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كلمتان للتريودي
القديس يوحنا ماكسيموفيتش

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

االبن الشاطر
لوقا  ْعِطِني اْلِقْسَم الَِّذي ُيِصيُبِني ِمَن اْلَماِل. َفَقَسَم لَُهَما َمِعيَشَتُه  ِبي ا$ ْصَغُرُهَما َأل$ِبيِه: َيا ا$ .(.12:15 اقول) " اقول) " اقول)َفَقاَل ا$

 إن َمَثل اَألبن الضال درس مفيد للغايططة للشططباب. نططرى في اَألبن الضططال الشخصططية الحقيقيططة للشططباب الطططائش:
ز عططادًة غالبيططة الشططباب. نشططأ اَألبن األصططغر في  خفيف الذهن، غافل، متعطش لالستقالل؛ باختصار، كططل مططا يمّيطط
دة أكثَر مما ينبغي. بدا لططه أن  منزل والديه. عند بلوغه سن المراهقة، بدأ بالفعل يتخّيل أن الحياة في المنزل مقيِّ
 العيش تحت حكم أبيه وعين أمه الساهرة مططزعج. أراد أن يقّلططد رفاقططه الططذين استسططلموا لمتططع العططالم. فكّططر في
أنططا وارث لضططيعة. ألن يكططون من األفضططل لططو حصططلت على مططيراثي اآلن؟ يمكنططني إدارة ثططروتي بشططكل   اقول) "نفسططه 
. وهكذا انجرف الشاب الخفيف العقل إلى بريق ملذات العالم الخططادع وقططرر أن يتخلص من   اقول) "مختلف عن والدي

نير الطاعة ويغادر منزل والديه.
  قد َأل يغادرون منزل والديهم لكن أَأل يخرجون من منزلأليس كثيرون اليوم واقعون تحت وحي دوافع مماثلة،

أبيهم السماوي، أي من طاعة الكنيسة المقدسة؟
 إن نير المسيح صعب ووصاياه مرهقة على العقول غير الناضجة. إنهم يعتقدون بعدم ضرورة الحفططاظ على مططا
 يأمرنا بططه اهلل وكنيسططته المقدسططة. بالنسططبة لهم، من الممكن خدمططة اهلل والعططالم في نفس الططوقت. إنهم يقولططون
ل األهططواء واإلغططراءات المططدّمرة. يمكننططا التمسططك بالحقيقططة والتعليمططات   اقول) "نحن بالفعططل أقويططاء بمططا يكفي لتحّمطط
 السليمة بأنفسنا. اتركونا نحّسن عقولنا من خالل اكتساب أنواع المعرفططة المتعططددة. دعونططا نقططّوي إرادتنططا وسططط
  اقول) "اإلغراءات واألهواء. بالتجربة ستقتنع حواسنا بوقاحة الرذيلة! هل هذه الرغبات أفضل من الطلب السيئ الذي

يا أبي،ْعِطِني اْلِقْسَم الَِّذي ُيِصيُبِني ِمَن اْلَماِل؟  اقول) " اقول) "طلبه اَألبن األصغر من والده: 

 وهكذا ، فإن الشباب الخفيف العقل َأل يلتفت إلى وصايا وتحذيرات الكنيسة المقدسة. بل هططو يكططّف عن دراسططة
 كلمة اهلل وتعاليم اآلباء القديسين، ويستمع باهتمام إلى مغالطات أولئك الذين ُيدعون كططذبًا معلمين، وفي هططذه
 المساعي يقتل أفضل ساعات حياته. يقلل من الذهاب إلى الكنيسة أو يقف هناك غافاًل مشتتًا. إنه يفّوت فرصة
 تكريس نفسه للتقططوى والتمططّرس في الفضططائل، ألنططه يقضططي الكثططير من الططوقت في حضططور العططروض  ووسططائل
. بلد بعيد  اقول) " اقول) "الترفيه العامة وما إلى ذلك. باختصار، في كل يوم يسّلم نفسه أكثر وأكثر للعالم وأخيرًا يسافر إلى 

 ما هي نتيجة هذا التغّرب عن الكنيسة المقدسة؟ إنططه نفس نتيجططة مغططادرة اَألبن الشططاطر لططبيت والديططه. يضططّيع
 الشباب الخفاف العقل بسرعة كبيرة طاقاتهم وما عندهم من مططواهب الططروح والجسططد الممتططازة، ويططدمرون في
: الفططراغ ِديٌد ِفي ِتلْططَك اْلكُططوَرِة ُجوٌع شططَ   اقول) " اقول) "الوقت الحاضر واألبدية كل الخير الذي فعلوه. في هذه األثناء، يحدث 
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الفاسدة، المشاعر  إرضاء  مع  ويشتد  للمتعة،  التعطش  يظهر  الشاردة.  للملذات  الحتمية  النتيجة  الرضا،   وعدم 
 ويصبح في النهاية نهمًا. غالبًا ما يحدث أن محب العالم البائس، من أجططل إرضططاء أهوائططه، يلجططأ إلى المالحقططات
 الدنيئة والمخزية، التي َأل تعيده إلى صوابه مثططل اَألبن الشططاطر وَأل تططرّده إلى طريططق الخالص، بططل يتططابع دمططاره

الزمني واألبدي على حد سواء!

في التوبة
افتح لي أبواب التوبة يا واهب الحياة!

باليونانية  شخصيةmetanoiaالتوبة  تغّير في  هي  التوبة  أخرى،  بعبارة  الفكر.  تغيير  تعني  الحرفي  بالمعنى   . 
اإلنسان وطريقة تفكيره؛ تغيير الذات الداخلية. التوبة هي إعادة النظر في وجهات النظر وتغيير الحياة.

 كيف يتحقق هذا؟ بنفس الطريقة التي تضيء بها أشعة الشمس الغرفة المظلمة التي يدخل إليها اإلنسططان. عنططد
 النظر في أرجاء الغرفة في الظالم، يمكنه تحديد أشياء معينة، ولكن هناك الكثير مما َأل يراه وَأل يشّك حتى أنططه

 ف تمامًا عّما هي عليه بالفعل. عليه أن يتحرك بحذر، وَأل يعططرف مططا من األشياء يدركها بشكل مختلُهناك. العديد
هي العقبات التي قد يواجهها. ومع ذلك، عندما ُتضاء الغرفة، يمكنه رؤية األشياء بوضوح والتحرك بحرية.

 األمر نفسه يحدث في الحياة الروحية. عنططدما ننغمس في الخطايططا، ويصططير عقلنططا مشططغوَألً فقططط باَألهتمامططات
 الدنيوية، فإننا َأل نالحظ حالة أرواحنا. نكططون غططير مبططالين بمططا نحن عليططه داخليططًا، ونواصططل السططير على طريططق

خاطئ دون أن ندرك ذلك.
 ولكن بعد ذلك يخترق شعاٌع من نور اهلل أرواحنا. ويا لهططا من قططذارة نراهططا في أنفسططنا! كم من الكططذب، وكم من

  هططو الطريططقٌالباطل! ما مدى شناعة الكثير من أفعالنا الططتي تخيلنططا أنهططا فائقططة الروعططة. ويصططير واضططحًا لنططا أي
الصحيح.

 إلى اهللنصططرخ إذا أدركنا بعد ذلك تفاهتنا الروحية وإثمنا ورغبنا بشدة في تقويمنا نكون قريططبين من الخالص. 
هبططني سططامحني وخّلصططني!   ، ارحمني اللهم ارحمني حسططب عظيم رحمتططك!   أن أعططرف اقول) " اقول) " اقول) " اقول) " اقول) "من أعماق نفوسنا: 

.  اقول) "ذنوبي وعيوبي وَأل أدين إخوتي

 مع بداية الصوم الكبير، فلنسارْع إلى مسامحة بعضططنا البعض عن كططل األذى واإلسططاءات. نرجططو أن نسططمع دائمططًا
ُروا ْن لَْم َتْغِفطط . َوا� َماِويُّ ُبططوكُُم السططَّ ا ا$ ْيضططً ْر لَكُْم ا$ اِس َزَألَِتِهْم، َيْغِفطط ْرُتْم ِللنَّ ْن َغفَطط ا�   اقول) "كلمات إنجيل الغفران يططوم األحططد:  

متى  ْيًضا َزَألَِتكُْم  ُبوكُْم ا$ اِس َزَألَِتِهْم، َألَ َيْغِفْر لَكُْم ا$ .(.15-14: 6 اقول) " اقول)ِللنَّ
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