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مخسُ طرقٍ للتوبة
الشيخ موىس األثوىس+
نقلتها إىل العربية أرسة الياث األرثوذكس
الذهت الفم خمس طرق عملية للتوبة .فهو يقول:
يظهر لنا القديس يوحنا
ي
ً
ر
َ
كثيا .إذا أدنت خطاياك
ه أن تدين نفسك عىل
خطاياك .الرب يقدر هذا العمل ر
الطريقة األوىل ي
ُ َ
غي المرجح أن تكررها .لن يعي عىل أي خطأ يف المحكمة السماوية من جهة يقظة
بمحض إرادتك فمن ر
يحي الوقت بسبب نقدك لذاتك.
ر
ضميك عندما ر
ً
ر
.
ه أن ال تحمل ضغينة ضد أحد ،حت أعدائك احرص دائما عىل كبح
طريقة التوبة الثانية والثمينة ي
ر
َ
.
جماح غضبك واغفر ذنوب اآلخرين ،فيحذف الرب َذنوب َك هذا شكل فعال للتطهر ،حيث أن الرب
ً ُ ُ
َ ُ
َ َ
َ َ ُ َّ
وك ُم َّ
الس َماو ُّي " ر
(مت.)14:6
نفسه رثبته بقوله" :إن غفرتم للناس زالتهمَ ،يغفر لكم أيضا أب
الحارة والعميقة .ال ننس ر
ر
ي األرملة يف إنجيل
ه صالة القلب الصحيحة
ر
الطريقة الثالثة واآلمنة للتوبة ي
ً
ر
الت ثبتت عىل قضيتها أمام قاض شير ر
ر
أخيا عىل ما تريد ( .)8-1:18إذا كانت قد فازت
حت حصلت ر
لوقا ي
َ
القاض اليق بالمثابرة ،فكم سيكون من األسهل علينا إقناع أبينا السماوي ،وهو هادئ وودود ولطيف
عىل
ي
ومن المؤكد أنه سيعطينا كل ما نحتاجه لخالصنا.
النت دانيال
ه اإلحسان ،وقوتها عظيمة بشكل ال يوصف .قال ي
الطريقة الرابعة والمضمونة للتوبة ي
لغ الذنوب.
للملك نبوخذ نض أن يغسل ذنوبه بالزكاة ومعاصيه بالرحمة للفقراء .المحبة قادرة عىل أن ت ي
ر
شء بجهادهم وبنعمة هللا.
بعمل المحبة يصلح األثمة التائبون كل ي
اإلنجيىل
ه مزي ج من التواضع الغزير والتعفف الصادق .العشار يف المثل
ي
َالطريقة الخامسة والثابتة ي
ر
الحقيق رفع كل ثقل خطاياه.
يشهد عىل هذه الطريقة .تواضعه
ي
ً
إذا أيها اإلخوة األحباء ،يستنتج القديس يوحنا أن علينا إدانة خطايانا؛ غفران خطايا اآلخرين ،الصالة
َ
نسي كل يوم يف كل دروب الخالص هذه دون
بشكل مفيد وج يت حصاد اإلحسان والتواضع .يجب أن ر
تأخي ودون إضاعة أي يوم أو ساعة.
ر
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