أقوال عن التوبة واالعتراف
 +التوبة للنفس كمخاض المرأة  .ولكن نصيبھا رؤية المسيح كما ترى المرأة طفلھا مولوداً .
 +االنس ان المس يحى انس ان يج دد ذھن ه دائم ا ً بالتوب ة ول يس حيات ه .ألن الحي اة تج دد م رة واح دة ب الميالد
الثانى .أما تجديد الذھن فعملية يومية تتم بالتوبة.
 +فى اللحظة التى يسقط فيھا االنسان فى نقد اآلخرين ،فى اللحظة عينھا تھرب منه التوبة .
 +التوبة عمل إيجابى ال تقف عند مجرد عدم فعل الشر  ،بل تنتھى إلى الشوق إلى فعل الخير .
 +التوب ة ف ى المس يحية قيام ة مفرح ة س عيدة نھايتھ ا حض ن اآلب وقبالت ه حي ث الف رح والس الم والطھ ارة
والشبع.
االب ن الض ال  :ك ان ي رى الحل ة األول ى المعمودي ة والحي اة م ع المس يح قي داً  ..أم ا اآلن فإن ه يراھ ا عم ق
الحرية.
كان يرى العجل المسمن أكلة مصحوبة بالقيود ..أما اآلن فأصبح يرى فيھا جسد الرب "أكلة الق ائمين م ن
الموت".
كان يرى فى وصايا أبيه سجنا ً وقيوداً ..أما اآلن فإنه يرى فيھا رباطات المحبة وأحضان اآلب وقبالته.
 +الرب يظھر بذاته للنفس التائبة ليقيمھا.
 +اعتراف بال توبة ال قيمة له.
 +المرأة الخاطئة أجمل مفھوم للخالص.
 +التائبون أحسـن الكارزين فى الكنيسة وبسببھم يرجع الخطاة إلى ﷲ .
 +محبة ﷲ للخطاة والتائبين أكثر من أوالده المواظبين على العبادة دون توبة .
 +طوبى للزوانى التائبين ألنھم يسـبقونى أنا الكاھن إلى الملكوت  ،طوبـى
للعشارين محبى المال  ،والعالم وشھواته التائبين ألنھم يسبقونى أنا الكاھن إلى الملكوت .
 +التوبة عمل مستمر وتام  .فھى امتداد للمعمودية  .ويظل المسيحى يعيشھا طول حياته .
 +التوبة فعل مستمر ..صلب مستمر للذات ،ولشھوات الجسد وللعالم ونمو لإللتصاق بالمسيح ..ونم و ف ى
محبة المسيح ،والحياة مع المسيح ،وألجل المسيح .

 +الخطية لھا ثمار ردي ة :م رض ..أل م ..ع دم س الم قل ق ..ض يق ..اض طراب ..خ وف ..حق د ..ش ھوة..
إلخ.
واالنس ان ال ذى يع يش تح ت نيرھ ا فھ و يجن ى ثمارھ ا ال ذى ل م يح س بخطاي اه ،وال ذى م ازال س اقطا ً ف ى
كبريائه وبره الذاتى صعب عليه أن يتالمس مع يسوع ..أى مخلص حياته .
 +ال تقل غيرى يخطئ  ..ألن الدفاع وعدم االعتراف = الكبرياء .
 +كل الشر فى حياتنا سببه نحن وليس ﷲ ،أو الظروف ،أو المجتمع.
 +السقوط ليس معناه تغير الطبيعة  ،ولكن معناه تلوث الطبيعة.
إن صرفت وجھك عن خطاياك ووضعتھا خلفك على ظھرك  .فإن ﷲ سيراھا وال يصرف وجھ ه عنھ ا .
إذاً ضع آثامك أمامك إن كنت تريد أن ﷲ ال يراھا .
 +ﷲ ال يھلك خاطئا ً إالَّ إذا استنفذ كل الوسائل فى توبته.
 +أنا انسان دائما ً تحت الخطية  ..ربم ا يعب ر الم الك ف ى أى وق ت يج دنى متس لحا ً ف ى دم المس يح  ..ي رى
العـالمة ويعبر عنى .
 +وقفتى أمام تيار الدم  ..اعتراف قبل الصالة بخطيتى وضعفى ومسكنتى .
 +اإلنسان على صورة ﷲ مخلوق  .عندما يت وب االنس ان تح ت أق دام يس وع  ..ي رى ف ى يس وع الص ورة
المفقودة  ..يرى الجمال األصلى المفقود ..
 +طالما تجملت بالمساحيق  ..وتجملت بالمالبس  ..وتجملت بالخالعة  ..ووقفت

أمام المرآة لتنظر جمالھا  ..وإذ بھا ترى قبحا◌ً

ورذيلة وشر يخفى تحتـه جماالً

حقيقي ا ً مفق وداً  ..ولك ن تح ت أق دام يس وع وج دت ص ورتھا المفق ودة فأحبتھ ا  ..وال ترض ى أن تتركھ ا فتفق د
صورتھا األولى .
 +الوقوف تحت قدمى يسوع ھو تلذذ بصورة االنسان األولى وللجمال المفقود .
 +ال يوج د ش ئ يس بب فرح ا ً لالنس ان إالَّ إحساس ه ب التغيير م ن ال داخل ،وإحساس ه ب القوة في ه ف ى ال داخل،
وإحساسه بالمسيح غير المحدود يحيا فيه فى الداخل .
 +أحيانا ً يفرح االنسان بمال أو فستان أو مرك ز ..ولك ن الف رح الحقيق ى ھ و اإلحس اس بق وة التغيي ر ..ق وة
حياة المسيح فينا .

 +ھذا ھو سر المسيحية  :الفرح الذى ال ينطق به  ..فرح القوة الداخلية .
 +نينوى مدينة عظيمة

 ..فى توبتھا المقبولة  ..فى الدرس الذى أعطته للعالم كله  ..فى ص ومھا  ..ف ى

صالتھا  ..فى إيمانھا .
 +إذا صدأ الحدي د ل يس معن اه تغي ر طبيعت ه ،ولك ن إذا مس ح الص دأ بالص نفرة تظھ ر الطبيع ة األول ى م ن
جديد.
النفس التى تحيا التوبة  ..تظھر الطبيعة الجديدة .
النفس التى تمتلئ بالروح ،بالصالة ،بالحب  ..تظھر فيھا الطبيعة الجديدة .
 +إذا كان ت توب ة ف رد تجع ل مالئك ة الس ماء تف رح ..فك م يك ون توب ة مجموع ة خ دام أو أس رة أو مدين ة
بأكملھا!!
 +التوبة إرتفاع إلى أعلى جبل التجلى حيث الفرح الدائم وحيث االبتعاد عن األرضيات .
 +أعطنى يارب أن أصعد إلى أعلى الجبل خذنى خذنى ھذا حقى أنا ابنك .
 +إن الرب لم يمنحنى المغفرة فقط بل منحنى الروح القدس  ،وبالروح القدس عرفت ﷲ نفسه .

منــاجاة
الھى أعطنى أن أعترف بقوة لكى تصير خطيتى أمامى  ..وأعطنى أن أذكرھا كل حين كى ال أعود إليھا
وأتمتع ببركات التوبة .
فى المساء أقف أمامك وأقول العمل الذى أعطيتنى قد أتممته  ..أشكرك وأعتذر عن إنحراف اتى الفكري ة ،
ونسيانى وعدم تسليمى أحيانا ً  ..وتكون ختام صالتى ھو االرتماء فى حضن اآلب كابن صانع مشيئة أبيه .
+يا نفسى اعترفى بأن مياه العالم ولذته لن تشبعكِ ،اعترفى بخطيتك  ،الرب يسوع عطشان لخالصكِ .
 +التوبة ليست من صنع االنسان لذلك يقول أرمياء النبى "توبنى يارب فأتوب" .
 +س ر التوب ة ھ و عم ل ال روح الق دس باس تمرار ف ى حي اة الع روس م ن أج ل غس لھا " بال دم " وتقديس ھا
وتبريرھا باسم الرب وبروح الھنا ) 1كو . (11 : 6
 +عندما تدعو الكنيسة للتوبة  ..أى تكنس بيتھ ا للبح ث ع ن ال درھم المفق ود  ..يلق ى ال روح الق دس أش عته
على النفوس المخلصة لتتوب وتعلن عن وجودھا .
 +الروح ال يثمر ثمر البر إال فى النفس التائبة .

 +التوبة ھى أھم عالمات الحب .
+كلما أحس التائب بأنه أحزن بخطيته الرب الذى أحبه وأن صليب يس وع المس يح مرف وع أساس ا ً م ن أج ل
غسل خطاياه وخالصه منھا كلما كانت توبته سليمة وصادقة.
 +ھناك إذاً توبة مزيفة فيھا خداع للنفس  ..وتوبة حقيقية من عمل الروح القدس.
 +كل لحظة يھمل " االنسان " التوبة يفقد قوة القيامة  .ألنه يعيش ضعف الفتور وقوة السقوط .
 +التوبة ال تقف عند الندم على الخطية ولكنھا تتقدم خط وة أخ رى إيجابي ة  .وھ ى كي ف يب دأ التائ ب حي اة
جديدة مع ﷲ ؟!
 +التوبة تتدرج من الحزن عل ى خطاي ا واض حة مث ل القت ل والزن ا والس ب والش تيمة والحلف ان والس رقة..
إلى إدراك أن عدم المحبة )محبة أخيك كنفس ك( ھ ى قت ل" .م ن ي بغض أخ اه فھ و قات ل نف س" ) 1ي و (15 : 3

إلى أن النظرة الشريرة ھى زنا ومحبة المديح ھى سرقة مجد ﷲ .
 +لقد ارتبط سر التوبة بالقيامة ارتباطا ً مستمراً بدون انفصال لحظة واحدة .
 +االعتراف ليس سرد خطايا بل توبة وحزنا ً  .ألنه "طوبى للحزانى ألنھم يتعزون".
 +االعت راف المس تمر يعم ل عل ى تنقي ة ال نفس وي دفعھا لحي اة جدي دة ..خاص ة عن دما تؤھ ل لش ركة جس د
الرب ودمه.

منــاجاة
ربى يسوع إن عطشك ال يرويه الماء وال الخل بل ترويه توبتى ورجوعى لك تحت أق دام الص ليب حي ث
تبقى ھناك عطشانا ً.
 +يا نفسى الشقية ھل تبخلى على حبيبك المصلوب بأن تروى نفسه بالرجوع إليه.
 +ثم إنى أستطيع أن أقدم لك ما ًء للشرب عندما أدعو نفوس اخوتى البعيدين عنك إلى التوبة والرجوع .
 +إنه عمل ھام يروى عطشك  ،ويخفف آالم الصليب.
 +ربى أعطنى ھذه النعمة أن أروى عطشك .
 +إنى بالحق أكرھك أيتھا األفكار الشريرة ألنك تغزين جبين حبيبى ومخلصى .
 +وكلما أكشف لك عن شوكة مريرة  ..أرى ي دك اللطيف ة تس حبھا برق ة م ن جس دى لتض عھا عل ى أق دس
مكان على رأسك .

 +تسحب األشواك من عقل ى ،وي دى ،وفك رى ،وجس دى  ..ث م تكومھ ا وتص نع منھ ا إكلي ـل ع ار ،وإكلي ـل
لعنة ،وإكليل دنس وشر  ..ثم تضعه على رأسك !!
 +ما أرھبھا لحظة أحس فيھا بالبرء والسالم والشفاء ..
وأرى األلم والدماء تسيل من وجھك  ..عندئذ أصرخ بدموع وفرح  ..وأ ّقبل جبينك وإكليل شوكك .
 +ﷲ ال يحاسبنا على كثرة خطايانا بل على عدم توبتنا .
 +االعت راف ھ و عب ارة ع ن يقظ ة روحي ة فيھ ا يج دد االنس ان نفس ه  ،ويخل ع عن ه ش ره  ،ويتح رر م ن
رباطاته المادية  ،ويرجع لوصايا كتابه  ،وينطلق بالصـالة إلى
أبيه الحبيب مرتميا ً فى حضنه السماوى .
 +التوبة ھى مخافة الرب وحياة القداسة .
 +التوبة ھى رجوع وخضوع لآلب والتلمذة له .
 +التوبة دعوة اقتناء ﷲ ألوالده .
 +التوبة ھى دفعة حب إلى حضن اآلب حيث قبالت فمه ) لو . ( 20 : 15
 +فى كل م رة نت وب فيھ ا ونرج ـع إل ى حض ـن اآلب فھ ى بالتأكي د حرك ة حري ة للتح رر م ن قي ود الع الم
والخطية والشر  ،والرجوع بفرح وتھليل إلى حضن اآلب.
 +التوبة ھى موت عن الخطية وقيامة مع المسيح .
 +التوبة ھى االنتقال من الظلمة للنور  ،ومن الموت للحياة.
 +التـوبة ھى دموع وتسمير مخافـة ﷲ فى القلـب ..
والقداسة ھى ثمرة مخافة الرب .
 +ليست التوبة ھى فقط البعد عن الخطية ولكنھا ھى أيضا ً الحياة اإليجابية مع السيد المسيح .
 +ما يفسد توبتنا ھو إلقاء العيب والذنب على اآلخرين وبذلك تضيع بركة التوبة .
+التوبة ھى تأمل النفس فى ذاتھا وعدم النظر إلى اآلخرين .
 +التوبة بعيدة عن الشخص المتكبر الذى يحـس ببره الذاتى .
 +ال توبة بال ترك  ،وال حب بال ترك .

ت حب ظھوركِ  ،ومحب ة
ت ل َمن أساء إليكِ  ،وترك ِ
ت أحقاد قلبكِ من أجل يسوع  ..وترك ِ
 +يا نفسى ھل ترك ِ
المديح  ،والخوف على الكرامة والخوف م ن الن اس  ،ومحب ة ال ذات  ،ومحب ة الم ال  ،وش ھوة الجس د  ،ول ذة
الحواس  ،والتعلق بشاب أو شابة و ...
 +أخى إن لم تكن قد تركت من أجل الرب فأين الحب ؟
والذى يترك كثيراً يحب كثيراً  ..والرب يسوع ترك للموت  .ألن الحب أقوى من الموت .
 +قسوة القلب سببھا التھاون وعدم محاسبة النفس باستمرار .
+التوبة المستمرة تغسل القلب  ،وتجدد الذھن  ،وتحف ظ ال نفس منس ـحقة ف ى طاع ة اآلب  ،وتكش ف لھ ا ك ل
بركات وأسرار اآلب السماوى .
 +النفس التائبة نفس فرحة مسّبحة للرب .
 +كنيسة بال توبة فى حياة أفرادھا ھى كنيسة بال فرح .
ليس ھناك مصدر لفرح الروح القدس فى الكنيسة إالَّ توبة أوالدھا .
 +الشخص التائب ھو أكبر شاھد لعمل نعمة المسيح فيه .
 +االنسان التائب يجذب النفوس البعيدة للحياة مع ﷲ .
 +للتوبة ثمار  :االتضاع  ..التسبيح  ..الشكر .
إننا نتعامل اآلن مع شيطان مغلوب وعالم مغلوب وخطية مدانة فى الجسد .

أيتھا التوبة :
أنت قيامتى كل يوم مع المسيح ..
أنت معموديتى اليومية التى بھا أغسل ثيابى ..
أنت الطريق ليعمل فىَّ روح القيامة " الروح القدس " كل لحظة ..
أن ت الطري ق ليثم ر ف ىَّ روح ﷲ الق دوس محب ة  ،ف رح ،س الم  ،ط ول أن اة  ،لط ف  ،ص الح  ،إيم ان ،
وداعة  ،تعفف  ..وكل غنى الروح ..

 +أيتھا التوبة :
ھل تقوم قيامة بدونك ؟
ھل يمكن التلذذ بالمسيح وبحضن أبيه بدونك ؟
ھل يمكن ممارسة التناول والقيامة بدونك ؟

ھل يمكن أن أحيا مسيحيا ً َ◌ قائما ً بدونك ؟
ھل يمكن أن أتذوق الصليب والقيامة بدونك ؟

 +أيتھا التوبة :
بك يفرح اآلب ويركض ويقع على عنق ابنه .
بك يفرح االبن ويحمل الخروف على منكبيه رغم شدة تعبه .
بك يفرح الروح القدس عندما يجد درھمه المفقود .
بك يفرح مالئكة السماء .
بك يفرح القديسون .
ما أقواك أيتھا التوبة  ..وم ا أروع ك  ..إن ك أروع أيقون ة للقيام ة  .إن ه يخ رج من ك ص دى ص وت جمي ل
جذاب يخرج من عمق قبر صاحبك قائالً :
المسيح قام من األموات بالموت داس الموت والذين فى القبور أنعم لھم بالحياة األبدية .

القمص بيشوى كامل

