تا زال عيى قيد احلياة هو ض تنا هو زتن التووة، جمّردالبشر    ألنه مبا ون زتن حيا

 3لذاك الذي يرغب ابلعودة إىل هللا أبن هللا سوف يرحب وه 

 

                                                           

 )PG 49:337( ٨,۱ 2 عظات يف التووة  
  3 إىل إكسينيا الراهبة اجلزيية الوقاو، يف الفيلوكاليا ]ابليواننية[، اجمليد ٤، الطبعة الثالثة )وثينا، تنشووات وستري، ۱٩٦۱(، ص  ٩٦ 
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 . اإلعرتاف٥
 

 (٤:٢٦ون سرياخ  " )يشوعال تستح. ون تعارف خبطاايك"
 

ه. ال تؤدي ي تهما كان  تووتنا عميقة بعظيمة، طاملا وهنا ال ت كتمل وسر اإلعاراف املقدس
إىل اخلالص بال جتيب تعها غفران بحمو خطاايان بال تصاحلنا تع هللا القدبس  يقط ابالعاراف 

ن وطرشيل األب إ الذي يسبقه تووة عميقة ميكن ليخطيئة أبن تباد بلينفس التعيسة أبن ت شفى 
 الربح.، تثل هنر وودن اثين، يغسل كل األبساخ اليت تسّببتها اخلطيئة يف نفوسنا  

إذا أتتينا ابلفكرة التالية سوف نفهم وكثر ون التووة مبفردها ليس كايية لغفران خطاايان: حني 
رضى كاٍف تيكون لدينا ترض جسدي بنعاين تنه كثرياً، تاذا نفعل؟ هل اليقني باملعرية وننا 

لشفائنا؟ هل حقيقة وننا نعرف تا هو الداء الذي نعاين تنه بتن وين أييت يعين ون الوجع سيختف. 
يب ل خطاايان ليطب نقهكذا هو األتر تع خطاايان: إذا ملبوننا سننال الراحة؟ وكل أتكيد كال! ب 

 ه. تريضة وداء اليت الربح.، ليمعّرف، لك. مينحنا غفران بالعالجات املناسبة، لن ن شفى بنفسنا
 قاتل ستموت تواتً وزلياً بتذهب ليجحيم  

بلكن األسفاو املقدسة تعيمنا ويضاً ون التووة دائماً جيب ون يتبعها اإلعاراف  وكيمات النيب 
يت بمل و كت م إمث.  وان عري   خ طيئداببد الذي بوعد خطيئته املخيفة باملزدبجة اعارف لينيب اناثن: "

ف  ليربِّ إبمث.، بون  صفح   عن خباث ِة قييب " )املزتوو ق ي : إيِن و     بجمدداً يقول: (٣۱:٥عار 
، ِعظات. قد و ِيي   تن الص راِخ  طول  النهاِو" )املزتوو  ؛ هذا يعين: "ألنين مل (٣۱:٣"ألين س ك ُّ

كائين انسحق  عظات. ب وتوب وصدق بالتزت  الصم ، تتحاشيًا اإلعاراف خبطيئيت وتاتك، 
ال "كذلك األتر، ينصحنا سرياخ احلكيم:   4ت ِئناً بانئحاً النهاو كيه "ميه اوجتف ألنين صرخ  أبك

                                                           

  4 ب ن  تريبيالس، كتاب املزامري مع شرح خمتصر ]ابليواننية[، الطبعة الراوعة )وثينا، تنشووات سوتري، ۱٩٧۱(، ص  ۱۰٢ 



11 
 

؛ وي ال حتابل (٤:٢٦)يشوع ون سرياخ  "تستح. ان تعارف خبطاايك بال تغالب جمرى النهر
ذا إتربواً خطاايك  كذلك األتر، يكتب يوحنا اإلجنيي.: " ،الذهاب وعكس اجملرى الطبيع. لألتوو

(  ۱:٩يوحنا  ۱عارينا خبطاايان يهو وتنٌي بعادٌل ليغفر لنا خطاايان، بليطهران تن كل دنس" )ا
ضكم البعض" لبعضكم البعض بصّيوا لبع وزالتكمبويضاً يشدد الرسول يعقوب وخ. الرب: "إعاريوا 

(  إضاية إىل ذلك، القديس يوحنا الساوق حني كان يعّمد يف ٥:۱٦)وسالة القديس يعقوب 
يس ليعاريوا: "باعتمدبا تنه يف األودن تعاريني خبطاايهم")القدتنه دن قال ألبلئك املعتمدين األو 
 ( ۱:٥؛ القديس ترقص ٣:٦تىت 

 ان القديسني بالتقييد املقدس يف كنيستنا عموتاً يعطوان هذه النصيحة، إذ، وابؤ تن هذا املنطيق
  5ب وبح. لك. ت غفر لنا بنه ابألتر الذي ال غ ى عنه أبن نعارف خبطاايان ألرب يعت

 

 

 

 

 

 

                                                           

  5 النصوص تن األسفاو املقدسة اليت تدل عيى األسس اإلهلية بضربوة اإلعاراف املقدس خلالصنا ه. التالية: )۱( ٢ تيوك ۱٢:۱٣؛
، إضاية إىل ٨۱:٩۱؛ وعمال الرسل ٢٣:۰٢؛ القديس يوحنا ٤٨:٧قديس لوقا ؛ ال٨۱:٨۱؛ القديس تىت ٩۱:٦۱( القديس تىت ٢)

 تيك املذكووة يف تضمون النص  
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 . فقط ألسقف أو كاهن٦
 

 (۱٧:۱٤"و ت ض وا ب و و با و ن  ف س ك م  لِي ك ه ن ة" )القديس لوقا 
 

يقولون: "حسنا، قبي  ون وعارف، لكين سوف وذهب  بنتوضوع آخر ي طرح هو التايل  كثري 
ء فران تن هللا، بهو املي.بوقول خطاايي وتا، األيقوانت، سوف ووسم إشاوة الصييب بوطيب الغ

ابلتعطف وطبيعته سوف يساحمين  ال ميكنين البوح هبم لكاهن ألنه تن جهة وشعر ابخلجل بتن 
 جهة وخرى كيف وعرف ونه لن يذهب ليخرب وانس آخرين؟

بلكن هذا اي وخ. بزتيي. اخلاطئ هو بهم شيطاين؛ كن وكيدًا ونك تفهم ذلك  إن ووّنا 
جسد، بقبل ون يصعد إىل السماء، وعطى الرسل القديسني كل السيطان بخميصنا يسوع هللا املت

ليغفربا )وي يساحموا( وب ليمسكوا )وي ال يساحموا( اخلطااي: "خذبا الربح القدس: إن غفرت 
؛ واجع القديس ٢۰:٢٢-٢٣)القديس يوحنا كتم خطاايهم وتسك " خطاايهم ت غفر؛ بإن وتس

لسيطة لأليقوانت بلكن لتالتذته القديسني بهم ودبوهم (  كما ترى، هو مل يعط. ا۱٨:۱٨تىت 
إىل وخاليهم األساقفة بالكهنة  بال حىت لوالدة اإلله الفائقة القداسة، اليت ه. وكثر طهاوة تن 

 الشريبويم بالسرياييم، وعطى هذه الوصية! 

ني الذين يوترى كم هو كبري هذا الشرف؟ ال لوالدة اإلله بال حىت ليمالئكة القديسني! ليمعار 
يعيشون عيى األوض مس ح هلم أبن يديربا الشؤبن السمابية  احلكا، األوضيني لديهم السيطة أبن 

  ضبلكن يقط وجساد  تيك األتوو اليت يقو، هبا الكهنة هنا يف وسفل هذه األو يروطوا وب حيّيوا، 
 رها اخلاطئ، لكن يغفهللا وكل أتكيد يقبل تووة  6يوايق عييها بيؤكدها هللا القدبس يف السموات 

                                                           

 On the Priesthood III.5-6 (PG 48:643-644; NPNF I.9.47-48) :6 هذه ويكاو القديس الذهيب الفم  ونظر املزيد يف 
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 يقط تن خالل الكاهن  

عييك ون تعرف اي وخ. ونك حني تعارف، املهم ليس يقط غفران خطاايك، بلكن ويضاً 
الكاهن، الذي هو مبثاوة الطبيب الربح.، سوف يساعدك بينصحك كيف تشن حراًب عيى 

يمة، سيعانقك  يية، بوكر  وهواءك بيعزّيك يف وملك بيعطيك حيول لكمية تن املشاكل العائيية باحلِ 
كأب حمب بيتعاطف تعك  مبع ى آخر، املعّرف ليس قاضياً حمايداً ُناف تنه  يهو وب بطبيب، 

   كل بغالباً تا جياهد وكثر تنك ون خاطئ بوخ، َيترب ذات املشا 
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 ف األخالقيةر  حالة املع. ٧
 

 كل   ليفعيكونون خسساء ليغاية، سابلرغم تن ون الكهنة    "
 اليت تفعله. النعمة بسريسل الربح القدس     األتوو اليت ختّصه

 كل ش.ء  اآلب باإلون بالربح القدس يوزّع كل ش.ء وينما الكاهن   
 7يعري لسانه بيقد، يده" )القديس يوحنا الذهيب الفم( 

 
سوف تقول يل اآلن: "لكين وعرف جيداً ون الكاهن هو خاطئ بغري تستحق "إمسع اي وخ.  

و ال متنع نعمة الربح القدس تن تفعيل األسرا ا هو تا زال ووثوذكسياً، حالة الكاهن األخالقيةطامل
املقدسة اليت يقيمها )الكاهن اخلاطئ(  لو كان هذا تا حيصل، يالويل لنا، ألنه لن يكون هناك 

قال: "سوف (، ألنه هل.وثر ليكنيسة؛ يكون هللا قد ختيى عنا بعندها يتضح ونه كاذابً )ساحمين اي إ
، بالقديس يوحنا ۱٨:٢۰؛ واجع ٢٨:٢۰حىت إىل تنتهى العامل )القديس تىت وكون تعكم 
۱٤:۱٦ ) 

يف احتفال األسراو املقدسة الكاهن ال يفعل شيئاً تن عنده؛ هو جمرد وداة يف يدي هللا  يقول 
حني يقرو  ،القديس يوحنا الذهيب الفم ابتتياز: "الكاهن يعري لسانه بيقد، يده " هلذا السبب

صالة الغفران ليشخص الذي عّريه، يقول: "ليساحمك هللا يف هذا الدهر احلايل بيف الدهر اآليت " 
يف صالة وخرى يقول: "ليساحمك هللا كل ش.ء وواسطيت وان اخلاطئ، سوايً يف هذا الدهر احلايل 

باغفر له     دك هذابيف الدهر اآليت " بيف تكان آخر يقول: "ويها الرب إهلنا، تقّبل اعاراف عب
 ألنك ون  بحدك لك السيطان ون ليبشر  ااي اليت اوتكبها، ألنك إله صاحل حمبكل تن اخلط

                                                           

 )PG 59:472; NPNF I.14.326( 7 عظة عن إجنيل القديس يوحنا، ٨٦,٤  
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غري تقيداً  ه، تن خالل عد، استحقاق.، لتحفظك" ب"نعمة الربح الكي. قدستغفر اخلطااي 
 بتغفوواً يف هذا الدهر احلاضر بيف الدهر اآليت " 

ّقق يف خطااي الكاهن  إضاية إىل ذلك، نرى ونه حىت يف حياتنا هلذا السبب إذاً عيينا واّل ند
اليوتية إذا متتعنا وروح تاّدي تا، ال نقو، وفحص احلالة األخالقية عند اآلخرين  إليك وعض 
األتثية: حني جييب لك ساع. الربيد شيكاً تصريياً  عييك ون تصريه، ون  أتخذ املال يوواً بليس 

ذلك األتر، هتتم وه وبذاخة  كاًل صاحلاً وب سيئاً، ول تشكره ولف ترة ب يقط ال تسأله إذا كان وج
حني تكون تريضاً ون  ال تبحث عن طبيب دبن خطيئة ليشفيك، ول تبحث عن باحد هو عامل 
ابوع بخبري يف ين الطب، بتركض إليه تييئاً ابألتال  ويضاً، يف هناية الشهر ون  أتخذ واتبك تن 

  ه ووداً: "لن آخذه، ألنك غري عادل بعدمي األخالق إخل "  وب عميك دبن ون تقول ل

إليك وعض األتثية األخرى اليت ت ظهر وننا ميكننا ون حنظى عيى خالصنا تن خالل الكاهن، 
وغض النظر عن حالته وتا، هللا  عندتا جلأ النيب إيييا إىل الربية، ووسل هللا الطعا، إليه تن خالل 

غذاء  النيب مل يتذّتر هلل بمل يسأل عن السبب ملاذا هللا مل يرسل له غراب بذلك لك. يقد، له ال
وطريقة مماثية،  8محاتة ويضاء كالثيج  هو يقط وخذ الطعا، بجّمد هللا ألنه وطعمه الطعا، وواسطة 
دي  املش. عيى جسر قدمي، س.ء الصنع بتضربب ابلص هنر تا غالباً تا يتوّجب عيينالك. نعرب 

اقشة ملاذا هو ليس جديداً، وب ملاذا مل يتم تصييحه جيداً، إخل  نعربه بنذهب حنن ال جنيس ملن
لعمينا  ويضاً، وحياانً قد يكون القسطل الذي نشرب تنه املياه تصّدايً  بلكن ت ن يكون عطشاانً، 

املعّرف  وحد! ال حني يركض وشوق لشرب املياه العذوة بالباودة، يتمّعن بيدّقق ابلقسطل املصّدي؟
اً هو تثل اجلسر بالقسطل  ال تكرهه تهما كان خاطئاً  األهم تن كل ش.ء عييك ون تصي. إذ

تن وجيه بحتيطه ابحملبة بالتعاطف  عييك ون تتصّرف جتاهه كما يتصّرف األطفال  اهتما،أبكثر 

                                                           

  (PG 78: 1000C)  III.340  8 ونظر سفر امليوك ٣، ۱٧:٦  هذه الربهان ييجأ إليه القديس إيسيدبوبس وييوسيو،: الرسالة  
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 جتاه وويهم، ألنه إذا ضمن العائية األطفال يريضون وويهم لوقوعه يف خطأ تا بيطردبنه تن املنزل،
 تن سيجيب هلم الطعا، ليأكيوا؟ تن سيحميهم تن املخاطر؟ تن سيكون الداعم ليعائية؟

بلكن طاملا ونك يف مجيع األحوال تريد تعّرف جّيد، عييك ون تبحث، عييك ون ت تعب 
 ،نفسك، عييك ون تسأل، بعييك واّل تند، عيى وي عمل جسدي قم  وه وب تال صريته

وحدًا تناسباً  عندتا تعاين تن ترض خطري،  دوودت ون جتإذا  بعييك واّل هتتم وشأن املسايات
سب الكيفة إطالقًا إىل حني ون جتد الطبيب األكثر خربًة ليشفيك  ون  حىت تبيع ون  ال حت

تنزلك لك. تتعاىف جسدايً  لذلك، اآلن، حني املسالة ختتص مبستقبيك األودي بخالصك بشفاء 
وير بال كيفة؟ نعم، حتماً  لذلك ال تؤجل األتر بال نفسك، ولن تضين نفسك ابلتعب بولن ت

لدقيقة، بال تتقد، أبعذاو خمتيفة خاطئة، ألن وّوك بوابك السمابي ينتظرك أبذوع تفتوحة بيدعوك 
 ( ۱۱:٢٨القديس تىت )قائاًل: "تعالوا إيل اي تتعيب النفوس بوان ووحيكم" 
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 . فقط ابإلعرتاف نتطهر٨
 

 9اعارايه ه. حبوب وال حصاد""تووة اخلاطئ دبن 
 

تن انحية وخرى، هناك بهم آخر عند الناس يرتكز عيى ونه وعد ون ت بنا ميكننا ون ّنحوا خطااي 
املاض. دبن اإلعاراف ليكاهن، بذلك تن خالل اإلحسان بإقاتة القداديس بالقيا، أبعمال 

 تهدها  لتسحقها يف . احلذوه. وكل أتكيد شيطانية، بعييك توخ هذه الفكرةصاحلة وخرى  
حني توّسخ تالوسك بالبقع تبدب شديدة القرف، ون  ال تستخد، وي نوع تن السائل لتنظيفها، 
حىت بلو كان مثني جداً بنوعية ابب وبل  ون  ال تستخد،، لنقول، الزي  وب الكولونيا الثمينة، 

ص خر خابلكن ش.ء ووخص وكثري بونفس الوق  وكثر تناسباً: الغازبلني وب تسحوق آ
 ابلتنظيف  

طة جداً، بلكن كربايؤان كما تعيم ال يسمح لنا أبن نتواضع بنكشف وملنا يهذه املسألة ه. وس
 مل ثقيل بابلكاد يستطيع الوقوف عيى وجييه، بهو تنهكاً لكاهن  حني يكون املرء تثّقاًل حبِ 

ن يطرح محيه وى ووكل أتكيد، تاذا سيفعل سبيتصبب عرقاً بعطشاانً، وسألك: تا الذي يفعيه؟ 
يضعها عييه ل –سياوة وب عروة وب إخل  –جانباً بأيخذ نفساً عميقاً بتن وعدها جيد بسيية وخرى 

بيكمل طريقه  كذلك إذًا األتر ابلنسبة لك اي وخ.  عندك مِحل ثقيل، خطاايك، اليت تسبب 
داللة ’طيك يية، تعلك اهلم بالوخز املستمر ليضمري بالكثري تن املرّات عد، النو،، بوكيمات قي

وليس وتر سخيف أبن تقو، وكوتة تن األعمال األخرى، بإن كان  صاحلة ‘ تنذوة عن اجلحيم 
 دسة، بتارك جانباً املساو األسهل، وي الذهاب إىل الكاهن لتطرح جانباً مِحل خطاايك؟ بتق

                                                           

  9 عمانوئيل )كاوابثيو(، تاربوولي  كوس، اإلعرتاف ]ابليواننية[، الطبعة الثانية، اجمليد األبل )وثينا، ۱٩٥٦(، ص  ٩۱  
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وّنا و  إذهب اي وخ.، ووكض يووًا بال تضّيع حلظة، بعندتا تطرح مِحل خطاايك وتا، صييب
مبعونة اإلعاراف، سوف تشعر أبتر ال يوصف! إوتياح بيرح بهبجة بقناعة ستمأل قيبك  ستعتقد 

اسة هبذه الطريقة تكون قد بضع  وسس القدنفسك ونك طفل صغري بستمجد إهلنا دبن انقطاع  
 داسةالفردبس  عدد كبري تن الناس انلوا القيف وعماق نفسك، بتكون قد ودوت ابلسري عيى دوب 

هبذه الطريقة؛ كانوا ساوقاً خطأة كباو باآلن حنن نطيب شفاعاهتم بصيواهتم  هكذا كان القديس  
كرباينوس، تشعوذًا شهريًا بخادتًا وتينًا ليشيطان، لكنه وعد ون اتب باعارف، بصل إىل دوجة 
 اإلستشهاد تن وجل املسيح  هكذا كان القديس توسى احلبش.، وئيسًا ساوقًا ليساوقني ترتعد
تنه كل تصر  هكذا كان  خمتيف نساء عامل الرذيية اليوايت جرون األالف تن الرجال إىل اجلحيم 
وواسطة الزىن  إليك وعض األتثية: األكثر شهرة تنهم، ترمي املصرية، ويالجيا، إيدبكيا، اثييسيا 

، نرتعش مك ثر تذكووين يف السنكساو  عندتا نقرو حياهت  بوخرايتبترمي نسيبة الناسك ووراتيوس 
بنذوف الدتوع بنبدو حياة جديدة  نعم لقد وخطأبا كثريًا وتا، هللا، لكن تووتهم الحقًا كان  

 عميقة بودوت وطرح مِحل خطاايهم وواسطة اإلعاراف  

يئة، كيف عن العيب بوال خط لنعمة  بلكن ألنه تنزهون يتحد ونا بجيعينا آهلة ابهللا يريد 
تن خطاايان؟ النق. يتحد يقط تع النق.  هلذا السبب لدينا سيتحد تعنا حني نكون تسوّدين 

ل الصدقة ا وعمااإلعاراف الذي هو محّا، حقيق.، غّسالة لينفس  يييكن اإلعاراف وباًل بوعده
     بوي ش.ء آخر جيعينا نشبه خالقنا
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 . جبرأة وانسحاق القلب٩
 

 10"ب تن العاو إال ابلعاواهلر  ال تستطيع"
 سيم.()القديس يوحنا ال
 

خدتها الشيطان ليمنعنا تن اعاراف َييصنا ه. اخلجل  يهو جيعينا نشعر تخدعة وخرى يس  
نبع تن يني يتضح ون هذا اخلجل يابخلجل تن الكاهن ينؤجل األتر أبكميه  تن اإلعتباوين التال

 الكي. الشر  البشرية  عدب

حني ن اي اإلهلية  بلكقبل كل ش.ء عيينا الشعوو ابخلجل عندتا ُنطئ بُنالف الوصا (۱)
ليس يقط ال ُنجل تن هللا، بلكن وكل بقاحة بدبن امحراو الوجه ُنطئ عيناً وتا، نرتكب خطيئة 

البشر  عندتا يراان هللا باملالئكة القديسني بطغمات املالئكة بالعامل السمابي أبكميه بويضاً الناس 
 األوضيني، ال نشعر بال حىت أبصغر بخزات الضمري  

مجيع خطاايان بهفواتنا  سردس هذا يقط بلكن الحقًا ، بودبن خجل وب خوف، نبلي (٢)
 أبسيوب عظيم لدوجة بكأننا وجنزان ويعال عظيمة ليغاية  

ني ُنطئ وثر تن اخلجل حنفتقر ألي حقيقة وننا إن يصالن ونا إىل تا يي.: هذان اإلعتباوان 
يطان يعمل ليضمن خجينا تن بحني نقول خطاايان وتا، اآلخرين ه. دليل باضح ون الش

اإلعاراف  هلذا السبب وسألك اي وخ.: ملاذا حني ترتكب خطيئة وب تسردها عينًا وتا، األخرين 
بح. بهللا يقط األب الر ال تشعر ابخلجل، بلكن حني تذهب لتعارف هبا يف الكنيسة، حني 

                                                           

  10 السلم إىل هللا ]ابإلنكييزية[، القديس يوحنا السيم.، وئيس دير جبل سيناء، املقالة ٤، ٦٢، ترمجة دير التجّي. املقدس  طبعة 
  ۱٤(، ص  ۱٩٩۱تنقحة  )ووسطن، دير التجّي. املقدس، 
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يس هذا خلجل؟ ولبحيث ستنال الغفران ألجل خالصك، ملاذا، وكرو، تشعر عندها اب سيسمعوهنا
األتر غري تنطق.؟ وليس هذا تن الشيطان الذي، حني يرى ونه َيسرك بونك هترب تن عبودية 

 اخلطيئة املربعة، يفعل كل تا ووسعه ليمنعك تن اإلعاراف؟

هذا اخلجل الذي نشعر وه إذاً هو كمني يعي. تن الشيطان، بحنن ال نعارف ألنه حينها جيب 
ب بتواضع ول ويضاً اجلروة  جبب ون يكون لدينا التواضع باألسى ألننا ون يكون لدينا انسحاق قي

بخسران طهاوة املعمودية األصيية، بالثقة بالرجاء باإلميان ونه كأب  خالقنا بدّنسنا صووته وحزانّ 
يئة بتنه يان تن احلياء تا جييب اخلط"تتعّطف سوف يغفر لنا  يقول سرياخ احلكيم شيئاً تهماً: 

 ( ٤:٢٥)يشوع ون سرياخ  "نعمةتا هو جمد ب 

الذي تصدوه الشيطان، ابلرغم تن وننا اختذان القراو ابإلعاراف، حيرضنا إىل  هذا احلياء املخزي
اليجوء إىل ذوائع وخرى يف بق  اإلعاراف لك. ال نشعر ابخلجل بنتواضع بلك. ال نشوه مسعتنا  

ين  آخربن ئتهم عيى اآلخر لو، خطيهلذا السبب الكثري تن الناس حني يعاريون حيابلون إلقاء 
ابلون خيسًة بتكرًا أبن َيففوا تن حجم خطاايهم  وعض الناس حتديداً يقولون نصف جمددًا حي

خطاايهم لكاهن بالنصف اآلخر لكاهن آخر  بمجيع هذه األتوو حتصل ألهنم ليس لديهم الثقة 
اً، ألن الذي كان هلم ساوقابلظهوو وتا، وعني اآلخرين عيى حقيقتهم بهكذا يفقدبن التقدير 

الناس اآلخرين يربن يقط املظاهر اخلاوجية  بلكن يف صيب هذا التواضع الذايت بهذا التحقري 
الذايت تكمن كل عظمة خالصنا تكتوتًة  يقط حني يتواضع اإلنسان يصبح تعقالً لينعمة بعرشاً 

اراف عوخ. كيف اإللك. ترى اي  ليثالوث القدبس  تن هذا املنطيق سوف وسرد حدث حقيق.
بكم تن األتوو الصاحلة تنتج تنه  القديس يوحنا السيم. يسرده يف   الصحيح جيب ون حيصل

  ‘  السيم إىل هللا’كتاوه الشهري 
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صاً بقاٍض صاحل  يقد اتفق ملا كن  هناك ون ل راعٍ ح كماً تريعاً ابلفعل ل"شهدت ترة يف دير 
وراحة   ذلك الراع. الفاضل بالطبيب احلاذق ون ينعم اليصيأتر   ةياً تقد، إىل السرية الرهبانيحمار 

سبوع ، املتبع يف الدير  بوعد انقضاء األكاتية ملدة سبعة واي، يقتصر ييها عيى تالحظة النظا
لك وكل ذبملا وآه توايقاً عيى  ‘نا؟ابلسك ى تع رغبهل ت’ ستحضره الراع. عيى انفراد بسأله:ا

كل ش.ء يوواً إىل اإلعاراف ود ابدو قوتكبها يف العامل  بملا وآه اليت ا ويضاً عن الشربوصدق سأله 
ان قد بإذ ك ‘وويدك ون تشهر وعمالك هذه حبضرة مجيع اإلخوة ’قال ممتحنًا إايه: ودبن تردد 

إين وعارف هبا إن شئ  يب ’تق  خطيئته حقاً بمل يبال ابخلجل قط، قبل هبذا وال اوتياب بقال: 
 ‘يف بسط اإلسكندوية

ني واهباً، بوعد بثالث غناته الناطقة البالغ عددها تئتنييو، األحد التايل مجع الراع. كل و بيف"
ضرووه ب رّه جبإلخوة ناء إقاتة اخلدتة اإلهلية، قّد، ذلك اجملر، املزكى  قا، عدد تن اتالبة اإلجنيل وث
 ووسه ن ثر عر ب تن ش و لبس تسحاً هو كان قد بواء ظهره، ب ّتفتا ك  يداه  كانتا قد   وضعة ترات وريق 

رتاد  يانذهل اجلميع هلذا املشهد بوخذبا جبهشون ابلبكاء، إذ مل يكن وحد عيى عيم مبا جيري  ابل
بملا بصل إىل ابب الكنيسة عيى هذه احلال صرخ وه ذلك الرئيس القديس بالقاض. الرؤبف 

  ‘، يإنك لس  وهاًل ون تدخل إىل هنا قف عندك’وصوت عظيم بقال: 

تن صوت الراع. الذي واته تن اهليكل كل اإلنذهال )إذ ظن ونه ال يسمع صوت  يانذهل"
ميته بجثا عيى بجهه ليحال، ترجتفاً جبإنسان ول صوت وعد، عيى تا وكد لنا وقسم ييما وعد(، 

دداً ون جم ها ودتوعه وتره ذاك الطبيب الرائعيبترتعشاً تن اخلوف  بإذا كان طرحياً عيى األوض يبيّ 
يه ليجميع بذلك لكيما حيقق خالصه بجيع تن جرائم هتكبو وتا، اجلميع وكل تا اتفصيل ابليبوح 

وهلا  هتثااًل ليخالص باإلتضاع  ياعارف ابلتفاصيل بهو ترتعد، وكاية جرائمه بقد استغرهبا باست
إذ ون خطاايه مل تكن جسدية، طبيعة بغري طبيعية، اقاريها تع الناس بالبهائم  كل تن مسع هبا،
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  بملا وت اقراوه مساعه بكتاوتهسميم بالقتل بغريها مما ال جيوز ، لكنها ويغ  إىل جرائم التبحسب
 هذا وتر الرئيس حااًل وقص شعره بإحصائه يف عداد اإلخوة 

يب؟ يأجاوين غر ب  حلكمة ذلك الباو بسألته عيى انفراد: ملاذا صنع  وه هذا األتر العجّ ت"ي
طة اخلزي واسآليت ولك. وخيصه تن اخلزي ا ني إثنني: وبالً،ذلك الطبيب األصيل قائاًل: لسبب

حظ.  ون إىل حنيهض عن األوض مل ين، ألنه ابحلقيقة اي وخ. يوحنابهذا تا ت يعاًل  احلاضر؛
ائاًل: لقد قيإن وحد اإلخوة احلاضرين وسّر يل  ايه كيها  بال تشك وصحة ذلكابلصفح عن خطا

 هايشطبذاك ان ك  كّيما وقر ذلك الطريح خبطيئة،ب  حة ليكتاوة، قيماً بلو شخصاً وهيباً ميسك  ووي 
فح  عن بون  ص مث.،وعارف ليرب إب : إين، ألن النيب داببد يقول: "قي   بهذا ترّجحوقيمه

الثاين، يهو ون عندي وني اإلخوة تن قد  (  وتا السبب، السبعينية٣۱:٥خباثة قييب" )تزتوو 
ذلك ال ينال وحد  ، إذ ودبنالطريقة وستحثهم عيى اإلعاراف هبااقاريوا ذنوابً مل يكشفوها، هبذه 

 11الصفح عن زالته "

وووي  اآلن اي وخ. هذا املثل املؤثر؟ وترى تاذا يروح اإلنسان حني يقو، ابعاراف طاهر وصدق، 
ألتر يشبه احلالة حني تكون تعاين تن وتراض جسدية: بودبن ترائية؟ هذا ا ‘لف بدبوان’ودبن 

ليطبيب كل تا َيتص وصحتك  ون  ال ختبئ جرحك ول تكشف عنه ودبن حياء،  يأن  تقول
ألنك متيك وغبة بشوق أبن تتعاىف  يايعل األتر ذاته ويضاً حبضوو الكاهن: "قم ابعارايك وبساطة 

  12طاهر "وقيب صادق ب بتباشرة 

 
                                                           

 11 استخدت  هنا النص املعّرب وساساً يف كتاب السل م إىل هللا، تعريب وهبنة دير تاو جريس احلرف )وريبت ، تنشووات الاراث  
املعّرب  –هلذه الارمجة عديالت قم  وبعض الت، ب ٥٤ -٥٣، ص  ٢۱-۱۱، ٤املقالة ( ٦۰۰٢األابئ.،   

 12 القديس نيقودميوس الآلثوس.، اإلكسومولوغيتاريون )دليل اإلعرتاف( ]ابليواننية[، الطبعة الثالثة )و عيد طبعه تن طبعة البندقية  
  ٤، الفقرة ٨٦۱ص  ن د ( الثاتنة؛ وثينا: ،  ساليفريب، 
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 . حىت خطيئة مميتة واحدة، إذا مل نعرتف هبا، تعاقبنا۱۰
 

 لغفران"وحد حيظى اب"دبن اإلعاراف، ال 
 13)القديس يوحنا السينائ.(

 
ذه سيشن عييك احلرب وواسطة العاو بهب ةاملطيق مبا ونين وعيم ون الشيطان خبساسته لكن

ف. عن املعّرف تيك اخلطااي اليت ختزيك وشدة بهتينك وتا، اآلخرين،  الطريقة سيجعيك خت 
ة، سوف وكتب لك قصة صادتة خلطاايك الساوق 14املقدسات تدنيسبسيديعك لتضيف خطيئة 
  15لكنها حقيقية ألساعدك 

تن  هذه كان  تصنع الكثري يضائل له إونة تقية بصاحبة "كان هناك تيك يف إيطاليا 
الصدقات باهتماتها ابلفقراء كبري  ترّج  بالدها أبن يسمح هلا ون تصبح واهبة بلكن تن شدة 

نه سوف يكون ونع وسقف وبتا ك. ينصحها يداً وقحبه هلا مل يسمح هلا أبن تنفصل عنه، بحتد
دالً وهلا تكايأة وكرب إذا وقي  يف تنزهلا بقات  هبذا اجلم تن األعمال اخلريية كما كان  تفعل 

قي  اإلونة يف تنزهلا ، ون ون تصبح واهبة، ألهنا يف تيك احلالة ه. ستنفع نفسها يقط  بابلتايلت
 لعيش ابلفضيية كما يعي  ساوقاً  استمرت اب، ب لك. ال تصطد، تع وويها جمبووة

 ، مل يستطع حتّمل وؤية هكذا ويعال تن إتروة شاوة  شناخلبيثة"بلكن الشيطان، ذلك األيعى 
العالقة  بهو هامجها هبذهعييها حرابً جسدية يوقع  يف غرا، شاب بسيم كان يف خدتة امليك، 

                                                           

  13 السل م إىل هللا، اخلطوة  ٤,۱٢، املرجع املذكوو ساوقاً )ووسطن(، ص  ٢٥ 
 14 القديس نيقودميوس، اإلكسومولوغيتاريون، املرجع املذكوو ساوقاً، ص  ۱٩۱، بوغاويوس، الراهب الكرييت، خالص اخلطأة    

   ٧و، الفقرة ۱۱٢(، ص  ٩٧٢۱ويغووولوس، )تسالونيك.: ب  
  15 وغاويوس الكرييت، املرجع الساوق، ص  ٢۱٩ و ب  – ٢٢۰و  
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وك  وهنا اب  وعد يارة قصرية ودالغراتية وقوة لدوجة وهنا خضع  باوتكب  اخلطيئة تع هذا الش
ا  بقات  ال يعيم الناس خبطيئته .ت ون متوت تن عاوها، لكل يغيبتها احلرية لدوجة وهنا ووادحات

سراً بوخربت القصة كيها إلتروة عجوز كان  إحدى خادتاهتا  هذه املروة العجوز وعطتها عشبة 
داً بتتأمل تن اً، لكنها كان  حزينة جتسبب  وقتل اجلنني  بهكذا خطيئتها مل ت كشف ألحد إطالق

 ني  تخطيئتيها اإلثن

سأهلا يحزينة ألنه مل يسمح هلا ون تصبح واهبة،  اعندتا ووى وووها وهنا تغتمة ليغاية، اعتقد وهن
عندها بضعها هذا امليك يف دير يضيل  إذا ووادت اإلُنراط يف دير  يرح  عندتا مسع  ذلك 

ها قوانني احلياة الرهبانية دبن احنراف لدوجة ون االخوات مل تر  حيث مت  سياتتها  بحفظ  مجيع
تضحك وب تنطق وكيمة ابطية ووداً  عندتا حضرن لزايوهتا وقاوهبا اإلانث تن القصر وب النساء 
النبيالت األخرايت وب وووها امليك، كل ترة كان  تتكيم تعهم لفارة قصرية بوعد ون تيق. عييهم 

مل تعارف  -ة هذه اإلتروة التعيس - قاليتها بتبك. عيى خطيئتيها اليت الوداع، كان  تذهب إىل
 تن الرب    ه. يقط وك  بطيب  الغفرانماا الربح.، وي الزىن بالقتل اليت اوتكبتهألويه هبما

"يف هناية املطاف وقدت، بذلك وعد ون اعاري  خبطاايها األخرى بتنابل  تن األسراو 
بتها  يأجاوتها وئيسة   تعاقبقال  هلا وهنا متّ  ت لرئيسة الدير يف وؤيةاملقدسة  وعد ثالثني يو، ظهر 

 ‘كيف تن املمكن ون تعاقيب ألنك كن  كثرية الفضائل بلديك شغف كبري ألتوو هللا؟’الدير: 
 الربح.؛ اعتقدت اليتني حبماقيت مل وعارف هبما ووداً ألِب وجاوتها: "لقد اوتكب  خطيئتني كبريتني

عييهما سيكون ذلك كايياً يف عيين املسيح  لكنه حكم عيّ. أبن ووك. بوتعذب  ونين إذا وكي 
 وودايً وسبب هذه اخلطيئة  األعمال الصاحلة األخرى مل تنفعين "

بتهما  كان  صادقة بعميقة،فردها ليس  كايية، تهما  وووي  اآلن اي وخ. كيف ون التووة مب
. ت غفر  إن اإلعاراف الطاهر تن دبن عاو عنها تن خالل كل يضيية بكل عمل صاحل لك تعربّ 
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وب خجل هو حاجة ال غ ى عنها  ال البكاء بال األصوا، بال السهرانيات بال السجدات بال 
تسعة و عارفونك حني تاحلقيقة ر الصدقات لديها القوة لتطفئ حىت بلو خطيئة صغرية  تذكّ 

غفر  لك. و قنعك التسعة بتسعني ت  ليكاهن بختبئ باحدة، يف تيك احلالة بال حىت بتسعني خطيئة 
 سوف وخربك قصة حقيقية وخرى  

عاش  هناك اتروة نبيية بثرية جداً اوتكب  خطيئة ياضحة ليغاية بمل تعارف هبا ألي تن األابء 
ترة التق  وكاهن واهب وجنيب تع تيميذه كاان يف وحية حج إىل قرب الربحيني وداع. اخلجل  
ان  تقا، روة يف كنيسة حيث كاملارجم[  عندتا ووهتم اإلت –بوشييم املسيح الكي. القداسة ]يف و

خدتة عيد باألب الربح. كان يقيم الييتووجيا، خطر عيى ابهلا ون تعارف له ألنه كان وجنبياً بال 
ن تقول تيك وادت ويعريها  ذهب  عندها إىل زابية يف الكنيسة بوخربته خطاايها  لكنها عندتا و

وه تعابن تن الشيطان، غيبها خجل كبري لدوجة ونه امحّر بجهها بمل تستطع التفبو اخلطيئة الكربى
  هبا  

تع ذلك، كان ترايق األب الربح. وجل وسيط بياضل، بوينما كان باقفاً عن و عد ينتظر، ووى 
ون ويعى خرج  تن يم املروة تع كل خطيئة اعاريتها بوعد كل تيك ووى ويعى كبرية وظهرت ووسها 

ات لك. خترج تن يمها مث زحف  جمدداً إىل داخيها بمل خترج  وعدها، ووى كل األياع. ثالثة تر 
عد ون و اليت كان  قد خرج  ساوقًا تعود ودواجها بتدخل يمها ألهنا مل تذكر اخلطيئة األخرى 

 قرو األب الربح. صالة الغفران عييها، غادوت املكان  

  عندها يهم تاذا حصل بذهب ليكشف عن "وخربه تيميذه عن الرؤية كما سردانها وعاله
هذه الرؤية ليمروة بحيّثها أبن تعارف ابخلطيئة األخرى ويضاً  عندتا ويغوا تنزهلا بجدبها تيتة، بوعد 

سة تصري نفسها  بانظر تا حصل! ووبها جالون وكوا عييها، ويعوا الصيوات إىل هللا ليظهر هلم 
وان تيك املروة ’طا هبا بعذووها وقسابة  مث قال  هلم: عيى ويعى خميفة وينما ويعتان وخريتان وحا
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 الفاسقة اليت اعاري  اليو، بألنين مل وقول خطيئة باحدة تعينة اوتكبتها، وسيمين الرب لتقتيين هذه
األيعى بألحارق يف عقاب وودي  بهذا حصل ألنه )هذا القاض.( انتظرين زتن طويل ألعارف 

‘ ة اآلن ليس لدي بال حىت وصيص وتل ابخلالص، وان التعيسبحبماقيت مل وقيها وسبب اخلجل  ب 
  16"وعد ون قال  هذه األتوو، اختف  

يب كمة: "إذا وودت ون تغيعطينا القديس نيقودميوس اآلثوس. هذه النصيحة البالغة احل
  17"قل وباًل تيك اخلطيئة اليت تسبب لك وكثر كم تن اخلجل حني حياووك ابلعاو،  الشيطان

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  16 املرجع الساوق، ص  ٢۱٨ب-٢۱٩و ب  
  17 اإلكسومولوغيتاريون )دليل اإلعاراف(، املرجع املذكوو ساوقاً ، ص  ۱٩۱ 
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 . ليس ثالثة مرات يف السنة۱۱
 

 عاىف"اجلراح اليت ت كشف عيناً لن تزداد سوءاً ول ست  "
 18)القديس يوحنا السينائ.(

 
اي وخ. بصديق. اخلاطئ، طاملا ون نعمة هللا الكي. التحنن قد ساعدتك ألن تبصر  إذاً 

ة: ال تؤجل دخطيئتك، لك. تتوب بتقو، ابلقراو العظيم ابإلعاراف، وعطيك نصيحة وخرى باح
كثرياً  حني   وحزنته  بازدويتهذلك بال حىت لدقيقة باحدة! عييك ون تتصاحل يوواً تع خالقك الذي 

يكون شخصاً تا وريقتك بهو تهموتاً بتشهراً وه، بهو ال يكّيمك لكنه يتحاشاك، يأن  تسرع 
كثري تن األحيان ليوواً جتاهه لك. تتصاحل تعه  ون  تستعني ابآلخرين ليكونوا بسطاء وينكما با

ون  ترسل هدية تا لك. تعيد احملبة بالسال، وينكما  ون  جتد صعووة يف النو، نتيجة القيق  تن 
هذا املنطيق، إذا هذا تا حيصل تع الناس، يكيف تستطيع ون تساريح وال تباالة يف اليحظة اليت 

اين تن ترض خطري بَيرببنك جمدداً، إذا ون  تع 19وحزن  ييها وابان السمابي بهللا هبذا املقداو؟
 هل تبقى وال ه م؟ ابلتأكيد كال! يأن  تركض إىل األطباءون هناك إحتمال ونك ستفاوق احلياة، 
كان  طاوئة بتسأل أبمل: "تاذا سيحصل ِب؟ هل وان   ابتنفق األتوال بتضع تهاتك جانبًا تهم

 يف خطر؟ هل ترض. شديد اخلطووة؟ إخل   

تن دنس  ّهرتتطلغ األمهية ال ود ون تعريه  إذا جنح  يف اعارايك ب بلكن هناك ويضاً وتراً اب
خطاايك ونعمة الربح القدس، ال تعتقد ون مجيعها اآلن قد انته ، بون "إىل هذا احلد ه. 
خطاايي"  كال، ال تعتقد ذلك ووداً! ياآلن حتديداً تبدو تيك الرحية الكربى، ذلك اجلهاد الكبري  

                                                           

  18 السلم إىل هللا، اخلطوة  ٤,۱۱، املرجع املذكوو ساوقاً )ووسطن(، ص  ٢٣  
19 السلم إىل هللا، اخلطوة  ۱,۱٥، املرجع املذكوو ساوقاً )ووسطن(، ص  ٧ 
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إىل  ،قاً تع هللا وطريقة تا بوخذت بعداً ونك اآلن ستنضم إىل عسكره ابعارايك ون  صنع  إتفا
وتباعه، إىل وونائه األتناء  بهذا العسكر هو يف حرب تستمرة بابلتايل سوف تكون يف حرب ال 
تتوقف، بإن كان  حرب وبحية  كن وكيداً ونك تفهم ذلك  حني جييس إون القرية صاتتاً بوكل 

  ين حبيواانته بال يزعج وحد، عندها ال وحد َياف تنه بال وحد يزعجهتواضع يعمل يف ووضه بيعت
رهبني خرين تعاً بيتسيحون بيتجهون إىل التالل، تلقربي وصبح اثئراً بجيمع وجاالً آبلكن إذا هذا ا

العامل بتهددين الدبلة باحلكوتة، عندها تاذا حيصل؟ يالسيطات تستيقظ بأييت اجليش لدعمهم 
إىل حني ون يتم القضاء عيى الثواو  هذه ه. احلال تع التووة باحلرب  بحتصل حرب تستمرة

الربحية  طاملا ون اإلنسان هو عبداً ليشيطان خبطيئته بكفره، الشيطان ال يزعجه  لكنه حني يثوو، 
ندها الشيطان خلطيئة(،  عها ه. إنتفاضة وبحية ليتحرو تن عبودية اوي يتوب )ألن التووة جبوهر 

بَياف ون َيسر عبده بهلذا السبب هو "يقيم احلجر عيى احلجر" لك. يبعد الفداء يبدو إبزعاجه 
تمل  هبذه الطريقة إذًا يصاوع  20عن البشر تن خالل استنباط التجاوب بالصعوابت اليت ال حت 

 عسكر هللا الربح. بالصاحل، وي الكنيسة املناضية، وكل قواه بيقاب، الشيطان بتواوعه  

رحون  بلكن كما تعيم، احل رب ال تقو، دائماً دبن سفك دتاء  العديد ي قتيون بوكثر تنهم جي 
بكذلك، وعد اإلعاراف، ميكنك ون تتيقى جراحاً  هلذا السبب عييك ون تسرع يووًا إىل العميية 
اجلراحية الربحية، لتجد كاهن لاريه جرحك بهو ابستناوة تن هللا سيغسل جرحك بيضع العالجات 

 يك الوصفة الربحية اليت عييك ون تطبقها لك. تتعاىف  املناسبة عييه بيعط

ك، ال تيأس  د، خربتكل ترة تقع ييها يف اخلطيئة نتيجة حسد الشيطان بنتيجة ترضك بع
 ال تدع اجلرح ييتهب بيسبب جراح وخرى ستسّبب تدوجييًا مبوتك  ال هربل سريعاً! ال تؤجيها!

هذا وتر ب كما اعتادت وغيبية البشر ون تفعل، تذهب إىل اإلعاراف يقط واي، األعياد الكربى  

                                                           

  20 السلم إىل هللا، اخلطوة  ٤,۱۱٣، املرجع املذكوو ساوقاً )ووسطن(، ص ٥۱  
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خرية األ ن )بحتديدًا يف اليحظةخاطئ جداً  واي، الفصح بامليالد بوثناء صو، الرقاد تراهم يركضو 
ربا كل ش.ء يف املنزل( وعجية عظيمة دبن يقني بتووة صادقة ليقولوا ليمعّرف البعض وعد ون حضّ 

ية" يذكربها  بيقولون وضمري تراتح: "خيصنا تن هالشغتن تيك اخلطااي اليت ابعتقادهم جيب ون 
بيعودبن إىل تنازهلم دبن وي تغيري يف حياهتم وب ويكاوهم، مبا ون نعمة الربح القدس احمليية مل متأل 

 ساوقاً: وتوااتً  عييه قيوهبم بمل تعطيهم قوة وبحية  ييبقون كما كانوا 

بريين لتتخيص تن الصداع؟ هل حبة وسووسك، وال أتخذ  لكن دعين وسألك: عندتا يؤملك
ينما حنن نطق. وننا واملغري سنة لك. أتخذها؟ وليس تن األتر ونك تنتظر ثالث ترات ابليعقل 

هنتم جبسدان بوتفّرط )ذاك اجلسد الذي سوف ي دين يف األوض وعد سنوات قييية بأتكيه الديدان(، 
ه بوعد جمات الشيطان الذي جيعيها عبدتتن اجلهة األخرى نارك نفسنا ياوغة بدبن محاية ووجه ه

 املوت أيخذها تعه إىل اجلحيم وودايً؟

عيينا إذاً ون نعارف وشكل تنتظم جداً  لنطيب الغفران تن هللا تن خالل املعّرف حىت عيى 
ىل امليكوت ها تسد طريقنا إوصغر اخلطااي اليت تهما ودت صغرية تصبح تدوجييًا جبااًل وكاتي

، وجاب وكثر تن غريه ئل وحد العاوري السبيل يف وي تكان ع رقي  خطواتهي  عندتا س  السماب 
ون تساوه قد ع رقل ونسبة ال ميكن ختييها حني كان يف الربية ألن حذاءه اتتأل تدوجيياً ابلرتال بمل 
يكن ووسعه املش. وعد ذلك  إضاية إىل ذلك، دعوان ال ننسى ون تهما كان  السفينة كبرية، 

 لكثري لتغرق: يمجّرد ثقب صغري مل يتم إغالقه ابلوق  املناسب يكف. ليصبحه. ال تتطيب ا
تشكية  بصفحة ويضاء متاتاً ال حتتاج الكثري تن األبساخ عييها لنسميها ابلوسخة؛ يقط لطخة 

 باحدة تكف. لتجعيها بسخة  

طااي الكبرية فر( باخلغدواسته ملوضوع اخلطااي الصغرية )اليت ت  ، يف وس اآلثوس.القديس نيقودمي
 :)املميتة(، يصل إىل اإلستنتاجات التالية
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الكثري تن اخلطااي الصغرية تصنع خطيئة كبرية، عندتا حيتقر اإلنسان اخلطااي الصغرية ألهنا  (۱)
 صغرية  

"مجيع اخلطااي تدان مبساباة ألن الرب قال: "تن يرتكب اخلطيئة هو عبد ليخطيئة"  (٢)
 (  ٨:٣٤)القديس يوحنا 

كل تن اخلطيئة الصغرية باخلطيئة الكبرية مها ابلتسابي جتابزات ليناتوس، حسب قول " (٣)
كل تن ال يؤتن ’( بعصيان لإلون: ٣:٤يوحنا  ۱القديس يوحنا: "اخلطيئة ه. جتابز ليناتوس )

  " ( ٣:٣٦)القديس يوحنا  ‘ابإلون لن يرى احلياة

نسان تستعبٌد إلني تسيطر عيى تن يرتكبها: "ألن ا"   باخلطيئة الصغرية تصبح كبرية ح) ٤ (
 (  ٢:۱٩وطرس  ٢ملن غيبه"  )

اجلذع بالقذى، وي اخلطيئة الكربى باخلطيئة الصغرى َيتيفان وقدو وهنما ال يستجيبان  (٥)
خاوج تيكوت  االعقاب ذاته، لكنهما ال َيتيفان وقدو وهنما يطرحان كل تن يرتكبهم

 21السمابات "

الوق     ال تدع هذا الكم تنياتال تعارف ثالثة ترات ابلسنة، حىت بلو ليشكيإذاً اي وخ.، 
 نفسك تن ثقل خطاايك  املوت هو وتر ال دوي تىت يدامهك املوت قبل ون تريحميض. ألن تن ي
هل تساءل، وكون غداً  سيأيت  قد يكون األن، قد يكون وعد يارة قييية، قد يوحد يعرف تىت 

                                                           

 دليل اإلعرتاف، املذكوو ساوقاً، ص  ۱٧، تع تعديل بتكمية وسيطني  )٢( )٣( ب)٤( ه. تعاليم القديس ابسيييوس الكبري اليت
21  

 Short Rules, Question 293 (PG 31:1288C-1289A) جندها يف  
On Compunction (“To the Monk Demetrios”), Discourse 1.2 (PG 47:396)    ( هذا تعييم القديس يوحنا الذهيب الفم جنده يف٥) 

Homilies on 1 Corinthians 16 (PG 61:135; NPNF I.12.93) بيف     
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إىل اجلحيم  ذهب تع خطاايكوت لتقول تا يثّقل عيى نفسك، و، هل ستستعطى الوق  قبل ون مت
 لألود؟

تم إقتالعها وعد ذلك ي بتصبح شجرة، به. ال تارك اخلطيئة داخيك اي وخ. لك. ال "تتجذو"
وصعووة يقط  طاملا ون خطاايك ه. نبااتت صغرية، إقيعها يوواً ألن ذلك سهل  ال تؤجيها  إطرح 

تا يزوعه الشيطان يف داخيك باسحقه بإال َيّيف  يف هذه احلالة الشيطان  كلخاوجاً عيى الفوو  
سوف يرتعد خائفًا بيقع يف اليأس، بعندها سياركك وسال، ألنه يعرف ونك وواسطة اإلعاراف 

 وعه بعندها وي سبب سيكون لديه إلزعاجك؟ستقتيع كل ش.ء سيقو، وز 

ّترت د   عادة أبالّ تعود إىل املكان حيث يكتب القديس نيقودميوس وكل وبعة: "اليقالق لديها
وعشاشها  بهكذا ه. احلال تع الشياطني: يه. هترب تن الشخص الذي يعارف تكراوًا ألنه 

ف ، كما قال  الشياطني ونفسها لرجل يضيل، كياشباكهب  اايإلعاراف املتكرو هو يدّتر وعشاشه
  22"داخيه  ان ال قوة هلم عيى شخص يعارف وتكراو، بليس لديهم وي تكان

تباه وكثر إىل نتتعّيم ويضًا كيف تعط. ا عندتا تتعود عيى اإلعاراف ابنتظا،، عندها سوف
نفسك  ستتعيم كيف تعتين هبا بتغسيها لك. يتحد هبا هللا الثالوث  قيبك سيكون دائمًا نقياً 

وض ألن تذبق الفردبس حىت بون  عيى األسوف املعّرب( ب  –بستعاين هللا ذهنياً )وي يف النوس 
 (  ٥:٨الرب قال: "طوىب لألنقياء القيوب، ألهنم سيعاينون هللا" )القديس تىت 

 حيني ندتاععييهم الذين  تكون تثل وبلئك املسيحيني املأسوف وقوهلا لك جمدداً اي وخ.، ال
ايت بألاي، عديدة وتجهيز املنزل باحليو  كربى )الفصح بامليالد إخل( ينشغيوناألعياد التوعد 
عون املأكوالت عيى ونواعها باأللبسة اجلديدة إخل، بتن مث يف اليو، األخري ي هربلون تقّيداً بيبتا

                                                           

  22 املرجع املذكوو ساوقاً، ص  ٢۰٤، الفقرة ٣  



32 
 

ابلشكييات ليجدبا تعّرف، بيتأيفون حني ال ينجزبن اعارايهم وسرعة بيفقدبن هدبءهم يقط 
ليصل هبم املطاف لقول وعض خطاايهم وسرعة بابوجتال دبن تووة بتن مث يغادوبن تع ضمريهم 

بكأنه "خيصنا تن هالشغية"  إذا كان اإلعاراف كذلك، عندها باحسراته  اً صاييوصبح ًا تفارض
بالويل لنا! وين الدقة؟ وين التووة؟ وين الوع. املشني وننا وحزاّن خالقنا بوابان خبطاايان؟ وين الند، 

كثر تن وببخز الضمري؟ وين اإلتتحان الذايت؟ ال ميكن ون يكون هناك جتديفاً عيى الربح القدس 
  ذلك!
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 . دليل االعرتاف۱٢
 

ت ه   !ت ن  َي  رِج  الطَّاِهر  ِتن  النَِّجِس؟ ال  و ح دٌ "  ِإن  ك ان    و ايَّ
، ب ق د  ع ي َّن    ه رِِه ِعن د ك   "   و ج ي ه  ي ال  ي  ت ج اب ز ه  حم  د بد ًة، ب ع د د  و ش 

 (۱٤:٤-٥)ويوب 
 

ااي األخرى الوص ةابلضربو  يخالفسمتني، يلوصيتني العظعاتًة، عندتا َيالف اإلنسان ا
ا يم خمّيصنا اإلهل.: مويضًا بسيقع يف ابق. اخلطااي  هااتن الوصيتان مها كالتايل، كما تفّوه هب

وحبب الربَّ إهل  ك  وكلِّ قيبك بكل نفسك بكل ذهنك " هذه ه. الوصية األبىل بالعظمى  "
ن  ف ِسك  " هباتني الوصيتني يتعّيق الناتوس كبالثانية ه. تثيها:"و حِبب  ق رِيبِ  ّيه  ك  ك 

بابلتايل حمبة هللا بحمبة قريبنا اإلنسان مها الوصيتني  23( ٣٧:٢٢-۰٤)القديس تىت باألنبياء"
صغر ا هو وناألبلتني بالعاتتني، بكل جمهودان جيب ون يذهب حنو حتقيقهما  سبب سقطات

 خرق هلما 

لك. وساعدك وشكل تيموس بإجياِب وكثر يف تسألة ب ، اي وخ. يف املسيح، تع ذلك
وقّد، لك هنا الئحة تن األسئية توّجهة لنفسك  هذه سوف تساعدك  اإلعاراف العظمى،

عيى يحص بضعك الربح. حبذو بعمق، بلك. تصل إىل املعرية الذاتية قبل ون تسجد وتا، 
  24عارايك ابالكاهن لتقو، 

                                                           

 23 قاون تثنية اإلشاراع ٦:٥، ۱٩:۱٨؛ القديس لوقا ۱۰:٢٧؛ وبتية ۱٣:٩؛ القديس يعقوب ٢:٨
 صدوت الئحة األسئية هذه يف نشرة خاصة تن تنشووات "الرسول ابوانابس" حت  عنوان "دليل اإلعاراف " يف الطبعات الساوقة

24 
اعتمدان ون هذه اليت نقدتها هنا ه. ويضل، وعد ون قمنا وبعض  "هل لديك تذكرة؟" استخدتنا الئحتنا اخلاصة تن اخلطااي، لكن ل

  التصحيحات البسيطة  
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 أنت وهللا

وث األقدس؟ أبلوهية املسيح بالربح القدس؟ هل تؤتن ابلكنيسة هل تؤتن ابهلل؟ ابلثال. ۱
 بأبسراوها؟ ووجود الفردبس باهلالك؟

نك تيأس ؟ وب و، وعناية هللاخاصًة يف املراحل الصعبة تن حياتك، ب نفسك دائماً  تودعهل  .٢
 ؟كإميانعد،  ظهربت

 ك؟إميانك بشجاعتالتجاوب، يأضع  ب األتراض د ب تذترت وتا، هللا يف الشدائهل حصل ب  .٣

هل تؤتن ابلتبصري باملندل، ابلتنجيم بالسحرة، ابملكتوب بتبصري القهوة؟ هل ديع  آخرين  .٤
 ؟بيؤتنوا هبا لييتجئوا إىل تثل هذه الطرق

ويل اوجتاج األخشاب، ونني األذنني، ع :السيئة ألشراوتن اهذه بتعترب  راياتهل تؤتن ابخل .٥
 ؟سمى ابحلظ السعيدبتا يالكالب، االلتقاء وكاهن، 

 هل تعتمد عيى احلظ بالنصيب؟ .٦

 ،هل تصّي. صباحًا بتساًء بعيى املائدة؟ هل ختجل تن وسم إشاوة الصييب وتا، اآلخرين. ٧
 كنيسة؟قرب  تثاًل يف تطعم وب وثناء تربوك 

 هل تقرو الكتاب املقدس وب كتباً وبحية وخرى؟. ٨

 د؟هل تذهب كل وحد إىل الكنيسة بيف األعيا. ٩

 هل تتاوع القداس اإلهل. تن البداية حىت النهاية، وب ونك تدخل تتأخراً بخترج قبل النهاية؟ . ۱۰
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هل حتتشم يف لباسك، خاصًة عند ذهاوك إىل الكنيسة؟ هل تنتبه إىل عد، الضحك بعد، . ۱۱
 تناقشة اآلخرين يف الكنيسة حىت بلو وثناء إمتا، سر املعمودية وب الزباج؟

أبالّ ك عاويلرمّبا تقول ملتن الذهاب إىل الكنيسة؟ وب زبجتك وب وبالدك  نع تهل حدث ب . ۱٢
 ؟ لكنيسةيذهبوا إىل ا

 هل تتنابل ابنتظا، وب ونك تتنابل ترة كل سنة بودبن اعاراف؟. ۱٣

 وعطيته؟ مل تف. ووعد وب ق س موب وب عن كذب، هل حتيف ودبن وسبب . ۱٤

 25ء وب القديسني؟العذوا وب هل جدي  عيى اسم املسيح. ٥۱

 األووعاء باجلمعة بيف األصوا، املقدسة؟يوت. هل تصو،، يف حالة عد، بجود عائق صح.،  .۱٦

 هل حدث بوتي  خاوجاً كتباً تقدسة يف وتاكن قذوة؟. ۱٧
 

 أنت واآلخـرون

 هل تكره وب تعادي وحداً وساء إليك وب شتمك يف غضبه؟ .۱

ال وب ، تعتقدًا وهنم يتكيمون عييكسبب بجيه، بال تثق هبم ودبن هل تشك يف اآلخرين . ٢
 ال حيبونك بال يتعاطفون تعك؟وب يريدبنك، 

                                                           

  25 لرمّبا ويضاً تستخد، العباوات التالية: "هللا وعيم"، "هللا شايف"، "هللا عم يسمعينا" "بحيات هللا"، "ابسم هللا"؟ إهنا خطيئة ون نتكيم   
(  بُنطئ ويضاً حني ٧:۰٢" )خربج ال تنطق ابسم الرب اهلك ابطال العشر اليت حتّدد:"هكذا، ألننا ُنالف الوصية الثالثة تن الوصااي

 نستخد، كيمات األسفاو املقدسة عن طريق املزاح  
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 ؟ممتيكاهتموب مجاهلم وب  وب سعادهتم تقدتهم يزعجكهل حتسد اآلخرين ب . ٣

 هل تغض النظر عن قريبك املصاب وب الواقع يف حاجة؟ .٤

 عادل؟ب  ، تستقيم،صادقهل ون  يف تعاتالتك املهنية تع شركائك بزتالء عميك بزابئنك،  .٥

 هل متاوس النميمة عيى قريبك بتدينه؟. ٦

هل تستهزئ ابألتقياء الصائمني وب اجملاهدين يف سبيل حياة تسيحية، بتضحك عييهم؟ بهل . ٧
 تستهزئ ابلذين عندهم نواقص طبيعية وب وبحية؟

يبك مسعته يآذي  قر هل حدث بنقي ، بلو وغم ووادتك، خرباً تا وب اهتاتاً ضد شخص آخر . ٨
 بوهنته هبذه الطريقة؟

 ن  صحيحة؟حىت بإن كا ،زالهتم يف غياهبم وب ضعفاهتم، وعماهلم ،خريناآلف تصرّ  هل ودن . ٩

عبة لدت ييها، يف ظربف صوحداً وساء إليك ، وب حىت الساعة اليت ب  نفسك وب هل لعن  . ۱۰
 تّرت يف حياتك؟

 ؟تخدت  إشاوات يدبية وذيئةاسوب  آخرين إىل الشيطانووسي  هل . ۱۱

ا حتتميهما ٍان كاان عاجزين؟ هل تساعدمها يف حاجاهتمهل  هل حتار، بالديك بهتتم هبما؟. ۱٢
اجلسدية بالربحية؟ هل هتتم وذهاهبما إىل الكنيسة بتنابلة األسراو؟ هل ختيي  عنهما ودبن 

 شفقة؟
 هل ضرو  وحداً يف غضبك بوهنته وكالتك؟. ۱٣

 إخوتك؟ذلك إىل تسجيل ترياث لك ظاملاً و يكهل ديع  وه .۱٤
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 هل تتمم عميك املهين وب وسالتك إبخالص؟. ۱٥

هل تسرق؟ هل ساعدت وحدًا آخرًا عيى السرقة وب عيى إخفاء الساوق؟ وب هل حتتفظ  .۱٦
 عندك أبتوو تسربقة؟

 ليذين وحسنوا إليك؟هلل ب هل ون  انكر لينعمة اإلهلية بغري شكوو . ۱٧

 ق وانساً وشراواً وب تس.ء السمعة؟ هل ديع  وحداً ابلكال، وب ابألعمال إىل اخلطيئة؟هل تراي. ۱٨

 ن؟د الديهل استدن  تن وحد بمل تسدّ  هل قم  وتزبير؟ هل خالف  قوانني الدبلة؟ .۱٩

 هل قتي  أبي شكل تا؟ .٢۰

 ابت؟اهل تدخّي  يف حياة اآلخرين، وب أبعماهلم، وب وعائالهتم بسبب  نزاعات باضطر . ٢۱

 هل ترحم الفقراء، اليتاتى، الشيوخ، كثريي األبالد، وب العائالت الفقرية اليت تعريها؟ .٢٢
 

 مع نفسك

 هل ون  تتعيق ابملادة بابخلريات األوضية؟. ۱

 حمب ليمال؟خبيل ب هل ون   .٢

 هل عندك طمع؟ .٣

 ؟ هل تؤتن أبن كل تا يفيض عنك َيص الفقراء؟مبالك هل ون  تبذو .٤

 العظمة؟ جنونندك هل ع. ٥
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 عالتات اونك؟ ك وب غناك وب جناحاتك وبهل تفتخر ويباس .٦

 هل تفتش عن تديح الناس بجمدهم؟. ٧

 ضل تنك؟ويال يوجد  ههل تتقبل املديح وسربو بتنتظر تن الغري ون يتميقك بيقول ون. ٨

 ؟كبيؤنّبو  هل تضطرب عندتا يكتشفون وخطاءك بهل تتذتر عندتا يوخبك وؤساؤك .٩

  ب؟انتبه هلذه اخلطااي ألن تشخيصها صعهل ون  عنيد، تّدع.، وانين، تتكرب بتتفّرد؟   .۱۰

هل تيعب ابلووق، حىت ودبن تال، تع عائيتك وب وصحاوك لك. تقتل الوق  كما يقول . ۱۱
 البعض؟

 هل دّنس  جسدك خبطااي جسدية بكذلك نفسك؟. ۱٢

 السينما وب يف الفيديو؟هل تتاوع تشاهد وذيية عيى التيفزيون وب يف . ۱٣

 هل تطالع كتبا وب جمالت ال وخالقية؟. ۱٤

 هل يكرت ترة ابالنتحاو؟. ۱٥

 هل ون  عبد لبطنك؟ .۱٦

 هل ون  كسول، تتهاتل، وييد؟ .۱٧

هل تتفّوه وكيمات غري الئقة، عدائية، شتائم إتا ليسخرية وب ليشتم وب لالستخفاف . ۱٨
 ابآلخرين؟

 هل عندك وبح التضحية؟. ۱٩
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 هل تطرد تن يكرك األيكاو السيئة اليت أتتى لتدنس قيبك؟. ٢۰

 هل تنتبه لنظراتك حىت ال تنجذب بواء الصوو وب الوجوه املغرية؟. ٢۱

 هل تنتبه ألذنيك بلسمعك؟. ٢٢

بب جالية وب لباسًا تغراًي يسهل حتتشم يف لباسك؟ إن كن  اتروة هل ترتدين ولبسة و . ٢٣
 "صرعة"؟هرك ظهل ت ،تاكن تقدسة؟ بإن كن  وجالً األ حني تدخينيخاصة فضيحة، ب ال

 هل ترقص يف وتاكن وذيية؟ وب تغين وب تسمع وغاين طائشة؟ .٢٤

 هل تسكر؟. ٢٥

  ألتوالر وذيل ليبذهوس بتيعترب ة اإلنسان الغالية ب التدخني يفسد صح؟ هل تدخن. ٢٦
 

 للمـتزوجـني

القات عيدخل يف وحد الزبجني  حني وهيبألتر الزبج.؟ إنه  خالصهل حتايظون عيى اإل .۱
 غري تشربعة 

 هل وحزن وحد الزبجني اآلخر وتا، اآلخرين وب عيى انفراد؟ .٢

 هل تظهربن قسابة؟ مبا ال حيتمل الواحد ضعفات اآلخر؟و  .٣
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ومّبا ونِ  ب وي تظهر تنايف لشريعة هللا؟ ب قرينتك ون تتبع املوضة وشّجع ون  ويها الزبج هل ت .٤
تباع عادات بأتتريه أبن يعطيك الوسائل الاليهو بالسيوى جة جترّين زبجك إىل حياة ويتها الزب 

 العامل املؤذية؟

هل تفكر ابجلهاد الواجب ون يقو، وه كل تن الزبجني إن كان خاوج البي  وب داخيه تن  .٥
 وجل ون يريح الواحد اآلخر نفسياً بجسدايً؟

اإلتساك يف  نو ؟ هل حتارتبتذل عالقتك الزبجيةون  ويها الزبج تتطّرف يف تتطّيباتك هل  .٦
 واي، اآلحاد باألعياد باألصوا،؟

 ة؟الدينيباألحاديث هل مينع الواحد اآلخر تن الذهاب إىل الكنيسة وب إىل االجتماعات  .٧

هل هتتمون يقط وثقايتهم دبن  ؟(٦:٤"ودب الرب بتوعظته")ويسس ون وبالدكم عيى هل تروّ  .٨
 عية شخصيتهم؟ون تكارثوا إىل نو 

م الديين؟ هل ، إىل التعيياملنتظمة هل تقودبن األبالد إىل الكنيسة، إىل االعاراف، إىل املنابلة .٩
املائدة  الصالة صبحًا بتساًء بعيىهل عّيمتموهم ؟ أبقوالكم بويعالكمالفضيية عّيموهنم عيى ت

 ابنتباه بتقوى؟

 كتب باجملالت الربحية بالوطنية؟هل تنتبهون إىل تطالعاهتم؟ هل هتدبهنم إىل ال. ۱۰

 هل تنتبهون إىل نوعية وصدقائهم بتن يتخالطون تعهم؟. ۱۱
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ة خالعة، وب تسمحون هلم ورؤية التيفزيون وصوو بعربضات هل تديعوهنم إىل وؤية تشاهد . ۱٢
 ؟بدبن تراقبة األهل غري حمدبدة

 هل تعيموهم التواضع باليباس احملتشم؟. ۱٣

 يعذوونكم؟ وب ترسيوهنم إىل الشيطان؟ هل تيعنوهم عندتا. ۱٤

 26هل تقدتون عيى اإلجهاض بتتحاشون إجناب األبالد؟. ٥۱

 هل ظيمتم األبالد عند توزيع املرياث؟. ۱٦

ويها الزبج تعتقد ون تسؤبلية تروية بتثقيف األبالد تقع عيى عاتق زبجتك يقط؟  هل ون  .۱٧
ية الوق  تعهم لك. متنح زبجتك يارة تن متضب ون  ويضًا تسؤبل عيى إوشادهم بالقراءة هلم 

 ؟الراحة، بويضاً لك. يشعر األبالد حبضووك بهكذا ميتنعون عن اإلُنراط ابملشاكل

 هل توخبوهنم بتزبدبهنم وكيمات غري الئقة؟. ۱٨

هل حيار، كل باحد وهل اجلانب اآلخر؟ هل يتدخل األهل يف حياتكم الزبجية بَييقون . ۱٩
 لكم تتاعب؟

 دخيون يف عائية بلدكم؟ل تته. ٢۰

 هل جيدف الواحد؟ عندها ليجتهد كل باحد ون يضبط نفسه بيقطع عنه كل كال، جتديف . ٢۱

                                                           

 26 مبا ون كل زبجني مها حالة خاصة بيف ترحية وبحية تعينة، ت  ناقش عادة هذه املسألة تع  كاهن الرعية وب األب الربح. -  املعّرب
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وكل أتكيد اي وخ.، هناك العديد تن اخلطااي اليت نرتكبها يوتياً  هذه اليت كتبناها هنا ه. 
. تصل إىل كلك. تساعدك يف طريقة تا لتعط. انتباهك لنفسك، لك. تقو، ابتتحان ذايت، بل

وب لن وعارف هبا   ،" ألن الرسول يعق ،ل ووداً: "آه   إهنا خطيئة صغريةال تقو تووة صادقة  
"ألن تن حفظ الناتوس كيه بعثر يف وتٍر باحد يقد صاو جمرتاً يف الكل" )وسالة القديس  يقول
 نجدت نفسك تذنباً، عييك وباًل وتكون قد ب (  لذلك وعد اإلتتحان، حني ٢:۱۰ يعقوب

تدين نفسك بمث و شعر ابألسف ألنك وحزن  وابك السمابي باوكض ابنسحاق بتووة إىل وحضانه 
قائاًل تثل اإلون الشاطر يف املثل الشهري: "اي وو  قد وخطأت إىل السماء بوتاتك، بلس  

 ( ۱٥:۱٨-۱٩)القديس لوقا  "لك اوناً، ياجعيين كأحد وجرائك  تستحقاً وعد ون و دعى 

ألنك هبذه  27ق املسؤبلية عن خطاايك عيى وانس آخرين، كما يعل آد، حبواء،واّل ترشإحذو 
الطريقة ون  تضيف خطيئة وخرى عيى خطاايك: اإلدانة  يقول كاتب سفر األتثال احلكيم إبهلا، 

ّقاً ِإىل  إهل.: " وِ ون تن  ي  ع ِرض  ق ِضي َّت ه  و بَّالً ي  ب د ب حمِ  ت ج  بهذا  28(،٧۱:٨۱ تثالو ه  " )وأي  يت  آخ ر  ب ي س 
حنو عمل ظامل، هو وباًل سيدين نفسه وتا، احملكمة ألن إذا  اويعين: حني يتم استدواج الرجل الب
 سيكون توقعه وسوو  تّتهمه يتوقعه بييق. عييه اليو،، 

لنضع دائمًا نصب وعيننا كال، نصيحة األب ويمن املقدسة: "إذا النفس ودان  ذاهتا وتا، 
    29ا "الرب، الرب حيّبه

 

                                                           

" )تكوين ۱٢:٣(   "ال م ر و  ة  الَّيِت ج ع ي ت  ه ا ت ِع. ِه.  و ع ط ت يِن ِتن  الشَّج ر ِة ي أ ك ي   
27  

 خبصوص هذه املسألة ونظر اخلامتة  
28  

  29 أقوال آابء الصحراء ]ابإلنكييزية[، ترمجة األخ  وينيديكتا ببود )كاالتازب، تيشيغان، ۱٩٧٥( ص  ۱٧٧، الفقرة ٧۱ 
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 . بعد اإلعرتاف۱٣
 

 ، السبعينية(٣۱:۱م" )املزتوو ت خطاايه  نوهبم بس ارِ رت ذ"طوىب ليذين غ فِ 
 

   هذا احلّما، السمابيون  تغادو اإلعاراف طاهرًا ابلكييةإذًا اي وخ. بزتيي. اخلاطئ، 
كن للينفس قد وغسيك تن دنس اخلطيئة  املالئكة يف السموات تبتهج تع حمايل القديسني  

ألنه حتديداً اآلن حيسدك الشيطان قبل تن وي بق  تضى، ك له هناك وتر وبد ون ولف  إنتباه
ا عدداً تن الفخاخ لك. يغرقك جمدداً ووحل اخلطيئة البغيض  تاذلك بيصر أبسنانه حنوك، بجيهز 

 إذن ستفعل تن اآلن بصاعداً؟ تاذا ستكون وسيحتك؟ تاذا سيكون دوعك؟

الذي يصفه وووك الربح. لك  إنتبه  30نّفذ وفرح بشكر عمل التووةايًة، عييك ون تود •
يض ل  عندتا يكشف املر واّل تعص. هذا األتر، ألنك إن يعي  ذلك ستعاين شربواً وسوو تن قب

ب، هو يطيع بأيخذ وي دباء يصفه له الطبيب، إن كان تراً وب حيواً ألنه يعيم ونه إذا داءه ليطبي
 موت  مل أيخذه لن يتعاىف ول سي

مات تن هج إذا وودت ون تتمكن يف املستقبل أبن حتفظ عيى حصن نفسك تنيعاً 
 ألسيحة التالية:الشيطان، عييك اليجوء إىل ا

                                                           

  30 يستخد، املاربوولي   كرباينوس هنا كيمة "كانوان" عوضاً عن كيمة "إويتيميا" اليت غالباً تا ت فهم  ک "كّفاوة"، بذلك ليعرّب عن يكرة 
وتبة يفرضها املعّرف عيى الشخص الذي اعارف خبطاايه  هذا ليس له عالقة إطالقاً مبفهو، الكّفاوة عند الالتني، باليت ه. عادة جمموعة 

الكنيسة وعد اإلعاراف، باليت جيب ون حتّقق لك. الغفران الذي حصل وواسطة اإلعاراف يصبح ياعالً يف  تن صيوات قصرية تقال يف
 حياة التائب )املارجم األبل(   



44 
 

وعد ون ينته. عمل تووتك، عييك ون تتنابل تن األسراو الطاهرة وقدو تا تستطيع، يف   •
 كل قداس حتضره إذا وتكن  سوف وكّيمك عن هذا الحقاً  

ساء  يقط يف الصباح بامل ن تصي. ابنتظا، قدو اإلتكان  ليسبصاعداً عييك وتن اآلن  •
ا ون  عيى الطريق، وثناء العمل، يف املنزل، وينم –كما تفعل وغيبية الناس ول ويضاً خالل النهاو 

سوع "وِب ي، وحياان وصم  بوحياان وصوت تسموع: حني تكون مبفردك ، عييك ون تردد–
سوف ب وان اخلاطئ " إذا وخذهتا عادة ترداد هذه الصالة، ستجد واحة كبرية  املسيح إون هللا اومحين

ذهب يف نا القديس يوحنا السينائ.: "حني تحترق الشيطان حني يقارب تنك  هلذا السبب حيثّ 
ألنه  ُأجلد أعداءك إبسم يسوعطريقك، سّيح نفسك ابلصالة  حني تصل املكان، إويع يديك  

 31ذلك يف السماء بعيى األوض " ليس هناك تن سالح وقوى تن

كذلك األتر، ستجد تعونة كربى حني تعارف وشكل شديد اإلنتظا،، ألنك هكذا ون    •
ال تسمح ابخلطيئة أبن تتجّذو يف نفسك، لكنك دائمًا يف حالة يقظة بجهوزية لساعة وقادك 

  32املفاجئة بالغري تعربية 

هذا يعين ونه   ا حتاشي  يرص اخلطيئةقيته لك، سيكون كثري املنفعة لك إذ تاعدا عن  •
عييك ون تغادو وسرعة تن األتاكن باألتوو باألشخاص الذين حيّرضونك عيى اخلطيئة  حني 
يرغب املرء أباّل حيارق، هو يهرب وعيدًا تن الناو بيتأكد ون الظربف اليت تساهم ابحلريق مل يتم 

 إنشاؤها  

                                                           

  31 السل م إىل هللا، اخلطوة ٢۱,٧، املرجع املذكوو ساوقاً  )ووسطن(، ص  ۱٣۱ 
  32 لقد كتبنا تا يكف. عن هذا املوضوع يف آخر اإلصحاح ۱۱ 
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لنميز  !"لنميز إذًا األياع. بنبتعد عنها :يشدد لنا القديس يوحنا الذهيب الفم قائالً 
املنحدوات بال حىت نقارب تنها! ألن الذي ميش. جبانب املنحدو حىت بإن مل يقع ييها يرتعد؛ 
بيف الكثري تن األحيان يتغّيب عييه ذلك اإلوتعاد ذاته بيقع إىل قعر اهلابية  كذلك األتر تع تن 

 33 "يهايعيش يف اخلوف بوحياانً سيقع يسوف  اى اخلطااي تن وعيد ول ميش. وقرهبال يتحاش

وترًا آخر تشاهبًا سيقّويك ك. ال تستسيم بق  التجروة هو استذكاو بأتتل كل هذه  •
ا  األتوو الفظيعة اليت سوف حتصل وعد توتنا بوعد اجمل.ء الثاين بالدينونة الرهيبة اليت سيجريها وون

لذوائع بالراحة، بجسد الشخص اآلخر الذي وعد توتنا، كل تن جسدان الذي يبتغ. العيش اب
حيّرضنا عيى اخلطيئة، سوف ينحاّلن بيتالشان يف القرب، بيصبحان طعاتًا ليديدان  بلكن تاذا 
عن البيوت باأللبسة باجملوهرات، تاذا سيحصل هلم يوتًا تا؟ هذه ويضًا سوف ختتف. ألن مجيع 

وف وننا إذا تتنا ابخلطيئة دبن تووة، سياً هو األتوو األوضية ه. عاورة بعقيمة  األتر األكثر خو 
ن فصل يف يو، الدينونة عن تسيحنا احلبيب بسوف نّتحد تع الشيطان الكريه الذي تعه سوف 

 ب بنعاقب ليس لسنوات قييية ول إىل األود!نؤنّ 

إىل  أاذكر وباخرك يين ختطيف مجيع وعمالك : "عن هذه النقطة تذكران األسفاو املقدسة
  (٧:٣٦يشوع ون سرياخ ) ".األود

أتل هبذه بغريها تن النصائح الشبيهة اليت سيعطيك إايها وووك الربح.، التعييك إذن 
زن  حت  دبتًا املعونة اإلهلية بليكن لك يقينًا عميقًا خبطيئتك بال اهد، طالباً بهللا سوف ينريك لتج

يعاين تن  خطاايان، ليس ألنه عيى حيبنا بحيزن كثرياً جمددًا ووينا السمابي الكي. الصالح الذي 
 تا ول ألننا نبتعد عنه بنضيع إىل األود يف اجلحيم   ش.ء

                                                           

 On the Statues, Homily 15.11-12 (PG 49:158-159; NPNF I.9442-443). 33  
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 . املناولة۱٤
 

 "ريِ خِ األ   ،ِ و   الي   يف  ه  يم  قِ  و  ان  و  ب   ةٌ يَّ دِ وو   اةٌ ي  ح   ه  ي  .، ي   تِ د   ب  ر  ش  ي  ي ب دِ س  ج   ل  ك  أي    ن  ت  "
 (٦:٥٤)القديس يوحنا 
 

ليك  إتكروة ه. ويضل سالح ضد الشيطان باخلطيئة  لقد قي  لك وعاله ون املنابلة امل
 :وس.يوس الكوونث. بنيقودميوس اآلثتكاو  قديسان عظيمان تن كنيستنا،تنفعتها يصف  كيف

"قبل ون يتنابل املسيح.، بعندتا يتنابل بوعد ون يتنابل، هو حيصل عيى تنفعة كربى تن 
 سوايً يف نفسه وجسده.األسراو 

ون يقو، ابلتحضريات املناسبة، وي: ون يعارف ألب وبح.، ون ، عييه "قبل أن يتناول •
ينسحق يف قيبه، ون يصحح نفسه، ون يوخز ضمريه، ون ينتبه لنفسه، بحيرس نفسه تن ويكاو 

عييه ون يتقّشف بيصي. بيسهر بيصبح   ،األهواء وقدو املستطاع بتن وي شر آخر  كذلك األتر
ل ني اإلعتباو ذلك امليك الرهيب الذي سيحصعو وكثر تقوى بيقو، وكل عمل صاحل آخر، آخذاً 

، بذاك وفقًا للتحضريات الذي سيقوم هباعييه داخل نفسه  بيوق كل ش.ء حني يتأتل أبنه 
املقدار تكون النعمة اليت ستعطيه إايها املناولة املقدسة. كل ما قام املرء هبذه التحضريات،  

  كلما ازدادت املنفعة اليت سيحصل عليها جلياً.

، تن ميكنه ون يدوك تدى اخلريات باملواهب الربحية عندما يتناول املسيحي "جمدداً، •
رى؟ أبن يعددها الواحدة تيو األخاليت حيصل عييها تن املنابلة؟ وب كيف ميكن ليساننا الواهن 
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هلذا السبب، لنستحضر تعّيم. الكنيسة اإلهليني القديسني ليقولوها لنا الواحدة تيو األخرى 
 اهم الطيقة بامليهمة إهلياً   "أبيو 

تخيص هذا يس –يوتيًا إذا وتكن  –)وعد ون يستذكربا مثانية وابء يصفون تنايع املنابلة 
 الثنائ. اإلهل. (

"لكين سوف وقول لك وترًا آخر وكثر عظمًة  إذا اقارو  تن األسراو ابنتظا، اي وخ.، 
ضواً جد باملنزه عن الفساد، بوصبح  عبتنابل  ابستحقاق تن جسد بد، وونا يسوع املسيح املم

 يف نفس اجلسد بالد، تع املسيح، عندها القوة بالطاقة احملييتني هلذا اجلسد بالد، الكيي. القداسة 
سوف ت فعم ابحليوية جسدك يو، قياتة األوراو بتقيمه خاليًا تن الفساد بممجداً تع املسيح، كما 

   (  ٣:٢۱)يييييب ‘ هِ دِ جم    دِ س  ج   ةِ وو  ى ص  ي  ع   ون  ك  ي  ا لِ ن  عِ اض  و  ت    د  س  ج   ريِّ  غ  ي   ي س  ذِ الَّ ’يقول الرسول اإلهل.: 

ه بتتأّتاًل هبذه األسراو الرهيبة السمابية اليت تنابل تنها، ينتب جمدداً، بعد أن يتناول، •
مل زي النعمة اليت حصل عييها  يهو ييتز، مبوقف وهبة بخجل بحيرس ويكاوه بيعلنفسه لك. ال َي  

عيى وداية حياة وكثر يضييًة بوكثر صواابً بميتنع وقدو املستطاع عن وي شر  جمدداً، حني يتأتل 
ونه وعد واي، سيتنابل جمدداً، هو يضاعف يقظته بيضيف احلماسة عيى احلماسة بكبح الشهوة 
عيى كبح الشهوة بالسهر عيى السهر باألعمال عيى األعمال بجياهد وقدو املستطاع ألنه يتعرض 
ليضغط تن جانبني: تن جهة ألنه تنابل قبل قييل، بتن جهة اثنية ألنه سوف يتنابل جمدداً وعد 

  34يارة قصرية "

 

                                                           

  34 يف ما خيتص ابملناولة املستمرة ]ابليواننية[، الطبعة الراوعة )يولوس، س  سخيناس، ۱٩٦۱( ص  ٥٩-٧٣
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يإذاً اي وخ.، ومت ى لك ون تقو، وتحضرياتك وشكل تناسب، كما يتوايق تع إوشاد وويك 
ابألصوام تًا ز ابإلعاراف اإلهل. بون تتنابل تكراواً قدو اإلتكان، تيت ر ضمريكتطه  الربح.، بون 

كم عييه ابلتقيد ابلفصول، وي اب اليت وضعتها كنيستنا لتقيد إذا "ألن ويضل حتضري ليمنابلة ال حي 
عليه  هذا األمر ُُيكملك. عندها نتنابل؛ كالّ،  اي، وب مخسة عشر وب وووعني يوتاً ترت مثانية و

. املقدس الته ذلك الثنائكما يقول القديس يوحنا الذهيب الفم بكما يفّسر ك  بنقاوة ضمريان،"
    35الذي ذكرانه يف سياق حديثنا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  35 املرجع الساوق، ص  ٦٩ 
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 . اإلنتباه لألفكار۱٥
 

 بابلعقل  هللا يرغب وتغيري العقل، ألننا ابلعقل نتحّسن"
 36إسحق السرايين( )القديس "نصبح عدمي. اجلدبى

 
ني ح باآلن اي وخ. بزتيي. اخلاطئ، سوف وكتب وتوو قييية عن األيكاو ألن الشيطان،

يرى ونه َيسر وحد كان عبده يف اخلطيئة تنذ زتن قصري، يهّيج وتواج التجاوب الرهيبة ضده بقبل  
 ال ت ذكر تنكب عيينا بتيوث عقولنا  ء حياووه ابأليكاو  ويكاو خميفة كل ش.

ضد هللا بالفائقة القداسة بقديس. كنيستنا بالصييب الكرمي باأليقوانت  أفكار جتديفية
ىت يّكران تتمثل أبيعال شهوانية ليس يقط مل نفعيها بال ح أفكار خمجلةقائد املقدسة  املقدسة بالع

اه قريبنا اإلنسان الغرية باإلنتقا، باحلقد جتتييئة ابلشبوهات بعد، الثقة باحلسد ب  أفكار خبيثةهبا  
 بخاصة ضد ووينا الربح. 

جة وننا يف خمييتنا لدو  عدد هائل تن األيكاو األثيمة ترسم هكذا صووة حية عن اخلطيئة
إىل هناية املطاف  يؤدي يف قطنا ابخلطيئة، ينمتيئ حزانً نرتعب بيتغيب عيينا اخلوف وننا قد س

ألتل بهبذه الطريقة نتخيى عن اجلهاد بنعود تثل ذا تا يريده الشيطان، لك. نفقد اليأس  ها
  37الكيب لنأكل ق.ء خطاايان السالفة 

                                                           

 36 العظات النسكية للقديس إسحق السرايين ]ابإلنكييزية[، العظة ٦٩، ترمجة دير التجي. املقدس )ووسطن، دير التجي. املقدس، 
    ٣٣٨ ص  (،٩٨٤۱

  37 وتثال ٢٦:۱۱؛ قاون تع ٢ وطرس ٢:٢٢
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نفشل يف  ألننا حنيضاً يف خطااي عدة نسقط وياألبقات  يف الكثري تنحنن وكل أتكيد، 
اء بضعفاء بتيّوث خمييتنا، بمبا وننا تألى ابألهو  نا اخلمس نسمح ليخطيئة أبن ختارقناحراسة حواس

نتيجة خطاايان الساوقة، نتعّرض الضطراابت كبرية بحربب تن الشياطني الذين يصطادبن وصغر 
 يرصة ليدنسوا نفوسنا  

عرب  وندخيون يوقاص هبذا املوضوع تفيدان القديسة سينكييتيك. مبا يي.: "يالسيف تا َيت
حواسنا، حىت وعكس إوادتنا  كيف ميكن ملنزل أباّل يعربه السواد حني يتصاعد الدخان خاوجاً 

  38بالنوايذ تفتوحة؟

ال  م وب وسبب حسد الشيطان، بلك.يثا يكرة آمثة نتيجة وؤيتنا ملشهد ومجنعندتا هتا
هو ش.ء باحد، ( بروزبوليه) لفكرةا قرتاحرب بُنضع، عيينا ون نعرف النقاط العاتة التالية  إنضط

 عيىيسيس( )سينكااتثاملوافقة ( ه. ش.ء آخر، وينما ابيل) اجلهاد(  بسيندايمسوس) التعر ف
 اخلطيئة   يقحتق(، وي إكتيليسيس) اخلطيئة إجنازاخلطيئة ه. وتر آخر، كما ه. األتر ويضاً تع 

لعدب، تثالً: اهو وبساطة هتييج اهلوى، يكرة اهلوى، وي تذكري وسيط أييت تن اإلقرتاح 
ينا اليت يقارحها عيينا الشيطان أبن تدخل يهو السماح لفكرة الشر  التعر ف ""قم هبذا وب ذاك 

( ياسينوميل( باإلشاراك تعها )ميليتيه( بالتأتل هبا )املوافقة)لكن دبن ون نقبيها وعد بإعطاؤها 
 ابلقييل تن الشكر  

ننا نتحمل ابلرغم تن و ،التعّرفلدينا خطيئة، كما بال يف ترحية  يف ترحية اإلقاراح ليس
ؤبليتنا تبدو وشكل يئة بتسالقييل تن املسؤبلية ألننا مل نطرد الفكرة الشريرة وعيداً تن البداية  اخلط

                                                           

.)PG 28:1501C( ،38 القديس وثناسيوس، سرية القديسة سينكييتيك.، الققرة ٢٥  
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حتقيق اخلطيئة   باليت ت تّمم ابإلجناز، ويلفكرة، وي القراو الوتكاب اخلطيئة عيى ا ابملوافقةوئيس. 
اجلهاد الذي نقو، وه ب  ينفعنا ويضاً أبن نعارف ابلتعّرف السماح باإلجناز عيينا اإلعاراف هبم، لكن

تع يكرة تتكروة، ألن اإلعاراف هو الوسيية لطرد األيكاو بهو حيّطم وساسات اخلطيئة اليت يزوعها 
 دئ األتر  يينا الشيطان وواسطة األيكاو يف اب

ينصحنا القديس نيقودميوس اآلثوس. ابلتايل: "عييك ون تعارف ابأليكاو الشريرة اليت 
ت الطيوو ألنه كما ون ويضاعندك، بإذا ليس كّيها وقّيه تيك اليت تزعجك بتدامهك وكثر املرات، 

ا هحني يتم ختبأهتا يف الربث تفقص بتصبح صيصان، كذلك األيكاو الشريرة حني ال يتم كشف
ويضات  كما ون’لألب الربح. ه. تفقص بتصبح ويعاالً، كما يقول القديس يوحنا السّيم.: 

حنو  هالدجاجات اليت يتم تسخينها يف الربث تفقص، كذلك األيكاو اليت ال ت عارف تفقص بتتج
 40"39‘اوتكاب الفعل 

ن حتاووه ت عييك والّ تفقد األتر يف وداية األتر يف اجلهاد ضد األيكاو  ون  لس  وبل •
 إىل ذلك، إذا ون  يقظ، ون  لس  سبب لقديسني خضعوا هلذه احلرب  إضايةاأليكاو؛ حىت ا

والّ ك يقط ّرها نتيجة احلسد  ون  عيياأليكاو  تيك الشياطني الشريرة ابلكيية ه. اليت تزوع ش
كثر وتوايق عيى هذه األيكاو  ليكن لك ثقة ابهلل الذي يسمح هبذه احلرب لك. يتم تدويبك 

عيى الفضيية بحتصل عيى عدد وكرب تن وكاليل النصر  ودخولك اآلن يف تيدان احلياة الربحية، 
    دوجيياً تاخلربة الربحية عييك ون ختوض املعاوك لك. يتم تدويبك عيى التحّمل بتكتسب 

                                                           

  39 السلم إىل هللا، اخلطوة ٢٦,٣,٢۱ املرجع الساوق املذكوو ساوقاً )ووسطن(، ص  ۱٩٣ 
  40 اإلكسومولوغيتاريون، املرجع الساوق ذكره، ص  ۱٧٧  
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. احلذو لك. ال تدين وب تكره وحد، حىت لو كان وكثر تن اآلن بصاعداً عييك توخ  •
أة ألن اإلدانة أتيت تن الكربايء بتيك الفكرة العظمى اليت لدينا جتاه ونفسنا  لذلك بمبا الناس خط

سوف يسمح  (، هلذا السبب۱٦:٥؛ وتثال ۱۰:٧سرياخ  ون هللا يكره املتكربين )قاون يشوع ون
ّرب ابأليكاو تواضع )قاون يف اخلطيئة لك. تأبن تسقط لك سيسمح حىت األثيمة وب  لك أبن جت 

حّي   ما(، كما يقول القديس يوحنا السينائ.: "حيث۱٦:۱٨؛ وتثال ۱:٣۰سرياخ  ونيشوع 
 يييكن التواضع بحمبة قريبنا اإلنسان لباس بدوع ونفسنا  41سقطة يهناك سبق  بسكن  الكربايء"

حراء   حني يكون املرء يف الصالصالةكذلك األتر، سوف جتد تعونة بتعزية كربى يف   •
اذا يفعل؟ سيبدو يووًا ابلركض أبسرع تا ميكن بيتسّيق وقرب شجرة بيهامجه بحش تفارس، ت

نا بحوش األيكاو بهذا ويضًا تا جيب ون نفعيه حنن ويضاً: "حني تدامه 42ليتمكن تن اهلرب 
لنركض ابلصالة احلاوة بومل النفس إىل تسيحنا املصيوب  الصالة سوف تعطينا  األثيمة الرهيبة

ددها القيب بهتز ، ول تيك اليت ير يقط ابلفمت  ت متم عتادة اليت تعزية كربى، ليس  الصالة امل
ؤتنون إىل لييجأ امل"السمابات  إليك نصيحة مجيية عن الصالة تن القديس نيقودميوس اآلثوس.: 

لصالة اهللا تن خالل الصالة، ليس يقط تيك ذات الكال، الشفه. ول وكثر وكثري تن خالل 
حتصل الصالة الذهنية حني  43ت ردد يف القيب تع كالته الداخي. اليت ( )نويرا بروسيفخي القلبية

تن وي يكرة  ياً بخال اً قيبهم صاتتعيى الكال، الداخي. يف شيطانية  أبيكاووون حيايظ وبلئك احملاو  
ن هللا وِب يسوع املسيح إو’ل بترداد صالة املناجاة املختصرة هذه: ابلتأتّ  وخرى، بيسمحوا هلا

قل أبن ذه الصالة، لكنها تسمح ليعلقدوة املنطقية السفيى ابلتأّتل هباب بهذا يسمح‘ اومحين 
                                                           

  41 السل  م إىل هللا، اخلطوة ٢٣,٤، املرجع املذكوو ساوقاً )ووسطن(، ص  ۱٣٩  
  42 هذه نصيحة القديس يوحنا القصري )أقوال أابء الصحراء، املرجع املذكوو ساوقاً ، ص  ٨٧، الفقرة ۱٢ (

  43 الكال، الداخي. هو ذاك الذي ينتج دبن وي نطق تقاونة تع الكال، الشفه.  
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 جييب قوته الفكرية إىل وسفل حنو القيب بيرّكز عقيياً وكل قوته عيى كيمات الصالة اليت يتفوهها
  44الكال، الداخي.، دبن ختّيل وي ش.ء ذهين وب تيموس   "

 نية َيتم مبا يي.: بوعد ون يستمر القديس وتعداد تنايع الصالة الذه

"ملاذا جيب عي. ون وستمر ابلكال،؟ إن إسم يسوع الكي. احلالبة حني يصّييه اإلنسان 
مد كل األيكاو الشريرة بيوقظ كل األيكاو  ابستمراو بتووة بشوق بإميان تن وعماق القيب َي 

يع املسيحيني الصاحلة بالربحية    لذلك ويها األب الربح. عّيم بانصح بح ث هؤالء التائبني بمج
هذه  تن خالل الصالة املذكووة وعاله، ألنيف قيوهبم املسيح عيى التأتل ابستمراو إبسم يسوع 

الصالة الذهنية وال انقطاع مل ت عطى يقط لينّساك بالرهبان ول ويضًا وبساطة جلميع املسيحيني 
قول هلم دائمًا ون  بيالساكنني يف العامل  هلذا السبب يوص. الرسول وولس وبلئك الذين يف العامل

( ألنه تن املمكن هلم ون يصّيوا دائماً، حني ٥:۱٧تسالونيك.  ۱‘ )صّيوا وال انقطاع’يصّيوا: 
يعميون، حني أيكيون بيشروون، بحني يكونون يف املنزل بحني هم خاوجه، إذا يقط هم لديهم 

  45إوادة التخي. عن الثرثرة بتركيز عقيهم يف قيبهم "

خربك عن طريقة وخرى لتجد السال، حني حتاووك األيكاو األثيمة  ال بوخريًا سوف و •
اين ال تباالتك يع حىت اك يسحق الشيطان  دعه يتكّيماهتما،  هذا اإلزدواء هو سالح يتّ  ايهتعط

 تهدداً، إذا مل و مبطاودتنا بينبحله بياركك وسال،  حني نكون يوتاً تا عيى طريق بيراان كيب بيبد

                                                           

  44 اإلكسومولوغيتاريون )دليل اإلعاراف(، املرجع املذكوو ساوقاً، ص  ٤٤ 
  45 املرجع الساوق، ص  ٤٥-٤٦ 
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بنستمر وال تباالة يف طريقنا، يهو يتوقف عن تطاودتنا بعن النباح  لكن حني  نعطه وي إهتما،
 حنابل ون نصريه عنا عندها ينقض عيينا بيعّضنا  

آلثوس.: "ويها األب الربح.، قل ليذين تدامههم ويكاو ينصحنا القديس نيقودميوس ا
األيكاو ه.  تيك كيف  إطالقاً  ستنتجوابواّل ي نباح كالب اجلروهنا التجديف ون يبغضوها كأ

  ألنه كما يقول األابء اإلهليون بكما ت عّيمنا خربتنا اليوتية، ليس هناك تن سالح وقوى خطيئة
ل ويضاً كل و ليس يقط عيى ويكاو التجديف بإابدهتاليسيطرة  اإلزدراء والال مباالةبوعظم تن 

حني يزعجنا بيغيظنا  ليس يقط لهيالشيطان يتباهى بيعتربه نصر كبري األيكاو الشريرة باملخجية  
  46أبيكاوه الشريرة ول ويضاً حني جيعينا نوجه عني ذهننا عييها بنتأتل هبا بنقبيها 

وكل أتكيد هناك سبل وخرى ملواجهة شر بحسد الشيطان الذي حياووك ابأليكاو، تثل 
صنع عكس تحرب التناقضات، حيث تنف. تا يقوله تستعيناً أبقوال تن األسفاو املقدسة وب حني 

جهادك  تستسيم بتطرح رى سوف تكتشفها تع اخلربة  يكفيك والّ ، بطرق وختا يقارحه لك
 اليأس   جانباً وداع.

 

 

 

 

                                                           

  46 املرجع الساوق، ص  ٦٣-٦٤، وقم ٣ 
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 . "وإذا سقطت مرة أخرى؟"۱٦
 

 (۱٨:٢۱سرياخ  "يف زتن اخلطااي وظهر تووة" )يشوع ون
 

إذا سقط  ب وتوقع ونك ستجد صعووة بوان تستعد ون ومسع صوتك تييئاً ابألمل تسألين: "
 ترة اثنية؟ هل سيقبيين هللا وب هل سيكون غاضباً تين؟ تاذا سيحصل؟"

 لك. ال و تعبك، سوف وكتب لك تاذا تقول لنا خربة األابء القديسني الغنية 

ووشدين اي وووان ألنين بقع  يف اخلطيئة  تاذا ’سأل وحد اإلخوة األب سيسوي: " •
ض  لكنين هن’يتاوع األخ كالته: ‘ ، إهنض جمدداً حني تسقط’وجاوه الشيخ: ‘ عساي ون ويعل؟

إىل ’أله األخ: يس‘ وجاب الشيخ: "عندها إهنض اثنية باثنية ‘ يف اخلطيئة ذاهتا اثنيًة؟سقط  
اتة إيل حني ون جيدك املوت يف حالة صاحلة )يف القي’يقال الشيخ: ‘ تىت ميكنين القيا، وذلك؟
 ‘"بالتووة( وب يف اخلطيئة 

األخ:  يأجاوه‘ ون  لس  تسيحياً ’سقط يف اخلطيئة بقال له:  ان ألخظهر الشيط •
يطان شيكّيمه ال‘ وغض النظر عن تا وان هو عييه اليو،، تن اآلن يصاعدًا سوف وهرب تنك ’

يغادوه  ‘بلس  إهل.  ون  لس  قاِض.َّ ’وجاوه األخ: ‘ حيم إىل اجل وقول لك ونك ذاهب’اثنيًة: 
وي ش.ء تعه  وعد ذلك اتب األخ تووة صادقة وتا، هللا بوصبح جماهداً الشيطان عاجزاً عن إجناز 

 ابساًل "
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 حني وسقط يف خطيئة ابئسة، يتآكيين ضمريي بيؤنبين’ويمني: قال وحد اإلخوة لألب  •
يرتكب ييها  إذا يف ذات اليحظة اليت’يأجاوه الشيخ هكذا: ‘ حبّدة ألنين بقع  يف تيك اخلطيئة 

 47‘"يتوقف ضمريه عن أتنيبه ‘ لقد وخطأت،’ل، الشخص خطيئة تا يقو 

ك: سإذًا اي وخ.، إذا سقط  وسبب حمنتك الكربى بضعفك، ال تضحك بتقول لنف
ترة وخرى  ئة، لذلك دعين وسقط ترة وخرى بدعين ووتكب اخلطي"لقد سقط  اآلن اثنية باثنية

مث سأتتنع يعيته، ب بوخرى، ألنين قد توسخ  ترة بسوف وعارف هبا الحقاً بوتوب عن كل ش.ء 
يت تن ا أتعن الشر وعد ذلك "تن وجل الرب اي وخ. ال تسمع هلذه الفكرة ألنه تن الواضح وهن

الكك، لكن "يووًا حني ترتكب خطيئة ترة ال تعيدها بال متاطل بال الشيطان الذي يسعى هل
ا كان اجلرح متتحمل التمرّغ يف الوحل   ، لكن إهنض باذهب إىل وويك الربح. باعارف، ألنه كيّ 

  48حديثاً، كّيما سي شفى وسهولة وكثر، وينما كّيما كان قدمياً كّيما تا يكون شفاؤه وصعب    "

 

 

 

 

                                                           

 47 اإلفرغيتينوس: النص الكامل ]ابإلنكييزية[ الكتاب األبل، الفرضية األبىل، ترمجة بتنقيح األسقف خر يسوستوتوس، األب املتوحد 
)إتنا، كاليفوونيا:  ۱]األسقف[ ويكسنديوس، يوحنا ف  واربووليس، ]األب[ غريغووي تيييبنيف باألب املتوحد ]األسقف[ وترببز، اجمليد 

   ّت تبسيط النص يف وعض األتاكن  ٣٥، ٣٢، ٢٥(، ص  ٩٨٨۱تركز الدواسات األوثوذكسية التقييدية، 

  48 اإلكسومولوغيتار يون )دليل اإلعاراف(، املرجع املذكوو ساوقاً، ص  ٢٦٤ 
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 اخلامتة
 

 ،تن يو، اىل يو، أال تؤخر التووة اىل الرب بال تتباط"
 " صل يف يو، االنتقا،أيان غضب الرب ينزل وغتة بيست

 (٥:٧ون سرياخ )يشوع 
 

ك تب يف هذا الكتّيب نرى ون سر التووة باإلعاراف ال كل تا سبق ب تن  اي وخ. العزيز، 
تهما صنع املرء تن ويعال حسنة )اإلحسان، الصيوات، غ ى عنه بباجب خلالص اإلنسان  

األصوا،، السهرانيات، األعمال الصاحلة بغريها(، طاملا ونه ال يعتين وواسطة اإلعاراف وتطهري 
رشيل ة وتيك املميتة، هو لن َييص  إذا هو مل يتواضع حت  وطنفسه اليت دنسها ابخلطااي، بخاص

ران بحيث سيحصل عيى غف بيااملعّرف حيث يطيب الغفران ابنسحاق ألنه وحزن وابه السم
خطاايه، هو لن يعاين بجه هللا! ملّدة وووعني سنة وكاتيها وك  القديسة ترمي املصرية بحزن  

 ية القاحية ودتوع تووتها احلاوة  بلكن ابلرغم تن كلعيى خطاايها يف صحراء األودن بوّبت الرب 
ذلك هللا مل أيخذ حياهتا تنها قبل ون يرسل هلا األاب زبسيماس  به. اعاري  له وكل تا يعيته 
 قبل وووعني عاتاً  اإلعاراف إذاً  كإستمراوية بكتكمية لتووتنا العميقة، هو حالة ضربوية خلالصنا  

لرهيبة اليت سردانها، بلكن قبل كل ش.ء املثل املعربف لدينا إن األتثية اكذلك األتر، 
(، يعيمنا ون تا يفوق وكرب بوسوو اخلطااي ۱٥:۱۱-٣٢مجيعاً، تثل اإلون الشاطر )القديس لوقا 

  الغريال ميكن جتابزها ورمحة هللا، تن خطيئة، بإن كان  األكثر يظاعةهو عطف هللا  ليس هناك 
نا سان أبن يتوب ابلطريقة اليت يشاؤها املسيح  اإلون الشاطر يعطيحمدبدة  يقط يكف. عيى اإلن

 ّنوذجاً عن التووة  إليك املراحل الثالثة تن تووته 
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نفسه  ليستجمعيستعيد وشده، تن التعاسة باليأس الذي بجد نفسه ييه ودو ون  (۱)
نهم اخلبز بوان عيفضل تن وجراء ألِب : "كم قائالً  بأتتل وصواب نفسه"إىل  ، "يرجعويؤنب ذاته

 ههنا وهيك جوعاً؟"

 الصاحل ليعود، ليجاهد، ليصحح ذاته: "وقو، القراروعد ون اتتحن ذاته يتقد، حنو  (٢)
 ‘    "اي وو  قد وخطأت إىل السماء بوتاتك’بوتض. إىل وِب بوقول له، 

 كل تا قّرو ون يعميه: "يقا، بجاء إىل وويه    "  حتقيقبوخرياً يصل إىل  (٣)

ورحية العودة املؤثرة هذه حني نسقط بهللا سوف يقبينا ألنه كي. الصالح إذًا  لنمتثل
يبالكاد ون وخذان اخلطوة األبىل يف التووة هو يقو، مبا يعيه يف حالة اإلون الشاطر:  ؛بتتعطف

 "بييما هو تا زال وعيداً وآه وووه بحتّنن عييه بوسرع بولقى ونفسه عيى عنقه بقّبيه " 

. احلذو والّ نطرح ثقل بتسؤبلية خطاايان عيى عاتق اآلخرين ول يقط توخ تع ذلك، عيينا
عيى عاتقنا  دعوان ال نربّو ونفسنا بال نيو، اآلخرين، ول ييكن لدينا يقني عميق وذنبنا، يييكن 

، بلنطيب ووجل ووينا الربح. ابلدتوعلدينا حزن بانسحاق القيب، لنقرع صدبوان وتواضع بلنبّيل 
سوف حنصل عييه يقط هبذه الطريقة، تثل العّشاو الذي مل يتجرو ون يريع وعينه إىل  الغفران الذي

(  بلكن اإلون الشاطر ۱٨:۱٣السماء ول اكتفى قائالً" "اي هللا اومحين اان اخلاطئ" )القديس لوقا 
اء مويضاً حني عاد إىل وويه مل يبدو ابلتربيرات بالثرثرات ول قال يقط: "اي وو  قد وخطأت إىل الس

 بلس  تستحقاً وعد ون ودعى لك اوناً " بوتاتك

، و كشف : "و كشفالتايل فعلون نوربعة القديس يوحنا السّيم.  حيثنا يف هذه احلالة
إنه جرح. اي ووِ ، إنه بابئ. الذي تسّبب  وه وداع. إمهايل ’جرحك ليطبيب بق ل دبن خجل: 

ال بال وبح بال جسد، ال ش.ء سوى بليس أبي ش.ء آخر  ال وحد ي ال، عيى هذا، ال وجل 
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وثناء اإلعاراف كن تثل اجملر، احملكو، عييه مبزاجك بهيئتك اخلاوجية بوفكرك  إطرح ‘ تبااليت 
  49ح "قدت. املسي اعينيك حنو األوض بإذا وتكن وّيل ودتوعك قدت. قاضيك بطبيبك بكأهنم

 يف طريقش. تموساعدك ل خ. بزتيي. اخلاطئ، بلك.اي و خبتات. هلذه اإلوشادات املتواضعة
التووة الصحيح، وصّي. ترة وخرى لك. يعينك الرب بيقّويك يف عزتك الصاحل ابلعودة إىل 

تن املالئكة القديسني سيفرح إىل جانبه "عيى كل خاطئ وحضانه، حني كل العامل السمابي 
 (  ۱٥:٧باحد يتوب" )القديس لوقا 

  تصي. لروّنا قائاًل: "وذكر اي وب األسقفون  –بوان وطيب هذا جبدية  –بويضاً ال تنسى 
 كرباينوس بخرايه بخّيص نفوسهم " 

 

 

 النهاية 
 باجملد بالقوة باإلكرا، بالسجود 

 إلهلنا الثالوث
 إىل دهر الداهرين  آتني 

 
 

 

 

                                                           

  49 السل م إىل هللا، اخلطوة ٦٣-٤,٦٢، املرجع املذكوو ساوقاً  )ووسطن(، ص  ٤۱ 
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 اإلختصارات
 

PG    Patrologia Graeca, 161 Volumes. ed. J.-P. Migne, (Paris, 1844-
1864). References are to volume and column number.  

 

  -۱٨٤٤جمّيد، تنقيح ج ب  تيغن )ابويس،  ۱٦۱توسوعة األابء اليواننيني، 
 (  املراجع تدل عيى وقم اجملّيد بالعاتود ۱٨٦٤

  

NPNF     A Select Library of the Nicene and Post-Nicene fathers of the  
series, 14 vols., ed. Philip Schaff (Grand st1 Christian Church,                  

                  Rapids,  MI: Erdmans, 1886-1900).  References are to series,  
                   volume and page number. 

 
 النيقابيني باملا وعد النيقابيني، السيسية األبىل، خمتاوات تن آابء الكنيسة املسيحية

 ( ۱٩۰۰-۱٨٨٦ييييب شاف )غراند واويدز، تيشيغان: إودتانز،  جمّيد، تنقيح ۱٤
 بوقم اجمليد بالصفحة   املراجع تدل عيى السيسية
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