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  . أن يقبل الجميع إلى التوبة-١
  . أن ينمو التائب روحياً ويتخلص من السلبيات فى حياته-٢
  . أن يكتسب اإلنسان فضائل روحية، وتظهر فى حياته اليومية ثمار الروح القدس-٣
  . النفوس إلى الحظيرة المقدسة أن يتحول هذا التائب، المجاهد روحياً، إلى خادم، يجتذب-٤

  

 
  

وهى الصحوة الروحية، التى فيها يتحرك اإلنسان، بوعى كامل، وإصرار ثابت، مـن منطقـة الخطيئـة                 
  .والتعدى، إلى حضن المسيح، وحياة الكنيسة

  

 
  

خطيئة، من كل القلب، بحيث يشعر التائب أن ما عاشه نوع الموت الروحى، واالنفـصال    الندم على ال   -١
 تدمر الروح اإلنسانية، إذ تحرمها من - بالقطع-عن اهللا، والتدبير المستمر للكيان اإلنسانى، فالخطيئة       

زيـد  نسيم الروح القدس، وفرحة الرضا اإللهى، وتجعل الروح فى حالة مجاعة خطيرة، تؤدى إلى الم    
  .من التردى فى وحل اآلثام

  

كما أن الخطيئة تدمر الذهن، فالعقل المنشغل باآلثام، يستحيل أن يكون قادراً على التركيز واإلنتاج، كما ال      
  .يمكن أن يكون مستنيراً بنور اهللا، قادراً على اإلفراز والتمييز، وعلى اختيار القرار السليم، والخطوة الصائبة

  

 النفس، فالنفس اآلثمة تكون دائماً مرتبكة ومنفلتة وغير متماسكة، فاقد للسالم والسعادة             كذلك تدمر الخطيئة  
" " بينما تكون النفس التائبة، المنضبطة بالروح، والمقدس بالنعمة، قادرة 

الروح القدس على غرائزها، وحاجاتها على قمع تيارات اإلثم العاملة فى الداخل والخارج معاً، إذ تسيطر بقوة 
  .النفسية، وعلى عاداتها وعواطفها واتجاهاتها فتصير نفساً هادئة، يشيع فيهال سالم سمائى

  

كما أن الخطيئة تدمر الجسد، وهذا آمر معروف فالنجاسة لها أمراضها الخطيرة، وأخطرها اإليدز الـذى                
وما ينطبق على .الخ... نثى بالعقم، والهريس المؤلم والضار  يحطم جهاز المناعة، والكاالميديا التى تصيب األ      

 الرئتين والقلب والمعدة ينطبق على التدخين، الذى يدمر -النجاسة من حيث أضرارها على الصحة اإلنسانية 
وعلى الخمر التى   ... على المخدرات التى تتسبب فى ضمور العقل، مع آالم االنسحاب الرهيبة          ... واإلبصار

  ...سرطان الكبد وفشل الكلىتتسبب فى 
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كذلك فالخطيئة تدمر العالقات اإلنسانية، إذ يستحيل على إنسان أن يقبل التعامل والصداقة على إنسان شرير 
  .بينما يكون اإلنسان التقى، موضع حب وثقة من جميع الناس... ومنحرف

  

طايا، لما تجلبه من أضرار رهيبـة  هكذا تكون التوبة هامة فى حياة اإلنسان، وأول مقوماتها الندم على الخ        
  ...وهكذا يتقدم التائب إلى... على اإلنسان

  

 العزم على ترك الخطيئة، فبدون هذا العزم، يتحول التائب إلى إنسان يتمنى دون أن يجاهد، ويتكلم دون -٢
هذه العزم على ترك الخطيئة، يظهر من الجهاد األمين الذى يبذله اإلنسان، كى يتخلص من               . أن يفعل 

األمور السلبية، وهكذا يحرص على أفكاره، وحواسه، ومشاعره، وإرادته، وسلوكياته، مقاومـاً كـل              
: إغراء أو ضغط، مظهراً للرب نية صادقة فى التوبة والجهاد والحياة المقدسة وهنا نتذكر قول الحكيم               

" ".  
  

  :فبدون هذا الدم اإللهى، يستحيل أن يخلص إنسان، ألن دم المسيح.. ان بدم المسيح اإليم-٣
  

 "  ،"... "يغفر لنا خطايانا   ?

 ".  
  

 فيخص الحاضر، حينما ينقينا دم  فالغفران يخص الماضى، أما التطهير    .. يطهرنا من كل خطية    ?
  . "دم ... "المسيح من خطايانا الخفية والظاهرة

  

..  "... "يقدسنا للرب  ?
  .للربوالقداسة هنا تعنى التخصيص، بحيث يكون اإلنسان بكل كيانه 

  

  ""كما هو مكتوب    ... يثبتنا فيه  ?
فالتناول من جسد الرب ودمه، هو وسيلة إلهية قوية للثبوت فى الرب، ولكى يسكن الرب فـى                 

  .فكراً، ووجداناً، وسلوكاً: داخلنا
  

" "ألن .. يحيينا حياة أبدية   ?
فالتناول إذن هو طريق الملكوت والخلود .  

  

اإلنسان التائب ال يعتمد على ذراعه البشرى الضعيف، خلواً من القوة اإللهية، والنعمة المخلصة لجميـع                 
الخالص، ومعونة نعمة اهللا العاملة الناس إنه يجاهد قدر طاقته كى ال يسقط، ولكنه يعتمد على اقتدار الرب فى 

  .فيه
  

: "وهذا تتميماً لكالم السيد المسيح لمعلمنا بطـرس       ...  االعتراف أمام الكاهن   -٤

،

 "  ما قاله الرب للتالميذ وهو نفس" :

 " ذلك ألن الرب بعد 
: "قيامته المجيدة، قال لتالميذه   

 " وفى 
الحل من الخطايا، والحّل ...  ِحالً وحالً- كما علمنا قداسة البابا شنوده الثالث -االعتراف، يأخذ التائب 

  . للمشكالت الروحية التى تعوق نمونا الروحى
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 وضرورة عملية، غذ يحتاج اإلنسان إلى خبرة أكبر تقوده   - ذكرنا سابقاً     كما -واالعتراف ضرورة كتابية    
ذلك كلـه   . وترشده، وضرورة نفسية، ففيها تستريح النفس المجهدة من توترات السقوط والضغوط والمشاكل           

  ..بفعل روح اهللا القدوس العامل فى سر التوبة واالعتراف، والقائد لكٍل من ألب الكاهن واإلنسان المعترف
  

" : " هى الهدف األول من الخدمة، ألن الرب قد قال    - إذن   -التوبة  
 ...  ومعلمنا بولس يقول" : 

 " ...        لجميع السامعين فى يـوم  -الروح القدس  ب-ألم  تكن هذه وصية معلمنا بطرس 
: "الخمسين

 ".  
  

،  ": "إن النداء األساسى للخادم، هو نفس نداء المعمدان       
: ، موصياً تالميذه قائالً ما نادى به بعد ذلك رب المجد وهو يكرز ببشارة الملكوت             وهو نفس 

" "وكما كان يقول للجموع ،" :

 "، ،أنطلق التالميذ إلى كل األرجاء "

 ".  
  

 .ومن التوبة، يجب أن يتقدم المؤمن إلى الجهاد الروحى


