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التوبة العملية وثمارها
الشيخ يوسف الفاتوبيذي

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

يوحنا  أنا هو الطريق والحق والحياة   دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(. لذلك فهو حياة بال بداية، غححير محححدود6:14 انحوي) " انحوي) " انحوي)المسيح هو الحق الحي. 
بُححوغير منفصل وغير منقسححم عنهدودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(، أبدي مع اآلب، ἀδέσμευτοςدودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .( انحوي)، غير مقّيد ἀπεριόριστος انحوي) ُمبَححاَرٌك اهلُل ا6  وُبَأ ُهللا ٌكَراَبُم“. 

يِس َل َتا@سححِ ا اْخَتاَرَنححا ِفيححِه َقبْحح يِح، كََمحح اِت ِفي اْلَمسححِ َماِويَّ ٍة ِفي السححَّ َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، الَِّذي َباَركََنا ِبكُلِّ َبَركٍَة ُروِحيَّ  َربِّ
ِة رَّ َب َمسححَ ِه، َحسححَ ي ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح ِلَنْفسححِ َبنِّ َنَنا ِللتَّ ْذ َسَبَق َفَعيَّ Qِة، ا اَمُه ِفي اْلَمَحبَّ يِسيَن َوِبالَ لَْوٍم ُقدَّ  اْلَعالَِم، ِلَنكُوَن ِقدِّ
َب ا، َحسححَ َراُن اْلَخَطاَيحح ِه، ُغْفحح ْنَعَم ِبَها َعلَْيَنا ِفي اْلَمْحُبوِب، الَِّذي ِفيِه لََنا اْلِفَداُء ِبَدمِحح  َمِشيََئِتِه، ِلَمْدِح َمْجِد ِنْعَمِتِه الَِّتي ا6

أفسححس  ْجَزلََها لََنا ِبكُلِّ ِحكَْمٍة َوِفْطَنٍة   لوعححود األبديححة لبركةالدودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(. بعححد هححذا اإلعالن، تتبححع 8-3:1 انحوي) " انحوي)ِغَنى ِنْعَمِتِه، الَِّتي ا6
متى  توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(.17:4 انحوي) " انحوي) " انحوي)اإللهية، والتي بدأت بالدعوة األولى التي أطلقها الرب: 

  و باإليمان ُيستعاد شرف وقيمححة إنسححانيتنا المفقححودة. تتجححدد،بتوبتنا يتم إحياء جوهر وقوة الحياة في داخلنا
 لقححد واالستنارة اإللهيححة بشححكل عححام من خالل حسححرة التوبححة. ،قدرتنا على االتصال بنعمة الروح القدس وتلّقيها

 ومهما جاهد المححرُء، فإنححه ال يسححتطيع،هذه القدرة في البداية بسبب تجاوزاتنا. في بداية التوبة العملية، ضعفت 
اإلنسححان القححديم  ل، أن يحقق فححداءه وال يمكنححه التحححرر من قيححود  ) ” انحوي)كما قد تخيَّ παλαιόνوُبَأ ُهللا ٌكَراَبُم“  άνθρωπον). فيدودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل . 

 والعححاداتلألهححواء  خضححوعه العملي ويوقفعلى نوايححاه الخاطَئححة أن يسححيطر ببسححاطٍة المححرء البدايححة، يحححاول 
 بسححعادة،أهححواءه وتجاربححه الخاطَئة. في النهاية يتوقف عن االقتراض ويبدأ بالتفكير في السححداد. أحيانححًا يصححد 

 بعيححدًا عن الحيححاة الروحيححةكم مححا زال ، ، قححدَر اسححتطاعتهالمقارنةبمؤلمًا. ثم يبدأ يصبح ذلك وفي أحيان أخرى 
 للححومخاصًة عندما يكون سلوكه تجححاه اآلخححرين غححير الئححق. في هححذه المرحلححة تظهححر عليححه الحاجححة والحقيقية، 

 وهذا يؤدي به إلى التواضع الذي بدونه ال توجد حياة اجتماعية. تحتاج هذه المهمححة إلى صححبر ومثححابرة،الذات، 
) ”.وال يتعلق بنا مطلقًاوُبَأ ُهللا ٌكَراَبُم“لكن النجاح الكامل يعتمد على نعمة اهلل فقط و

يوحنا القائلإن رب الكون كله يشجعنا حقًا. هو  ثقوا فقد غلبت العالم!   دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(. انتصارنا الحقيقي ليس في33:16 انحوي) " انحوي) " انحوي): 
 نححه يقححدمها كشححخٍص كححذلك.إن المنتصححر على العححالم، أيأ في، بححل القححديرأن هذه الضمانات يقدمها اهلل الخححالق 

 المنتصر على الخطيَئة أو باألحرى المنتصر على كححل الخطايححا في كححل العححوالم وفي كححل األزمححان، هححو الشححخص
ل  يسوع المسيح الذي أصبح متساميًا لكي يجعل جميع أتباعه متسامين. عندما نتبع الوصححايا اإللهيححة في مجمَحح
ْم ِفيَّ َوَثَبَت كاَلَِمي ِفيكُْم َتْطُلُبوَن َما ُتِريححُدوَن َفَيكُححوُن لَكُْم. ْن َثَبتُّ Qانحوي) "حياتنا، فإننا نّتجه بالضبط نحو نفس النصر.  ا  

يوحنا  ُتوا ِبَثَمٍر كَِثيٍر َفَتكُوُنوَن َتالَِميِذي ْن َتا@ ِبي: ا6 ُد ا6  εν انحوي) لهذا به نصبح مستحقين فقط إننادودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(.ح 8-7:15 انحوي) " انحوي)ِبهَذا َيَتَمجَّ

αυτώيستطيع أن يقودنا، أو أن يكشف لنا أسرار الكنوز اإللهية آخر دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .( وبقوة نعمته. ال يوجد طريق آخر. ال أحد 
كولوسي  ا  ُه ِفيِه َيِحلُّ كُلُّ ِمْلِء الالَُّهوِت َجَسِديًّ نَّ Qَفا  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(. هو وحده قححد احتححوى في عمححل9:2 انحوي) " انحوي) " انحوي)التي تفوق الطبيعة 
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 . إذا اتبعنا خطاه بشكل حاسم وثبتناأيضًامناطق الجحيم  و بأسره، السماوات واألرض َإلهي أبدي واحد الكون
كينونته المتساميةأن نشارك في تعاليمه، فنحن قادرون على أن ندرك باستنارته،  .، وذلك بمقدار توبتنا انحوي) " انحوي) "في 

  بقوة المحبة التي،أيضًا الخليقة غير المرئيةو الخليقة المرئية فقط، بلأنه ال يحتضن بَمن يتوب بتواضع يشعر 
روحححًا منسحححقوذلكتنبع من قلبه.    انحوي) ".ًا انحوي) " ألن هذا النوع من الصالة يلقى ترحيبًا عند اهلل وداللة على أنححه اكتسححب 

كل شيء لكل الناس فإنهلذلك  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(.22:9كورنثوس 1 انحوي) " انحوي) " انحوي) يصير، كما يسوعنا، 
 عن التغيححيرات.تنتج من اآلن فصاعدًا، َمن ذاق هذه الحالوة فليكن مستعدًا أيضًا لتذوق المححرارة المقابلححة الححتي 

ت النفس التائبة وقّوتها بمودة وخلصتها من آثار التجارب والجهححل؛ الححتي رفعتهححا إلى إدراك  النعمة األم، التي عزَّ
 قححرع نفستفجأة بال رحمة وتخفي وجودها. والنفس التائبة تقححرع بححاب التوبححة عبثححًا. تصبح ، األسرارالكثير من 

إلهي ،ورًا الباب الذي كان يفتح ف   انحوي) "في الماضي. كل شيء في كل مكححان يبححدو كَئيبححًا ومححا من مسححاعدة من أحححد. 
متى  سمعان كنعاني 46:27 انحوي) " انحوي)إلهي ، لماذا تركتني؟  [قيروانيدودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .( انحوي) " ال يوجد   صليبنا. حتى لو صرخنا ثالثليحمل  انحوي) " [يناوريق]

 االستجابة بوضوح. هناك عزاء سري واحححد: الرجححاء الححذي لم ينطفئال نستطيع إدراك مرات أو عدة مرات، فإننا 
. اسححمحوا لي بححاألحرى أن أستشحهد بكلمحات أبينححا العظيم ْف. آِمْن فقححط ال تخَحح   انحوي) " انحوي) "بل هو يشّجع المجاهد بصحمت: 

احفظ  . انحوي) "الشيخ سلوان القديس:   انحوي) "ذهنك في الجحيم وال تيأس

مزمور  ْوِم َنْفِسي  ْذلَْلُت ِبالصَّ كَاَن ِلَباِسي ِمْسحًا. ا6  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .( يصبح واجبنححا اليححومي باإلضححافة إلى هححذا:13:35 انحوي) " انحوي) " انحوي)إن القول: 
َراكُْم3:42 انحوي)مزمور انحوي) " انحوي) "َصاَرْت ِلي ُدُموِعي ُخْبًزا َنَهاًرا َولَْياًل  ي َسا6 َولِكنِّ عة:  نا المشجِّ  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .( انحوي) ". ثم نتذكر مرة أخرى كلمات ربِّ

يوحنا  ْيًضا َفَتْفَرُح ُقُلوُبكُْم  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(.22:16 انحوي) " انحوي)ا6
 التخّلي  الميحاه العاصحفة. تظهحر النعمحة مجحددًا بعحد اختبحارتلي العصحف الحذهني والبححار الهادئحة يتلحو الصحفاء 

لَى َرْقٍص ِلي. َحلَْلَت ِمْسِحي َوَمْنَطْقَتِني َفَرًحابالترتيل الجزئي؛ تبدأ الروح  Qْلَت َنْوِحي ا أنَت يا رّب َحوَّ   انحوي) " انحوي) "منتصرة: 
َهاِد.11:30 انحوي)مزمور  ِر الشححِّ ِل َوَقطْحح ْحلَى ِمَن اْلَعسححَ ا6  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .( انحوي) " انحوي) ". إن لحضور النعمححة اإللهيححة بعححد فححترة االختبححار قيمححة أعلى و
ن دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .( ألنه يعزز إدراك المحبة اإللهية أكثر مما عرفته الححروح من قبححل. كمححا 10:19 انحوي)مزمور  ُفالتواضححع، إذُيحسححَّ   ُيكشححَ

ي تَححَذلَّْلُت ِلكَْيمنسحححقمقارنة بقوة المحبة اإللهية، وتعترف النفس بححروح عدُم استحقاق اإلنساِن  نِّ ٌر ِلي ا6 خْيحح   انحوي) ": 
مزمور  َتَعلََّم َفَراِئَضَك.  مزمور 72:119 انحوي) " انحوي)ا6 ْحكَاَمَك َعْدٌل  نَّ ا6 ِة.75:119دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .( انحوي) " انحوي) ... َقْد َعِلْمُت َيا َربُّ ا6 لَى اْلَغاَيحح Qدودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(.ِةَياَغْلا ىَلِإ ُتْلَّلَذَت “ …وُبَأ ُهللا ٌكَراَبُم“  َتَذلَّْلُت ا 

مزمور   ْحِيِني َحَسَب كاَلَِمَك  ، ا6  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(. هذا اإلحساس العميق بالتواضع يوّسع قدرات اإلنسان الروحية107:119 انحوي) " انحوي)َيا َربُّ
  انحوي) "والمتواضع القلب في التواضع وهذا هو معنىالوديع  انحوي) "ويقّدمه إلى عالم الحرية. نحن نصل إلى إدراك يسوعنا 

يوحنا  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(.32:8 انحوي) " انحوي) " انحوي)وتعرفون الحق والحق يحرركم 

المستعادة،  الخليقة الجديدة والطبيعة  الهواء والمناخ، حسب تعليِم شيخنابعد ذلك، ندخل عالم   حيث يكون 
 ويطححورون. يصبح َمن هم في هذه الحالة أبناء العصححر الجديححد، بحسححب القححديس مكححاريوس، المبارك، ُمختلَفين

اِة نوعًا مختلفًا من الحواس اِئُت ِمَن اْلَحيَحح ُيْبَتلََع اْلَمحح  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(. يتم إحيححاء حواسححنا بالكامححل بحيث ال4:5كورنثححوس 2 انحوي) " انحوي) " انحوي).
روميحة  في عبوديحة الححبر بالقداسحة    أححد أن هحذاَّنَّدودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(. ولكن ال يظن19:6 انحوي) " انحوي) " انحوي)تعود تتصرف بال عقالنيحة ولكن فقحط 

 إنما فقط بعد انتصاره على تجربححة صححعبة قوامهححا الصححبر في وجححهو وبال جهد، أيٍّ كاَنالترف يكون في متناول 
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لَيَّ َوَسِمَعوتجربهمالتجربة، والتي من خاللها تختبر النعمُة اإللهية المجاهدين  Qَفَماَل ا ، بَّ ِاْنِتَظاًرا اْنَتَظْرُت الرَّ   انحوي) ". 
مزمححور  َت ُخُطَواِتي . َثبَّ َقاَم َعلَى َصْخَرٍة ِرْجلَيَّ ِة، َوا6 ْصَعَدِني ِمْن ُجبِّ اْلَهالَِك، ِمْن ِطيِن اْلَحْما6  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(.2-1:40 انحوي) " انحوي)ُصَراِخي، َوا6

  انحوي) "ypomenon ypemeina انحوي) "يأتي هذا القول من مزامير داود الذي يرغب في إعالن درجة اإلطناب فيكرر كلمة 
: لقد مّيزت نفسي في حالة المثابرة. هذ دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(انتظارًا انتظرت أخرجححني من جبيشدُّا ما  انحوي)   انحوي) " انتباه الححرب. وبعححد ذلححك 

 . أقححام على صححخرة رجلي.ي الذي  الحرمان واليأسو هاهذ انحوي) "الهالك، من طين الحمأة   انحوي) "تبع التجارب القاسية. ثم ، 
الصخرة التي وضع قدمه عليها هي   . تثبيت الخطححوات هحححالة  انحوي) " انحوي) " انحوي) "ثبَت خطواتي   فضححيلةو انحوي) " انحوي) "الحرية المكتسبة. 

الذات القديمة ا قريٍب الذين قبلوا المسيح باإليمان، أولَئك  انحوي) ".  انحوي) "التمييز. هكذا تتجّدد   غرابةعّدوه ما سيفهمون عمَّ
 .ال بدء لهويقترب من اآلب الذي درك اإلنسان عدم استحقاقه الحقيقة المطلقة. يحتى اآلن على أنه في تعاليمه 

 الحياهلل  وعححديم القيمحة، وتجذبححه رغبحة الصححالة نحححو ٌ من الحجححر وفاسدٌمصححنوعوكأنححه  آخححر ٍ كححل شححيءيعحدُّ
 ، حين نححزل إلى العححالم السححفلي، إلى الجحيم وصححعد الحقححًا فححوق كححل سححماءيدركححه عححبر أخالئححه لذاتهالشخصي.

م وجلس عن يمين اآلب لكي    خاللحه يسحتطيع كحلوفقحط منفصاعدًا، هو الطريحق، اآلن كل شيء. لذلك من يتمِّ
يوحنا  ال أحد يأتي إلى اآلب إال بي  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(.6:14 انحوي) " انحوي) " انحوي)واحد منا أن يأتي إلى اآلب: 

  لألنبيحاء وللحذين عاشحوا قبحل النحاموس وفيا�عطَيس أن المسحيحيين ورثحوا نعمحة وفحيرة أكحثر ممحا يقول بحول
ِة فيماإللهية بطريقة ظلّية وغامضة، األمور اأدركوا الناموس. هم  لِهيَّ Qِبيَعِة اال ُشَركَاَء الطَّ   بطرس2 انحوي) " انحوي) " انحوي) صرنا نحن 

ُر،4:1 ا ُتْبصححِ َهحح لمست أيدينا كلمة الحياة. وهو يشهد بنفسه:  َولِكْن ُطوَبى ِلُعُيوِنكُْم ال6نَّ  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .( انحوي) " انحوي) " انحوي) ". لقد أدركنا بحواسنا و 
ْن ْنُتْم َتَرْوَن َولَْم َيَرْوا، َوا6 ْن َيَرْوا َما ا6 ْبَراًرا كَِثيِريَن اْشَتَهْوا ا6 ْنِبَياَء َوا6 ُقوُل لَكُْم: اQنَّ ا6 ي اْلَحقَّ ا6 نِّ Qَها َتْسَمُع. َفا  َوآلَذاِنكُْم ال6نَّ

متى  ْنُتْم َتْسَمُعوَن َولَْم َيْسَمُعوا   لنحاا�عطَيتدودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(. يؤكّد لنا بحولس أن معرفححة سححر المسححيح قحد 17-16:13 انحوي) " انحوي)َيْسَمُعوا َما ا6
أفسس ٌالروح القدس، وهو أمرب ْف ِبِه َبُنو اْلَبَشِر  َخَر لَْم ُيَعرَّ ْجَيال ا� ِفي ا6  هححذا السححر عظيم ورائححع لدرجةدودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(.حح 5:3 انحوي) " انحوي) " انحوي) 

َفأن على الكنيسة أن  ُهوِر الَِّذي الحكام والسلطاتُتعرِّ ِد الحدُّ َب َقصحْ ِة، َحسحَ َعح بِحكَْمِة اهلِل اْلُمَتَنوِّ   انحوي) " في السماويات 
أفسس  يَماِنِه َعْن ِثَقٍة.  Qَنا الَِّذي ِبِه لََنا َجَرأٌة َوُقُدوٌم ِبا دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(.12-10:3 انحوي) " انحوي)َصَنَعُه ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع َربِّ

فيلحبي  َواِت  ِة اال6مْح ِقَيامَح ه ونشحترك في آالمحه لنبلحغ إلى  َة قيامِتح ُه وقحوَّ  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(11:3 انحوي) " انحوي) " انحوي)إن جوهر هذا السر هحو أن نعرفَح
دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(هكذا تصبح مشابهة لآلية.. ب القائم والجالس عن يمين اآلب، قد نزل إلى أسافل دركات األرض.  انحوي)  . لذلك،إن الرَّ

 أللم.ح هذا هوح سببح وجودح مرحلةح التجاربح المختلفة.بانخلي ذواتنا فإن الطريق الذي يقودنا إليه يتطلب منا أن 
كونحوا قّديسحين ألني قحدوس عقلنا ملَكاتلقد شوهت صورتنا الفاسدة   دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(16:1 بطحرس 1 انحوي) " انحوي) " انحوي). لحذلك فحإن الوصحايا 

مححتى  كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي كامححل  يَرٍة48:5 انحوي) " انحوي) " انحوي)و يَقاٍت كَِثحح بضححِ  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .( انحوي) " يجب أن تصححير واجبنححا المطلححق.  
أعمال  ْن َنْدُخَل َملَكُوَت اهلِل  ي22:14 انحوي) " انحوي)َيْنَبِغي ا6 دِّ كَِثيَرٌة ِهَي أحححزان الصححِّ مزامححير دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .( انحوي) " وبحق   دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(. إننححا بالجهححاد19:34 انحوي) " انحوي)ِق 

 لهححذا السححببالعنيف ضد القوانين الالعقالنية التي تؤّثر على جسدنا الفاسد، نقنع النعمة الشححافية بححأن تصححِلحنا. 
ى أباؤها  ُهٍّمحبة العمححل الجححاد حححتى إلى حدتبنَّ ْد ُمْتنَححا َمعَحح ا َقحح ْن كُنَّ Qا   انحوي) " يفححوق قححدرتهم. لقححد فهمححوا معححنى القححول: 

ْيًضا َمَعُه    أعضاءهم الجسححدية. وهكححذا أصححبحوا مسححتحقين للبسبالفعِلدودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .( وأبطلوا 11:2 تيموثاوس 2 انحوي) " انحوي)َفَسَنْحَيا ا6
 صورة اإللهي. لقحد تعلمحوا بالتجربحة أنحه قبححل أن يحدخلوا الحيحاة يجب أن يمحروا بالجلجثححة. لحذلك، لم يسحمحوا
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 طوال حياتهمالشديد االنحدار ألقدامهم المتعبة بالسير في الطريق العريض السهل، بل سلكوا الطريق الضيق 
 الذي مات وقام من أجلهم.،للوصول إلى مخلصهم المسيح

رًاَيِعد ربنا من يريد أن يتبعححه    األبححدي فيوبملكوته ذاتححه كمححا ينبغي، بمكافححأة مَئححة ضححعف في هححذه الحيححاة ُمنِكحح
مَئة ضححعف الخححيراتالحياة    الماديححة أو تقححدير النححاس، بححل المححواهب الروحيححة الححتيِ انحوي) " انحوي) "اآلخرة. ال يقصد بمكافأة 

ملكوتالفائقة الطبيعة، تنعش الروح، والمعاينات    انحوي) "التي تجعلنا قادرين على التواصل مع األسرار اإللهية. بما أن 
لوقا في داخلنااهلل   لبححهقلزفححراِت دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .( فإنه ال يخفي أسراره عن الشخص الذي يلتزم بمبادئه، بل يستجيب 21:17 انحوي) " انحوي) 

 الصامت بطريقة أمومية، ويكشف له مححا هحو  محفححوظ لححه في المسححتقبل. كمححا يريحه الحذين عاشحوا قبلححه وكيححف
يشاركون اآلن في المجد اإللهي بقدر كفايتهم.

 إن ثمار الروح القدس، المواهب اإللهية الححتي هي قححوة الكنيسححة، يتقاسححمها محّبححو اهلل والمقححاتلون المجاهححدون.
رًة خالل فححترة جهححادهم يصححيرون الحقححًا موثححوقين  وبهححذه الطريقححة، فححإنَّ من يحيححون حيححاًة وضححيعًة ومحتقَحح

هم ،ألنهم يقحدمون الحدعم والراححة للمؤمححنينوُمححتَرمين،  وِزِهمقحد  إذ إنَّ ِمْن كَنْح ون    انحوي) " انحوي) " انحوي) "تعّلمحوا من اهلل وُيْخِرُجح
مححتى  اَء غالطيححة 52:13 انحوي) " انحوي)ُجُدًدا َوُعَتَقحح َهَواِت  َواِء َوالشححَّ َع اال6هْحح َد مَحح لَُبوا اْلَجسححَ ْد صححَ يِح َقحح ) ” انحوي) " انحوي). الَِّذيَن ُهْم ِلْلَمسححِ  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(24:5دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(

يِعيَشون ِفيَما َبْعُد الَ ال6 اَم  انحوي) "و اَت ال6ْجِلِهْم َوقَحح  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(. من الواضححح أنهم يشححاركون15:5 كورنثححوس 2 انحوي) " انحوي)ْنُفِسِهْم، بَححْل ِللَِّذي مَحح
اٌن يمَح Qَر ا وِح اْلَواِحِد، َوآلخَحح وِح كاَلَُم ِحكَْمٍة، َوآلَخَر كاَلَُم ِعْلٍم ِبَحَسِب الرُّ ُه ِلَواِحٍد ُيْعَطى ِبالرُّ نَّ Qانحوي) "أيضًا في مواهبه.  َفا  
َر ٌة، َوآلَخَر َتْمِييُز اال6ْرَواِح، َوآلَخحح اٍت، َوآلَخَر ُنُبوَّ وِح اْلَواِحِد. َوآلَخَر َعَمُل ُقوَّ وِح اْلَواِحِد، َوآلَخَر َمَواِهُب ِشَفاٍء ِبالرُّ  ِبالرُّ
ا َرِدِه، كَمَحح ٍد ِبُمْفحح ًما ِلكُححلِّ َواِححح ِه، َقاسححِ ُد ِبَعْينِحح وُح اْلَواِححح ا الححرُّ ْلِسَنٍة. َولِكنَّ هِذِه كُلََّها َيْعَمُلَهحح ْلِسَنٍة، َوآلَخَر َتْرَجَمُة ا6 ْنَواُع ا6  ا6

دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(.11-8:12 كورنثوس 1) ” انحوي)َيَشاُء 
عهاالتي ، ِالمواهب وغيُرها من هإذا كانت كل هذ   الرب على الذين يحبونه، ليست سوى مائة ضحعف من تلحكيوزِّ

 مدى عظمة المواهب األبدية بعد التجديد. لقححدفما من أحٍد يقدر أن يصف ،  ليتبعوهعنهاهم أنفُسهم  تخلَّواالتي 
مح لألتقيحححاء  جزئيحححًااسحححتيعاُبسحححُ  انحوي)ألنهم محححا زالحححوا في الكنيسحححة المجاهحححدة  فقحححط  انحوي) " انحوي) " مثحححل هحححذه العظمحححة 

στρατευομένην لكن أن يحكم دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(. ال يقدر  أحد ، الروحيين واألمور الروحية  ونيحكمححالروحححيين وحححدهم  انحوي) " انحوي) "على 
  قلياًل فقط ما اعترفوا به لنححا.يمكُن أن َنِصَف ولكْننحن غير قادرين على تقييم أي شيء، فعلى كل شيء. لذلك 

أي المححواهب يسححبق واآلخححر يلي؛ ذاتهإن المواهب الروحية هي عطايا من الححروح الكلي قدسححه  [بعضححها   َّ. ولكن[يناوريق]
 نيسة لتلبية احتياجاتهححا، وبالتححالي ُيكشححف عنهححا في الظححروف المناسححبة لمسححاعدةللكجميَعها ُتعطى  ُيعطى الكُل

. بالنسحبة للبعض، ُتعطى موهبحة الشححفاء تمهيديحة ف بأنهحا    انحوي) " انحوي) "المؤمنين. بعض المواهب، كححالنبوءة والشحفاء، توصححَ
 إيمانهم بينما ُتمنح موهبة النبوءة لَمن ضميرهم أكثر صرامة. ُتعطى موهبة النبحوءة أحيانحًا على مراححلبحسب 

 من خالل التبّصر الذي يبحدو بالغححالب كبقايحا من شخصحية اإلنسحان األصححلية الحتي أفسحدها السحقوط. قحد يظهححر
 التحوائم فييتشارك حول معاناة أطفالهن، أو لديهنَّ حدٌس لكثير من األمهات فاالتبصر أيضًا بين األقارب. لذلك، 

 آالم بعضهم البعض حتى عندما يكونون بعيدين عن بعضححهم البعض. تظهححر هححذه الموهبححة أحيانححًا بين المؤمححنين
روافي مرحلتهم الروحية األولى، بمجرد أن يبدؤوا بعيش حيححاة التقححوى    من الخطيَئححة. كححل تقحدم روحيويتطهَّ
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ُتمنح التبصر والتنبؤ  المسيح، فإن مواهب  النور بنعمة  العقل إلى  الرؤية. إذا وصل  البصيرة إلى مستوى   يعزز 
  الشخصية الذين يشححبهون األطفححال روحيححًا.ُبَسطاء بوفرة في دومًابمشيَئة الروح القدس. مواهب اهلل موجودة 

ُب كُحلَّكل  ُتمَنح ْحسحِ نِّي ا6 Qانحوي) "هذه المواهب إلى عاشقي المحبة اإللهية المتحمسين، مثل بولس الحذي كحان يفكحر  ا  
فيلبي ْرَبَح اْلَمِسيَح  من الناس في كل جيل يمَنحون مثل هذه الموهبة.قليلة دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(. قلة 8:3.ِةَياَغْلا ىَلِإ ُتْلَّلَذَت “ … انحوي) " انحوي)َشْيٍء  ُنَفاَيًة ِلكَْي ا6

أسححمى الفضححائل ينظر   انحوي) ". لححذلك لن نخطئ إذا وضححعنا هححذه الفضححيلة في أعلىكلها انحوي) " اآلبححاء إلى التميححيز على أنححه 
ه  غير ُمرتبة. ما هو التمييز ز أسحرار العححالم الطحبيعي والحروحي في جميحع انحوي) "العيون الرأنَّ ، التي تدرك وتمّيحح   انحوي) "وحية

مححرقس الشيروبيم. ما يفعلاألبعاد مثل كُْم ِمْلٌح  ْنُفسححِ ِلَيكُْن لَكُْم ِفي ا6   بعيححدة عنتدودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .( ليسحح50:9 انحوي) " انحوي) " انحوي) إن وصححية الححرب 
َاْلَحِكيُم َعْيَناُه جامعة  انحوي) "معنى فضيلة التمييز.  ِسِه  عيححون التميححيز؟ كم14:2 انحوي) " انحوي) ِفي َرا@  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .( انحوي) " انحوي) ". ماذا تعني هذه اآلية غير 

نِعَممرة وصف لنا شيخنا المبارك هححذه الفضححيلة وكم مححرة كتب عنهححا آباؤنححا من تجححربتهم الخاصححة؟ إن الححذين   ا�
 يقربححونهمالححذين ، كححانوا دائمححًا محححور اهتمححام أبنححاء جيلهم، هححذه من آبائناعليهم برائحة فضيلة الححروح القححدس 

لمعرفة مشيَئة اهلل وحلَّ تساؤالتهم الشخصية.
بيمن   األنبا  مثل  هم  الناس  هؤالء  الحقيقيمنارة-إن  التمييز  ويوحنا،  بارسانوفيوس  العظيمان  الشيخان    

  مححرقس الّناسححك والقححديس مكسححيموس المعححترف وكثححيرون آخححرون، الححذين لطالمححا،أسححاتذة الشححريعة الروحية
أصحاب البصيرة بين جماعة الكنيسة. هؤالء النححاس، كمشححاركين في موهبححة الححروح المنححيرة   ،بالكلِّية انحوي) " انحوي) "اعُتبروا 

ْفكَاَرُه.  َنا الَ َنْجَهُل ا6 ْيَطاُن، ال6نَّ ِلََئالَّ َيْطَمَع ِفيَنا الشَّ  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(. إنهم أنقياء القلب، وقححد11:2 كورنثوس 2 انحوي) " انحوي) " انحوي)يكررون مع بولس 
  أنانيححةة لححديهم أيححت بشكل كامل؛ إن ضححميرهم مسححتقيم وليسححمشيَئتهمتكّملوا في الطاعة والخضوع وأنكروا 

 ذكححر اهلل باسححتمرار في أذهححانهم؛ إنهميحفظححون لصححالة الربانيححة وباالق؛ يثابرون على العمل الححروحي على اإلط
 الحقيقيون ألسرار الححرب وقححدالَحَفظُة بأنهم ُمعَتَرٌف بهم يواظبون بجّد في وجه التجارب. أن هؤالء األشخاص 

 لكنيسححة وكاسححري أمححواجالروحيححَة ل والعيححوَنفضيلة التميححيز. إنهم يصححبحون منححارات روحيححة للنححاس، كوفَئوا ب
أنظر تكححوين   دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .( تنطبححق عليهم تمامححًا فيصححبحون قححادرين15:2 انحوي)الشرير. إن وصية الرب بأن يعمل اإلنسان ويحفظ 

على رعاية قطيع المسيح.
بعد ذلححك، إذوالحارس الذي ال ينام لذلك بعد اهلل فلنعتبر ضميرنا    انحوي) "الحكم الذي ال لبس فيه لكل فعل من أفعالنا. 

القديس يوحنا السلمي، الفصل  دودحم ريغ ،ةيادب الب ةايح وهف كلذل .(.5، الفقرة 11 انحوي) " انحوي)ندرك اتجاه الريح، نفتح أشرعتنا وفقًا لذلك 

source: Translated by Olga Konari Kokkinou from the Greek edition: Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, 
Αθωνική Μαρτυρία, Ψυχοφελή Βατοπαιδινά 2, Έκδοσις β΄, Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, Άγιον Όρος 
2008.
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