اإلعتراف
أأوً :ماهأ اوعتراف؟

األول ىو االعتراف بالخطايا ،والجزُء
يتكون االعتراف من جزئين:الجزء َّ
َّ
الراعي أو
الثاني ىو الحصول عمى مغفرة الخطايا عند سماع ّ
الحل عمى لسان ّ
الكاىن ،الذي يعمن لو الغفران بسمطان المسيح .في االعتراف يجب أن نؤمن بأن

خطايانا قد ُغفرت في األرض والسماء.
ااناً :ماهي الخطانا التي نجب أن اعترف بها؟

يجب أن نعترف بجميع ذنوبنا أمام اهلل ،حتى الخطايا التي بدون قصد،
كما نفعل في الصالة الربانية .لكن أمام الكاىن نعترف فقط بالخطايا التي نعرفيا
ونشعر بيا في قموبنا.
تمنز الخطانا؟
ال اً :كنف ّ

المطموب منك أن تفحص نفسك عمى مقياس الوصايا العشرة .ىل
كنتكأبو أُمو إبنو إبنة،أو صاحب عمل أو َّ
موظف ،غير مطيع ،أو غير مخمص،
كنت
أو كسالن في عممك وسمو َكك؟ ىل َّ
تصرفت بشكل ُيسيء إلى اآلخرين؟ ىل َ
غير صاد ٍ
ق ،وال مباليأو ُمسرف ،أو ىل أخطأت في ِّ
حق اآلخرين؟
رابعاً :كنف نؤكد الكاهن غفران خطانا التائب؟
ُيعمن الكاىن مؤ ّكداً لمخاطئ َّ
بأنو "بسمطان المسيح ،خطاياه مغفورة باسم
اآلب واإلبن والروح القدس ،اإللو الواحد ،آمين".

األأل من اوعتراف؟
 .319كنف امارس الجزء َّ

 )1472المزامير  " .5: 32أعترف لك بخطنتي وال أكتم إثمي .قمت :أعترف
لمرب بذابي ،وأنت رفعت أثام خطيتي"
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 )1473لوقا " .21: 15فقال لو االبن :يا أبي ،أخطأت إلى السماء أقدامك،
ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا"

 )1474المزامير " .4,3: 51ألني عارف بمعاصي ،وخطيتي أمامي
دائما،إلنك أحدك أخطأت  ،والشر قدام عينيك صنعت ،لكي تتبرر
في أقوالك ،وتزكو في قضائك"

األأل باوعتراف بأااا خطاةأاستحق عقاب اهلل.
امارس الجزء َّ

 .320لماذا اعترف بخطانااا؟

 )1475يشوع  ( .19: 7طمبيشوع من آثان أن يعترف بخطاياه)
 )1476عز ار " .11: 19فاعترفأا اآلن لمرب إلو آبائكم واعمموا مرضاتو"
 )1477يعقوب " .16: 5اعترفأا بعضكم لبعض بالزالت "

إلاكممة اهلل تطمب َّ
أأوً :احن اعترف بخطانااا َّ
ماا أن افعل هذا.

 )1478يعقوب  " .16,15: 5أان كااقد فعل خطنة تغفر له ،اعترفوا بعضكم
لبعض بالزالت"

 )1479رسالة يوحنا االولى  " .9 : 1إن اعترفاا بخطانااا فيو أمين وعادل،
حتى يغفر لاا خطانااا ويطيرنا من كل إثم"

ااناً :احن اعترف بخطانااا َّ
بأن خطانااا ستُغفرعادما اعترفبها.
ألااا اؤمن َّ
 .321كنف نرنداا اهلل أن اعترف بخطانااا؟
 )1480المزامير " .5: 51ىأنذا باإل م صأرت ،وبالخطية حبمت بي أمي"

 )1481اشعيا " .6: 64وقد صرنا كمنا كنجس ،وكثوب عدة كل أعمال برنا،
وقد ذبمنا كورقة ،وآ اماا كرنح تحمماا"

 )1482يعقوب " " .10: 2ألن من حفظ كل الناموس ،وانما ع ر في
أاحدة ،فقد صار مجرما في الكل"

 )1483المزامير".12:19السيوات من يشعر بيا؟من الخطانا المستترةأبرئاي"

ٍ
بشكل كامل ،فمن ااحنة نرنداا اهلل أن
أأوً :نرنداا اهلل أن اعترف بخطانااا
قر َّ
بأااا اخطئ إلى اهلل
اقر بأااا ُألداا بطبنعة خاطئة،أ ِمن ااحنة أخرى َا ُّ
َّ
ِ
بالفكر أالقَأل أالفعل.

 )1484اشعيا " .12: 59ألن معاصناا ك رت أمامك ،أخطانااا تشهد
عمناا ،ألن معاصينا معنا ،وآثامنا نعرفيا"
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إنمان
 )1485اشعيا " .2: 59بل آ امكم صارت فاصمة بناكم أبنن إلهكم"

 )1486الرسالة الى رومية  " .12 : 3الجميع زاغأا أفسدأا معا  .ليس من
يعمل صالحا ،ليس وال واحد "

 )1487الرسالة الى رومية " .23: 6ألن أجرة الخطنة هي مأت"

ااناً :نرنداا اهلل أن اعترف بأن خطانااا قد فصمتاا عاه ،أاحن استحق

عمنها العقاب األبدي أالمأت.

 .322كنف نقأداا اهلل لاعترف بخطانااا؟

 )1488الرسالة الى رومية " .20,19: 3ونحن نعمم أن كل ما يقولو

الناموس فيو يكمم بو الذين في الناموس ،لكي يستد كل فم ،ويصير

كل العالم تحت قصاص من اهلل  ،ألنو بأعمال الاامأس كل ذي
جسد و نتبرر أمامه .ألن بالاامأس معرفة الخطنة"

 )1489الرسالة الى رومية " .7: 7ماذا نقول؟ ىل الناموس خطية؟ حاشا بل
لم أعرف الخطنة إو بالاامأس  .فإنني لم أعرف الشيوة لو لم يقل

الناموس :ال تشتو"

 )1490الرسالة الى رومية " .24,19: 7ألني لست أفعل الصالح الذي

أريده ،بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل ،ويحي أنا اإلنسان الشقي
من ناقذاي من جسد هذا المأت"

 )1491المزامير " .18, 6-3: 38ليست في جسدي صحة من جية
غضبك .لنست في عظامي سالمة من جهة خطنتي ،ألن آ امي قد
طمت فأق رأسي  .كحمل ثقيل أثقل مما أحتمل قد أنتنت ،قاحت

حبر ضربي من جية حماقتي ؛لُويت وانحنيت إلى الغاية .اليوم كمو

ذىبت حزينا،ألنني أخبر بإثمي ،وأغتم من خطيتي"

اهلل نستخدم الشرنعة لنقأداا لمعرفة خطانااا م اوعتراف بها أالتأبة
عاها.
 .323كنف امارس الجزء ال ااي من اوعتراف؟

 )1492صموئيل الثاني ( .13-1 : 12عندما اعترف داؤود بخطيتيأعمنمو
ناثان النبي غفران اهلل لو)
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 )1493المزامير  " .5: 32أعترف لك بخطنتي وال أكتم إثمي .قمت :أعترف
لمرب بذابي ،أأاترفعت أ ام خطنتي"

 )1494امثال".13:28من يكتم خطاياه ال ينجح ،أمن نقر بها أنتركها ُنرحم"
 )1495رسالة يوحنا االولى  " .9 : 1إن اعترفاا بخطانااا فيو أمين وعادل،
حتى نغفر لاا خطانااا أنطهراا من كل إ م"

 )1496كورنثوس الثانية  " .7 : 2حتى تكونوا  ،بالعكس ،تسامحأاه بالحري
أتعزأاه ،لئال يبتمع مثل ىذا من الحزن المفرط"

 )1497متى  " .2 : 9واذا مفموج يقدمونو إليو مطروحا عمى فراش .فمما رأى
يسوع إيمانيم قال لممفموج :ق نا باي .مغفأرة لك خطاناك"

َّ
المعزي بأن خطانااا قد
الجزء ال ااي من اوعتراف هأ سماع اوعالن
ُغفرت (سماع الحل من الخطانا).

 .324متى نعمن لاا الكاهن غفرااالخطانا باستمرار؟

 )1498المزامير  " .5: 32أعترف لك بخطيتي وال أكتم إثمي .قمت :أعترف
لمرب بذنبي ،وأات رفعت أ ام خطنتي"

 )1499يوحنا " .32,22: 20ولما قال ىذا نفخ وقال ليم :اقبموا الروح
القدس،من غفرتم خطاناه تغفر له ،أمن أمسكتم خطاناه أمسكت"

ِّ
المعزي باستمرارفي أأقات الصالة الجماعنة
نعمن الكاهن غفران الخطانا
(حنن اجتمع حأل كممته أسر جسده أدمه األقدسنن) عادما نقأل:
"بسمطان المسنح ،أعمن لك غفران خطاناك باسم اآلب أاإلبن أالرأح
القدس ،اإلله الأاحد ،أمنن".
 .325متى نجبأن اقأمباعتراف شخصي لدى الكاهن؟

 )1500المزامير " .4: 38ألن آثامي قد طمت فوق رأسي .كحمل ثقيل أ قل
مما أحتمل"

 )1501تسالونيكي االولى " .12,11: 2أتعممون كيف كنااعظ كل أاحد ماكم
كاألب ألأوده ،أاشجعكم  ،أاشهدكم لكي تسمكوا كما يحق هلل الذي

دعاكم إلى ممكوتو ومجده "

 )1502تيموثاوس الثانية " .2 : 4ا كرز بالكممة .اعكف عمى ذلك في وقت
مناسب وغير مناسب .وبخ ،انتير ،عظ بكل أااة أتعمنم"
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األخ المسنحي
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 )1503تيطس  " .9 : 1مالزما لمكممة الصادقة التي بحسب التعميم ،لكي
نشجع] بالتعمنم الصحنح"
يكون قاد ار أن نعظ [ ّ
نعزيّ ،

اقأم باعتراف شخصي لدى الكاهن عادما تقمق ضمنراا خطنئة معناة
أارند راحة ضمنراا أالتأكد من غفران خطانااا.
 .326كنف احصل عمى الغفران من الكاهن؟

 )1504متى  " .19 : 16وأعطيك مفاتيح ممكوت السماوات ،فكل ما تربطه
عمى األرض يكون مربأطا في السماأات .وكل ما تحمه عمى
األرض نكأن محمأو في السماأات"

المسنح هأ الذي نغفر الخطانا ،أالكاهن لنس سأى أسنمة ُنعمن بها
المسنح الغفران ،لذلك احن احصل عمى الغفران من الكاهن ،كأااا احصل
أن خطانااا قد غفرت أمام اهلل في السماء.
عمنه من اهلل افسه ،مؤمانن َّ
 .327متى نرند اهلل ماا أن اعترف بخطنئة لشخص مسنحي؟
 )1505يعقوب " .16: 5اعترفأا بعضكم لبعض بالزوت"

 )1506متى  " .24,23: 5فإن قدمت قربانك إلى المذبح ،وىناك تذكرت أن
ألخيك شيئا عميك  ،فاترك ىناك قربانك قدام المذبح،
اصطمح مع أخنك ،أحنائذ تعال أقدم قربااك"

أاذهب أأو

 )1507لوقا " .21: 15فقال لو االبن :يا أبي ،أخطأت إلى السماء أقدامك،
ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا"

ماا أن اعترف بخطنئة إلى شخص مسنحي إذا َّ
نرند اهلل َّ
كاا قدأخطئاا في
حقّه.

 .328كنف اأخذ الغفران من شخص مسنحي عادي؟

 )1508متى  " .19 : 16وأعطيك مفاتيح ممكوت السماوات ،فكل ما تربطو
عمى األرض يكون مربوطا في السماوات .وكل ما تحمو عمى
األرض يكون محموال في السماوات "

احن اأخذ الغفران من شخص مسنحي عادي كأااا اأخذه من اهلل افسه،
مؤمانن أن خطانااا قد غفرت أمام اهلل في السماء.
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