
  الخمسالتوبة مسالك
 عظة للقدِّيس يوحنا الذهبّي الفم رئيس أساقفة القسطنطينية 

 
  .هل تريد أن ُأعدِّد لك مسالك التوبة؟ إنها آثيرة ومنوَّعة، و تقود آّلها إلى الجنَّة

ة   .1 اك الخاصَّ ة خطاي دأ بإدان سار األول يب رَّر    : "الم وف ُتب اك وس اإلقرار بخطاي ادئ ب ْن الب آ
رب، وأنت              : "جل هذا السبب آتب النبيّ    من أ ." منها ام ال اي أم أنا قلت، سوف أعرض خطاي

ي     ام اهللا                      " غفرت شرور قلب ا أم ذا سيكون آافًي اك، ه دين خطاي ًضا، أن ت ك، أنت أي ذلك علي ل
ة                  أ ثاني ى الخط . حتى يغفر لك، ألن اإلنسان الذي يدين خطاياه الخاصة سيكون أبطأ بالعودة إل

  . سك داخل منـزلك، حتى ال يتهمك أمام عرش دينونة الرّبِحْث ضميرك على اتهام نف
ه           . هذا إًذا مسار جيِّد للتوبة     .2 ذي يلحق ومسار آخر، ال يقّل قيمة عن األول، وهو تناسي األذى ال

ا                 ر ألترابن ى غضبنا ونغف سود عل د (بنا أعداؤنا، من أجل أن ن ا      ) العبي ي اقترفوه اهم الت خطاي
ا تح أمامك . بحقِّن ذا سوف ينف ةهك ى الخطيئ ب عل د للتغلُّ سار جدي اس : "م رتم للن ه إن غف فإن

  ." زالَّتهم يغفر لكم أيًضا أبوآم السماوي
  . هل تريد أن تتعّلم مساًرا ثالًثا؟ إنها الصالة الحارَّة والمتيقِّظة والنابعة من القلب .3
  . اأما إذا أردت أن تسمع عن مسار رابع، أنصحك بالصدقة التي تفيض قوتها وتطال بعيًد .4
ي سردتها               .5 سارات الت ظ الم باإلضافة إلى ذلك، إذا عاش اإلنسان حياة بسيطة ومتواضعة وحف

ال حسنة       . عليك، سوف ُتنـزع عنه خطيئته     ة أعم ه أي برهاًنا على ذلك العشَّار الذي لم يكن لدي
 . ليخبر عنها، ولكن تواضعه الصادق أراحه من حمل خطاياه الثقيل

 
ة                ى التوب سالك إل ى خمس م د أرشدتك عل اك   : وهكذا أآون ق ة خطاي ك     ،  إدان وب قريب رة ذن ، ومغف

 . والتواضع، والصدقة، والصالة
دم       . ال تكْن عديم الحرآة وخامًال، بل ِسْر آل يوم في هذه المسالك            إنها سهلة وال يمكنك التحجُّج بع

ر           . قدرتك على تحقيقها   ا،           ألنك، حتى ولو آنت تعيش في عوز آبي ا وضع غضبك جانًب ك دائًم ، يمكن
اك  دين خطاي ابرة، وأن ت ى بالمث ضع، وأن تتحل ك  . وأن تت ن ذل تملُّص م ذًرا لل ك ع دِّم إلي رك ال يق . فق

ا         يهم دائًم د  . فالفقر ليس عائًقا أمام تحقيق وصايا الرّب ويمكنك أن تتصدَّق إلى الفقراء وأن تحسن إل لق
 ].42: 12مرقس [لسيها في الصندوق برهنت األرملة على هذا بعد أن وضعت ف

ة      ا وأصبحنا بصحة     . اآلن وقد تعلَّمنا آيف نشفي جراحنا، دعنا نستعمل هذه األدوي ى إذا تعافين حت
ى                       ك المجد، ونحصل عل ة المسيح، مل ي بعظم أصيلة، يمكننا أن نقترب من المائدة المقدَّسة بثقة ونلتق

  .بَّة يسوع المسيح ربِّنا ومخلِّصناالبرآات األبديَّة من خالل النعمة والرحمة ومح
  . آمين. بشفاعات رئيس آهنتك يوحنا، أيها المسيح إلهنا، ارحمنا وخلصنا+ 

 


