
)للّنساء(: ىل كنت زوجة وفّية لزوجي يف قليب ويف عالقايت  األبويّة؟
 مع باقي الّناس؟

ىل أقتسم أرزاقي مع البائسني؟ ىل أبذل وسعي دلساعدة الفقراء  
وادلظلومني وادلنكوبني؟ ىل أزدري الّناس، ال سّيما البؤساء وادلرضى 

 الغرباء وادلنتمني إذل ِعرق غري ِعرقي؟والعجزة و 
 ىل حيايت مرآٌة تتجّلى فيها الّرسالة اليت تلّقيتها بادلعموديّة وادلريون؟ 
ىل أساىم يف  نشر رسالة الكنيسة ويف ما تقوم بو من أعمال خرييّة      

ويف أنشطة رعّييت؟ىل أشارك يف سّد احتياجات الكنيسة والعادل 
يسة وانتشار اإلجنيل والّسالم والعدالة يف وأصّلي ألجل وحدة الكن

 العادل؟
ىل يهّمين أمر ازدىار اجملتمع البشري الذي أعيش فيو، أم أُمضي  

ا دَبصاحلي فقط؟ىل أساىم على قدر ادلستطاع يف  حيايت مهتمِّ
مساندة العدالة و اآلداب العاّمة واالنسجام و احملبة يف العالقات 

 االنسانّية؟
، ىل أنا عادل؟ ىل أعكف على عملي جبّد يف عملي أو مهنيت 

ىل إن كنُت ربَّ عمل، ونشاط واستقامة وأخدم اجملتمع عن زلّبة؟ 
 لموظَّفني؟ وىل نّفذت وعودي وعقودي بأمانة؟لأدفع أجوًرا عادلة 

 ىل أطعت الّسلطات الّشرعّية وأبديت ذلا االحرتام الواجب؟ 
لحيت اخلاّصة أم أقوم إذا كنت أشغل منصًبا رمسيِّا، ىل استغّلو دلص 

 بالواجب  للمصلحة العاّمة وخدمة اجملتمع؟
ىل أنا عادل وصادق، أم سّببت الّضرر لآلخرين باخلداع واالفرتاء   

 ي السّر؟ واحلّط من قدرىم والتسرّع يف احلكم وفشْ 

ىل اعتديت على أحد بالّضرب أو تعريض حياتو إذل اخلطر أو  
ادلاديّة؟ ىل نصحت باإلجهاض أو  ادلساس بشرفو أومسعتو أوممتلكاتو

سّهلتو؟ ىل ُأضمر احلقد ألحد؟ ىل أقاطع  أحًدا بسبب مشاجرة 
أو عداوة أو شتيمة أو غضب؟ ىل رفضت أن أشهد إلنسان بريء 

بسبب أنانّييت؟ ىل سرقت مال غريي؟ ىل اشتهيت مقتنياتو عن 
ما  طمع أو حسد أم أحلقت هبا ضررا؟ ىل عّوضت على اآلخرين

و ذلم من ضرر؟ إن أصابين أحد جبروح، ىل سازلتو وصاحلتو سّببت
 حبِّا بادلسيح أم ما زلت أضمر لو احلقد وأرغب يف االنتقام؟

 يقول الرّب: أحبب الرّب إهلك بكّل قلبك 
 فهل قليب مّتجو إذل هللا؟ ىل أحّبو فوق كّل شيء زلّبَة الطّفل ألبيو؟ 

العادل؟ ىل نّييت مستقيمة يف  ىل أنا ويّف لوصاياه  أم ُمنساق إذل هبارج
 ما أفعل؟

بذلت ُوسعي ل نا هللا بابنو. فهل رل إميان وطيد باهلل ال يتزعزع؟ ىكّلمَ  
ألدنو يف اإلميان، ألصغي إذل كالم هللا، ألطّبق تعليمات إمياين، 
وأذبّنب األخطار اليت تبعدين عنو؟ ىل كنُت دوًما شجاًعا يف إعالن 
إمياين باهلل وبالكنيسة؟ ىل أريد أن يعرف الّناس أيّن مسيحّي يف 

 حيايت اخلاّصة والعاّمة؟  
وعندما أصّلي ىل أرفع قليب ىل أمارس الّصالة صباًحا ومساًء؟  

وذىين فعاًل إذل هللا، أم صاليت رلّرد كالم يف كالم؟ ىل أرفع إذل هللا 
 متاعيب وأفراحي وأحزاين؟ ىل أعوذ باهلل عند الّتجربة؟ 

ىل أحّب ِذكر هللا وُأِجّل امسو القّدوس؟ ىل أىنتو بالّتجديف وحلفت  
 العذراء والقّديسني؟بامسو باطال؟ ىل بدا ميّن عدم احرتام للسّيدة 

ىل أقّدس يوم األحد وأيّام األعياد بادلشاركة يف القّداس اإلذلي وغري  
 ذلك من العبادات وممارسات الّتقوى؟ 

ىل أعبد آذلة كاذبة وأُوليها أذنّية وانتباًىا أكثر من هللا: كادلال  
 واخلرافات واستحضار األرواح وغري ذلك من ادلمارسات الّسحريّة؟

 ّب: أحّبوا بعضكم بعًضا كما أنا أحببتكميقول الر 
فهل أحّب قرييب حبِّا صادًقا؟ أم أستغّل الّناس دلآريب اخلاّصة؟ ىل  

فضائح خطرية  أعاملهم على حنٍو ال أريد أن يعاملوين بو؟ ىل سّببتُ 
بأقوارل وأفعارل؟ ىل ساذنت يف رفاه أسريت وسعادهتا بالّصرب واحلّب 

 األصيل؟
ىل أطعت والدّي وأّديت ذلم االحرتام الواجب وساعدهتم يف سّد  

احتياجاهتم الّروحّية وادلاديّة؟ ىل اىتممت بضمان تربية مسيحّية 
 ألوالدي، وساندهتم دبثلي الّصاحل وممارسة سلطيت 

 سّر الّتوبة أو االعرتافقبول االستعداد ل 

سّر الّتوبة رلاهبة أمر واقع، وىو أننا على الّرغم من  غاية
 أنّنا اعتمدنا يف ادلسيح ولبسنا ادلسيح، فإننا ال نزال 

يناىا، معّرضني إذل اخلطيئة. وكثريًا ما خنالف احلياة اجلديدة اليت تلقّ 
ونبتعد عن هللا، ونرفض حّبو لنا لنسلك على ىوانا. مّث ندرك قيمة 

ذل الّشفاء وادلصاحلة مع هللا إالكنز الذي فقدناه. ونشعر أنّنا حباجة 
و واستعادة ما فقدناه. وكاالبن الّضال  نتوق من صميم يوالعودة إل

، القلب إذل البيت األبوّي. حينئذ نتذّكر حّب هللا الّدائم لنا
فنستجمع قوانا ونتشّدد ونعود إليو لبدء حياة جديدة. وهللا يصفح 

 عّنا يف الكنيسة بيسوع ادلسيح. 
ادلسيح ممثَّال  ىذه ادلغفرة تتّم يف سّر االعرتاف حيث نلتقي يسوعَ 

بالكاىن ادلعرِّف، ويتّم ىذا الّلقاء يف جسد ادلسيح السرّي الذي ىو 
ح فهو يقف أمام إيقونتو. حنن إَذن الكنيسة. وألّن الكاىن ميّثل ادلسي

نا نعرتف خبطايانا للمسيح أمام الكاىن. والكاىن يقبل اعرتافَ 
نا يف ادلصاحلة مع هللا، وىذا القبول يتّم باسم الكنيسة خبطايانا ورغبتَ 

 جسد ادلسيح الّسرّي. 
ال أحد مّنا يقف وحده يف جسد ادلسيح الّسرّي، بل كّلنا مسؤولون 
بعُضنا عن بعض.  والكاىن  ال يكتفي بقبول اعرتافنا باسم 
الكنيسة، بل يستنزل علينا  رمحة هللا وغفرانو بامسها أيًضا. ادلسيح 

عن زلّبة ادلسيح لنا وحيثّنا على  حيّدثنايسازلنا ألنو حيّبنا، والكاىن 
 إليو من صميم قلبنا.العودة 

لشفاء نفوسنا اليت أصبحت سقيمة نتيجًة النفصالنا  نانعرتف خبطايا
عن هللا. ومغفرتو ىي الّشفاء الذي يُعيدنا إليو وإذل كنيستو ويعّلمنا  

كف حنّبو من جديد. وىكذا تتاح لنا فرصة جديدة لبدء حياة 
 جديدة كما لو اعتمدنا من جديد.

الّتوبة "معموديّة ثانية" او "معموديّة الّدموع"،  لذا كثريًا ما يسّمى سرّ 
أي ادلعموديّة يف ادلسيح الذي يغفر خطايانا. وهبذه ادلعموديّة الثّانية، 

 تُعاد إلينا احلياة من جديد يف ادلسيح بواسطة الكنيسة.
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 صلوات االعرتاف 
 

الّذىاب إذل الكاىن لالعرتاف، عليك أن تتلو 
 قبل الّصالة االفتتاحّية: "قّدوس هللا إخل." وبعدىا

 إرمحنا يا رّب ارمحنا، ألننا عاجزون عن كّل دفاع. 
لذلك نقّدم لك حنن اخلطأة ىذا االبتهال. دبا أّنك السّيد 

 ارمحنا.
 اجملد لآلب واالبن والّروح القدس.

ا وال  إرمحنا يا رب فإنّا عليك توّكلنا. ال تغضب علينا جدِّ
تذكر آثامنا. لكن دبا أّنك متحّنن، أنقذنا من أعدائنا. 

 فإنّنا حنن شعبك. ومجيعنا ُصنُع يديك. وامَسك ندعو.
 اآلن وكّل أوان وإذل دىر الّداىرين آمني.

إفتحي لنا باَب التحّنن،  يا والدَة اإللو ادلباركة. فإنّنا 
باّتكالنا عليِك ال خنيب. بل بِك خنُلص من كّل احملن. 

 ك أنِت خالص مجيع ادلسيحّيني.ألنّ 
 ألّلهّم اغفر رل أنا اخلاطئ وارمحين.

 

 مثّ اعرتف خبطاياك للرب أمام الكاىن مبتهال:
 

أيّها اآلب، رّب السماوات واألرض، أعرتف لك جبميع 
خطاياي الظّاىرة واخلفّية اليت اقرتفتها بالقلب والفكر. 

وأسألك، أنت الديّان الّرحيم والعادل، أن متنحين ادلغفرة  
 ونعمة الكّف عن اخلطيئة.

 
 

وقد يتلو صالة وإيّاك.  عند الّضرورة. للكاىن أن يقّدم لك النُّصح واإلرشاد
ختاًما يضع البطرشيل على رأسك ويتلو صالة احلّل من الّذنوب. وأخريًا 

  سالم.بيُطلقك 

يقول الرّب: كونوا كاملني كما أّن اباكم الّسماوي  
 هو كامل

إذل أين أنا ماٍض يف حيايت؟ ىل أعيش على رجاء احلياة  
األبديّة؟ ىل حاولت أن أدنو يف احلياة الّروحّية بالّصالة وقراءة  

كالم هللا والتأّمل فيو؟ وقبول األسرار ادلقّدسة وإنكار 
الّذات؟ىل بذلت جهدي للتغّلب على عيويب وميورل الّسّيئة 

وادلشرب؟  ىل كنت  وأىوائي كاحلسد والّشراىة يف ادلأكل
متكبّ ًرا ومتبّجًحا واحتقرت اآلخرين واعتربهتم دوين مرتبًة؟ ىل 

 فرضت إراديت على اآلخرين ممتهًنا حرّيتهم وحقوقهم؟ 
كيف استعملت وقيت  وطاقيت وادلواىب اليت أعطاين هللا  

الستثمارىا كالوزنات الوارد ذكرىا يف اإلجنيل؟ ىل استعملتها 
 يوميِّا؟ أم تكاسلت وانسقت إذل الّلهو؟ ألتقّدم يف الكمال 

ىل صربت على األحزان ومتاعب احلياة؟ ىل مارست  
اإلماتات "ألمّت يف جسدي ما ينقص من آالم ادلسيح" كما 

 ول القديس بولس؟ىل التزمت بوصّية الّصوم والقطاعة؟قي
ىل حافظت على حواّسي وأبقيت جسدي كّلو طاىًرا عفيًفا  

لقدس؟ ىل امتهنُت جسدي  بالّدعارة ألنّو ىيكل الّروح ا
والّنجاسة وانسقت إذل األفكار والرغبات واألفعال والثرثرة 

أفالم مشاىدة و  البذيئة؟ ىل انسقت إذل قراءات وزلادثات
ووسائل ذلو تسيء إذل األخالق ادلسيحّية و االنسانّية؟ ىل 

 ُمُثل محلت اآلخرين على اخلطيئة أليّن توانيت يف صيانة ىذه ال
 يف حيايت الّزوجّية؟  لُعليا؟ ىل تقّيدت بالقانون اخللقيّ ا
 ىل خالفت صوت ضمريي عن خوف أو رئاء؟ 
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